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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική έρευνα για τη σχέση μεταξύ των 

κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται ο Νόμος του Wagner και η θεωρία του Keynes για τη σχέση αυτή. Τα 

στοιχεία είναι ετήσια και πάρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομία, τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς, τη Eurostat και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. Αφορούν τη χρονική 

περίοδο 1960-2008. Ως κύριο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πακέτο 

Eviews 7.0. Εξετάζεται η ισχύς του νόμου του Wagner για την Ελλάδα και αν υπάρχει 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα δεδομένα είναι σε λογαριθμική μορφή για την 

καλύτερη παρουσίαση, την ακριβέστερη ανάλυση και την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος στασιμότητας, ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο των Engle-Granger και του Johansen, το Υπόδειγμα 

Διόρθωσης Σφαλμάτων και ο τελικός έλεγχος αιτιότητας κατά Granger για τις 

κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη.  

 

Λέξεις κλειδιά : νόμος του Wagner, θεωρία του Keynes, εμπειρική μελέτη, 

Ελλάδα, κυβερνητικές δαπάνες, οικονομική ανάπτυξη, στασιμότητα, 

συνολοκλήρωση, Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφαλμάτων, αιτιότητα κατά Granger 
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Abstract 

This paper intends to determine an empirical research on the relationship 

between government expenditure and economic development in Greece. The power of 

Wagner's law and Keyne's theory are examined for the model of Greece. It is based on 

annual data derived from European Economy, National Accounts,Eurostat and Social 

Budget database and the timeline reference is from 1960 to 2008. The analysis of data 

was executed thanks to the econometric package Eviews 7.0. This paper tests the 

validity of Wagner's Law in Greece. The data are performed with the algorithmic 

view so that the results are more precise and trustworthy. The tests of 

stationarity,cointegration analysis by the method of Engle-Granger and Johansen are 

applied for the long-run relationship between government expenditure and economic 

growth. The Error Correction Model estimates the short - run relationship of the 

variables. The conclusion resulted in the relation of Granger Causality between 

government expenditure and economic growth.  

 

Keywords: Wagner's law, Empirical study, Greece, Government Expenditure, 

Economic Growth, Stationarity, Cointegration Analysis, Error Correction Model, 

Granger Causality 
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1 Εισαγωγή 

 

1.1 Πρόβλημα - Σημαντικότητα του θέματος 

Οι κυβερνητικές δαπάνες είναι ένας όρος που προκαλεί ποικιλία απόψεων 

όσον αφορά στο ρόλο του δημοσίου τομέα του κράτους για την οικονομία της 

εκάστοτε χώρας. Στις κυβερνητικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες της 

κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης , των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης και τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου. Γεννάται όμως εύλογα το 

ερώτημα αν θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος για την αποτελεσματική λειτουργία 

της οικονομίας ή αν θα πρέπει ο ρόλος του να περιορίζεται στα δημόσια αγαθά και 

στους κανόνες της οικονομικής ανάπτυξης.  

Η σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης  

αποτέλεσε το επίκεντρο πολλών δημόσιων οικονομικών μελετών, τόσο σε θεωρητικό 

και εμπειρικό επίπεδο.Οι αναλύσεις οδήγησαν στη δημιουργία δύο προσεγγίσεων - οι 

οποίες είναι αντίθετες μεταξύ τους -  το νόμο του Wagner και τη θεωρία του Keynes. 

Η προσέγγιση του νόμου του Wagner (1883) ορίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη 

προκαλεί τις κυβερνητικές δαπάνες οι οποίες αποτελούν τη συνέπεια και όχι την αιτία 

της οικονομικής ανάπτυξης. Η δεύτερη προσέγγιση, η κεϋνσιανή προσέγγιση (1936), 

αναφέρει ότι οι κυβερνητικές δαπάνες ως μια εξωγενής μεταβλητή μπορεί να 

προκαλέσει οικονομική ανάπτυξη, αποτελώντας έτσι την αιτία και όχι το αποτέλεσμα 

της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ο στόχος της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η πρόβλεψη ορισμένων αγαθών 

όπως η προστασία, η ασφάλεια και η ειρήνη. Οι κυβερνητικές δαπάνες είναι το κλειδί 

για τον παραπάνω σκοπό. Συνεπώς η κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει το 

πρόβλημα της βελτιστοποίησης σε σχέση με τις κρατικές δαπάνες περιορίζοντας τις 

τρέχουσες και τις προηγούμενες τιμές του ΑΕΠ για την  ισορροπία των 

χρηματοροών. 

Η παρουσία των οικονομικών περιορισμών δίνεται σε συμφωνία με το ΑΕΠ 

και την ισορροπία των πληρωμών. Σε περιόδους αβεβαιότητας του περιβάλλοντος η 

κυβέρνηση αποφασίzει το ρυθμό των κυβερνητικών δαπανών. Το πρόβλημα γίνεται 

ολοένα και πιο πολύπλοκο λόγω της αβεβαιότητας του μελλοντικής εξέλιξης της 

τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας  η 

οποία στοίχισε σε μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής. 
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Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι συνεχείς εκλογές και η περιοριστική διαχείριση 

της δημοσιονομικής πολιτικής αύξησαν το μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών και 

έδειξαν ότι ισχύει ο νόμος του Wagner.Τα συμπεράσματα μπορούν να βοηθήσουν 

στο σχεδιασμό μιας ποιοτικότερης πολιτικής ανάπτυξης με βελτιωμένη την οικονομία 

της Ελλάδας. 

 

1.2 Σκοπός - Στόχοι της διπλωματικής 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την τάση των 

κυβερνητικών δαπανών της ελληνικής οικονομίας , και να προσδιορίσει τα αίτια και 

τις πηγές της ανάπτυξής τους, ερευνώντας για την ύπαρξη μακροχρόνιας και 

βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας με την οικονομική ανάπτυξη καθώς και τον έλεγχο 

της αιτιακής σχέσης. Τα στοιχεία είναι ετήσια και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 

το 1960-2008. Διερευνάται επίσης η στασιμότητα των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Πρόσφατα, ορισμένες οικονομικές μελέτες επιτρέπουν τη χρήση της τεχνικής 

συνολοκλήρωσης, προκειμένου να ελεγχθεί η τάση των κυβερνητικών δαπανών και 

της οικονομικής ανάπτυξης με τα στοιχεία του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος. 

(Murthy 1993, Henrekson 1993, Hondroyiannis & Papapetrou 1995, Legrenzi 2000). 

 

1.3 Διάρθρωση της μελέτης 

Η διάρθρωση της της παρουσας διπλωματικής αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο αιτιολογείται το θέμα της μελέτης και παρουσιάζεται ο σκοπός της 

ερευνητικής μελέτης. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο εξετάζεται η θεωρητική και η εμπειρική βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Παρουσιάζονται εμπειρικές μελέτες ερευνητών για τη σχέση των κυβερνητικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή της Ελλάδας παρουσιάζοντας 

οικονομικά,ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία καθώς οι οικονομικές εξελίξεις της 

χώρας  μπορούν να επηρεάσουν τις μεταβλητές του υποδείγματος.  

Στο 4
ο
 κεφάλαιο αναλύεται ο νόμος του Wagner και οι ερευνητικές τάσεις με πλήρη 

περιγραφή της μαθηματικής διατύπωσης  του νόμου. 
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Στο 5
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταβλητές της έρευνας δηλαδή οι κυβερνητικές 

δαπάνες και το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν για την Ελλάδα. Απεικονίζονται 

διαγραμματικά και σχολιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία. 

Στο 6
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξειδίκευση του υποδείγματος. Εφαρμόζεται η 

εκτίμηση της παλινδρόμησης του υποδείγματος ενώ γίνεται έλεγχος της 

σημαντικότητας των μεταβλητών και του συντελεστή προσδιορισμού R
2
. 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο γίνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι στα κατάλοιπα του υποδείγματος. 

Διερευνώνται οι έλεγχοι για αυτοσυσχέτιση, ετεροσκεδαστικότητα και κανονικότητα 

των καταλοίπων. 

Στο 8
ο
 κεφάλαιο εξετάζεται ο έλεγχος στασιμότητας των μεταβλητώνμε τον έλεγχο 

των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας των Dickey-

Fullerκαι Phillips-Perron. 

Στο 9
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. Πραγματοποιούνται 

οι έλεγχοι για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας με τις μεθόδους των 

Engle-Granger και του Johansen για τις μεταβλητές του υποδείγματος. 

Στο 10
ο
 κεφάλαιο πραγματοποιείται ο έλεγχος για την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας με το Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφαλμάτων (Error Correction Model) για τις 

μεταβλητές του υποδείγματος. 

Στο 11
ο
 κεφάλαιο εξετάζεται η αιτιότητα κατά Grangerμεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. 

Στο 12
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης. 

Στο 13
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση - Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

2.1 Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση 

 Πολλοί ήταν οι μελετητές που έκαναν προσέγγιση με τη βοήθεια 

οικονομετρικών μεθόδων να βγάλουν συμπέρασμα εμπειρικό περί του νόμου του 

Wagner. Ωστόσο, οι απόψεις συγκρούστηκαν στην αποδοχή του νόμου. Οι μελέτες 

που έγιναν είχαν να κάνουν με στοιχεία χωρών με στάσιμες χρονολογικές σειρές και 

με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων κυρίως νωρίτερα απο 1990 και μετέπειτα με 

τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους Engle-Granger και Johansen. 

 Η σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης 

είναι αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι οι 

κυβερνητικές δαπάνες επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη θετικά όπως ο Benoit 

(1973), ενώ άλλοι όπως οι Deger (1986), Lipow & Antinori(1995) υποστηρίζουν πως 

οι κυβερνητικές δαπάνες έχουν αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη μέσω 

του κορεσμού των επενδύσεων και της εκτόπισης των πόρων που καταναλώνονται. 

Ακόμη, οι κυβερνητικές δαπάνες μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη 

μέσω της ζήτησης σύμφωνα με τη θεωρία του Keynes. Συγκεκριμένα, αύξηση στη 

ζήτηση επιφέρει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αύξηση της απασχόλησης, των 

κερδών και τελικά αύξηση των επενδύσεων, η οποία δημιουργεί την ανάγκη για 

περαιτέρω βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τους De Rouen (1995) και Landau (1996) υπάρχουν αρκετές 

εξηγήσεις πολλών ερευνητών που κατέληξαν στο γεγονός ότι οι θετικές επιδράσεις 

των κυβερνητικών δαπανών μεταστρέφονται σε αρνητικές προς την οικονομική 

ανάπτυξη. Οι Coulomb & Fontanel (2001) υποστήριξαν ότι η μείωση των 

κυβερνητικών δαπανών ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. 

Άλλες έρευνες, εξετάζοντας τη σχέση της οικονομικής ανάπτυξης και των 

κυβερνητικών δαπανών φέρνουν στην επιφάνεια το θέμα της αιτιότητας. Ο Joerding 

(1986) έλεγξε την αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των δυο μεταβλητών σε αρκετές 

χώρες και συμπέρανε ότι υπάρχει εμπειρική απόδειξη αιτιότητας από την οικονομική 

ανάπτυξη προς τις κυβερνητικές δαπάνες, μονόδρομο όμως και όχι αντίστροφα. Ο 

Chowdhury (1991) εφάρμοσε την αιτιότητα κατά Granger για 55 χώρες  από τις 

οποίες στις 15 φαίνεται ότι οι κυβερνητικές δαπάνες έχουν αιτιακή σχέση με την 
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οικονομική ανάπτυξη ενώ σχέση αιτιότητας κατά Granger  από την οικονομική 

ανάπτυξη στις κυβερνητικές δαπάνες φαίνεται σε 7 χώρες και είναι μονόδρομη. 

Πρόσφατες έρευνες και αναλύσεις χρονικών σειρών, με ελέγχους 

συνολοκλήρωσης και με υποδείγματα διόρθωσης σφαλμάτων παρέχουν τεχνικές για 

ανεύρεση ασφαλών συνμπερασμάτων και σχέσεων ισορροπίας μακροπρόθεσμα 

μεταξύ των ολοκληρωμένων μεταβλητών. Οι τεχνικές ανάλυσης της 

συνολοκλήρωσης και της αιτιότητας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των  

κυβερνητικών δαπανών έχουν μελετηθεί από τον Αssery (1996), Kollias & 

Makrydakis (1997) και Sezgin (2001). 

O Αssery (1996) εξέτασε την αιτιότητα κατά Granger μεταξύ της οικονομικής 

ανάπτυξης και κυβερνητικών δαπανών για το Ιρακ για τη χρονική περίοδο 1950-

1980.Διενέργησε έλεγχο στη στασιμότητα των χρονικών σειρών κι έπειτα στη 

συνολοκλήρωση των μεταβλητών με τη βοήθεια δύο μεθόδων. Και οι δύο μέθοδοι 

αποσκοπούσαν στην απόρριψη της υπόθεσης όπου δεν υπάρχει συνολοκλήρωση , ενώ 

με την αιτιότητα του Granger έφτασε στο συμπερασμα ότι οι κυβερνητικές δαπάνες 

έχουν αιτιακή σχέση με την οικονομική ανάπτυξη.  

Ο Brauer παρουίασε κριτική ανάλυση εκτενής βιβλιογραφίας πάνω στις 

κυβερνητικές δαπάνες της Ελλάδας και τις οικονομικές επιδράσεις στην οικονομική 

της ανάπτυξη. Ωστόσο, η μεγάλη ποσότητα χρημάτων που ξόδεψε η Ελλάδα για τον 

κρατικό τομέα ( σε ποσοστό του Α.Ε.Π) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

πρόοδο της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης 

αποτέλεσε επίκεντρο πολλών μελετών δημόσιων οικονομικών, τόσο σε θεωρητικό 

και εμπειρικό επίπεδο. Το επίκεντρο ήταν κυρίως σε δύο προσεγγίσεις, πρώτον, η 

προσέγγιση του νόμου του Wagner (1883), το οποίο ορίζει ότι η οικονομική 

ανάπτυξη επηρεάζει τις δημόσιες δαπάνες και το δεύτερο ,η  κεϋνσιανή προσέγγιση 

(1936), η οποία αναφέρει ότι οι κυβερνητικές δαπάνες προκαλούν την οικονομική 

ανάπτυξη. Και στις δύο προσεγγίσεις, η εστίαση είναι μόνο μονόδρομη αιτιώδης 

συνάφεια μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και τηςοικονομικής ανάπτυξης 

(Jamshaid , 2010). 
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2.2 Ερευνητικές Προσεγγίσεις  

Οι κυβερνητικές δαπάνες αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ήδη 

από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα και ειδικότερα αναζητήθηκαν οι παράγοντες που 

αυξάνουν τις κυβερνητικές δαπάνες κατά τη διάρκεια όλων των εποχών.Ένας από 

τους νόμους που διατυπώθηκαν στην προσπάθεια αυτή ήταν ο νόμος του Wagner 

καθώς και άλλες έρευνες που βασίστηκαν στο νόμο του Wagner. 

Στο άρθρο του Jack Diamond « Wagner's law and the developing countries» 

το 1977 εξετάστηκαν οι συνέπειες της αύξησης του μεριδίου των κυβερνητικών 

δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη. Το δείγμα ήταν σαράντα μια χώρες. Η σχέση 

αποδείχθηκε αρνητική , ενώ τα δεδομένα δεν επέτρεψαν εξειδίκευση για την ύπαρξη 

αντίστροφης σχέσης. 

Στο άρθρο του Magnus Henrekson «Wagner's law - A spurious Relationship?» 

το 1993, οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι στάσιμες και δεν είναι 

συνολοκληρωμένες. Συνεπώς τα συμπεράσματα δεν είναι αληθή. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν  ήταν για τη Σουηδία για τη χρονική περίοδο 1861-1990. 

(5) 

Στο άρθρο του Brian Dollery & Singh Sukhvinder « A note on the empirical 

analysis of Wagner's Law» το 1998, εξετάστηκε η εμπειρική ανάλυση των δυο 

κύριων υποθέσεων του νόμου του Wagner, η αναδιάρθρωση της κοινωνίας και η 

ελαστική ζήτηση του εισοδήματος.  

Στο άρθρο της Safa Demirbas «Cointegration Analysis - Causality Testing and 

Wagner's Law, The case of Turkey  1950-1990» που δημοσιεύτηκε το 1999, 

διερευνήθηκε η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών 

και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

αφορούσαν την Τουρκία για τη χρονική περίοδο 1950-1990. Τα στοιχεία της 

συνολοκλήρωσης ήταν αρκετά καθώς αποδείχθηκε μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Το 1995, οι G. Hondroyiannis & E. Papapetrou στο άρθρο με τίτλο "An 

examination of  Wagner's Law for Greece: A Cointegration Analysis." επιβεβαίωσαν 

ότι υπάρχει μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και του 

εθνικού εισοδήματος για την Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 1957-1993. 

Το 2003 ο Ν. Δριτσάκης και ο Α. Βαζακίδης (Dritsakis N. & Bazakidis A. , 

2003) με τίτλο «Δημόσιες Δαπάνες και Οικονομική Ανάπτυξη : Μια εμπειρική 
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έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της Συνολοκλήρωσης» μελέτησαν τη σχέση 

μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα 

με ετήσια στοιχεία της χρονικής περιόδου από το 1960-2001. Εξέτασαν  τη 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής 

ανάπτυξης με τη χρήση ανάλυσης της μεθόδου της συνολοκλήρωσης του Johansen & 

Juselius. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 

στις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη και μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

Το 2004 ο Ν. Δριτσάκης και ο Α. Αδαμόπουλος (Dritsakis N. & Adamopoulos 

A., 2004)  δημοσίευσαν την έρευνα με τίτλο «A causal relationship between 

government spending and economic development : an empirical examination of the 

Greek Economy». Το αντικείμενο της εμπειρικής ανάλυσης ήταν η ανάλυση της 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το νόμο του Wagner. Τρία 

υποδείγματα ήταν διαθέσιμα προς μελέτη σε ό,τι αφορά στο νόμο του Wagner για τη 

χρονική περίοδο από 1960 - 2001. Τα αποτελέσματα της έρευνας έφειξαν ότι οι 

κυβερνητικές δαπάνες αυξήθηκαν  επιβεβαιώνοντας το νόμο του Wagner, που 

υποστηρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη προκαλεί την αύξηση των δημοσίων 

δαπανών. 

Το 2009 o K. Κατρακυλίδης και η Π. Τσαλίκη (Katrakilidis K. & Tsaliki P., 

2009) διεξήγαγαν έρευνα με τίτλο «Further evidence on the casual relationship 

between government spending and economic growth : The case of Greece, 1958 - 

2004» . Εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής 

ανάπτυξης και το βαθμό στον οποίο η οικονομική ανάπτυξη προκαλεί την αύξηση 

των κυβερνητικών δαπανών (νόμος του Wagner) ή το αντίθετο (θεωρία του Keynes). 

Χρησιμοποίηθηκαν δεδομένα της Ελλάδας για τη χρονική περίοδο από 1958-2004. 

Το συμπέρασμα ήταν η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των 

κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Παρακάτω ακολουθεί ο Πίνακας 2.1 όπου εντοπίζει ένα δείγμα ερευνητών 

που αποδέχτηκαν ή απέρριψαν το νόμο του Wagner. 
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Πίνακας 2.1 : Πίνακας βιβλιογραφικών ερευνητικών προσεγγίσεων 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ WAGNER 

 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΤΟΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Αbizadeh & Gray's 1985 55 

Εφαρμόζεται ο νόμος του Wagner για τις 

πλούσιες χώρες.Σε φτωχές χώρες δεν ισχύει. 

 
Ram 1987 117 

Εφαρμόζεται ο νόμος του Wagner για το 60% 

των χωρών 

 
Kelly 1997 73 

Συνεισφέρουν οι κρατικες δαπάνες και 

επενδύσεις στην ανάπτυξη. 

 Thornton 1999 6 Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner. 

 
Chang 2002 6 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner σε όλες τις 

χώρες εκτός από την Ταϊλάνδη. 

 

Islam 2001 1 

Υπάρχει ισχυρή μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

μεταξύ κατά κεφαλήν πραγματικού 

εισοδήματος και σχετικού κρατικού μεγέθους. 

 

Alexiou 2009 7 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner. (θετική 

επίδραση μεταβλητών στην οικονομική 

ανάπτυξη. 

 Musgrave-1969,1988, 

Mann-1980,Michas-1975, 

Ram-1986,1987 

- Υποστηρίζουν το νόμο του Wagner. 

 Hondroyiannis & 

Papapetrou 
1995 1 

Ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας. 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner 

 
Chletsos & Kollias 1997 1 

Ο νόμος του Wagner ισχύει μόνο για τις 

αμυντικές δαπάνες 

 

Arghyrou 2001 1 

Υπάρχει μακροχρόνια ισορροπία μεταξύ ΑΕΠ 

και δημόσιες δαπάνες με αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας. 

 Dritsakis & 

Adamopoulos 
2004 1 

Επιβεβαίωση του νόμου με την μεθοδο της 

συνολοκλήρωσης Engle - granger. 

 
Dritsakis & 

Bazakidis 
2004 1 

Υπάρχει μακροχρόνια σχέση  ισορροπίας 

μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και   δημοσίων 

δαπανών. 

 

Provopoulos 1981 1  

Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner στην 

Ελλάδα.Υπάρχει ενδεχόμενο κίβδηλων 

αποτελεσμάτων στην εξέταση των χρονικών 

σειρών 

Courakis 1993 1 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner στην 

Ελλάδα.Υπάρχει ενδεχόμενο κίβδηλων 

αποτελεσμάτων στην εξέταση των χρονικών 

σειρών 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ WAGNER 

 

Landau 1983 104 

Η αύξηση των δαπανών φέρνει μείωση στην 

ανάπτυξη, γεγονός αντίθετο του νόμου του 

Wagner. 

 
Barro 1991 98 

Αρνητική σχέση οικονομικής ανάπτυξης και 

κυβερνητικής κατανάλωσης. 

 Afxentiou & 

Serletis 
1991 1  

Απέρριψαν το νόμο του Wagner και τη θεωρία 

του Keynes 

 
Engen & Skinner 1992 107 

Απέρριψαν το νόμο του Wagner και τη θεωρία 

του Keynes 
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Ashworth 1994 1 
Με τη μέθοδο Engle-Granger και του Johansen  

και το κριτήριο της πιθανοφάνειας απέρριψε το 

νόμο για το Μεξικό. 

 Ghura 1995 33 Απορρίφθηκε η ισχύς του νόμου του Wagner. 

 Abizadeh & 

Yousefi's 
1998 1  

Απέρριψαν το νόμο του Wagner και τη θεωρία 

του Keynes 

 
Singh & Sahni 1984  1 

Απέρριψαν το νόμο του Wagner και τη θεωρία 

του Keynes 

 Folster & 

Henrekson 

1999/ 

2001 
 1 

Αντίθετο από το συμπέρασμα του νόμου του 

Wagner 

 Karagianni,Pempet

zoglou & Strikou 
2001 15 

H ισχύς του νόμου εξαρτάται από την 
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3 Ιστορική αναδρομή 

 

3.1 Η οικονομίας της Ελλάδας 

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ρυθμούς ανόδου από το 1960 μέχρι το 1973 

όπου υπήρξε η πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Η περίοδος από το 1975-1979 

χαρακτηρίζεται από χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα συμπτώματα 

της παγκόσμιας κρίσης με υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού, μεγάλη ανεργία και 

γενικά η κατάσταση μοιάζει με κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Το επενδυόμενο 

κεφάλαιο στην οικονομία "πλεονάζει", δηλαδή τα κέρδη που παράγονται με τη χρήση 

του δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν ικανοποιητικούς ρυθμούς κερδοφορίας, 

επένδυσης και μεγέθυνσης (Ιωακείμογλου - Μήλιος 1990).Για εκέινα τα δεδομένα 

ωστόσο,οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι αρκετά 

υψηλότεροι από τους αντίστοιχους ρυθμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η χρονική 

περίοδος 1975 - 1979 αποτελεί μια μεταβατική φάση όπου εκδηλώνεται η κρίση και 

σύγκλινει η ελληνική οικονομία προς τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες της Δ. 

Ευρώπης. 

Στη χρονική περίοδο από το 1980 - 1995 παρατηρείται πτώση των δεικτών της 

οικονομίας και εμφάνιση χαμηλών τιμών του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ.Η εξέλιξη 

στις  επενδύσεων είναι καθοριστική για τον τομέα της μεγέθυνσης της ελληνικής 

οικονομίας. Από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ο δείκτης μειώνεται και διατηρείται 

σε χαμηλές τιμές , ειδικότερα στα πρώτα πεντε έτη της δεκαετίας του 1980.Έπειτα  

ακολουθεί η περίοδος της μείωσης απότο 1985-1996 όπου υπερσυσσωρεύτηκε το 

κεφαλαίο στην Ελλάδα. 

Από το έτος 1996 οι ρυθμοί μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και η 

ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα 

σε σύγκριση με των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

τάση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σταδιακά παίρνει ανοδική τάση και τα 

σημεία ανάκαμψης γίνονται πλέον φανερά.H χρονική περίοδος από το 1996-2008 

αποτελείμια κατάσταση σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τις περισσότερο 

αναπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ. 

Η παραγωγικότητα της εργασίας σήμερα ανέρχεται στο 92% του ΜΟ της Ε.Ε. 

για την Ελλάδα. Σε ενδεχόμενη σύγκριση με το έτος 1960 παρατηρούμε ότι η 
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παραγωγικότητα της εργασίας της Ελλάδας είναι υψηλότερη κατά πέντε φορές. 

Συνεπώς, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μετατρέπει και αυξάνει και το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αξίζει να αναφερθέι ότι το 2007 το Α.Ε.Π ως αγοραστική 

δύναμη ανά κάτοικο, ήταν υψηλότερο κατά 4,5 φορές από το αντίστοιχο του 1960. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( International Monetary Fund, 2009, 

World Economic Outlook Database-October 2009) το έτος 2008 η Ελλάδα 

κατατάσσεται 22
η
 μεταξύ 33 διεθνώς προηγμένων οικονομικών χωρών. 

Η απόδοση του κεφαλαίου επιφέρει ποσοστό κέρδους και είναι ανοδική. Ο 

δείκτης κερδοφορίας το 2007 ήταν στα μέσα επίπεδα σε σχέση με της περιόδου 1960-

1973. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίοδος οικονομικής στασιμότητας καθώς το 

μερίδιο εργασίας βρίσκεται σε πτωτική τάση από το 1983 και συμπεριλαμβάνει 

ορισμένες διακυμάνσεις. Η περίοδος από το 1996-2008 είναι μια περίοδος 

οικονομικής ανάκαμψης. Το μερίδιο όσον αφορά στο εισόδημα της εργασίας για το 

Α.Ε.Π στην Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ 70% -75% στα έτη 1978-1983, κατά 65%-

70% στα έτη  1984-1990. Από εκεί κι έπειτα υπάρχει μείωση στα έτη 1991-1993, ενώ 

από το 1994 σταθεροποιείται στο 62%. Αντίθετα αποτελέσματα έχουμε στα 

κέρδη,τους τόκους και τα εισοδήματα ιδιοκτησίας όπου η εντυπωσιακή αύξηση 

σημειώθηκε. 

Η οικονομική πολιτική που ίσχυσε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

συνετέλεσε στην αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζομένων ενώ μείωσε 

τους φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών και αύξησε τους συντελεστές επί των 

εισοδημάτων εργασίας. Εφαρμόστηκαν μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στο 

αυξανόμενο μερίδιο των κερδών και αυξημένοι συντελεστές στο μειούμενο μερίδιο 

της εργασίας. Έτσι, τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν ενώ θα έιχαμε άλλα 

αποτελέσματα αν οι αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές εφαρμόζονταν επί του 

αυξημένου μεριδίου του ΑΕΠ. Η φορολογική πολιτική έδωσε περισσότερο βάρος στο 

κεφάλαίο, στα κέρδη και στα υψηλά εισοδήμάτα και όχι στην εργασία και στους 

μισθούς. 

Η εξωτερική οικονομική πολιτική της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από υψηλές 

εξαγωγές υπηρεσιών σε κλάδους του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας,η οποία 

κατέχει το 20% του παγκόσμιου στόλου με τάνκερ στο δυναμικό της και το 23% του 

παγκοσμίου στόλου για τη μεταφορά φορτίων. Παρ' όλα αυτά, το εξωτερικό ισοζύγιο 

αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας παρουσιάζει έλλειμμα. Στη δεκαετία του 1990 

σταθεροποιήθηκε περίπου στο -7,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2003 όπου έφτάσε στο -
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10,5% το 2007. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην ταχύτερη αύξηση της ζήτησης των 

προϊόντων που εισάχθησαν στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Άλλοι επίσης παράγοντες είναι οι υψηλές επενδύσεις, η αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου, η έλλειψη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων εξαιτίας 

του υψηλού πληθωρισμού των σταθερών ισοτιμιών. 

(http://users.ntua.gr/jmilios/Oikonomia_Eikostos1ab.pdf) 

Από το 2002 στην Ελλάδα εμφανίστηκε το κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα , το 

ευρώ €. Ο πληθωρισμός, το έλλειμμα κυβέρνησης , το δημόσιο χρέος , ο μηχανισμός 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και το μακροπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού ήταν 

κριτήρια για την ένταξη μετά από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. 

Μετά την καθιέρωση του € ως εθνικό νόμισμα , το ΑΕΠ συνέχισε την αύξηση 

με ρυθμούς πάνω από το ΜΟ της Ευρώπης λόγω των επενδύσεων για την 

ολοκλήρωση και κατασκευή έργων και υποδομών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 

2004. Ακόμη, υπήρξε μεγάλη ευκολία σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες 

γεγονός που συνέβαλεστην αύξηση του ΑΕΠ. Στη διάρκεια των ετών 2001 - 2005 η 

Ελλάδα δεν τήρησε το κριτήριο για έλλειμμα κάτω του 3% του Συμφώνου 

Σταθερότητας. Στο τέλος του 2009 οι τεράστιες δαπάνες οδήγησαν την ελληνική 

οικονομία σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρουσιάστηκε ετήσιο έλλειμμα 

κρατικού προϋπολογισμού ενώ συγχρόνως η Ελλάδα κατείχε τη δεύτερη θέση με 

δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο τουρισμός, η ναυτιλία , η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, η επεξεργασία 

καπνού, η υφαντουργία, τα χημικά, τα προϊόντα μετάλλου και οι μονάδες διΰλισης 

πετρελαίου αποτελούν τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με 

τη Eurostat το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας ήταν ίσο με 

το 94% του ΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 (GDP per inhabitant in purchasing 

power standards, Eurostat 2009) ενώ η μεγέθυνση του το 1990 ήταν κατά ΜΟ 

υψηλότερη σε σχέση με το ΜΟ των χωρών της ΕΕ. Πολλά είναι τα προβλήματα που 

εκπίπτουν στην ελληνική οικονομία με κυριότερα την αυξημένη ανεργία, την 

γραφειοκρατία, τη διαφθορά. 

(The Economist) 

Το έτος  2009 η Ελλάδα κατείχε τη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην 

αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσηςμε υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονομικής 

αστάθειας και διαφθοράς χαμηλής ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης. 
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(http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf) 

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως η αναλογία των ιδιωτικών δανείων ως προς 

τις καταθέσεις ξεπέρασε τις 100 μονάδες στο πρώτο εξάμηνο του 

2007.(http://stocks.pathfinder.gr/news/560812.html). Συνεπώς, μετά το 1993, η 

ελληνική οικονομία σημείωσε το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα και το δεύτερο 

υψηλότερο χρέος, σε ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το 2008 οδηγηθήκαμε σε υψηλό κόστος δανεισμού που 

δημιούργησε σοβαρή οικονομική κρίση. Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας 

συμπεριλαμβάνει περίπου 5 εκατομμύρια και θεωρούνται οι δεύτεροι πιο σκληρά 

εργαζόμενοι  μετά τους εργαζόμενους της Ν. Κορέας. 

Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, η δυσμενής θέση μερικών χωρών της 

Ευρωζώνης ήταν αποτέλεσμα της Κεϋνσιανης πολιτικής επί δεκαετίες υπέρ του 

δανεισμού των τοπικών φορέων με τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στις προτάσεις συμπεριλήφθηκε η επιβολή διαρθρωτικών κινήσεων και 

πολιτικών για τον έλεγχο του δημοσίου χρέους όπως η επιβολή περιοριστικών μέτρων 

και υψηλότερων φόρων. Τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε το Μνημόνιο από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και για την κάλυψη του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και την ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας.(http://www.canadianeuropean.com) 
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4 O νόμος του Wagner 

 

4.1 Το θεωρητικό υπόβαθρο του νόμου του Wagner 

Ο Νόμος του Wagner αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από 

πολλούς θεωρητικούς από τον 19
ο
 αιώνα. Στόχος πολλών ερευνών ήταν η αναζήτηση 

παραγόντων αύξησης των δημοσίων δαπανών. Ο AdolphWagner (1835-1917) 

προσέγγισε την ιδέα ότι υπάρχει μακροπρόθεσμη σχέση ανάμεσα στις κυβερνητικές 

δαπάνες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη. Η ιδέα αυτή βασίστηκε σε εμπειρικές 

μελέτες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες . Έτσι ο Wagner έφτασε στο συμπέρασμα ότι 

το μέγεθος του δημοσίου τομέα και εμμέσως των κυβερνητικών δαπανών στην 

οικονομία έχει την τάση να μεγεθύνεται καθώς αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα 

και αναπτύσσεται η οικονομία. 

Στη σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των κυβερνητικών 

δαπανών, ο A. Wagner έδωσε έμφαση εξηγώντας - από την πλευρά της ζήτησης για 

την αύξηση των κυβερνητικών δαπανών - τις αιτίες για την κρατική παρέμβαση. 

(Tim, 1961 , Bird,1971 , Mann, 1980 , Henrekson, 1993 ) 

 Οι αιτίες είναι οι εξής : η αύξηση των υπηρεσιών διοίκησης και ασφάλειας η 

οποία υποκαθιστάται από ιδιωτικές δραστηριότητες με δημόσιες καθώς και η αύξηση 

της πολυπλοκότηταςτης οικονομικής ανάπτυξης και η εκβιομηχάνιση των χωρών. 

Επιπλεον όταν αυξάνεται ο πληθυσμός μιας χώρας είναι εύλογο να αυξηθούν και οι 

δαπάνες της δημόσιας τάξης, της ασφάλειας και του οικονομικού ελέγχου. 

Η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση και την αναδιανομή του 

εισοδήματος ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να αναφέρουμε ότι ο Wagner κάνει λόγο για υπηρεσίες πολυτελείας με εισοδηματική 

ελαστικότητα μεγαλύτερη της μονάδας. 

Η αύξηση των δημοσίων δραστηριοτήτων, ο έλεγχος των μονοπωλίων λόγω 

της οικονομικής ανάπτυξης  και η ανάγκη ελέγχου από δημόσιους φορείς 

(Γεωργακόπουλος, 1997). Η συγκέντρωση  του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα 

δημιουργεί δαπάνες για πρόνοια. Ο Wagner υποστήριξε ότι κάποιες υπηρεσίες όπως 

της παιδείας δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς από τον ιδιωτικό τομέα ενώ είναι 

απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μίλησε για αύξηση των 

επενδύσεων, των χρημοτοδοτήσεων, της βιομηχανοποίησης από τον δημόσιο τομέα 
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παρά από τον ιδιωτικό και επισήμανε ότι πρέπει να δημιουργηθούν κρατικά 

μονοπώλια και τεχνολογικές αλλαγές για να επιτευχθεί οικονομική επάρκεια. 

 ( Μ. Jaen - Garcia,2011) 

Η θεωρία που εναντιώνεται στο νόμο του Wagner είναι η θεωρία του Keynes. 

Η θεωρία του Keynes υποστηρίζει την κατεύθυνση της αιτιότητας από τις 

κυβερνητικές δαπάνες προς την οικονομική ανάπτυξη και αντιμετωπίζει τις 

κυβερνητικές δαπάνες ως εξωγενείς. Ακόμη, θεωρεί τις δημόσιες δαπάνες ως μέσο 

επηρεασμού της οικονομικής ανάπτυξης. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι 

κυβερνητικές δαπάνες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγής της 

οικονομίας σύμφωνα με τη θεωρία του Keynes. Ωστόσο, o  Keynes (1936) 

υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές δαπάνες είναι μια εξωγενής μεταβλητή και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει εθνικό εισόδημα. Για το λόγο αυτό, οι 

κυβερνητικές δαπάνες είναι η αιτία και όχι αποτέλεσμα του εθνικού εισοδήματος . Ως 

εκ τούτου , η αιτιώδης σχέση θα πρέπει να τρέχει από τις δημόσιες δαπάνες σε εθνικό 

εισόδημα όπως αναφέρει ο  Tang (2009). 

Επίσης, οι κυβερνητικές δαπάνες μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική 

δραστηριότητα μέσω της φορολογίας. Έτσι, για να διορθώσει η κυβέρνηση τις 

διακυμάνσεις στις δαπάνες, χρησιμοποιεί τις κυβερνητικές δαπάνες (Singh & Sahni, 

1984) καθώς οι κυβερνητικές δαπάνες επιφέρουν βελτίωση στην παραγωγή, στις 

επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τους Afxentiou και Serletis (1992), ορισμένες ερμηνείες 

διαφορετικές του νόμου του Wagner είναι χρονολογικά οι εξής: 

 

 GSP = ƒ (GDP)     Peacock-Wiseman (1961) 

 (GSP/N) = ƒ (GDP/N)     Gupta (1967) 

 GCSP = ƒ (GDP)    Pryor (1968) 

 GSP = ƒ (GDP/N)    Goffman (1968) 

 (GSP/GDP) = ƒ (GDP/N)   Musgrave (1969) 

 (GSP/GDP) = ƒ (GDP)   Mann (1980) 

 

όπου : 

 

 GDP : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 GNP : Καθαρό Εγχώριο Προϊόν 
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 GSP : Το σύνολο των κυβερνητικών δαπανών 

 GCSP : Οι καταναλωτικές δαπάνες της κυβέρνησης 

 N : Ο πληθυσμός 

 

4.2 Η θεωρητική διατύπωση του νόμου του Wagner 

Ο Wagner (1883) ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την διαχρονική τάση 

αύξησης των κυβερνητικών δαπανών , την οποία και ο ίδιος κατάφερε να συνδυάσει 

με θετικούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ η οικονομία αναπτύσσεται , οι 

κυβερνητικές δαπάνες - ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος - 

αυξάνονται σε βάρος των δαπανών του ιδιωτικού τομέα . 

Το γεγονός ότι το ποσοστό των κυβερνητικών δαπανών στο Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν αυξάνεται με το χρόνο σημαίνει ότι η ελαστικότητα της  κατανάλωσης 

για τα δημόσια αγαθά είναι μεγαλύτερη από ένα, ενώ η ελαστικότητα της  

κατανάλωσης για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα είναι 

μικρότερη από ένα. Με άλλα λόγια, η ζήτηση για δημόσια αγαθά παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τη ζήτηση για τα μη ουσιώδη ιδιωτικά αγαθά ή τα αγαθά 

πολυτελείας. 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ο Wagner επισημαίνει ότι η ελαστικότητα της 

κατανάλωσης για τα δημόσια αγαθά είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα εμφανίζονται ως 

εξής. Ενώ η οικονομία αναπτύσσεται, οι ατομικές σχέσεις μεταξύ τόσο των 

καταναλωτών όσο και των παραγωγών (τίτλοι, συμβολαιογραφικές σχέσεις) γίνονται 

ολοένα και πιο πολύπλοκες. Συνεπώς, απαιτούν μεγαλύτερο βαθμό ρυθμιστικής 

παρέμβασης του κράτους.  

Η ψήφιση και η εφαρμογή των νόμων (αστικό, ποινικό, διοικητικό) ,η 

εισαγωγή και η βελτίωση των οικονομικών θεσμών (σχέσεις εργοδότη –εργαζομένων, 

το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων , η κοινωνική ασφάλεια) , η 

προστασία των καταναλωτών από τα μονοπώλια, ο ιδιωτικός έλεγχος μονοπωλιακής 

τιμολογιακής πολιτικής και της εξαγοράς των σχετικών δραστηριοτήτων από το 

κράτος είναι σημαντικοί παράγοντες που απαιτούν τη συνεχή παρουσία του κράτους , 

με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, διοικητικά , δικαστικά και νομικά. Κάποιος θα 

μπορούσε εύκολα να ισχυριστεί  ότι τα περισσότερα δημόσια αγαθά και οι υπηρεσίες 

εμπίπτουν στην κατηγορία των πολιτικών αγαθών . Πολύ λίγες δημόσιες υπηρεσίες , 

όπως η αστυνομία (δημόσια τάξη και ασφάλεια) , θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 



29 
 

κύριο και πρωτεύον αγαθό. Η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

είναι δημόσια αγαθά. 

Ως εκ τούτου , όσο αυξάνεται το εισόδημα των νοικοκυριών , η ζήτηση για την 

εκπαίδευση και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται ταχύτερα 

αναλογικά με την αύξηση του εισοδήματος. Κατά συνέπεια, οι κυβερνητικές δαπάνες 

πρέπει επίσης να αυξηθούν ταχύτερα αναλογικά με την αύξηση του Εθνικού 

Εισοδήματος, δεδομένου ότι η πολιτική εξουσία ικανοποιεί τη συνεχώς την 

αυξανόμενη ζήτηση για τα αγαθά αυτά, λόγω του γεγονότος ότι η οικονομική 

ανάπτυξη είναι συνήθως αποτέλεσμα της επιτυχημένης διαδικασίας εκβιομηχάνισης 

και η εκβιομηχάνιση προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη μετατόπιση του πληθυσμού από 

την επαρχία προς τις αστικές περιοχές.  

Οι ανάγκες του αστικού πληθυσμού σε υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, 

ηλεκτρικό ρεύμα, οδικό δίκτυο κλπ) είναι μεγαλύτερες από αυτές  του αγροτικού 

πληθυσμού. Ομοίως, η προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας 

απαιτεί των βιομηχανικών μονάδων, η εξειδίκευση και γενικά η βελτίωση της η 

παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού απαιτούν τη διάθεση σημαντικών πόρων 

για την εκπαίδευσης.  

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, που παρέχονται από το κράτος, ιδιαίτερα της 

εκπαίδευσης και οι υπηρεσίες της αναδιανομής του εισοδήματος, θεωρούνται ότι 

αφορούν στην κατηγορία των πολιτικών αγαθών (το ισοδύναμο των ιδιωτικών 

αγαθών πολυτελείας), και σύμφωνα με αυτό το χαρακτηριστικό, έχουν καταναλωτική 

ελαστικότητα, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα.  

Η δεδομένη αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος οδηγεί σε μια 

αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα, κι 

έτσι οι κυβερνητικές δαπάνες αυξάνονται διαχρονικά ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος.  

Ενώ, ο νόμος του Wagner δείχνει ότι οι κυβερνητικές δαπάνες έχουν μια 

αιτιώδη επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, τα υποδείγματα του Keynes μελετούν 

μια αντίστροφη ροή αυτής της αιτιότητας. Τα μακροοικονομικά μοντέλα του Keynes 

έχουν χρησιμοποιήσει τις κυβερνητικές δαπάνες ως εργαλείο μιάς εξωγενής πολιτικής, 

η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην κεντρικοποιημένη παραγωγή.  

Σε γενικές γραμμές, ο νόμος του Wagner, έλαβε ισχυρή στήριξη από πολλούς 

ερευνητές όπως ο Peacock και Wiseman (1961),ο Musgrave (1969, 1988),ο Μίχας 

1975, ο Mann 1980, ο Ram (1986, 1987, 1993), ο Κουράκης. Ωστόσο, οι 
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περισσότερες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι χρονικές σειρές είναι σταθερές και 

ότι έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης. 

  

4.3 Η μαθηματική διατύπωση του νόμου του Wagner 

 Η συνεχής και ολοένα αυξανόμενη επέκταση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι μια πολύ σημαντική κατηγορία 

των κοινωνικών αγαθών όπως η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια μοιράζουν την υψηλή 

εισοδηματική ελαστικότητα. Το μέρος που αφορά στην ανάπτυξη του δημόσιου τομέα 

αποτελεί θετική συνάρτηση του επιπέδου της οικονομικής ανάπτυξης. Το μέγεθος του 

δημόσιου τομέα εκφράζει το ποσοστό των κυβερνητικών δαπανών στο Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα χρησιμοποιείται ως δείκτης του 

επιπέδου ανάπτυξης. Έτσι, η μαθηματική διατύπωση του νόμου είναι η εξής: 
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  (4.1) 

όπου : 

G = Συνολικό ποσό των κυβερνητικών δαπανών. 

GNP = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν. 

N = Πληθυσμός της χώρας. 

P = Δείκτης του επιπέδου των τιμών. 

Η προδιαγραφή της μαθηματικής έκφρασης που αναφέρθηκε παραπάνω 

λαμβάνει ως επί το πλείστον τη μορφή μιας εκθετικής συνάρτησης, η οποία 

μετατρέπεται προκειμένου να διευκολύνει τις οικονομετρικές εκτιμήσεις με την 

ακόλουθη συνάρτηση: 
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 + ut         (4.2) 

 

όπου:  

ut = διαταρακτικός όρος 

Η τιμή της παραμέτρου β είναι ο προσδιορισμός της αποδοχής ή όχι του νόμου 

του Wagner. Αν β > 0 τότε ο νόμος για την αύξηση των δημοσίων δαπανών εμπειρικά 
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επαληθεύεται, δεδομένου ότι η τιμή β > 0 είναι ίση με την τιμή της ελαστικότητας της 

κρατικής δαπάνης που είναι μεγαλύτερη από ένα. 

Διαφορετικές πτυχές και αντιπαραθέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ 

των ερευνητών σχετικά με την ακριβή διατύπωση της υπόθεσης του νόμου του 

Wagner. Ωστόσο, θα ήταν πιο σωστό να δηλωθεί ότι το επίπεδο της οικονομικής 

ανάπτυξης επηρεάζει και προκαλεί τις κυβερνητικές δαπάνες καθορίζοντας το μέγεθος 

του δημόσιου τομέα. Στην οικονομική θεωρία, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της 

υπόθεσης που οδήγησε στα ακόλουθα τρία μοντέλα: 

 

LGti = α0 + α1LGΝPt + ut  (4.3) 

LGti = β0 + β1LPGΝPt + et  (4.4) 

LRGti = δ0 + δ1LGΝPt + st  (4.5) 

όπου: 

LGti = Λογάριθμος κυβερνητικών δαπανών. 

LGΝPt = Λογάριθμος του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος. 

LPGΝPt = Λογάριθμος του κατά κεφαλήν Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος. 

LRGti = Λογάριθμος των ολικών κυβερνητικών δαπανών στο  Καθαρό Εγχώριο Προϊόν. 

i = Σχετική ολική και μερική κυβερνητική δαπάνη. 

ut , et , st : Λευκός θόρυβος. 

Οι Peacock - Wiseman (1961)  και Goffman (1968)  χρησιμοποιούν τις 

κυβερνητικές δαπάνες για να μετρήσουν το μέγεθος του δημοσίου. Ο Goffman (1968) 

και ο Mann (1980) δοκίμασαν τον έλεγχο στην εισοδηματική ελαστικότητα 

λαμβάνοντας υπόψη το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, και 

τα ποσοστά των ολικών και μερικών δημοσίων δαπανών στο Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδημα ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ο Pryor (1968) ερεύνησε την καταναλωτική 

δαπάνη της κυβέρνησης ενώ ο Gupta το (1967) τις κατά κεφαλήν κυβερνητικές 

δαπάνες. Οι Peacock - Wiseman , Pryor και Mann χρησιμοποιούν το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν, ενώ ο Gupta, o Musgrave (1969) και ο Goffman  χρησιμοποιούν το 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το θεωρητικό πλαίσιο του νόμου του 

Wagner έχει υποστεί κριτική κατά καιρούς. Ορισμένοι λόγοι  είναι οι εξής : 

1. Η διατύπωση του ορισμού δεν είναι ξεκάθαρη όταν γίνεται 

αναφορά σε απόλυτη ή σχετική αύξηση των κυβερνητικών δαπανών. 

2.  Απόδοση του χαρακτηρισμού νόμος σε μια θεωρία που είναι 

αμφιλεγόμενη και μη αποδεκτή από όλο τον κόσμο. 
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3. Δεν υπάρχει συνοχή στη θεωρία που εξηγεί τη βασικό νόημα 

του νόμου.  (M.Jaen - Garcia, 2011). 

 

Ως κυβερνητικές δαπάνες ορίζονται οι πληρωμές που διενεργούν οι δημόσιοι 

φορείς μέσω του προϋπολογισμού με στόχο την επίτευξη ορισμένων σκοπών όπως η 

κατανομή των παραγωγικών μέσων , η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος , η 

σταθεροποίηση της οικονομίας και η οικονομική μεγένθυση. (Δαλαμάγκας, 1999). 

Ως  οικονομική ανάπτυξη ορίζεται η αύξηση του πραγματικού εθνικού 

εισοδήματος μιας χώρας κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου. Συνεπώς , 

όταν ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον ρυθμό αύξησης του 

εισοδήματος , τότε υπάρχει αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

Παράγοντες που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και μακροχρόνια 

φαίνεται να αυξάνουν τις κυβερνητικές δαπάνες είναι οι εξής : 

(Δριτσάκης & Βαζακίδης, 2003 ) 

i. Η αστυφιλία. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά 

κέντρα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη. Οι κατά κεφαλήν κυβερνητικές 

δαπάνες είναι υψηλότερες από τις κατά κεφαλήν κυβερνητικές δαπάνες του 

πληθυσμού που κατοικεί στην ύπαιθρο. 

ii. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και οι αλλαγές στα 

καταναλωτικά πρότυπα. Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος. Όταν ξεπεράσει την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, 

αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες. Όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο 

ποσοστό από το συνολικό εισόδημα κατανάλωσηςείναι διαθέσιμο σε κατηογορίες 

δευτερευόντων είδών όπως ταξίδια, υλικά αγαθά, διασκέδαση. Η εισοδηματική 

ελαστικότητα της ζήτησης των αγαθών αυτών είναι μεγαλύτερη της μονάδας. 

Συνεπώς, όταν το εισόδημα αυξάνεται , η ζήτηση των αγαθών αυτών αυξάνεται σε 

αναλογία περισσότερο από την αύξηση του εισοδήματος. 

iii. Όσον αφορά στις δημόσιες υπηρεσίες , η δημόσια τάξη και ασφάλεια 

χαρακτηρίζονται ως αγαθά πρώτης ανάγκης. Αντίθετα, η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες 

υγείας και οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν αγαθά πολιτισμού. Συνεπώς,, όταν το 

εισόδημα αυξηθεί , η ζήτηση θα αυξηθεί αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του 

εισοδήματος. Οι κυβερνητικές δαπάνες αυξάνονται αναλογικά περισσότερο από την 

αύξηση του εισοδήματος  εφόσον υπάρχει ζήτηση των συγκεκριμένων αγαθών. 
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iv. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και η οργάνωση της παραγωγής και της 

διανομής. αποτελούν τις προϋποθέσεις της οικονομικής ανάπτυξης και συνήθως 

αυξάνουν τις κυβερνητικές δαπάνες. 

v. Οι ανάγκες που παλαιότερα καλύπτονταν με ευθύνη των ιδιωτών, 

πλέον έχουν αναληφθεί από το κράτος. 
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5 Παρουσίαση των μεταβλητών της έρευνας 

  

5.1 Θεωρητική παρουσίαση των μεταβλητών 

Οι κυβερνητικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις 

υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες ο δημόσιος τομέας σε τομείς που αφορούν στην 

ασφάλεια, την εκπαίδευση , την παιδεία. Ακόμη, περιλαμβάνουν την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου. Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας, τις μεταφορικές υπηρεσίες, τα ταχυδρομεία και άλλους κρατικούς φορείς. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το μέγεθος του δημοσίου τομέα αυξήθηκε την 

τελευταία χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, όμως αυτή η αύξηση στον δημόσιο τομέα 

και στις κυβερνητικές δαπάνες μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας σύμφωνα με το νόμο του Wagner. 

Οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του νόμου του 

Wagner είναι οι κυβερνητικές δαπάνες και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

Κυβερνητικές δαπάνες είναι το σύνολο των δαπανών για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών από τους κρατικούς φορείς. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι το σύνολο όλων των 

προϊόντων και των τελικών αγαθών που παράγει μια οικονομία μιας χώρας σε 

διάστημα ενός έτους, ακόμη κι αν μέρος αυτού έχει παραχθεί από παραγωγικές 

μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού, εκφρασμένο σε χρηματικές 

μονάδες. To Καθαρό Εγχώριο Προϊόν είναι το προϊόν που παράγεται σε ένα έτος από 

συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους κάτοικους της χώρας χωρίς τις 

αποσβέσεις. 

Τα στοιχεία για τις κυβερνητικές δαπάνες και το Α.Ε.Π.  της Ελλάδας για την 

ανάγκη της παρούσας έρευνας, εξήχθησαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat , 

είναι ετήσια και αναφέρονται στην χρονική περίοδο 1960 ως 2008. (δείγμα 49 

παρατηρήσεων). 
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5.2 Διαγραμματική παρουσίαση των μεταβλητών 

 Παρακάτω εμφανίζεται η γραφική παράσταση των λογάριθμων των 

κυβερνητικών δαπανών και του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος τη χρονική περίοδο 

από το 1960 - 2008. 

 

 

Εικόνα 5.1: Γραφική Παράσταση GEXP και GΝP της Ελλάδας (έτη 1960-2008)  

Πηγή : Αποτελέσματα έρευνας 

 

Οι κυβερνητικές δαπάνες του ελληνικού κράτους αυξάνονται σταδιακά μέχρι 

το 1972 όπου συναντάμε μικρή μείωση το 1973.Έπειτα υπάρχει αυξανόμενη τάση με 

μικρές αυξομειώσεις μέχρι το 1996. Από το 1996 έχουμε υψηλή αυξητική τάση με 

αποκορύφωμα το 2004. Στο τέλος του 2008 οι δημόσιες δαπάνες περιορίζονται όλο 

και περισσότερο καθώς εφαρμόζεται πολιτική λιτότητα.  

Το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας όπως φαίνεται και στο παραπάνω 

διάγραμμα, από το 1961 αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς φτάνοντας στο απόγειό 

του το 2008 . Από το 2008 κι έπειτα είναι εμφανής η μείωσή του. Στο χρονικό 

διάστημα από το 1973 μέχρι το 1995 υπάρχουν διακυμάνσεις με γενικότερη αυξητική 

τάση. 

 

5.2.1 Διαγραμματική αναπαράσταση των λογάριθμων των 

κυβερνητικών δαπανών και του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος 

 Παρακάτω εμφανίζεται η γραφική παράσταση των λογάριθμων των 

κυβερνητικών δαπανών και του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος τη χρονική περίοδο 

από το 1960 - 2008. 
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Εικόνα 5.2: Γραφική Παράσταση LGEXP και LGΝP της Ελλάδας (έτη 1960-2008) 

Πηγή : Αποτελέσματα έρευνας 

 

Ο λογάριθμος των κυβερνητικών δαπανών του ελληνικού κράτους αυξάνονται 

σταδιακά μέχρι το 1972 όπου συναντάμε μικρή μείωση το 1973. Έπειτα υπάρχει 

αυξανόμενη τάση με μικρές αυξομειώσεις μέχρι το 1996. Από το 1996 έχουμε υψηλή 

αυξητική τάση με αποκορύφωμα το 2004. Στο τέλος του 2008 οι δημόσιες δαπάνες 

περιορίζονται όλο και περισσότερο καθώς εφαρμόζεται πολιτική λιτότητα.  

Ο λογάριθμος του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας όπως φαίνεται 

και στο παραπάνω διάγραμμα, από το 1961 αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς μέχρι 

το 1973. Φτάνει στο μέγιστο σημείο του το 2008. Από το 2008 κι έπειτα είναι 

εμφανής η μείωσή του. Στο χρονικό διάστημα από το 1973 μέχρι το 1995 υπάρχουν 

διακυμάνσεις με γενικότερη αυξητική τάση. 

 

5.3 Παρουσίαση των μεταβλητών με περιγραφικά στατιστικά 

5.3.1 Το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν - Ιστόγραμμα 

Παρακάτω ακολουθεί το ιστόγραμμα του λογάριθμου του Καθαρού Εγχώριου 

Προϊόντος. 
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Εικόνα 5.3 :  Περιγραφικά στατιστικά του λογάριθμου του Καθαρού Εγχώριου 

Προϊόντος LGNP 

     Πηγή : Αποτελέσματα έρευνας 

 

Από το ιστόγραμμα του Α.Ε.Π. της Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 1960 -

2008 προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα. Αριθμητικός μέσος του δείγματος είναι το 

άθροισμα όλων των παρατηρήσεων προς το σύνολό τους και είναι ίσος με 9,15. 

Διάμεσος είναιη τιμή που χωρίζει ένα σύνολο δεδομένων στη μέση όταν 

τοποθετηθούν κατά αύξουσα σειρά και είναι 9,23. Οι τιμές είναι κοντά και συνεπώς 

συμπεραίνουμε πως η μεταβλητή είναι ισόρροπη. Η μέγιστη τιμή είναι 9,70 ενώ η 

ελάχιστη είναι 8,25. Η τυπική απόκλιση , δηλαδή το πόσο απομακρυσμένες είναι οι 

τιμές από τον αριθμητικό μέσο είναι 0,36. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 

αρνητικός -0,95 αλλά κοντά στο μηδέν οπότε συμπεραίνουμε ότι η κατανομή είναι 

ασύμμετρη με ελαφρά τάση προς τα αριστερά. Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 3,39 

διάφορος του 3 και θετικός γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανομή είναι 

πλατύκυρτη δηλαδή οι περισσότερες παρατηρήσεις δεν είναι κοντά στο μέσο. Η 

μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή καθώς η πιθανότητα του συντελεστή 

Jarque-Bera είναι 0,022 μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   

 

 

5.3.2  Οι Κυβερνητικές Δαπάνες - Ιστόγραμμα 

Παρακάτω ακολουθεί το ιστόγραμμα του λογάριθμου των κυβερνητικών δαπανών. 
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Εικόνα 5.4 :  Περιγραφικά στατιστικά του λογάριθμου των Κυβερνητικών Δαπανών 

LGEXP 

 

Πηγή : Αποτελέσματα έρευνας 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα διακρίνονται τα περιγραφικά στατιστικά των 

κυβερνητικών δαπανών της Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 1960 -2008. Το δείγμα 

αποτελείται από 49 παρατηρήσεις. Ο αριθμητικός μέσος είναι 3,41 και η διάμεσος 

μόλις 3,52 πολύ κοντά στο μέσο γεγονός που συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή είναι 

σε ισορροπία. Η μέγιστη τιμή είναι 4,13 ενώ η ελάχιστη τιμή είναι 2,62 και η τυπική 

απόκλιση είναι 0,46.  Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός (-0,16) και  πολύ 

κοντά στο μηδέν, συνεπώς συμπεραίνουμε πως η κατανομή είναι ασύμμετρη με 

ελαφρά τάση προς τα αριστερά.  Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,6 διάφορος του 3 

και θετικός γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανομή είναι λεπτόκυρτη δηλαδή οι 

περισσότερες παρατηρήσεις είναι κοντά στο μέσο. Η μεταβλητή ακολουθεί κανονική 

κατανομή καθώς η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera είναι 0,15 μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Πίνακας 5.1: Περιγραφικα στατιστικά των μεταβλητών του υποδείγματος 

ΜΕΤΑΒ

ΛΗΤΕΣ 

Αριθμ. 

Μέσος 

Μέγιστη 

Τιμή 

Ελάχιστη 

τιμή 

Std

Dev 
Ασυμμετρία Κύρτωση CV 

Κανονικότ

ητα 

LGNP 9,15 9,70 8,25 0,36 -0,95 3,39 0,03 7,61 

LGEXP 3,41 4,13 2,62 0,46 -0,16 1,66 0,13 3,76 
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Στον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές στα 

περιγραφικά στοιχεία μεταξύ των δυο μεταβλητών (Κυβερνητικές δαπάνες , Kαθαρό 

Εγχώριο Προϊόν). 

 

5.4 Πίνακας Συσχετίσεων -Correlation Matrix 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας συσχέτισης των λογάριθμων των κυβερνητικών 

δαπανών και του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος. 

Πίνακας 5.2: Πίνακας Συσχέτισης 

 
Covariance Analysis: Ordinary 

Date: 28/12/13   Time: 17:57 

Sample: 1960 2008 

Included observations: 49 

 

Correlation  

t-Statistic  

Probability LGNP LGEXP 

LGNP 1.00  0.89 

   

   

   

LGEXP 0.89 1.00 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η συσχέτιση μεταξύ των 

κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης είναι υψηλή (0,89). 
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6 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη μορφή του υποδείγματος  με την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της παλινδρόμησης με τη βοήθεια των 

συντελεστών των μεταβλητών και του συντελεστή προσδιορισμού R
2
. 

 

6.1  Προϋποθέσεις για την ανάλυση της παλινδρόμησης 

Για να εφαρμόσουμε την παλινδρόμηση , θα πρέπει να ισχύουν κάποιες 

προϋποθέσεις για τον διαταρακτικό όρο. Συγκεκριμένα : 

I. Ο μέσος όρος των τιμών του διαταρακτικού όρου θα πρέπει να είναι μηδέν για 

κάθε τιμή του. 

II. Η διακύμανση των τιμών του διαταρακτικού όρου θα πρέπει να είναι σταθερή 

και ίδια για κάθε τιμή του. 

III. Οι τιμές του διαταρακτικού όρου δεν θα πρέπει να σχετίζονται μεταξύ τους. 

IV. Οι τιμές του διαταρακτικού όρου θα πρέπει να ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 

 

6.2  Παλινδρόμηση υποδείγματος 

Η τάση των κυβερνητικών δαπανών να αυξάνονται αποδίδεται στην υψηλή 

εισοδηματική ελαστικότητα των κοινωνικών αγαθών όπως είναι η εκπαίδευση, η 

περίθαλψη, η παιδεία. Σύμφωνα με το νόμο του Wagner , το μέρος που αφορά στην 

ανάπτυξη του δημοσίου τομέα είναι μια θετική συνάρτηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Έτσι το μέγεθος του δημοσίου τομέα εκφράζεται ως ποσοστό των 

δημοσίων δαπανών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν , ενώ το κατά κεφαλήν 

εισόδημα χρησιμοποιείται ως δείκτης του της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και 

της οικονοµικής ανάπτυξης, χρησιµοποιείται το παρακάτω πολυµεταβλητό VAR 

υπόδειγµα:  

Η γενική μορφή του υποδείγματος είναι η ακόλουθη : 

U =    ƒ (GEXP, GNP)      (6.1) 
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Ο νόμος του Wagner με μαθηματικά έχει ως εξής : 

 

GEXPt= α + βGNPt + ut     (6.2) 

όπου : 

GEXP : Το σύνολο των κυβερνητικών δαπανών 

GNP : Το Kαθαρό Εγχώριο Προϊόν  

ut : Ο διαταρακτικός όρος 

Εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι κυβερνητικές δαπάνες (GEXP)  ενώ 

ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το Kαθαρό Εγχώριο Προϊόν (GΝP). 

Το πρόσημο του συντελεστή του Kαθαρού Εγχώριου Προϊόντος θα καθορίσει 

την αποδοχή ή όχι του νόμου του Wagner. Συγκεκριμένα, αν β>0 τότε ο νόμος του 

Wagner είναι αποδεδειγμένος καθώς η τιμή του β ως θετική είναι ισοδύναμη με την 

αξία της ελαστικότητας της κατανάλωσης για τις κυβερνητικές δαπάνες, η οποία είναι 

μεγαλύτερη από τη μονάδα. Συνεπώς,  οι αυξανόμενες κυβερνητικές δαπάνες 

αυξάνουν την οικονομική ανάπτυξη.  

Η λογαριθμική συνάρτηση έχει ως εξής :  

 

logGEXPt = α + β logGΝPt + ut    (6.3) 

 

 

6.3 Εκτίμηση του υποδείγματος 

Η εκτίμηση του υποδείγματος γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων  (OLS). Η παραπάνω μέθοδος δίνει εκτιμήσεις που προέρχονται από την 

ελαχιστοποίηση ενός αθροίσματος τετραγώνων. Ελέγχεται η σημαντικότητα των 

συντελεστών και ο νόμος του Wagner εξηγεί τις μεταβολές της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου 

ελαχίστων τετραγώνων για τις κυβερνητικές δαπάνες για την Ελλάδα. 

 

6.3.1 Εκτίμηση υποδείγματος της Ελλάδας 

 

Πίνακας 6.1 : Μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων OLS 

Dependent Variable:LGEXP 
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Method: Least Squares 

Date: 01/24/14   Time: 17:41 

Sample: 1960 2008 

Included observations: 49 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 

C -6.652501 0.725451 -9.170165 0.0000 

LGNP 1.100310 0.079358 13.86507 0.0000 

 

R-squared 0.803545     Mean dependent var 3.397077 

Adjusted R-squared 0.799365     S.D. dependent var 0.475395 

S.E. of regression 0.212940     Akaike info criterion -0.215650 

Sum squared resid 2.131147     Schwarz criterion -0.138433 

Log likelihood 7.283434     Hannan-Quinn criter. 192.2403 

F-statistic 192.2403     Durbin-Watson stat 0.114716 

Prob(F-statistic) 0.000000  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Μετά την παλινδρόμηση, η γενική μορφή του υποδείγματος διαμορφώνεται ως εξής:  

 

logGEXPt  =  -6,65   +   1,10 logGΝPt         (6.4) 

 

t-statistic :      (-9.17)    (13.86) 

Prob. :  (0.00)      (0.00) 

Std.Error:       (0.72)      (0.07) 

 

Το στοιχείο που θα οδηγήσει στην απόδειξη και παραδοχή του νόμου του 

Wagner είναι ο συντελεστής β. Στην παλινδρόμηση β = 1.10 > 0. Συνεπώς 

αποδεχόμαστε ότι εφαρμόζεται ο νόμος του Wagner. 

 

6.4 Στατιστικά κριτήρια 

 

6.4.1  Έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών παλινδρόμησης 

Σύμφωνα με την t-Student κατανομή έχουμε δίπλευρο στατιστικό έλεγχο με 

τις παρακάτω υποθέσεις :  

 H0 : Ο συντελεστής είναι ίσος με 0 άρα και στατιστικά μη σημαντικός. 

 H1 : Ο συντελεστής είναι διάφορος του 0 άρα και στατιστικά σημαντικός. 
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Για τον συντελεστή α : 

 Η τιμή των παρατηρήσεων είναι t=-9,17. H απόλυτη τιμή του υποδείγματος 

είναι t= 9,17 μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή. Συνεπώςαποδεχόμαστε την υπόθεση 

Η1 όπου ο συντελεστής  α είναι διάφορος του 0 άρα και στατιστικά σημαντικός σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%..  

Επιπλέον, η πιθανότητα  του συντελεστή α του υποδείγματος είναι 0,00 και 

μικρότερη του 0,05 συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής α είναι διάφορος του 0 άρα και 

στατιστικά σημαντικός.  

Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του λογάριθμου του Καθαρού Εγχώριου 

Προϊόντος και των κυβερνητικών δαπανών και υποστηρίζεται ο νόμος του Wagner. 

 

Για τον συντελεστή β : 

Σύμφωνα με την t-Student κατανομή , παρατηρούμε  ότι η τιμή είναι 13,8 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή. Συνεπώς αποδεχόμαστε την υπόθεση Η1 όπου ο 

συντελεστής  β είναι διάφορος του 0 άρα και στατιστικά σημαντικός.  

Επιπλέον, η πιθανότητα  του συντελεστή β του υποδείγματος είναι 0,00 και 

μικρότερη του 0,05 συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής β είναι διάφορος του 0 άρα και 

στατιστικά σημαντικός. Η σταθερά c είναι στατιστικά σημαντική. 

 

6.4.3  'Ελεγχος του συντελεστή προσδιορισμού R
2 

Με τη γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος ερμηνεύουμε τη μεταβλητότητα 

της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται από τις μεταβολές των τιμών των 

ανεξάρτητων μεταβλητών. Το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής που ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση ονομάζουμε συντελεστή 

προσδιορισμού (coefficient of determination) και συμβολίζεται με R
2
. 

Ο συντελεστής προσδιορισμού δεν μπορεί να πάρει τιμές αρνητικές , ούτε και 

μεγαλύτερες από τη μονάδα .
 

Όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται ο συντελεστής προσδιορισμού, τόσο πιο 

καλή είναι η προσαρμογή της ευθείας παλινδρόμησης.   

0 <R
2
< 1 

Στην περίπτωσή μας για την Ελλάδα έχουμε R
2 

= 0,80. Ο αριθμός αυτός είναι 

κοντά στη μονάδα , πράγμα που σημαίνει ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού. Η ανεξάρτητη μεταβλητή δηλαδή ο λογάριθμος του Καθαρού Εγχώριου 



44 
 

Προϊόντος επηρεάζει κατά 80,0% την εξαρτημένη μεταβλητή η οποία είναι ο 

λογάριθμος των κυβερνητικών δαπανών στο συγκεκριμένο δείγμα και τη 

συγκεκριμένη στιγμή ενώ το υπόλοιπο 0,20 ή 20,0% επηρεάζεται από άλλους 

παράγοντες που αντιπροσωπεύονται από τον διαταρακτικό όρο. 

 

6.4.4 Έλεγχος όλων των συντελεστών της παλινδρόμησης που γίνεται 

με την F κατανομή. 

Επειδή το Prob (F-statistic) κατανομής είναι 0,00 δηλαδή μικρότερο του 5% 

τότε λέμε ότι το σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά 

σημαντικό. Η F-statistic είναι 192.24 για τον έλεγχο του Wald.  

 

6.5   Έλεγχος κανονικότητας  

Η εξέταση των τιμών του διαταρακτικού όρου ολοκληρώνονται με τον έλεγχο 

της κανονικότητας. Η κανονικότητα των καταλοίπων συνοδεύει το υπόδειγμα και 

πραγματοποιείται με τη στατιστική των Jarque Bera:  

 

JB = n  
   

 
 

(    ) 

  
        (6.5) 

όπου : 

SK = συντελεστής ασυμμετρίας (skewness) 

KU = συντελεστής κύρτωσης (kurtosis) 

 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι εξής : 

 

 H0 : Τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

 Η1 : Δεν υπάρχει κανονικότητα των καταλοίπων 

 

Παρακάτω τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας για το υπόδειγμα της 

Ελλάδας. 
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Εικόνα 6.1: Έλεγχος κανονικότητας Jarque - Bera 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα του συντελεστή JarqueBera είναι 0,054  

μεγαλύτερη από  0,05  που είναι το επίπεδο σημαντικότητας. Συνεπώς, αποδεχόμαστε 

τη μηδενική υπόθεση H0 ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν κανονική κατανομή.  
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7 Διαγνωστικοί έλεγχοι στα κατάλοιπα 

 

7.1 Έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης  

Με τον όρο αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) ή αυτοπαλινδρόμηση 

(autoregression) εννοούμε την περίπτωση όπου το σφάλμα της χρονικής στιγμής t  

συσχετίζεται με το σφάλμα μιας άλλης χρονικής στιγμής. Η επίδραση των 

παραγόντων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξέτασή μας, εξαντλείται σε 

μελλοντικές χρονικές περιόδους.   

Όταν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των τιμών του διαταρακτικού όρου δεν 

ικανοποιείται, τότε στην ανάλυση της παλινδρόμησης έχουμε αυτοσυσχέτιση. 

Ορισμένες αιτίες για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης είναι οι εξής: 

 

 Η παράλειψη ανεξάρτητων μεταβλητών 

 Η εσφαλμένη αλγεβρική μορφή του υποδείγματος 

 Η ύπαρξη χρονικών υστερήσεων  

 

Τα πιο διαδεδομένα κριτήρια ελέγχου είναι τα τεστ των Durbin - Watson και 

των Breusch- Godfrey. 

O έλεγχος των Durbin - Watson είναι ο πιο διαδεδομένος  τρόπος ελέγχου της 

αυτοσυσχέτισης για τον διαταρακτικό όρο. Το κριτήριο των Durbin - Watson παίρνει 

τιμές από 0-4 με βέλτιστη τιμή το 2. Στο 2 δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση , αν όμως η 

τιμή πέσει κάτω από τη μονάδα τότε υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Ένα μειονέκτημα είναι 

ότι μπορέι να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης. 

O έλεγχος των Breusch- Godfrey υπερτερεί έναντι του ελέγχου των Durbin - 

Watson καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης 

μεγαλύτερης τάξης. 

Οι υποθέσεις για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης των Breusch- Godfrey είναι οι 

εξής : 

H0 : Δεν υπάρχει αυτοσυχέτιση των καταλοίπων 

Η1 : Υπάρχει αυτοσυχέτιση των καταλοίπων 

 

Παρακάτω τα αποτελέσματα του ελέγχου των Breusch- Godfrey για το 

υπόδειγμα της Ελλάδας με τη βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews. 
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Πίνακας 7.1 : Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1
ης

 τάξης Breusch- Godfrey  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

 

F-statistic 130.6079     Prob. F(1,28) 0.0000 

Obs*R-squared 41.79920     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα του Obs*R-squared είναι 0,00 μικρότερη από 

το 5% (ή 0,05) που είναι το επίπεδο σημαντικότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον έλεγχο 

των Breusch- Godfrey, αποδεχόμαστε την υπόθεση Η1 όπου υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης τάξης των καταλοίπων μας για το υπόδειγμα της Ελλάδας. 

 

7.2   Έλεγχοι για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας  

Υποθέτουμε ότι ο διαταρακτικός όρος είναι μια μεταβλητή τυχαία, η οποία  

κατανέμεται κανονικά με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση και οι τιμές του δεν 

συσχετίζονται. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις των σφαλμάτων της εξαρτημένης 

μεταβλητής δεν είναι σταθερές από δείγμα σε δείγμα. Επίσης, άλλη πηγή 

ετεροσκεδαστικότητας είναι η ασυμμετρία στην κατανομή μιας ή περισσότερων  

ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Η ετεροσκεδαστικότητα εμφανίζεται όταν ο διαταρακτικός όρος ut δεν έχει 

σταθερή διακύμανση. 

Ένας από τους τρόπους ελέγχου της ετεροσκεδαστικότητας είναι ο έλεγχος 

του White (1980) όπου υπάρχει η βασική υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος έχει 

σταθερή διακύμανση. 

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι εξής : 

 H0 : Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων 

 Η1 : Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων 

 

Τα στάδια του παραπάνω ελέγχου είναι τα εξής : 

i. Παλινδρόμηση των τετραγώνων των καταλοίπων επί όλων των ανεξαρτήτων 

μεταβλητών , των τετραγώνων τους καθώς και των γινομένων τους ανα δυο.  
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ii. Από την παραπάνω παλινδρόμηση υπολογίζουμε τον συντελεστή 

προσδιορισμού R
2
. 

iii. Κάτω από τη μηδενική υπόθεση Η0 όπου δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

των καταλοίπων στο υπόδειγμα , αποδεικνύεται ότι το γινόμενο , μέγεθος του 

δείγματος επί την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού ακολουθεί την 

κατανομή x
2
 με βαθμούς ελευθερίας ίσους με τον αριθμό των ανεξάρτητων 

μεταβλητών της παλινδρόμησης. 

 

 

Παρακάτω τα αποτελέσματα του ελέγχου του White για το υπόδειγμα της Ελλάδας με 

τη βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews. 

 

Πίνακας 7.2 : Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White  

Heteroskedasticity Test: White 

 

F-statistic 1.179774     Prob. F 0.316475 

Obs*R-squared 2.390796     Prob. Chi-Square 0.302584 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι οι πιθανότητες της F-statistic και της x
2
 είναι αντίστοιχα  

0,31 και 0,30 μεγαλύτερα από 0,05. Συνεπώς , αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση 

όπου δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στο δείγμα. 

 

7.3 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 

Είναι πιθανό σε ένα υπόδειγμα η ετεροσκεδαστικότητα να εμφανιστεί με τη 

μορφή της αυτοσυσχέτισης κυρίως όταν οι τιμές των μεταβλητών του υποδείγματος 

προέρχονται από χρονοσειρές και οι διακυμάνσεις των καταλοίπων δεν είναι 

σταθερές. Έτσι προκύπτει το ονομαζόμενο αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητας ή αλλιώς υπόδειγμα ARCH. 

 

Αν ο διαταρακτικός όρος παρουσιάζει ετεροσκεδαστικότητα, τότε έχει την εξής 

μορφή: 

σ
2

t = α0 + a1 u
2

t-1    (7.1) 

ut = εt( a0 + a1 u
2

t-1)
1/2   

(7.2)
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Για την ύπαρξη φαινομένων ARCH οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι εξής : 

H0 : Δεν υπάρχουν φαινόμενα ARCH των καταλοίπων 

Η1 : Υπάρχουν φαινόμενα ARCH των καταλοίπων 

 

Πίνακας 7.3: Έλεγχος υποδείγματος φαινομένων ARCH 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH 

 

F-statistic 44.57947     Prob. F 0.0000 

Obs*R-squared 23.62362     Prob. Chi-Square 0.0001 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα της F-statistic είναι 0,00 μικρότερη από 0,05 ή 

5%. Αποδεχόμαστε την πρώτη υπόθεση H1 όπου υπάρχουν φαινόμενα ARCH στο 

υπόδειγμα. Επιπλέον υπάρχει  αυτοσυσχέτιση με υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα.  

 

7.4 Έλεγχος Ramsey 

Ο έλεγχος του Ramsey μας υποδεικνύει αν η εξειδίκευση του υποδείγματος 

είναι σωστή κι αν έχουν συμπεριληφθεί  οι σπουδαιότερες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

 

Πίνακας 7.4 : Έλεγχος Ramsey 

Ramsey RESET Test 

Equation: UNTITLED 

Specification: LGEXP C LGNP 

Omitted Variables: Squares of fitted values 

 

 Value df Probability  

t-statistic  5.610708  28  0.0000  

F-statistic  18.92004 (1, 28)  0.0000  

Likelihood ratio  16.88996  1  0.0000  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Η πιθανότητα της F-statistic είναι 0,00  μικρότερη από 0,05 . Συνεπώς η εξειδίκευση 

του υποδείγματος δεν είναι σωστή. 
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7.5  Έλεγχος του Chow - Σταθερότητα των συντελεστών 

O έλεγχος του Chow (Chow Breakpoint test) διαχωρίζει τις διαφορές στις 

εξισώσεις και κόβει το δείγμα σε δυο υποδείγματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 

δείγμα χωρίζεται στο έτος 1981. 

 

Πίνακας 7.5 : Chow Breakpoint test 

Chow Breakpoint Test: 2000  

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 1960 2008 

 

F-statistic 113.810035  Prob. F(3,26) 0.0000  

Log likelihood ratio 88.277340  Prob. Chi-Square(3) 0.0000  

Wald Statistic 77.770104  Prob. Chi-Square(3) 0.0000  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

 Επειδή το probability είναι 0,00 και μικρότερο από 0,05 συμπεραίνουμε ότι οι 

συντελεστές δεν είναι σταθεροί. 

 

7.6 Δεύτερο τεστ του Chow - Προβλεπτική Αποτυχία 

(ChowForecastTest) 

 Το δεύτερο τεστ του Chow ελέγχει την προβλεπτική τάση του υποδείγματος. 

 

Πίνακας 7.6: Δεύτερο τεστ του Chow 

Chow Forecast Test 

Equation: UNTITLED 

Specification: LGEXP C LGNP 

Test predictions for observations from 2000 to 2011 

 

 Value df Probability  

F-statistic  2.617354 (12, 17)  0.0377  

Likelihood ratio  21.79326  12  0.0127  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα της F-statistic είναι 0,03 μικρότερη από 0,05. 

Συνεπώς  η προβλεπτική ικανότηταδεν είναι σωστή. 
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Πίνακας 7.7 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Κανονικότητας, Αυτοσυσχέτισης, 

Ετεροσκεδαστικότητας, Εξειδίκευσης και Σταθερότητας. 

  F-statistic Durbin-Watson Jarque-Bera 

Κανονικότητα 192.24 0.11 0.053  [ 5.86 ] 

Αυτοσυσχέτιση 130.69 1.73 0.00 

Ετεροσκεδαστικότητα 1.17 - 0.31 

Εξειδίκευση (Ramsey) 18.92 - 0.00 

Σταθερότητα (Chow) 113.81 - 0.00 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

 

7.7 Έλεγχος σταθερότητας 1
ης

και 2
ης

τάξης του Brown - Durbin 

 Με τους ελέγχους σταθερότητας 1
ης

 και 2
ης

 τάξης του Brown - Durbin 

παρατηρούμε τις προβλέψεις με τις γραφικές παραστάσεις των καταλοίπων (Cusum 

test) και των τετραγωνισμένων καταλοίπων. 

 

Εικόνα 7.1 : Γραφικές παραστάσεις Cusum στα κατάλοιπα και Cusum των 

τετραγωνισμένων καταλοίπων 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Στο τεστ του Cusum παρατηρούμε ότι μετά από το 1970 η μπλέ γραμμή 

ξεφεύγει από τα κόκκινα διακεκομμένα και επιτρεπτά όρια. Συνεπώς η πρόβλεψη δεν 

είναι σωστή και υπάρχει αστάθεια στις μεταβλητές. 
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Στο τεστ του Cusum των τετραγωνισμένων καταλοίπων παρατηρούμε ότι η 

μπλέ γραμμή δεν είναι μέσα στα κόκκινα διακεκομμένα και επιτρεπτά όρια (κοντά 

στο 1980) οπότε η πρόβλεψη δεν είναι σωστή και υπάρχει επίσης αστάθεια στις 

μεταβλητές. 
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8 Στασιμότητα των χρονικών σειρών 

 

8.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά της στασιμότητας 

Μια χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν η τιμή της είναι γύρω από το μέσο , 

όταν οι τιμές που παίρνει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο , την 

ίδια διακύμανση και η συνδιακύμανση εξαρτάται από τη χρονική υστέρηση. 

Συγκεκριμένα μια χρονική σειρά είναι στάσιμη όταν υπάρχουν τα εξής: 

o Μέσος: Ε(Yt ) = μ        (8.1) 

o Διακύμανση: Var(Yt ) = E(Yt – μ)
2
   = σ

2 
    (8.2) 

o Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k ) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ   (8.3) 

 

Μια σειρά δεν είναι στάσιμη όταν έχει τάση καθοδική είτε ανοδική και 

μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο ή όταν υπάρχει εποχικότητα.  

(Δριτσάκης, 2013- 2014) 

 Ο λευκός θόρυβος είναι μια διαδικασία τυχαία yt , με μέσο Ε (yt) = 0, 

διακύμανση Var(Yt ) = 0 και συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k ) = 0 με k # 0 . Η 

χρονοσειρά του λευκού θορύβου είναι στάσιμη καθώς όλες οπι παράμετροι είναι 

σταθερές. 

(Κάτος, 2004). 
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8.2 Διαδικασία συντελεστών αυτοσυσχέτισης 

 

8.2.1Έλεγχος στασιμότητας στα επίπεδα 

 

 

Πίνακας  8.1 : Έλεγχος στασιμότητας στα επίπεδα, της μεταβλητής LGΝP 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης ξεφεύγουν από το όριο 

της διακεκομμένης γραμμής. Συνεπώς, η χρονική σειρά του λογάριθμου Καθαρού 

Εγχώριου Προϊόντος την οποία εξετάζω δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. 
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Πίνακας  8.2 : Έλεγχος στασιμότητας στα επίπεδα, της μεταβλητής LGEXP 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης ξεφεύγουν από το όριο της 

διακεκομμένης γραμμής. Συνεπώς, η χρονική σειρά του λογάριθμου των 

κυβερνητικών δαπανών την οποία εξετάζω δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. 
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8.2.2 Έλεγχος στασιμότητας στις πρώτες διαφορές 

Πίνακας  8.3 : Έλεγχος στασιμότητας της μεταβλητής DLGNP στις πρώτες διαφορές 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης δεν ξεφεύγουν από το όριο 

της διακεκομμένης γραμμής. Συνεπώς, η χρονική σειρά του λογάριθμου του Καθαρού 

Εγχώριου Προϊόντος την οποία εξετάζω είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές. 
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Πίνακας  8.4 : Έλεγχος στασιμότητας της μεταβλητής DLGEXP στις πρώτες 

διαφορές 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης  δεν ξεφεύγουν από το όριο 

της διακεκομμένης γραμμής. Συνεπώς, η χρονική σειρά του λογάριθμου των 

κυβερνητικών δαπανών την οποία εξετάζω είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές. 
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8.3 Έλεγχος στασιμότητας με το στατιστικό του Box - Pierce 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η χρονική 

σειρά της μεταβλητή του λογάριθμου του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος δεν είναι 

στάσιμη στα επίπεδα ούτε στις πρώτες διαφορές επειδή το probability  του QstatBox-

Pierce είναι  μικρότερο από  0,05 (Πίνακας 8.1 και 8.3). Η χρονική σειρά της 

μεταβλητής του λογάριθμου των κυβερνητικών δαπανών δεν είναι στάσιμη στα 

επίπεδα  επειδή το probability  του Qstat. Box-Pierce είναι  μικρότερο από  0,05 

(Πίνακας 8.2) αλλά είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές καθώς το Probability  του 

Qstat Box-Pierce είναι  μεγαλύτερο από  0,05 (Πίνακας 8.4). 

 

8.4 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας 

 Πολλές μακροοικονομικές χρονικές σειρές περιέχουν μοναδιαία ρίζα η οποία 

κυριαρχείται από στοχαστικές τάσεις, όπως αναπτύχθηκε από τον Nelson (1982). Η 

μοναδιαία ρίζα είναι σημαντική για να εξετάσουμε τη στασιμότητα των χρονικών 

σειρών, επειδή μια παλινδρόμηση που δεν είναι στάσιμη ακυρώνει πολλά εμπειρικά 

αποτελέσματα.  

 Η παρουσία της στοχαστικής τάσης προσδιορίζεται ελέγχοντας την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές των δεδομένων. Σ' αυτή τη μελέτη, ο έλεγχος 

του επαυξημένου Dickey-Fuller (ADF) και του Phillips-Perron (1988) 

χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί η ύπαρξη της μοναδιαίας ρίζας στα σύνολα 

των δεδομένων. Ο έλεγχος ADF ελέγχει με ορισμένες εξισώσεις παλινδρόμησης 

(αυτοπαλίνδρομο σχήμα τάξεως ρ) για την ανίχνευση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας. 

Η διαφορά στις εξισώσεις έχει να κάνει με την παρουσία ενός στοιχείου : σταθεράς 

και τάσης. Ορισμένες χρονικές υστερήσεις υπολείπονται στις πρώτες διαφορές και  

προστίθενται για να αφαιρέσουν οποιαδήποτε σοβαρή συσχέτιση στα κατάλοιπα. Ο 

έλεγχος ADF βασίζεται στην εκτίμηση της παρακάτω παλινδρόμησης: 

(8.4) 

όπου : 

Δ : είναι ο δείκτης στις πρώτες διαφορές  

k : είναι η χρονική υστέρηση 

Xt : είναι οι μεταβλητές του υποδείγματος στο χρόνο t. 

δ0, δ1, δ2, και αi  είναι εκτιμώμενες και ui: διαταρακτικός όρος 
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Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην 

μεταβλητή Xt είναι: 

 

H0 : δ2 = 0    (8.5) 

Ηε :  δ2< 0   (8.6) 

 

 Το τεστ του Phillips-Perron (PP, 1988) υποδηλώνει μια μη παραμετρική 

μέθοδο ελέγχου για την αυτοσυσχέτιση υψηλότερων τάξεων στις χρονικές σειρές. Ο 

έλεγχος  αυτός βασίζεται στο εξής αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτης τάξεως (AR (1)): 

 

Δyt = α + β yt -1 + et         (8.7) 

όπου : 

yt: οι μεταβλητές του υποδείγματος, 

Δ : ο δείκτης στις πρώτες διαφορές  

α : σταθερά 

β : η κλίση  

t : ο χρονικός δείκτης 

 

 Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις μακροοικονομικές σειρές εννοούμε ότι 

κάποια ρίζα του πολυωνύμου f(x) = 1 - ρ1x - ρ2x
2
 - ρ3x

3
 - ..........- ρnx

n
 = 0 ισούται με 

τη μονάδα, βρίσκεται δηλαδή πάνω στο μοναδιαίο κύκλο. Στην περίπτωση αυτή κάθε 

εξωγενής μεταβολή πάνω σε μια ενδογενή μακροοικονομική μεταβλητή έχει μόνιμη 

επίδραση σ’ αυτή. 

 Αυτό το αποτέλεσμα το εκλαμβάνουμε από το  αυτοπαλινδρομούμενο 

υπόδειγμα πρώτης τάξης (First Order Autoregressive Model) που συμβολίζεται ως 

AR(1) με συντελεστή αυτοσυσχέτισης περίπου στη μονάδα και το λευκό θόρυβο et να 

είναι τυχαία μεταβλητή. 

 

Yt = ρY t-1 + et   (8.8) 

 

όπου et η διαδικασία λευκού θορύβου (white noise) με μέσο μηδέν και σταθερή 

διακύμανση. 
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 Σ’ αυτό το αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα ο εκτιμητής ρ είναι 

μεροληπτικός και υποεκτιμά την παράμετρο ρ.Αν ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης 

ισούται με τη μονάδα (ρ = 1), δηλαδή έχει μοναδιαία ρίζα (unit root), τότε το 

υπόδειγμα είναι μια διαδικασία μη στατική και έχουμε τη συνάρτηση του τυχαίου 

περίπατου (random walk) καθώς η χρονική σειρά χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. Αν 

ο συντελεστής παλινδρόμησης είναι μικρότερος της μονάδος ρ < 1 τότε το υπόδειγμα 

είναι μια διαδικασία στάσιμη. Συνεπώς, έχουμε τις δύο παρακάτω υποθέσεις: 

 

Ηο: ρ = 1 η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη (υπάρχει μοναδιαία ρίζα)     (8.9) 

Η1: ρ < 1   η διαδικασία Yt είναι στάσιμη (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα)  (8.10) 

 

8.5 Επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller 

 Στον έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) κάνουμε την υπόθεση ότι ο 

διαταρακτικός όρος et είναι ανεξάρτητος και η διαδικασία στάσιμη. Αν ο όρος et δεν 

είναι ανεξάρτητος λόγω ορισμένων συσχετίσεων στη χρονική σειρά, τότε 

χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey - Fuller (Augmented Dickey - 

Fuller test). Ο έλεγχος των Dickey – Fuller (DF) γίνεται με την t-student κατανομή 

και ελέγχει αν υπάρχει μοναδιαία ρίζα σε ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτης 

τάξης που συμβολίζεται ως AR(1). 

Οι τρείς εξισώσεις του επαυξημένου ελέγχου (ADF) είναι οι εξής: 

 

 

όπου: i = 1,2,...ρ : ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. 

Xt: οι μεταβλητές LGNP και LGEXP 

ΔXt: οι μεταβλητές στις πρώτες διαφορές 

et : λευκός θόρυβος 
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Οι υποθέσεις που έχουμε για τις τρείς παραπάνω εξισώσεις είναι οι ίδιες με αυτές για 

τα υποδείγματα των Dickey –Fuller. 

 

Η0 : δ2 = 0 (η σειρά xt περιέχει μια μοναδιαία ρίζα άρα είναι μη στάσιμη)  (8.14) 

Η1 : δ2 < 0 (δεν ισχύει η Η0 )       (8.15) 

 

 Οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται με το στατιστικό t καθώς χρησιμοποιούνται οι 

κριτικές τιμές του MacKinnon από τον πίνακα των Dickey – Fuller. Ο έλεγχος είναι 

ίδιος με τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller (DF). Η μόνη διαφορά έγκειται στην 

εξίσωση της παλινδρόμησης η οποία έχει επαυξηθεί με τις υστερήσεις της 

εξαρτημένης μεταβλητής. (Δριτσάκης, 2012-2013). Τα αποτελέσματα αναφέρονται 

αναλυτικά στον πίνακα 8.5. 

 

8.6 Έλεγχος Phillips-Perron 

 Η μεθοδολογία των Phillips – Perron έρχεται σε επαφή με μία πιθανή μη 

τυχαιότητα των καταλοίπων αλλάζοντας την t κατανομή με μη παραμετρικές 

μεθόδους. Η αλλαγή αυτή στην t κατανομή λαμβάνει υπόψη της  την αυτοσυσχέτιση 

μιας άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα αλλά  και την ετεροσκεδαστικότητα. Η εξίσωση 

είναι η παρακάτω : 

 

ΔXt = δ0 + δ0t + δ2 Xt-1 + et     (8.16) 

 

  Το στατιστικό των Phillips – Perron ακολουθεί την ίδια κατανομή με το 

στατιστικό των Dickey – Fuller. Έτσι, για τον έλεγχο των Phillips – Perron ισχύουν οι 

ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές  που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey – Fuller. Ενώ 

στον  έλεγχο των Dickey – Fuller βρίσκουμε τους όρους για τις διαφορές της 

εξαρτημένης μεταβλητής, στον έλεγχο των Phillips – Perron ορίζεται η χρονική 

υστέρηση p της διόρθωσης των Newey–West (1994) που αναφέρεται στον αριθμό 

των περιόδων της αυτοσυσχέτισης. Τα αποτελέσματα αναφέρονται αναλυτικά στον 

πίνακα 8.5. 
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Πίνακας 8.5: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα των μεταβλητών του 

υποδείγματος  με τον επαυξημένο έλεγχο Dickey Fuller (ADF) και Phillips Perron 

(PP) στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές. 

ADF PP 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΑ 

  NONE C C,T NONE C C,T 

LGEXP 3,784(0) -1,451(0) -0,995(0)  3,229[2] -1,410[1] -1,351[1] 

LGNP 2.621(1) -2,572(1) -2,347(1) 3,244[5] -2,837[4] -2,481[4] 

ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΔLGEXP -4,056(0)*** -4,942(0)*** -5,066(0)*** 
-3,959[2] 

*** 
-4,888[0]*** -5,029[1]*** 

ΔLGNP -3,713(0)*** -4,806(0)*** -5,138(0)*** 
-2,777[3] 

*** 
-4,279[4]*** -4,912[4]*** 

ADF: Επαυξημένος έλεγχος του Dickey-Fuller                                                                       Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

PP : Έλεγχος του Phillips - Perron 

LGNP, LGEXP: οι μεταβλητές του υποδείγματος στα επίπεδα 

ΔLGNP, ΔLGΕXP: οι μεταβλητές του υποδείγματος στις πρώτες διαφορές 

( ) : χρονικές υστερήσεις στον έλεγχο Dickey - Fuller 

[ ]    : χρονικές υστερήσεις στον έλεγχο Phillips - Perron 

*: επίπεδο σημαντικότητας 10% 

**: επίπεδο σημαντικότητας 5% 

***: επίπεδο σημαντικότητας 1% 

 

Η καλύτερη εξίσωση για τις κυβερνητικές δαπάνες είναι η δεύτερη (με 

σταθερά) ενώ για την οικονομική ανάπτυξη είναι η τρίτη ( με σταθερά και τάση). Τα 

κρίσιμα σημεία τα παίρνουμε από τον πίνακα του Mac Kinnon. Στο PP τα κρίσιμα 

σημεία τα παίρνουμε από το κριτήριο New West. Ακόμα, όπως παρατηρούμε οι 

πρώτες διαφορές είναι στάσιμες. Επειδή οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες 1
ης

 

τάξης, δηλαδή στάσιμες στις πρώτες διαφορές έχουμε τη δυνατότητα να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης είτε με τη μέθοδο του Engle-

Granger είτε με τη μέθοδο του Johansen. 
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9 Συνολοκλήρωση 

 

9.1 Έννοιες και ορισμοί της συνολοκλήρωσης 

Όταν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε ένα υπόδειγμα, δεν προέρχονται 

από στάσιμες χρονικές σειρές, τότε υπάρχει το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης. Το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης επίσης  συμβαίνει όταν 

σε μια παλινδρόμηση δύο χρονικές σειρές έχουν σε μεγάλο βαθμό υψηλή συσχέτιση, 

ενώ δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους πραγματικά. Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται 

στις χρονικές τάσεις και στις δύο χρονικές σειρές (Granger & Newbold 1974). Στις 

περιπτώσεις αυτές προτείνεται να χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι τα 

επίπεδα των χρονικών σειρών. Αυτό ωστόσο που ενδιαφέρει την πλειοψηφία των 

μελετητών είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα των χρονικών σειρών 

και όχι στις διαφορές τους, όπου εξετάζουν τη βραχυχρόνια κατάσταση των χρονικών 

σειρών. 

Ο προσδιορισμός της τάξης ολοκλήρωσης ενός γραμμικού συνδυασμού δύο ή 

περισσοτέρων χρονικών σειρών βασίζεται στην έννοια των συνολοκληρωμένων 

διαδικασιών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που οι χρονικές σειρές ή μεταβλητές δεν 

είναι  στάσιμες στα επίπεδά τους, τότε μπορούν να ολοκληρωθούν με βαθμό 

ολοκλήρωσης 1 όταν οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιμες. Οι μεταβλητές αυτές 

μπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι γραμμικοί 

συνδυασμοί μεταξύ των μεταβλητών που είναι στάσιμοι. Αν οι μεταβλητές 

συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει μια σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση 

μεταξύ τους. (Δριτσάκης, 2012-2013) 

 Συνεπώς, ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών λέμε ότι είναι 

συνολοκληρωμένο (cointegrated) αν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των 

χρονικών αυτών σειρών ο οποίος είναι στάσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει μία στοχαστική τάση. Ο γραμμικός αυτός 

συνδυασμός των χρονικών σειρών ονομάζεται εξίσωση συνολοκλήρωσης. 

(Δριτσάκης, 2012-2013) 

Η εξίσωση αυτή υποδηλώνει την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας  μεταξύ των 

χρονικών σειρών. Η οικονομική θεωρία εξετάζει την αλληλεπίδραση και τις αιτιωδεις 

σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, καθώς εξελίσσονται. Οι οικονομικές μεταβλητές 

μπορεί να έχουν ανεξάρτητη πορεία μεταξύ τους βραχυχρόνια και να είναι μη – 
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στάσιμες, μπορεί όμως να υπάρχουν και κοινές μακροχρόνιες πορείες και να είναι 

συνολοκληρωμένες. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας μέσω της εξειδίκευσης της 

διόρθωσης σφάλματος. (Δριτσάκης, 2012-2013) 

Αν δυο ή περισσότερες μη στάσιμες χρονικές σειρές ή μεταβλητές είναι 

ολοκληρωμένες ίδιου βαθμού c τότε συνολοκληρώνονται αν υπάρχει γραμμικός 

συνδιασμός ή διάνυσμα γραμμικών συνδιασμών με βαθμό ολοκλήρωσης z μικρότερο 

του c (z < c). Τότε υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών ακόμα κι αν 

βραχυχρόνια δεν συσχετίζονται. Μακροχρόνια υπάρχει συνδιακύμανση των 

μεταβλητών και εμφανίζουν μακροχρόνιες τάσεις.  

(Δριτσάκης, 2012-2013) 

Η εξίσωση της συνολοκλήρωσης είναι: 

yt = axt + ut         (9.1) 

  

Αν ο γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών είναι στάσιμος τότε ισχύει Ι(0) και 

 ut = yt - axt           (9.2) 

 Στην περίπτωση αυτή οι παλινδρομήσεις μεταξύ των μεταβλητών εκφράζονται σε 

πραγματικές τιμές και όχι σε διαφορές για να έχουν νόημα και δεν είναι πλασματικές 

αν και οι αρχικές τους μεταβλητές είναι μη στάσιμες. 

Στην περίπτωση που οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε όλες τις 

περιπτώσεις δεν είναι στάσιμες , είναι όμως ολοκληρωμένες 1
ης

 τάξης I (1), εκτελούμε 

τον έλεγχο συνολοκλήρωσης για να μάθουμε αν ένας γραμμικός συνδυασμός των 

σειρών αυτών συνολοκληρώνονται ή όχι. Ο έλεγχος γίνεται με δυο τρόπους. Αφενός 

με την εκτίμηση των ελάχιστων τετραγώνων (έλεγχος δυο μεταβλητών) με τον έλεγχο 

Engle-Granger είτε με την παλινδρόμηση της συνολοκλήρωσης του Durbin - Watson. 

Αφετέρου στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι έλεγχοι του αυτοπαλίνδρομου 

VAR υποδείγματος ( Vector Autoregressive Model ) για να προσδιοριστεί ο μέγιστος 

αριθμός των σχέσεων συνολοκλήρωσης που έχουν οι μεταβλητές. H μέθοδος του 

Johansen (1988) είναι η περισσότερο γνωστή μέθοδος αυτής της κατηγορίας. 

 Δύο χρονικές σειρές ή μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες αν η καθεμιά 

είναι μη στάσιμη , τουλάχιστον Ι (1), και εφόσον ο γραμμικός συνδυασμός τους 

συγκλίνει σε μια κατάσταση ισορροπίας (Engle-Granger, 1987). Στις 

συνολοκληρωμένες μεταβλητές ελέγχουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας με τη 

μέθοδο του Johansen & Juselius (1990). Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και της 
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αιτιότητας διεξάγονται μόνο για τις πρώτες διαφορές στις στάσιμες μεταβλητές, I(1). 

Η τάξη των χρονικών  υστερήσεων προσδιορίζεται με τα κριτήρια του ελέγχου 

πιθανοφάνειας (LR), των Schwarz Criterion (SC), Akaike Information Criterion 

(AIC), τον έλεγχο υποδέιγματος πρόβλεψης λαθών (FPE) , Hannan - Quinn( HQ ) .  

Στην κατηγορία του VAR συστήματος, οι έλεγχοι της συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των δύο μεταβλητών βασίζονται στην προσέγγιση που ξεκίνησε από τον 

Johansen (1988). Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα γενικό υπόδειγμα VAR με k χρονικές 

υστερήσεις, η εξίσωση έχει την παρακάτω μορφή : 

Xt = A1Xt-1 + A2Xt-2 + ... + AkXt-k + B Yt + et     (9.3) 

όπου : 

Xt : μη στάσιμο διάνυσμα Ι (1) 

Ak  : διαφορετικές μήτρες των συντελεστών. 

Yt : το διάνυσμα του προσδιοριστικού όρου 

et: το διάνυσμα των καινοτομιών. 

Το υπόδειγμα VAR  μπορεί να διατυπωθεί στις πρώτες διαφορές ως εξής: 

     (9.4) 

όπου : 

(9.5) 

Ο προσδιορισμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων και του αριθμού τους, 

σε ένα υπόδειγμα VAR με n μεταβλητές και k χρονικές υστερήσεις, περιγράφεται  από 

τον Johansen (1988).  

 

 Ο αριθμός των συνολοκληρωμένων σχέσεων, σε ένα υπόδειγμα VAR με k 

ενδογενείς μεταβλητές, κυμαίνεται μεταξύ 0 και k-1. Εάν δεν υπάρχει 

συνολοκληρωμένη σχέση, οι σταθερές χρονικές σειρές αναλύονται, όπως το υπόδειγμα 

VAR εφαρμόζεται στις πρώτες διαφορές των δεδομένων. Όταν υπάρχει μία εξίσωση 

συνολοκλήρωσης, η προκύπτουσα εξίσωση B'Yt-1 θα αποτελεί τη βάση του όρου 

διόρθωσης σφάλματος CB'Yt-1. 
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9.2 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης με τον Engle - Granger 

Η μέθοδος των Engle–Granger (1987) ονομάζεται και μέθοδος ολοκλήρωσης 

βάσει των καταλοίπων και στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των 

κατάλοίπων. Για τον έλεγχο αυτό οι Engle – Granger πρότειναν τις παρακάτω 

ενέργειες : 

Βρίσκουμε την τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών. Αν η τάξη 

ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών είναι ίδια τότε συνεχίζουμε τη διαδικασία της 

συνολοκλήρωσης. Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών δεν είναι ίδια τότε 

δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζονται. Αν δύο 

μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτιμούμε με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση της συνολοκλήρωσης για τη μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας. Η εξίσωση είναι η παρακάτω : 

yt = β0 + β1xt + ut   (9.6) 

Από την παραπάνω εξίσωση αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα. Έπειτα, εφαρμόζουμε τη 

μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών για τη στασιμότητα των καταλοίπων (σφάλματα 

ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση: 

 

(9.7) 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαμβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το μηδέν. Για 

να συνολοκληρώνονται τα κατάλοιπα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα σε βαθμό 

μικρότερο από το βαθμό των μεταβλητών. Για τον έλεγχο της στασιμότητας των 

καταλοίπων οι Engle – Granger παρουσίασαν έναν πίνακα με κρίσιμες τιμές για τον 

έλεγχο αυτό διαφορετικό από αυτό με τα στατιστικά των ελέγχων των Dickey – 

Fuller. Οι υποθέσεις που ελέγχουμε για την παραπάνω εξίσωση είναι οι εξής : 

 

o Ηο: δ2 = 0 (όταν δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα δηλαδή δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών) 

o Ηα: δ2 < 0 (όταν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα δηλαδή υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών) 
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Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν tδ2 < τ (κρίσιμη τιμή του πίνακα των Engle – 

Granger). 

Και οι 2 μεταβλητές μας είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Επομένως είναι 

ολοκληρωμένες 1
ης

 τάξης. Σώζουμε τα κατάλοιπα από την εξίσωση της 

παλινδρόμισης και κάνουμε έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων ως εξής : 

χωρίς σταθερά και χωρίς σταθερά και τάση (none). 

 

Πίνακας  9.1 : Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Εngle- Granger 

Null Hypothesis: K has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

 

 t-Statistic   Prob.* 

 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.595223  0.1034 

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(K) 

Method: Least Squares 

Date: 01/31/14   Time: 09:28 

Sample (adjusted): 1961 2008 

Included observations: 48 after adjustments 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

 

K(-1) -0.076838 0.048167 -1.595223 0.1174 

 

R-squared 0.040760     Mean dependent var -0.007503 

Adjusted R-squared 0.040760     S.D. dependent var 0.071723 

S.E. of regression 0.070246     Akaike info criterion -2.453024 

Sum squared resid 0.231919     Schwarz criterion -2.414041 

Log likelihood 59.87257     Hannan-Quinn criter. -2.438033 

Durbin-Watson stat 1.447266  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο Engle - Granger , επειδή τα κατάλοιπα από την 

εξίσωση της παλινδρόμησης δεν είναι στάσιμα στα επίπεδά τους οι μεταβλητές 

(LGNP,LGEXP ) δεν συνολοκληρώνονται. Συνεπώς δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ τους καθώς  η πιθανότητα (Probability) είναι 0,1034 μεγαλύτερο 

από 0,05 άρα τα κατάλοιπα δεν είναι στάσιμα στα επίπεδα. 
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9.3 Μεθοδολογία Johansen 

Η μεθοδολογία του Johansen (1988), αναφέρεται σε σύστημα εξισώσεων όπου 

οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και προσδιορίζεται ο αριθμός των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης των μεταβλητών. Οι σχέσεις αυτές υποδεικνύουν και το βαθμό 

συνολοκλήρωσης. Η μέθοδος του Johansen οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου, αφενός 

του αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των ρ μεταβλητών του 

διανύσματος Υt και αφετέρου του βαθμού συνολοκλήρωσης . 

 

Πίνακας 9.2 : Έλεγχος τάξης του υποδείγματος 

      VAR Lag Order Selection Criteria 

      Endogenous variables: LGEXPLGNP 

      Exogenous variables: C  

      Date: 01/30/14   Time: 23:45 

      Sample: 1960 2008 

      Included observations: 49 

 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

 

0 1.500390 NA   0.003505  0.022205  0.102501  0.052138 

1 170.4110 315.2999   2.30e-06 -7.307157 -7.066268 -7.217356 

2 
3 
4 

178.7695 
179.4606 
180.8721 

14.85950* 
1.167207 
2.258450 

 1.90e-06* 
2.21e-06 
2.49e-06 

  -7.500867* 
-7.353805 
-7.238762 

 -7.099386* 
-6.791732 
-6.516097 

 -7.351199* 
-7.144270 
-6.969359 

 

       * 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 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο άριστος αριθμός χρονικών 

υστερήσεων είναι 2. Επομένως και η τάξη του υποδείγματός μου είναι 2. Συνεπώς οι 

συντελεστές του υποδείγματος VAR  φαίνονται στον πίνακα 9.3 :  

 

Πίνακας 9.3: Εκτίμηση αυτοπαλίνδομων διανυσμάτων 
 

 Vector Autoregression Estimates 

 Date: 02/01/14   Time: 10:33 

 Sample (adjusted): 1961 2008 

 Included observations: 48 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 

 LGEXP LGNP 
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LGEXP(-1)  1.135176  0.185712 

  (0.16716)  (0.11481) 

 [ 6.79081]  [1.61755] 

   

LGEXP(-2) -0.190237  -0.161389 

  (0.16428)  (0.11283) 

 [-1.15801]  [-1.43037] 

   

LGNP(-1) -0.148006 1.245238 

  (0.22555)  (0.15491) 

 
 

LGNP(-2) 
 
 

[-0.65621] 
 

0.186771 
(0.21349) 
[0.87483] 

[8.03854] 
 

-0.306011 
(0.14663) 
[-2.08695] 

   

C  -0.138404  0.488522 

  (0.31301)  (0.21498) 

  [-0.44217]  [2.27239] 

   
Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

ToVAR υπόδειγμα έχει την εξής μορφή :  

 

LGEXP = 1.13LGEXP(-1) - 0.19LGEXP(-2) - 0.14LGNP(-1) + 0.18LGNP(-2) - 0.13 

LGNP = 0.18LGEXP(-1) - 0.16LGEXP(-2) + 1.24LGNP(-1) - 0.30LGNP(-2) + 0.48 

 

Ο αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων είναι τόσες όσες είναι οι 

μεταβλητές -1. 

 

 

Πίνακας 9.4: Τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής του Johansen 
 

Date: 02/01/14   Time: 17:32 

Sample (adjusted): 1962 2008 

Included observations: 47 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LGEXPLGNP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

 

None * 0.254668  17.32714  15.41707  0.0261 

At most 1  0.079419  3.806538  3.76471  0.0560 

At most 2 *  0.121700  3.793016  3.84146  0.0485 

 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
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Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

 

None  0.254668  13.52060  14.07162  0.1712 

At most 1  0.079419  3.806538  3.764604  0.1412 

At most 2 *  0.121700  3.793016  3.641466  0.0485 

 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 
 

 

Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης 

ιδιοτιμής του Johansen που μας δίνουν τον αριθμό των συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων (συνολοκληρωμένες σχέσεις). 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα καθώς το στατιστικό του ίχνους είναι μεγαλύτερο από 

την κρίσιμη τιμή για 5% . Επιπλέον παρατηρούμε την πιθανότητα (Probability) στις 2 

πρώτες σειρές αν είναι μικρότερο του 5%. Το συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι η 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (LGNP). Αυτό δηλαδή που έχει τους συντελεστές 

στατιστικά σημαντικούς. Εξετάζουμε το Probability στην πρώτη σειρά κι αν είναι 

μικρότερο από 5% τότε υπάρχει τουλάχιστον μια συνολοκληρωμένη σχέση ή 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα το οποίο φαίνεται από το κριτήριο της μέγιστης 

ιδιοτιμής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει οριακή μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. 
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10 Υποδειγμα Διορθωσης Σφαλμάτων- Εrror Correction 

Μodel 

 

10.1 Μέθοδος υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων 

Το μοντέλο διόρθωσης σφαλμάτων εξετάζει αν υπάρχει βραχυχρόνια 

ισορροπία μεταξύ των μεταβλητών μας που είναι το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν και οι 

κυβερνητικές δαπάνες. Το σφάλμα ισορροπίας ενώνει τη βραχυχρόνια με τη 

μακροχρόνια περίοδο με τη μέθοδο του Μηχανισμού Διόρθωσης Σφαλμάτων (ECM). 

Τα κατάλοιπα από την εξίσωση της συνολοκλήρωσης συνενώνουν τη 

μακροπρόθεσμη σχέση των μεταβλητών με βραχυπρόθεσμη όπου υπάρχει. Για να 

εκτιμήσουμε ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων , χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των 

ελάχιστων τετραγώνων (OLS) συμπεριλαμβάνοντας και το σνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. Η εξειδίκευση του υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων προτρέπει τη 

μακροπρόθεσμη τάση των ενδογενών μεταβλητών να συγκλίνουν προς τη σχέση 

συνολοκλήρωσης διευθετώντας τη βραχυχρόνια δυναμική. Η εξειδίκευση του 

υποδείγματος διαγράφει τις μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές μέχρι να υπάρξει 

παλινδρόμηση με όλους τους συντελεστές στατιστικά σημαντικούς.  

(Δριτσάκης, 2012 - 2013) 

 

10.2 Σχέση Βραχυχρόνιας Ισορροπίας με το Υπόδειγμα Διόρθωσης 

Λαθών 

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών. Οι Engel and  Granger (1987) έχουν δείξει ότι αν δύο 

μεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όμως οι μεταβλητές αυτές 

μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας 

μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που 

ονομάζεται υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται μηχανισμός διόρθωσης 

σφάλματος (Error Correction Μechanism ECM). Άρα η συνάρτηση που προκύπτει 
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για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

ΔYt= lagged (ΔYt,ΔXt……) + λut-1+ et      (10.1) 

 

όπου: 

 ut-1: το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως προς τη 

μακροχρόνια ισορροπία. 

-1 < λ < 0 : ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής 

et :oλευκός θόρυβος. 

Δyt και ΔXt : οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών Yt και Xt οι οποίες είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλμα ισορροπίας ut είναι ολοκληρωμένο 

μηδενικής τάξης. Συνεπώς, μπορούμε να εκτιμήσουμε με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση. 

 

Η διόρθωση σφαλμάτων απαιτεί την ύπαρξη σχέσης ισορροπίας μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι, εάν είναι συνολοκληρωμένες δύο 

μεταβλητές, σύμφωνα με τη μέθοδο Engle και Granger (1987), υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Ακόμη και αν ο νόμος του Wagner 

αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμο υπόδειγμα, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις 

βραχυχρόνιες επιπτώσεις των κυβερνητικών δαπανών. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, 

αυτές οι μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν ένα σφάλμα-

διόρθωση του υποδείγματος (ECM). Στην περίπτωση αυτή το υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών που συνδέει τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια συμπεριφορά των δύο 

μεταβλητών δίνεται από την εξίσωση: 

   (10.2) 

 

όπου -1 < b2 < 0 είναι ο βραχυπρόθεσμος συντελεστής προσαρμογής. 
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10.3 Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφαλμάτων ενός συνόλου εξισώσεων 

(Σύστημα Var) 

Το υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) είναι ένα σύστημα 

εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και καθεμιά απ’ αυτές 

προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών όλων των υπόλοιπων 

μεταβλητών του συστήματος. Μία χαρακτηριστική ιδιότητα του VAR υποδείγματος 

είναι ότι όλες οι ενδογενείς του μεταβλητές εκφράζονται μόνον ως προς τις 

ενδογενείς με χρονική υστέρηση μεταβλητές του. Ο αριθμός των προηγούμενων 

τιμών, δηλαδή ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται από το ίδιο το 

σύστημα. Ένα υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων είναι πρώτης τάξης, 

όταν η τιμή της μεγαλύτερης υστέρηση των μεταβλητών του ισούται με ένα, οπότε 

και σημειώνεται με VAR(1). Γενικά ένα υπόδειγμα αυτοπαλινδρομήσεων είναι k 

τάξης όταν η μεγαλύτερη υστέρηση των μεταβλητών του ισούται με k χρονικές 

υστερήσεις, και σημειώνεται ως VAR(k). 

Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι η εξής : 

 

DLGEXPti = α + b1 DLGNPt + b2ut-1 + et    (10.3) 

όπου : 

D : οι πρώτες διαφορές για τις μεταβλητές 

ut-1 : σφάλμα ισορροπίας που είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από την συνολοκληρωμένη 

παλινδρόμηση 

b2 : ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής  ( -1 <b2< 0) 

et: ο λευκός θόρυβος 

 

Η διαδικασία έχει ως εξής :  

 

 Τρέχουμε την παλινδρόμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS) , με τις μεταβλητές LGEXP και LGNP στις πρώτες διαφορές για τις 

τέσσερις χρονικές υστερήσεις. 

 Ελέγχουμε το σύνολο των μεταβλητών αν είναι στατιστικά σημαντικό. 

 Ο συντελεστής προσαρμoγής b2 θα πρέπει να είναι αρνητικός στο 

διάστημα (0,1) και στατιστικά σημαντικός.  



74 
 

 Σε περίπτωση που οι μεταβλητές δεν είναι στατιστικά σημαντικές, 

τρέχουμε την παλινδρόμηση ξανά μέχρι να επιτευχθεί όλοι οι συντελεστές να 

είναι στατιστικά σημαντικοί.  

 

Πίνακας 10.1: Error Correction Model 

 Vector Error Correction Estimates 

 Date: 02/02/14   Time: 21:59 

 Sample (adjusted): 1963 2008 

 Included observations: 46 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 

Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
 

LGΕΧP(-1)  1.000000   

 

LGΝP(-1) -2.564527   

  (0.43418)   

 [-5.90654]   

 

C 20.07657   

    
 

Error Correction: D(LGEXP) D(LGNP) 

 

CointEq1  0.000934  0.031139 

  (0.0165) (0.00928) 

       [0.05658] [3.35539] 

 

D(LGEXP(-1))  0.235482  0.173247 

 (0.17807)  (0.10013) 

       [1.32240] [1.73021] 

 

D(LGEXP(-2)) -0.059634  0.005960 

 (0.18802)  (0.10573) 

      [-0.31716] [ 0.05637] 

 

D(LGNP(-1)) -0.083451 0.345654 

  (0.24340)  (0.13686) 

 
     [-0.34286] 

 

[2.52000] 

 

 

D(LGNP(-2))  0.069791 0.143928 

  (0.22983)  (0.12924) 

 

 

C 

 

 [0.30366] 

 

0.023160 

(0.01470) 

 [1.57529] 

 [1.11368] 

 

0.010345 

(0.00827) 

 [1.25129] 

 

 R-squared  0.062369  0.497518 

 Adj. R-squared -0.054835  0.434708 

 Sum sq. resids  0.101194  0.031996 

 S.E. equation  0.050298  0.028283 
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 F-statistic  0.532137  7.920966 

 Log likelihood  75.47396  101.9567 

 Akaike AIC -3.020607 -4.172032 

 Schwarz SC -2.782088 -3.933514 

 Mean dependent  0.028148  0.031435 

 S.D. dependent  0.048973  0.037617 

 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.69E-06  

 Determinant resid covariance  1.69E-06  

 Log likelihood  181.5707  

 Akaike information criterion -7.006159  

 Schwarz criterion -6.449616  

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 

 

 

Δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των κυβερνητικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης διότι ο βραχυχρόνιος συντελεστής των 

καταλοίπων b2 δεν είναι αρνητικός. Θα μεταβούμε στον έλεγχο του GrangerCausality. 
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11 ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

 

11.1 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

Στην περίπτωση των δύο μεταβλητών Χ και Υ, η προσέγγιση της αιτιότητας 

κατά Granger είναι διαφορετική από την κοινή χρήση του όρου, δεδομένου ότι 

νωρίτερα παρέχονται πληροφορίες  από το Χ  εξηγώντας την τρέχουσα αξία του Υ. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, από το Υ υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και 

προκαλείται από το Χ αν το Χ βοηθά στην πρόβλεψη του Υ ή ισοδύναμα στις τιμές 

των χρονικών υστερήσεων του Χ που είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

 Η παράσταση των χρονικών σειρών ενός δισδιάστατου υποδείγματος VAR δύο 

μεταβλητών X και Υ έχει την ακόλουθη μορφή: 

(11.1) 

όπου : 

aij είναι οι συντελεστές του υποδείγματος που συνδέονται με το υπόδειγμα VAR, οι εκθέτες δηλώνουν 

την τάξη.  

Σt = (e1t, e2t) είναι το διάνυσμα των μη συσχετιζόμενων διαταρακτικών όρων 

c1 και c2 είναι σταθερές. 

Ο τύπος αυτός χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της αιτιότητας κατά Granger για 

να προσδιοριστεί η κατεύθυνση και η αιτιακή σχέση μεταξύ των μεταβλητών που 

εξετάζονται. Το απλούστερο τεστ αιτιότητας κατά Granger (Granger, 1969) είναι: 

(11.2) 

Ελέγχοντας την αιτιότητα κατά Granger μεταξύ Χ και Υ, συνίσταται να 

ελέγξουμε και τη σημασία των συντελεστών α12 και α22. Με άλλα λόγια, το Χ δεν 

προκαλεί αιτιότητα κατά Granger στο Y αν στο διάνυσμα (Xt-1, Xt-2, ..., Xt-k) δεν 

υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης του X. Κάθε εξίσωση αντιπροσωπεύεται από την 
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παραπάνω εξίσωση (11.2) και υπολογίζεται ξεχωριστά δοκιμάζοντας την αιτιότητα 

κατά Granger (δεδομένου ότι έχουμε την ίδια παλινδρόμηση στις δύο εξισώσεις και οι 

διαταρακτικοί όροι υποτίθεται ότι πρέπει να είναι χωρίς συσχέτιση. Ο αριθμός των 

χρονικών υστερήσεων που χρησιμοποιούνται στα τεστ της παλινδρόμησης επιλέγεται 

σύμφωνα με τα κριτήρια των Akaike και Schwartz). Η μηδενική υπόθεση είναι ότι το  

X δεν προκαλεί αιτιότητα κατά Granger στο  Υ και το Υ δεν προκαλεί αιτιότητα κατά 

Granger στο X. 

Στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, στη σχετική διόρθωση λαθών υπό 

όρους (ECt-1) περιλαμβάνεται η τυποποιημένη διαδικασία αιτιότητας κατά Granger 

όπου όλες οι μεταβλητές έχουν γίνει στάσιμες στις διαφορές , η οποία αποδίδεται στην 

παρακάτω εξίσωση (11.3) 

(11.3)  

όπου:  

Δ : ο δείκτης στις πρώτες διαφορές 

t : ο χρονικός δείκτης 

aij : οι συντελεστές του υποδείγματος που συνδέονται με το υπόδειγμα VAR, οι 

εκθέτες δηλώνουν την τάξη 

Σt = (e1t, e2t)  είναι το διάνυσμα των μη συσχετιζόμενων διαταρακτικών όρων 

c1, c2 : σταθερές. 

ECt-1 είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος. 

Σε ένα σύστημα δύο εξισώσεων, η εξίσωση (11.3) γίνεται: 

 

          (11.4) 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούν να προκαλέσουν την εξαρτημένη 

μεταβλητή αν ο όρος διόρθωσης σφάλματος (ECt-1) είναι στατιστικά σημαντικός (β1 ή 

β2 είναι μη μηδενικά) ή οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών των χρονικών 

υστερήσεων (άθροιση a12 ή άθροιση a22) είναι από κοινού στατιστικά σημαντικοί. 
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Ωστόσο, αν η χρονική σειρά δεν είναι συνολοκληρωμένη , η αιτιότητα κατά Granger  

διεξάγεται χωρίς το υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων (ECM). 

 

11.2 Έννοιες και ορισμοί 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία 

άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην οικονομική επιστήμη μία τέτοια σχέση 

είναι σχεδόν αδύνατο νακαθοριστεί εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό στα 

οικονομικά πολλές φορές θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένη μία συγκεκριμένη 

σχέση αιτίου και αποτελέσματος προκειμένου να εφαρμόσου με τις κλασικές 

οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης ενός υποδείγματος. 

 

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η 

μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά  της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν 

πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε 

στο ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική 

σημαντικότητα του συντελεστή Χ. Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ δύο 

μεταβλητών δεν αποτελείσε καμία περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών που μελετάμε. Τα προβλήματα με τις 

φαινομενικές (νόθες) συσχετίσεις παρουσιάζονται πολύ συχνά ακόμη και σε 

δυναμικά υποδείγματα. 

 

Πίνακας 11.1: Τέστ Αιτιότητας του Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/03/14   Time: 17:14 

Sample: 1960 2008 

Lags: 1 

 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 

 LGNP doesnot Granger Cause LGEXP  47  0.93913 0.39902 

 LGEXP doesnot Granger Cause LGNP  1.60723 0.21253 

 

Πηγή: Αποτελέσματα έρευνας 
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Αν  το Probability είναι μικρότερο του 1%, 5%, και 10% τότε δεν αποδέχομαι την Η0 

υπόθεση ότι δηλαδή αιτιάται. 

Από τον παραπάνω πίνακα 10.1 παρατηρούμε ότι όλες οι πιθανότητες 

(Probabilities) είναι μεγαλύτερα απο 10%. Συνεπώς, δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

ανάμεσα στις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη και οι μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 11.2: Granger Causality Test based on VECM 

 

 

Dependent 

variable 

Sources of Causality 

Short-run Causality 

(Βραχυχρόνια) 

Long-run  

Causality 

(Μακροχρόνια) 

DLGEXP DLGNP ECT(-1) 

F-statistic t -tastistics 

 

DLGEXP 

- 

 

7.920966 

 

 

 

 

 

 

 

0.05658** 

 

 

 

DLGNP 

 

 

0.532137 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

3.35539 

 

 

 

Σχολιασμός : 

Υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή ισχυρή σχέση από την οικονομική ανάπτυξη 

DLGΝPπρος την εξαρτημένη μεταβλητή των κυβερνητικών δαπανών DLGEXP. 

Υπάρχει βραχυχρόνια αιτιακή σχέση από τις κυβερνητικές δαπάνες προς την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Όπου: 

* επίπεδο σημαντικότητας 10% 

** επίπεδο σημαντικότητας  5% 

*** επίπεδο σημαντικότητας 1% 
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Οι διαγώνιες στήλες είναι κενές διότι δεν μπορούμε να έχουμε αιτιακή σχέση μιας 

μεταβλητής με την ίδια μεταβλητή. 

 

Εικόνα 11.1: Σχέση LGNP, LGEXP 

 

   ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΣΧΥΡΗ 

    

         LGNP   LGEXP   

         ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ  

 

Από το σχήμα παρατηρώ τα ίδια αποτελέσματα με τον πίνακα 11.2. Όπου 

υπάρχει ένα βέλος υπάρχει λιγότερο ισχυρή αιτιακή σχέση , όπου υπάρχουν δύο βέλη 

υπάρχει ισχυρή αιτιακή σχέση και όπου υπάρχουν τρία βέλη υπάρχει πάρα πολύ 

ισχυρή αιτιακή σχέση. Στην περίπτωσή μας υπάρχει ισχυρή μακροχρόνια αιτιακή 

σχέση από την οικονομική ανάπτυξη προς τις κυβερνητικές δαπάνες και βραχυχρόνια 

σχέση από τις κυβερνητικές δαπάνες προς την οικονομική ανάπτυξη. 
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12 Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η σχέση των κυβερνητικών δαπανών και 

της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Όπως παρατηρούμε από την μελέτη που 

διεξήχθη, επιβεβαιώνεται η ισχύς του νόμου του Wagner στη σχέση των 

κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για τη χρονική 

περίοδο 1960 - 2008. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το European Economy, National 

Accounts, Eurostat και Social Budget και είναι ετήσια. Η κατανομή του λογάριθμου 

των κυβερνητικών δαπανών είναι σε ισορροπία, λεπτόκυρτη και ακολουθεί την 

κανονική κατανομή ενώ η κατανομή του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος είναι 

ασύμμετρη, πλατύκυρτη και δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Παρατηρείται 

ωστόσο υψηλή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.  

Το σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό. 

Όσον αφορά στα κατάλοιπα οι έλεγχοι έδειξαν ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση, όχι όμως 

ετεροσκεδαστηκότητα ενώ τα κατάλοιπα ακολουθούν κανονική κατανομή. Ακόμη, 

υπάρχουν φαινόμενα ARCH στο υπόδειγμα καιη εξειδίκευση του υποδείγματος δεν 

είναι σωστή με ικανοποιητική πρόβλεψη. Από τον έλεγχο των Dickey - Fuller, οι 

μεταβλητές παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα στα επίπεδα ενώ οι δυο χρονικές σειρές 

είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Επομένως,οι μεταβλητές που εξετάζουμε είναι 

ολοκληρωμένες 1
ης

 τάξης. Εφόσον οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες 

διαφορές , έχουμε τη δυνατότητα για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης και τον έλεγχο 

ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας και αιτιότητας.  

Από τον έλεγχο των Engle - Granger αποδείχθηκε οριακή ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας ενώ παρατηρήθηκε ότι ο άριστος αριθμός χρονικών 

υστερήσεων είναι 2. Ο έλεγχος του Johansen υπέδειξε την ύπαρξη ενός 

συνολοκληρωμένου διανύσματος καθώς το στατιστικό του ίχνους είναι μεγαλύτερο 

από την κρίσιμη τιμή για 5%. Το συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι η μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας (LGNP) που έχει τους συντελεστές στατιστικά σημαντικούς. 

Υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και είναι οριακή.  

Ο έλεγχος διόρθωσης Σφάλματος (ΕCM) εξέτασε τη βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβήτών και έδειξε ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης διότι 
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ο βραχυχρόνιος συντελεστής των καταλοίπων b2 δεν είναι αρνητικός. Όσον αφορά 

στην αιτιότητα εφαρμόστηκαν δυο ειδών έλεγχοι. Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

έδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις κυβερνητικές δαπάνες και την 

οικονομική ανάπτυξη - οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους - καθώς όλες οι 

πιθανότητες  (Probabilities) είναι μεγαλύτερα απο 10%. Ο έλεγχος Granger με βάση 

το υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων έδειξε ότι υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας από τις κυβερνητικές δαπάνες προς την οικονομική ανάπτυξη και 

μακροχρόνια ισχυρή σχέση από την οικονομική ανάπτυξη DLGΝP προς την 

εξαρτημένη μεταβλητή των κυβερνητικών δαπανών DLGEXP.  

Συνεπώς παρατηρούμε ότι επιβεβαιώνεται ο νόμος του Wagner και 

συμπεραίνουμε πως η οικονομική ανάπτυξη προκαλεί την άυξηση των κυβερνητικών 

δαπανών, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της ανεργίας και μπορεί να βοηθήσει στην 

ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας.   
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13 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήγαγε έλεγχο για την ισχύ του νόμου του Wagner στην 

Ελλάδα και την κατάσταση συνολοκλήρωσης μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και 

της οικονομικής ανάπτυξης. Μελλοντική έρευνα μπορεί να εξετάσει λεπτομερώς τις 

δαπάνες που υπόκεινται οι άλλες μορφές των κυβερνητικών δαπανών όπως είναι οι 

καταναλωτικές δαπάνες, οι δαπάνες για εκπαίδευση , για υγεία, για πολιτισμό , οι 

κοινωνικές δαπάνες, οι δαπάνες άμυνας και δημοσίων υπηρεσιών. Το θέμα θα 

μπορούσε να εμβαθύνει στο πόσο επηρεάζει η καθε μορφή των κυβερνητικών 

δαπανών την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και τι αντίκτυπο θα είχε η καλύτερη 

κατανόηση, αντιμετώπιση και διαχείριση των κυβερνητικών δαπανών.  

Επιπλεόν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι εξαγωγές υπηρεσιών και αγαθών, 

ο τουρισμός, η ναυτιλία είναι παράγοντες που επηρεάζονται άμεσα από τις 

κυβερνητικές δαπάνες και η κρατική παρέμβαση για την περαιτέρω έκβαση των 

παραπάνω παραγόντων κρίνεται απαραίτητη.  

Οι επιμέρους δαπάνες, τα ελλείμματα και τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα 

του κρατικού μηχανισμού κρίνουν άμεσα τη γενικότερη λειτουργία του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα καθώς μπορούμε να κάνουμε ανάλυση και ταξινόμηση των κλάδων 

που έχουν περισσότερη ανάγκη, τους  κλάδους  που βοηθήθηκαν περισσότερο από την 

κρατική παρέμβαση και δεν είχαν τόση ανάγκη για για χρηματοδοτήσεις και 

χορηγήσεις.  

Ακόμη, η σωστή ανάλυση των κυβερνητικών δαπανών και χρηματοδοτήσεων 

μπορεί καταπολέμησει την ανεργία,να μειώσει τη φτώχεια και να επηρεάσει την 

φορολογική πολιτική της χώρας καθώς είναι πιθανό το σενάριο να συμμαζευτούν τα 

οικονομικά της Ελλάδας και να κλείσουν οι μαύρες τρύπες.  

Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει βελτίωση η οποία θα έχει αντίκτυπο στη 

συνολική οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας και θα επιφέρει ανάκαμψη. Στόχος 

θα πρέπει να είναι η μείωση των υπέρμετρων και άσκοπων δαπανών, η αύξηση των 

κρατικών εσόδων με σωστή διαχείριση ετσι ωστε να ξαναγινει η Ελλάδα μια 

αξιόπιστη χώρα απέναντι σε μεγάλους ιδιώτες επενδυτές και να υπαρξει αναδιανομή 

του εισοδηματος σε συνδιασμό με ροή χρήματος με τη βοήθεια ενός πραγματικά 

κράτους πρόνοιας. 
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Παράρτημα Α' 

 

Πηγές Δεδομένων 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για το παρόν έγγραφο καλύπτουν την χρονική περίοδο 

από το 1960 έως το 2008 και προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: Ευρωπαϊκή Οικονομία, 

Εθνικοί Λογαριασμοί, Eurostat και Κοινωνικός Προϋπολογισμός. Για τις μερικές 

κυβερνητικές δαπάνες του δημόσιου τομέα έχουμε ακολουθήσει τη δομή των εθνικών 

λογαριασμών, η οποία έχει αναπτυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και υιοθετηθεί από διεθνείς 

οργανισμούς τη διεξαγωγή της συγκριτικής έρευνας. 
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Δεδομένα της Ελλάδας 

Πηγές : Eurostat,Ευρωπαϊκή Οικονομία,Εθνικοί Λογαριασμοί,Κοινωνικοί 

Προϋπολογισμοί 
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Λογάριθμος των κυβερνητικών Δαπανών 
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Λογάριθμος του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος 
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Παράρτημα Β' 

Πίνακας Β.1: Εκτίμηση της παλινδρόμησης 

Dependent Variable: LGEXP   

Method: Least Squares   

Date: 01/24/14   Time: 17:41   

Sample: 1960 2008   

Included observations: 49   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.652501 0.725451 -9.170165 0.0000 

LGNP 1.100310 0.079358 13.86507 0.0000 
     
     R-squared 0.803545     Mean dependent var 3.397077 

Adjusted R-squared 0.799365     S.D. dependent var 0.475395 

S.E. of regression 0.212940     Akaike info criterion -0.215650 

Sum squared resid 2.131147     Schwarz criterion -0.138433 

Log likelihood 7.283434     Hannan-Quinn criter. -0.172403 

F-statistic 192.2403     Durbin-Watson stat 0.114716 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Πίνακας Β.2: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1
ης

 τάξης με Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 130.6079     Prob. F 0.0000 

Obs*R-squared 41.79920     Prob. Chi-Square 0.0000 
     

     
Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/14   Time: 17:17   

Sample: 1960 2008   

Included observations: 49   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.098895 0.284402 0.347729 0.7297 

LGNP -0.010967 0.031111 -0.352503 0.7261 

RESID(-1) 1.033018 0.149414 6.913804 0.0000 

RESID(-2) -0.118379 0.149461 -0.792037 0.4325 
     
     R-squared 0.853045     Mean dependent var -3.28E-15 

Adjusted R-squared 0.843248     S.D. dependent var 0.210710 

S.E. of regression 0.083424     Akaike info criterion -2.051645 

Sum squared resid 0.313183     Schwarz criterion -1.897211 

Log likelihood 54.26531     Hannan-Quinn criter. -1.903263 

F-statistic 87.07193     Durbin-Watson stat 1.737746 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας Β.3: Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White για την Ελλάδα 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.179774     Prob. F(5,26) 0.316475 

Obs*R-squared 2.390796     Prob. Chi-Square(5) 0.302584 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 18:17   

Sample: 1960 2008   

Included observations: 49   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.281069 3.669855 -1.439040 0.1569 

LGNP 1.202601 0.821676 1.463595 0.1501 

LGNP^2 -0.067722 0.045919 -1.474804 0.1471 
     
     R-squared 0.048792     Mean dependent var 0.043493 

Adjusted R-squared 0.007435     S.D. dependent var 0.055370 

S.E. of regression 0.055164     Akaike info criterion -2.897739 

Sum squared resid 0.139982     Schwarz criterion -2.781913 

Log likelihood 73.99459     Hannan-Quinn criter. -2.763263 

F-statistic 1.179774     Durbin-Watson stat 0.649133 

Prob(F-statistic) 0.316475    
     
     
     

 
Πίνακας Β.4:  Έλεγχος υποδείγματος φαινομένων ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 44.57947     Prob. F 0.0000 

Obs*R-squared 23.62362     Prob. Chi-Square 0.0001 
     
          
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 20:19   

Sample: 1961 2008   

Included observations: 49   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.011545 0.007418 1.556192 0.1265 

RESID^2(-1) 0.700726 0.104950 6.676786 0.0000 
     
     R-squared 0.492159     Mean dependent var 0.042593 

Adjusted R-squared 0.481119     S.D. dependent var 0.055593 

S.E. of regression 0.040046     Akaike info criterion -3.556824 

Sum squared resid 0.073768     Schwarz criterion -3.478857 

Log likelihood 87.36377     Hannan-Quinn criter. -3.493263 

F-statistic 44.57947     Durbin-Watson stat 1.830725 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας Β.5: Έλεγχος του Ramsey 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LGEXP C LGNP   

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  5.610708  28  0.0000  

F-statistic  18.92004 (1, 28)  0.0000  

Likelihood ratio  16.88996  1  0.0000  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  78.02796  1  78.02796  

Restricted SSR  147.4301  29  5.083797  

Unrestricted SSR  69.40216  28  2.478649  

Unrestricted SSR  69.40216  28  2.478649  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -69.84793  29   

Unrestricted LogL -57.79295  28   
     
          
     

 

Πίνακας Β.6: Chow Breakpoint Test 

Chow Breakpoint Test: 2000    

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints  

Varying regressors: All equation variables   

Equation Sample: 1960 2008   
      
      F-statistic 113.810035  Prob. F(3,26) 0.0000  

Log likelihood ratio 88.277340  Prob. Chi-Square(3) 0.0000  

Wald Statistic  77.770104  Prob. Chi-Square(3) 0.0000  
      
      

 

Πίνακας Β.7: Δεύτερο τεστ του Chow 

Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LGEXP C LGNP   

Test predictions for observations from 2000 to 2011 
     
      Value df Probability  

F-statistic  2.617354 (12, 17)  0.0377  

Likelihood ratio  21.79326  12  0.0127  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  52.66726  12  4.388939  

Restricted SSR  147.4301  29  5.083797  

Unrestricted SSR  94.76286  17  5.574286  

Unrestricted SSR  94.76286  17  5.574286  
     
     LR test summary:   

 Value df   
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Restricted LogL -69.84793  29   

Unrestricted LogL -62.77630  17   
     
     Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 

        observations in forecast sample  
     
     
     

Εικόνα Β.1: Γραφική παράσταση  - Έλεγχος Cusum στα κατάλοιπα 

 

Εικόνα Β.2 : Γραφική παράσταση - ΈλεγχοςCusum των τετραγωνισμένων καταλοίπων 
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Πίνακας Β.8: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στα επίπεδα 

 Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: LGEXP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 3.784913 0.9999 

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(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 14:39   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) 0.007813 0.002064 3.784913 0.0004 
     
     R-squared -0.039825     Mean dependent var 0.028330 

Adjusted R-squared -0.039825     S.D. dependent var 0.047932 

S.E. of regression 0.048877     Akaike info criterion -3.178405 

Sum squared resid 0.112281     Schwarz criterion -3.139422 

Log likelihood 77.28173     Hannan-Quinn criter. -3.158033 

Durbin-Watson stat 1.419323    
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Πίνακας Β.9: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στα επίπεδα 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: LGEXP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.451941 0.5491 

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(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 15:14   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) -0.021198 0.014600 -1.451941 0.1533 

C 0.100095 0.049898 2.005998 0.0508 
     
     R-squared 0.043821     Mean dependent var 0.028330 

Adjusted R-squared 0.023034     S.D. dependent var 0.047932 

S.E. of regression 0.047377     Akaike info criterion -3.220601 

Sum squared resid 0.103249     Schwarz criterion -3.142634 

Log likelihood 79.29442     Hannan-Quinn criter. -3.158033 

Durbin-Watson stat 1.501012 F-statistic      2.108132 

Prob(F-statistic)  0.153305  
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Πίνακας Β.10: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στα επίπεδα 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: LGEXP 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 -0.995753 0.9350 

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(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 15:42   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) -0.094849 0.095254 -0.995753 0.3247 

C 
@TREND(1960) 

0.287693 
0.002520 

0.244913 
0.003220 

1.174676 
0.782535 

0.2463 
0.4380 

     
     R-squared 0.056658     Mean dependent var 0.028330 

Adjusted R-squared 0.014731     S.D. dependent var 0.047932 

S.E. of regression 0.047578     Akaike info criterion -3.192450 

Sum squared resid 0.101863     Schwarz criterion -3.075500 

Log likelihood 79.61881     Hannan-Quinn criter. -3.098033 

Durbin-Watson stat 1.424047 F-statistic  1.351364 

Prob(F-statistic)  0.269190  
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Πίνακας Β.11: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στα επίπεδα 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: LGNP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 2.621940 0.9974 

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(LGNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 18:00   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) 

D(LGNP(-1)) 
0.001897 
0.390637 

0.000724 
0.129316 

2.621940 
3.020801 

0.0119 
0.0041 

     
     R-squared 0.142834     Mean dependent var 0.030733 

Adjusted R-squared 0.123786     S.D. dependent var 0.037516 

S.E. of regression 0.035117     Akaike info criterion -3.818635 

Sum squared resid 0.055495     Schwarz criterion -3.739906 

Log likelihood 91.73793     Hannan-Quinn criter. -3.788033 

Durbin-Watson stat 1.959307    
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Πίνακας Β.12: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στα επίπεδα 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: LGNP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.572769 0.1057 

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(LGNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 18:10   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) -0.039053 0.015179 -2.572769 0.0135 

D(LGNP(-1)) 
C 

0.214315 
0.380676 

0.137602 
0.140967 

1.557497 
2.700454 

0.1265 
0.0098 

     
     R-squared 0.264701     Mean dependent var 0.030733 

Adjusted R-squared 0.231278     S.D. dependent var 0.037516 

S.E. of regression 0.032893     Akaike info criterion -3.929436 

Sum squared resid 0.047605     Schwarz criterion -3.811342 

Log likelihood 95.34175     Hannan-Quinn criter. -3.898033 

Durbin-Watson stat 1.771612 F-statistic  7.919786 

Prob(F-statistic)  0.001154  
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Πίνακας Β.13: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στα επίπεδα 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: LGNP 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 -2.347589 0.4012 

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(LGNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 18:22   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) -0.077561 0.033038 -2.347589 0.0236 

D(LGNP(-1)) 
C 

@TREND(1960) 

0.209032 
0.705452 
0.001098 

0.136558 
0.284730 
0.000839 

1.530723 
2.477617 
1.309442 

0.1332 
0.0172 
0.1973 

     
     R-squared 0.292897     Mean dependent var 0.030733 

Adjusted R-squared 0.243564     S.D. dependent var 0.037516 

S.E. of regression 0.032629     Akaike info criterion -3.925984 

Sum squared resid 0.045779     Schwarz criterion -3.768524 

Log likelihood 96.26062     Hannan-Quinn criter. -3.898033 

Durbin-Watson stat 1.765852 F-statistic  5.937157 

Prob(F-statistic)  0.001758  
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Πίνακας Β.14: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: D(LGEXP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.056318 0.0001 

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(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 21:25   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) -0.544550 0.134247 -4.056318 0.0002 
     
     R-squared 0.262323     Mean dependent var -0.002272 

Adjusted R-squared 0.262323     S.D. dependent var 0.058592 

S.E. of regression 0.050323     Akaike info criterion -3.119655 

Sum squared resid 0.116491     Schwarz criterion -3.080290 

Log likelihood 74.31189     Hannan-Quinn criter. -3.098033 

Durbin-Watson stat 2.060891    
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Πίνακας Β.15: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: DLGEXP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.942717 0.0002 

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(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 18:17   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) 

C 
-0.758559  
0.020924 

0.153470 
0.008391 

-4.942717 
2.493446 

0.0000 
0.0164 

     
     R-squared 0.351869     Mean dependent var -0.002272 

Adjusted R-squared 0.337466     S.D. dependent var 0.058592 

S.E. of regression 0.047691     Akaike info criterion -3.206516 

Sum squared resid 0.102351     Schwarz criterion -3.127786 

Log likelihood 77.35313     Hannan-Quinn criter. -3.188033 

Durbin-Watson stat 1.889904 F-statistic  24.43045 

Prob(F-statistic)  0.000011  
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Πίνακας Β.16: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: D(LGEXP) 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 -5.066077 0.0008 

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(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 21:24   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) -0.779920 0.153950 -5.066077 0.0000 

C 
@TREND(1960) 

0.036584 
 -0.000600 

0.015811 
0.000514 

2.313891  
-1.166861 

0.0254 
0.2496 

     
     R-squared 0.371324     Mean dependent var -0.002272 

Adjusted R-squared 0.342747     S.D. dependent var 0.058592 

S.E. of regression 0.047501     Akaike info criterion -3.194438 

Sum squared resid 0.099278     Schwarz criterion -3.076344 

Log likelihood 78.06930     Hannan-Quinn criter. -3.098033 

Durbin-Watson stat 1.908477 F-statistic  12.99415 

Prob(F-statistic)  0.000037  
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Πίνακας Β.17: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: D(LGNP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.713489 0.0004 

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(LGNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/29/14   Time: 21:55   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGNP(-1)) -0.394546 0.106247 -3.713489 0.0006 
     
     R-squared 0.228113     Mean dependent var -0.002407 

Adjusted R-squared 0.228113     S.D. dependent var 0.042446 

S.E. of regression 0.037292     Akaike info criterion -3.719022 

Sum squared resid 0.063972     Schwarz criterion -3.679658 

Log likelihood 88.39703     Hannan-Quinn criter. -3.698033 

Durbin-Watson stat 2.207471    
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Πίνακας Β.18: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: D(LGNP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.806118 0.0003 

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(LGNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/30/14   Time: 00:33   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGNP(-1)) 

C 
-0.626683 
0.018361 

0.130393 
0.006676 

-4.806118 
2.750378 

0.0000 
0.0085 

     
     R-squared 0.339195     Mean dependent var -0.002407 

Adjusted R-squared 0.324511     S.D. dependent var 0.042446 

S.E. of regression 0.034886     Akaike info criterion -3.831849 

Sum squared resid 0.054766     Schwarz criterion -3.753120 

Log likelihood 92.04846     Hannan-Quinn criter. -3.798033 

Durbin-Watson stat 1.940015 F-statistic  23.09877 

Prob(F-statistic)  0.000017  
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Πίνακας Β.19: Έλεγχος Dickey - Fuller της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: D(LGEXP) 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 -5.138921 0.0006 

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(LGNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/31/14   Time: 01:25   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) -0.716944 0.139512 -5.138921 0.0000 

C 
@TREND(1960) 

0.037711  
-0.000654 

0.013560 
0.000401 

2.781103 
-1.630225 

0.0079 
0.1102 

     
     R-squared 0.376835     Mean dependent var -0.002407 

Adjusted R-squared 0.348509     S.D. dependent var 0.042446 

S.E. of regression 0.034261     Akaike info criterion -3.847943 

Sum squared resid 0.051647     Schwarz criterion -3.729848 

Log likelihood 93.42666     Hannan-Quinn criter. -3.798033 

Durbin-Watson stat 1.841673 F-statistic  13.30364 

Prob(F-statistic)  0.000030  
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Πίνακας Β.20: Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στα επίπεδα 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: LGEXP has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  3.229232  0.9995 

Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  

 10% level  -1.612408  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002387 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003114 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:01   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) 0.007770 0.002098 3.702872 0.0006 
     
     R-squared -0.039054     Mean dependent var 0.028307 

Adjusted R-squared -0.039054     S.D. dependent var 0.048450 

S.E. of regression 0.049387     Akaike info criterion -3.157218 

Sum squared resid 0.112197     Schwarz criterion -3.117854 

Log likelihood 75.19463     Hannan-Quinn criter. -3.142405 

Durbin-Watson stat 1.420018    
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Πίνακας Β.21: Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στα επίπεδα 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: LGEXP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.410830  0.5691 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002191 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002646 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:01   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) -0.022476 0.015210 -1.477740 0.1464 

C 0.104776 0.052216 2.006592 0.0508 
     
     R-squared 0.046281     Mean dependent var 0.028307 

Adjusted R-squared 0.025087     S.D. dependent var 0.048450 

S.E. of regression 0.047838     Akaike info criterion -3.200362 

Sum squared resid 0.102982     Schwarz criterion -3.121632 

Log likelihood 77.20850     Hannan-Quinn criter. -3.170735 

F-statistic 2.183714     Durbin-Watson stat 1.502624 

Prob(F-statistic) 0.146443    
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Πίνακας Β.22: Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στα επίπεδα 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: LGEXP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.351522  0.8621 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002162 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002669 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:02   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGEXP(-1) -0.095177 0.096225 -0.989110 0.3280 

C 0.292354 0.250672 1.166279 0.2498 

@TREND(1961) 0.002490 0.003254 0.765242 0.4482 
     
     R-squared 0.058807     Mean dependent var 0.028307 

Adjusted R-squared 0.016026     S.D. dependent var 0.048450 

S.E. of regression 0.048060     Akaike info criterion -3.171030 

Sum squared resid 0.101630     Schwarz criterion -3.052935 

Log likelihood 77.51920     Hannan-Quinn criter. -3.126590 

F-statistic 1.374599     Durbin-Watson stat 1.426419 

Prob(F-statistic) 0.263589    
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Πίνακας Β.23 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGΝP στα επίπεδα 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: LGNP has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  3.244631  0.9995 

Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  

 10% level  -1.612408  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001420 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004026 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:56   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) 0.003282 0.000607 5.404678 0.0000 
     
     R-squared -0.030985     Mean dependent var 0.030733 

Adjusted R-squared -0.030985     S.D. dependent var 0.037516 

S.E. of regression 0.038093     Akaike info criterion -3.676551 

Sum squared resid 0.066748     Schwarz criterion -3.637186 

Log likelihood 87.39894     Hannan-Quinn criter. -3.661737 

Durbin-Watson stat 1.032366    
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Πίνακας Β.24 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGΝP στα επίπεδα 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: LGNP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.837513  0.0608 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001069 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002000 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:57   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) -0.049672 0.013775 -3.605803 0.0008 

C 0.484858 0.126037 3.846946 0.0004 
     
     R-squared 0.224162     Mean dependent var 0.030733 

Adjusted R-squared 0.206921     S.D. dependent var 0.037516 

S.E. of regression 0.033410     Akaike info criterion -3.918324 

Sum squared resid 0.050229     Schwarz criterion -3.839594 

Log likelihood 94.08061     Hannan-Quinn criter. -3.888697 

F-statistic 13.00182     Durbin-Watson stat 1.304835 

Prob(F-statistic) 0.000776    
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Πίνακας Β.25 : Έλεγχος Phillips - Perronτης LGΝP στα επίπεδα 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: GNP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.481640  0.3354 

Test critical values: 1% level  -4.165756  

 5% level  -3.508508  

 10% level  -3.184230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001027 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001842 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGNP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:58   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LGNP(-1) -0.089238 0.032633 -2.734639 0.0090 

C 0.819329 0.279967 2.926527 0.0054 

@TREND(1961) 0.001136 0.000851 1.335034 0.1887 
     
     S.E. of regression 0.033123     Akaike info criterion -3.915479 

Sum squared resid 0.048274     Schwarz criterion -3.797384 

Log likelihood 95.01375     Hannan-Quinn criter. -3.871039 

Durbin-Watson stat 1.308691    
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Πίνακας Β.26 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: D(LGEXP) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.959653  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002522 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002326 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:02   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) -0.549224 0.135861 -4.042559 0.0002 
     
     R-squared 0.265122     Mean dependent var -0.002456 

Adjusted R-squared 0.265122     S.D. dependent var 0.059225 

S.E. of regression 0.050771     Akaike info criterion -3.101487 

Sum squared resid 0.115996     Schwarz criterion -3.061734 

Log likelihood 72.33421     Hannan-Quinn criter. -3.086596 

Durbin-Watson stat 2.058821    
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Πίνακας Β.27 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: D(LGEXP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.888250  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002224 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002224 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:03   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) -0.758466 0.155161 -4.888250 0.0000 

C 0.020756 0.008549 2.427869 0.0193 
     
     R-squared 0.351940     Mean dependent var -0.002456 

Adjusted R-squared 0.337212     S.D. dependent var 0.059225 

S.E. of regression 0.048216     Akaike info criterion -3.183731 

Sum squared resid 0.102292     Schwarz criterion -3.104225 

Log likelihood 75.22582     Hannan-Quinn criter. -3.153948 

F-statistic 23.89499     Durbin-Watson stat 1.890032 

Prob(F-statistic) 0.000014    
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Πίνακας Β.28 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGEXP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: D(LGEXP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.029291  0.0009 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002157 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002198 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGEXP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 01:04   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGEXP(-1)) -0.780660 0.155790 -5.010963 0.0000 

C 0.036595 0.016186 2.260978 0.0289 

@TREND(1960) -0.000619 0.000538 -1.150833 0.2562 
     
     R-squared 0.371304     Mean dependent var -0.002456 

Adjusted R-squared 0.342063     S.D. dependent var 0.059225 

S.E. of regression 0.048040     Akaike info criterion -3.170589 

Sum squared resid 0.099236     Schwarz criterion -3.051329 

Log likelihood 75.92354     Hannan-Quinn criter. -3.125913 

F-statistic 12.69779     Durbin-Watson stat 1.906628 

Prob(F-statistic) 0.000046    
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Πίνακας Β.29 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά ή τάση 

Null Hypothesis: D(LGNP) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.777407  0.0065 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001258 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001113 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:59   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGNP(-1)) -0.314626 0.108579 -2.897660 0.0058 
     
     R-squared 0.157233     Mean dependent var 0.000155 

Adjusted R-squared 0.157233     S.D. dependent var 0.039067 

S.E. of regression 0.035864     Akaike info criterion -3.796640 

Sum squared resid 0.057882     Schwarz criterion -3.756887 

Log likelihood 88.32273     Hannan-Quinn criter. -3.781749 

Durbin-Watson stat 2.068616    
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Πίνακας Β.30 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά 

Null Hypothesis: D(LGNP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.279556  0.0014 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001088 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001350 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LGNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:59   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGNP(-1)) -0.539037 0.133226 -4.046026 0.0002 

C 0.017016 0.006488 2.622611 0.0119 
     
     S.E. of regression 0.033729     Akaike info criterion -3.898405 

Sum squared resid 0.050057     Schwarz criterion -3.818899 

Log likelihood 91.66331     Hannan-Quinn criter. -3.868621 

Durbin-Watson stat 1.843448    
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Πίνακας Β.31 : Έλεγχος Phillips - Perron της LGΝP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: D(LGNP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.912257  0.0013 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000993 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001352 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GNP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/26/14   Time: 00:59   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LGNP(-1)) -0.635004 0.137165 -4.629496 0.0000 

C 0.039184 0.012600 3.109965 0.0033 

@TREND(1960) -0.000782 0.000386 -2.028447 0.0487 
     
     S.E. of regression 0.032595     Akaike info criterion -3.946309 

Sum squared resid 0.045685     Schwarz criterion -3.827050 

Log likelihood 93.76511     Hannan-Quinn criter. -3.901634 

Durbin-Watson stat 1.805517    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Μέθοδος  Engle- Granger 

Πίνακας Β.32 : Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων 

Null Hypothesis: K has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.595223  0.1034 

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(K)   

Method: Least Squares   

Date: 01/31/14   Time: 09:28   

Sample (adjusted): 1961 2008   

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     K(-1) -0.076838 0.048167 -1.595223 0.1174 
     
     R-squared 0.040760     Mean dependent var -0.007503 

Adjusted R-squared 0.040760     S.D. dependent var 0.071723 

S.E. of regression 0.070246     Akaike info criterion -2.453024 

Sum squared resid 0.231919     Schwarz criterion -2.414041 

Log likelihood 59.87257     Hannan-Quinn criter. -2.438033 

Durbin-Watson stat 1.447266    
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Πίνακας B.33 : Έλεγχος τάξης του υποδείγματος 

     VAR Lag Order Selection Criteria     

     Endogenous variables: LGEXPLGNP     

     Exogenous variables: C      

     Date: 01/30/14   Time: 23:45     

     Sample: 1960 2008      

     Included observations: 49     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 1.500390 NA   0.003505  0.022205  0.102501  0.052138 

1 170.4110 315.2999   2.30e-06 -7.307157 -7.066268 -7.217356 
2 
3 
4 

178.7695 
179.4606 
180.8721 

14.85950* 
1.167207 
2.258450 

 1.90e-06* 
2.21e-06 
2.49e-06 

  -7.500867* 
-7.353805 
-7.238762 

 -7.099386* 
-6.791732 
-6.516097 

 -7.351199* 
-7.144270 
-6.969359 

       
            * 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    
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Πίνακας B.34 : Εκτίμηση αυτοπαλίνδομων διανυσμάτων - VAR Υπόδειγμα 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 02/01/14   Time: 10:33  

 Sample (adjusted): 1961 2008  

 Included observations: 48 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
   
    LGEXP LGNP 
   
   LGEXP(-1)  1.135176  0.185712 

  (0.16716)  (0.11481) 

 [ 6.79081]  [1.61755] 

   

LGEXP(-2) -0.190237  -0.161389 

  (0.16428)  (0.11283) 

 [-1.15801]  [-1.43037] 

   

LGNP(-1) -0.148006 1.245238 

  (0.22555)  (0.15491) 
 
 

LGNP(-2) 
 
 

[-0.65621] 
 

0.186771 
(0.21349) 
[0.87483] 

[8.03854] 
 

-0.306011 
(0.14663) 
[-2.08695] 

   

C  -0.138404  0.488522 

  (0.31301)  (0.21498) 

  [-0.44217]  [2.27239] 
   
     R-squared  0.990190  0.991754 

 Adj. R-squared 0.989256 0.990968 

 Sum sq. resids  0.093743  0.044220 

 S.E. equation  0.047244  0.032448 

 F-statistic  1059.819  1262.808 

 Log likelihood 79.41743 97.07481 

 Akaike AIC -3.166699 -3.918077 

 Schwarz SC  -2.969875  -3.721253 

 Mean dependent  3.430571  9.173278 

 S.D. dependent  0.455778  0.341432 
   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  2.05E-06 

 Determinant resid covariance  2.05E-06 

 Log likelihood 174.4653 

 Akaike information criterion -6.998524 

 Schwarz criterion -6.604876 
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Πίνακας Β.35 : Στατιστικά ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής του Johanssen 

Date: 02/01/14   Time: 17:32   

Sample (adjusted): 1962 2008   

Included observations: 47 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LGEXPLGNP    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.254668  17.32177  15.41707  0.0261 

At most 1  0.079419  3.806538  3.76471  0.0560 

At most 2 *  0.121700  3.793016  3.84146  0.0485 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None  0.254668  13.52060  14.07162  0.1712 

At most 1  0.079419  3.806538  3.764604  0.1412 

At most 2 *  0.121700  3.793016  3.641466  0.0485 
     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Πίνακας Β.36 : Error Correction Model 

 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 02/02/14   Time: 21:59  

 Sample (adjusted): 1963 2008  

 Included observations: 46 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    LGΕΧP(-1)  1.000000   

    

LGΝP(-1) -2.564527   

  (0.43418)   

 [-5.90654]   

    

C 20.07657   

    
    Error Correction: D(LGEXP) D(LGNP) 

   
   CointEq1  0.000934  0.031139 

  (0.0165) (0.00928) 

       [0.05658] [3.35539] 

   

D(LGEXP(-1))  0.235482  0.173247 

 (0.17807)  (0.10013) 
       [1.32240] [1.73021] 

   

D(LGEXP(-2)) -0.059634  0.005960 

 (0.18802)  (0.10573) 

      [-0.31716] [ 0.05637] 

   

D(LGNP(-1)) -0.083451 0.345654 

  (0.24340)  (0.13686) 

 
     [-0.34286] 

 

[2.52000] 

 

   

D(LGNP(-2))  0.069791 0.143928 

  (0.22983)  (0.12924) 

 

 

C 

 

 [0.30366] 

 

0.023160 

(0.01470) 

 [1.57529] 

 [1.11368] 

 

0.010345 

(0.00827) 

 [1.25129] 

   

    R-squared  0.062369  0.497518 

 Adj. R-squared -0.054835  0.434708 

 Sum sq. resids  0.101194  0.031996 

 S.E. equation  0.050298  0.028283 

 F-statistic  0.532137  7.920966 

 Log likelihood  75.47396  101.9567 

 Akaike AIC -3.020607 -4.172032 

 Schwarz SC -2.782088 -3.933514 

 Mean dependent  0.028148  0.031435 

 S.D. dependent  0.048973  0.037617 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.69E-06  

 Determinant resid covariance  1.69E-06  
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 Log likelihood  181.5707  

 Akaike information criterion -7.006159  

 Schwarz criterion -6.449616  

    
    

 

 

 

Πίνακας Β.37 : Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/03/14   Time: 17:14 

Sample: 1980 2011  

Lags: 1   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LGNP does not Granger Cause LGEXP  47  0.93913 0.39902 

 LGEXP does not Granger Cause LGNP  1.60723 0.21253 
    
     

 


