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Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχέση μεταξύ των πραγματικών κυβερνητικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για τις χώρες G7 για την περίοδο 1970-2016. Για 

την ανάλυση της σχέσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι στασιμότητας των Dickey-

Fuller και των Phillips-Perron, οι έλεγχοι της συνολοκλήρωσης των Engle-Granger, των 

Phillips-Qualiaris και του Johansen. Επιπλέον, για την ανάλυση της αιτιότητας 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του Granger. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει 

τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών για τις οικονομίες 

της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ιταλίας και του 

Καναδά ενώ κανενός είδους σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ των μεταβλητών της Ιαπωνίας. 

Τέλος, ο έλεγχος της αιτιότητας κατέδειξε την ύπαρξη μονόδρομης αιτιακής σχέσης με φορά 

από το πραγματικό ΑΕΠ προς τις πραγματικές δημόσιες δαπάνες για τις οικονομίες της 

Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Καναδά, την ύπαρξη αμφίδρομης 

αιτιακής σχέσης για την οικονομία της Γαλλίας και κανενός είδους αιτιακή σχέση για τις 

οικονομίες της Ιταλίας και της Ιαπωνίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πραγματικές Κυβερνητικές Δαπάνες, Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν, Νόμος του Wagner, Στασιμότητα, Συνολοκλήρωση, Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών, 

Αιτιότητα. 
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Abstract 

 

This paper investigates the relationship between real government expenditure and 

economic growth for the G7 countries during the period 1970-2016. The tests of Dickey-

Fuller and Phillips-Perron were used to check for stationarity and Engle–Granger, Phillips-

Qualiaris and Johansen tests were used to examine cointegration. In addittion Granger’s 

causality test was used to analyze causality. The results of this paper showed that there is 

both long-term and short-term realtionship between the variables for the economies of 

France, Germany, United Kingdom, Italy, USA and Canada, but not for the Japanese 

economy. Finally, Granger’s causality test indicated that there is unidirectional causality from 

Real GDP to Real Government Expenditure for all Germany, United Kingdom, USA and 

bidirectional causality for France and no causality at all for Italy and Japan. 

 

Keywords: Real Government Expenditure, Real Gross Domestic Product, Wagner’s Law, 

Stationarity, Cointegration, Error Correction Model, Causality. 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 
 

Για αρκετές δεκαετίες η σχέση ανάμεσα στις κυβερνητικές δαπάνες και την 

οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσε θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και συζήτησης ανάμεσα σε 

οικονομολόγους και αρμόδιους άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής. Η πλειοψηφούσα 

άποψη ανάμεσα στις διάφορες οπτικές που αναπτύχθηκαν επί του θέματος είναι πως οι 

κυβερνητικές δαπάνες αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, 

που επιτρέπει στον εκάστοτε διαχειριστή να επηρεάσει την πορεία και την απόδοση της 

οικονομίας. Επί της ουσίας αποτελούν την δίοδο μέσω της οποίας η κεντρική κυβέρνηση 

επιδιώκει να ικανοποιήσει τις συλλογικές ανάγκες, να αναδιανέμει το εισόδημα και να 

διατηρήσει την κοινωνική ευημερία. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οικονομολόγοι που υποστηρίζουν την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη περικοπή των κυβερνητικών δαπανών προτάσσοντας ως κύρια 

επιχειρήματα την σημαντική μείωση που θα προκαλούνταν στα κρατικά έξοδα αλλά και την 

ελεύθερη λειτουργία των αγορών χωρίς εξωτερικές παρεμβολές. Σε σχέση με όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω αξίζει να σημειώσουμε πως για τις περισσότερες χώρες οι 

κυβερνητικές δαπάνες αποτελούν μεγάλο κομμάτι των συνολικών δαπανών τους. Αυτό, 

καθιστά και τις δύο προαναφερθείσες απόψεις αλλά και όλες τις παραλλαγές που έχουν κατά 

καιρούς παρατηρηθεί άξιες μελέτης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο πως λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης όλα τα σημαντικά οικονομικά μεγέθη έχουν βρεθεί στον πυρήνα της 

δημόσιας συζήτησης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της σχέσης των κυβερνητικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί πως λόγω τις 

ποικιλομορφίας και της μοναδικότητας της εκάστοτε οικονομίας η παρούσα μελέτη θα 

επικεντρωθεί σε μία συγκεκριμένη ομάδα χωρών, οι οικονομίες των οποίων παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά.  

Παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς γίνει σε όλα τα οικονομικά 

φάσματα, αξίζει να σημειώσουμε πως οι προσπάθειες αυτές, τόσο των οικονομολόγων όσο 

και των ασκούντων κυβερνητική πολιτική ήταν και παραμένουν δύσκολες, καθώς 

παράγοντες όπως η οικονομική αβεβαιότητα και οι τεχνολογικές μεταβολές μπορούν να 

ανατρέψουν  ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά δεδομένα. 
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1.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της αιτιακής σχέσης ανάμεσα 

στις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη και της πιθανής βραχυχρόνιας και 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας που υπάρχει ανάμεσα τους. Όπως προαναφέρθηκε, λόγω 

της εξαιρετικά μεγάλης ποικιλομορφίας των εθνικών οικονομιών, η παρούσα εργασία 

εστιάζει στην μελέτη της σχέσης κυβερνητικών δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης όσον 

αφορά τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα των G7. Επομένως, η μελέτη που ακολουθεί, 

εστιάζει σε εξαιρετικά μεγάλες και δυνατές οικονομίες που μπορούν, συγκριτικά με άλλες, 

αφενός να αντέξουν τους διάφορους κραδασμούς και αφετέρου να αντικατοπτρίσουν στο 

έπακρο το μέγεθος και την σημασία των κυβερνητικών δαπανών στην εκάστοτε εθνική 

οικονομία. 

      Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι οι παρακάτω: 

 Να εξεταστεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και της 

οικονομικής ανάπτυξης για κάθε χώρα που εξετάζουμε. 

 Να εξεταστεί αν υπάρχει μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα 

στις μεταβλητές αυτές. 

 Να εξεταστεί αν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών 

 

1.3 Διάρθρωση της έρευνας 
 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή για την αιτιολόγηση του θέματος, τους 

σκοπούς και τους στόχους για τους οποίους γίνεται η έρευνα και δίνεται η διάρθρωση της 

εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενής αναφορά στις χώρες που μελετούμε, μια 

γενική επισκόπηση της οικονομίας των χωρών, και παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά 

τους μεγέθη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και σχετικές 

μελέτες, θεωρητικές και εμπειρικές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εργασίας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα και γίνεται η περιγραφική τους 

ανάλυση, καθώς και η διαγραμματική απεικόνιση αυτών των μεταβλητών για τις χώρες που 

μελετούμε. 
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα από τους ελέγχους 

της στασιμότητας, της συνολοκλήρωσης, του υποδείγματος διόρθωσης λαθών, και της 

αιτιότητας. 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η σύνοψη των ευρεθέντων αποτελεσμάτων και 

εξάγονται τα συμπεράσματα της όλης μελέτης. 
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2 Οικονομική ιστορία των χωρών 
 

2.1  Εισαγωγή 
 

Σε αυτό το τμήμα της εργασίας κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά 

συλλογικά στην ομάδα των G7, καθώς και μεμονωμένα στην κάθε οικονομία, για να έχουμε 

μια γενικότερη εικόνα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται. 

 

2.2 Η ομάδα των επτά (group of seven) 
 

Η ομάδα των Επτά (G7) αποτελεί ένα ανεπίσημο γκρουπ βιομηχανικών χωρών που 

συναντώνται ετησίως για να συζητήσουν θέματα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, 

διεθνούς ασφαλείας και ενεργειακών πολιτικών. Τα κράτη μέλη που απαρτίζουν αυτό το 

γκρουπ είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιαπωνία, Ιταλία και Καναδάς.  

Η ομάδα των χωρών G7 ιδρύθηκε αρχικά ως ομάδα των έξι (G6) το 1975. Ο Καναδάς 

προσχώρησε σε αυτήν την επόμενη χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1981 συμμετέχει 

ως αφανής εταίρος και η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (Ε.Ε.). Αρχικά το γκρουπ ιδρύθηκε ως ένα 

εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας μη Κομμουνιστικών χωρών που αφορούσε τα οικονομικά 

ζητήματα της εποχής, με πρώτο και σημαντικότερο τον καλπάζοντα  παγκόσμιο πληθωρισμό 

και την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από το πετρελαϊκό εμπάργκο των χωρών του 

Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Ο.Π.Ε.Κ.).  

Παρά την εντύπωση που γενικότερα επικρατεί πως η συγκεκριμένη ομάδα 

περιλαμβάνει τις χώρες με τις μεγαλύτερες οικονομίες (όπως αυτές μετρούνται με το ύψος 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μάλιστα για την 

προσχώρηση στην συγκεκριμένη ομάδα δεν απαιτείται η πλήρωση οποιονδήποτε επίσημων 

κριτηρίων παρά μονό η δημοκρατική φύση του πολιτεύματος. Ως επιβεβαίωση των ανωτέρω, 

αξίζει να σημειωθεί πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) των ανωτέρω χωρών 

αποτελούσε την δεκαετία του 1970 το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε αντίθεση με τα 

σύγχρονα οικονομικά δεδομένα που αποτελεί λιγότερο του 50% αυτού. Ο ανεπίσημος 

χαρακτήρας της ομάδας των Επτά είχε ως φυσικό επακόλουθο την απουσία μόνιμης 

διοίκησης της. Αντ’ αυτού η προεδρία του γκρουπ εναλλάσσεται μεταξύ των μελών του σε 

ετήσια βάση. 



5 
 

Ο ρόλος της Ρωσίας υπήρξε ιδιαίτερα περίπλοκος στην συμμετοχή στην ομάδα των 

Επτά. Επίσημα εντάχθηκε στο γκρουπ το 1998 δημιουργώντας την ομάδα των 8, υπό την 

προεδρία του Boris Yeltsin. Παρόλα αυτά η άνοδος στην εξουσία του Ρώσου Πρόεδρου 

Vladimir Putin και η θέση που έλαβε στον πόλεμο της Κριμαίας οδήγησαν στην αποπομπή 

της από μέλος της ομάδας το 2014. 

Οι υποστηρικτές του γκρουπ υποστηρίζουν πως ο μικρός αριθμός συμμετεχόντων και 

η σχετική ομοιογένεια των οικονομιών των χωρών αυτών προάγει την άμεση και 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Αντιθέτως, οι πολέμιοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 

υποστηρίζουν, πως αφενός ο ανεπίσημος χαρακτήρας του γκρουπ και οι μη δεσμευτικού 

χαρακτήρα αποφάσεις του και αφετέρου ο αποκλεισμός από τις συζητήσεις μεγάλων 

αναπτυσσόμενων οικονομιών καθιστά την συγκεκριμένη ομάδα αναποτελεσματική. Για την 

γεφύρωση των διαφωνιών ανάμεσα στα κράτη – μέλη των G7 και των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών, το 1999 ιδρύθηκε η ομάδα των Είκοσι (G20) που περιλαμβάνει χώρες με 

μεγάλες οικονομίες που είχαν αποκλειστεί από τον κλειστό χαρακτήρα του γκρουπ των 7 

όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα. (Laub & McBride, 2017) 

 

2.3 Η οικονομία της Γαλλίας 
 

Η Γαλλία αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση ευρωπαϊκή χώρα. Βρίσκεται 

στην δυτική Ευρώπη αλλά κατέχει και εδάφη στην Νότια Αμερική καθώς και νησιά στον 

Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Το ευρωπαϊκό της τμήμα συνορεύει με την 

Ανδόρρα , το Βέλγιο, την Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και την 

Ελβετία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο κρατίδιο του Μονακό που βρίσκεται στα 

νότια σύνορα της Γαλλίας και διατηρεί πολιτικές και διοικητικές σχέσεις μαζί της. Η 

μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της είναι το Παρίσι. Άλλα σημαντικά μητροπολιτικά 

κέντρα είναι η Μασσαλία, η Λυών, η Νίκαια, η Τουλούζη και το Μπορντό. Η έκταση της 

Γαλλίας συμπεριλαμβανομένων και των εξωευρωπαϊκών της εδαφών υπολογίζεται κοντά 

στις 650.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ ο πληθυσμός της περίπου στα 67 εκατομμύρια. 

(Wikipedia, 2018) 

Η γαλλική οικονομία θεωρείται η 6η μεγαλύτερη παγκοσμίως και 3η στην Ευρώπη σε 

ονομαστικούς όρους. Το επίσημο νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ (€) από το 2002. Η 

χημική βιομηχανία της χώρας θεωρείται πυλώνας της οικονομίας και μαζί με τον τουρισμό 

και την γεωργία αποτελούν κινητήριους μοχλούς για την διαρκή οικονομική ανάπτυξη της. 

Πέρα από την αγροτική παραγωγή η Γαλλία δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερη αφθονία σε 
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εξορύξιμους φυσικούς πόρους, καθώς ο γαιάνθρακας των περιοχών της θεωρείται μέτριας 

ποιότητας και τα κοιτάσματα πετρελαίου και ουρανίου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 

ετήσιες ανάγκες της. Παρόλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός ποταμών που υπάρχουν στην 

επικράτεια της, την καθιστούν έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υδροηλεκτρικής 

ενέργειας παγκοσμίως. 

Η Γαλλία αποτελεί τον 6ο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως. Στα εξαγώγιμα 

προϊόντα εντάσσονται αεροπλάνα, ελικόπτερα, αυτοκίνητα και τμήματα αυτών καθώς και 

προϊόντα περιποίησης. Κυριότεροι εμπορικοί της εταίροι είναι: η Γερμανία, η Ισπανία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. (OEC, 

2016) 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων εδρεύουν 

στην Γαλλία. Μερικές από αυτές είναι: η εταιρία προϊόντων περιποίησης L’Oréal, οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες Renault και Peugeot, ο δεύτερος μεγαλύτερος αντιπρόσωπος 

λιανικών πωλήσεων παγκοσμίως Carrefour, το τραπεζικό γκρουπ BNP Paribas και η 

αεροπορική εταιρία Air France. (Wikipedia, 2018)  

Τέλος, άξιο αναφοράς για την οικονομία της Γαλλίας είναι πως κατατάσσεται πολύ 

ψηλά στην σχετική λίστα για το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της αλλά και πολύ 

χαμηλά σε αυτές που αφορούν την διαφθορά. 

 

2.4 Η οικονομία της Γερμανίας 
 

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη και 

αποτελείται από 16 κρατίδια. Εκτείνεται σε περίπου 360.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

αποτελεί το πολυπληθέστερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πληθυσμό περίπου 82 

εκατομμύρια κατοίκους. Η Γερμανία συνορεύει βόρεια με την Δανία, ανατολικά με την 

Πολωνία και την Τσεχία, στο νότιο τμήμα της με την Αυστρία και την Ελβετία και δυτικά με 

την Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα είναι το 

Βερολίνο. Άλλα σημαντικά μητροπολιτικά κέντρα είναι: το Αμβούργο, το Μόναχο, η 

Στουτγκάρδη, η Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ, η Λειψία, η Βρέμη, η Νυρεμβέργη κ.α. 

(Wikipedia, 2018) 

Η γερμανική οικονομία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης και 4η παγκοσμίως σε 

ονομαστικούς όρους. Το 2017, η σχετική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(I.M.F.) υπολόγισε πως αυτή οφείλεται για το 28% του ΑΕΠ των χωρών που ανήκουν στην 
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ζώνη του Ευρώ. Η Γερμανία αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 

και της Ευρωζώνης. 

Από άποψη φυσικών πόρων η Γερμάνια έχει κάποιους από αυτούς σε αφθονία αλλά 

αποτελεί και μεγάλο εισαγωγέα ακατέργαστων πρώτων υλών καθώς οι περισσότεροι δεν 

αποτελούν καύσιμα υλικά. Έτσι η γερμανική οικονομία αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς ξυλείας, καλίου, αλατιού, νικελίου και χαλκού. Φυσικά, διαθέτει 

και ορισμένα κοιτάσματα αξιοποιήσιμων φυσικών ενεργειακών πόρων όπως κοιτάσματα 

ουρανίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Η γερμανική 

οικονομία στηρίζεται στην λεγόμενη βαριά βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών που 

αποτελούν περίπου το 80% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, οι ανωτέρω βιομηχανίες έχουν υψηλότατες ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτές, στην 

γερμανική επικράτεια ικανοποιούνται από την χρήση πετρελαϊκών παραγώγων, φυσικού 

αερίου και λιγνίτη ως ενεργειακές πηγές. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών είναι εισαγόμενο από 

την Ολλανδία, την Νορβηγία και την Ρωσία. 

Η Γερμανία αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως. Τα κυριότερα 

εξαγόμενα προϊόντα της είναι: αυτοκίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και τα πλαστικά. Αν και όπως είναι φυσικό μία οικονομία με 

τόσο μεγάλο όγκο εξαγωγών δραστηριοποιείται με όλα σχεδόν τα σημεία του πλανήτη, 

εντούτοις κυριότεροι εμπορικοί της εταίροι αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

η Κίνα, η Ελβετία και η Ολλανδία απορροφώντας συνολικά περίπου το 75% των εξαγωγών 

της. 

Απ’ όσα προαναφέρθηκαν είναι εμφανές πως κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες 

παγκοσμίως εδρεύουν στην Γερμανία. Τέτοιες είναι: οι αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen, 

Daimler και BMW, η χρηματοοικονομική εταιρία Allianz, η Siemens που αποτελεί και την 

μεγαλύτερη εταιρία βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη, η BASF που είναι η μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής χημικών παγκοσμίως, η φαρμακευτική Bayer, κ.α. (Wikipedia, 2018)  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι η Γερμανία θεωρείται ο καλύτερος προορισμός για 

εμπορικές εκθέσεις. Τα 2/3 των μεγαλύτερων εκθέσεων αυτού του τύπου ανά τον κόσμο 

πραγματοποιούνται στην Γερμανία, με τις πλέον εξέχουσες αυτές που πραγματοποιούνται 

στο Ανόβερο, την Φρανκφούρτη και την Κολωνία. 
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2.5 Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ή Μεγάλη Βρετανία αποτελεί νησιωτικό σύμπλεγμα στην 

βορειοδυτική Ευρώπη. Αποτελείται από τις Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Το 

μόνο κοινό σύνορο με άλλη χώρα είναι αυτό με την Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

εκτείνεται σε περίπου 242.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα αποτελώντας μόλις την 11η 

μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Τα περίπου 65 εκατομμύρια κατοίκων που ζουν στην 

Μεγάλη Βρετανία, την κατατάσσουν ως την 4η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το πολίτευμα χαρακτηρίζεται ως ένα κράμα συνταγματικής μοναρχίας και 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην ιδιότητα του 

κράτους μέλους της ομάδας των Επτά στην Μεγάλη Βρετανία. Μεγαλύτερη πόλη και 

πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί το Λονδίνο. Άλλα μεγάλα μητροπολιτικά 

κέντρα είναι: το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο, το Λίβερπουλ, η Γλασκόβη 

και το Μπέλφαστ. (Wikipedia, 2018) 

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζεται ως άκρως ανεπτυγμένη και 

προσανατολισμένη στις αγορές. Αποτελεί την 5η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε 

ονομαστικούς όρους, καλύπτοντας περίπου το 4% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος, και την 2η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίσημο νόμισμα της Μεγάλης Βρετανίας 

είναι η στερλίνα. Κινητήριο μοχλό της βρετανικής οικονομίας αποτελούν οι υπηρεσίες, 

κυρίως χρηματοοικονομικού και νομικού χαρακτήρα που ευθύνονται για το 80% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της. 

Παρά το πρόσφορο του εδάφους, η γεωργική παραγωγή είναι μικρή σε έκταση αλλά 

έντονα μηχανοποιημένη αποτελώντας μικρό κομμάτι της βρετανικής οικονομίας. Οι 

κυριότερες ενεργειακές πηγές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κατά σειρά: το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, ο γαιάνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Παρότι στις αρχές της προηγούμενης 

δεκαετίας το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντούτοις οι φθηνότερες μέθοδοι εξόρυξης σε άλλα μέρη 

του πλανήτη έχουν καταστήσει την Μεγάλη Βρετανία εισαγωγέα ενεργειακών πόρων από το 

2010 κι έπειτα. Σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου 

από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στην συστάδα νησιών που αποτελούν το 

Ηνωμένο Βασίλειο συναντώνται πολλά κοιτάσματα κασσίτερου, ασβεστόλιθου, σιδήρου και 

μόλυβδου. 

Η ιδιαιτερότητα της βρετανικής οικονομίας πιστοποιείται από τα διαθέσιμα εμπορικά 

στοιχεία. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον 10ο μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως 
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αλλά και τον 5ο μεγαλύτερο εισαγωγέα. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

στοιχεία χρηματοροών, καθώς η Μεγάλη Βρετανία κατείχε την 2η θέση παγκοσμίως σε 

εισροές επενδυτικών κεφαλαίων και την 3η σε εκροές, πιστοποιώντας έτσι τον 

διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Μεγάλης Βρετανίας 

είναι: οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γερμανία, η Ελβετία, η Κίνα και η Γαλλία. 

(Wikipedia, 2018) 

Ο διεθνοποιημένος χαρακτήρας της οικονομίας αλλά και η φύση των κυριότερων 

παραγωγικών διαδικασιών που επιτελούνται στην Βρετανική οικονομία έχει ως φυσικό 

επακόλουθο την στέγαση εταιριών κολοσσών στις βρετανικές μητροπόλεις. Μερικές εξ 

αυτών είναι: η πετρελαϊκή BP, οι ασφαλιστικές εταιρίες Legal & General και  Aviva, η 

εταιρία χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών Barclays, η εταιρία 

τηλεπικοινωνίων Vodafone, κ.α. (Gale, 2017) 

 

2.6 Η οικονομία της Ιταλίας 
 

Η Ιταλία αποτελεί την μοναδική χώρα του επονομαζόμενου Ευρωπαϊκού Νότου που 

ανήκει στην ομάδα των Επτά. Εκτείνεται σε περίπου 300.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 

συνορεύει με Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία, Σαν Μαρίνο. Ιδιαίτερη αναφορά θα 

πρέπει να γίνει στο κέντρο του Καθολικού Χριστιανισμού, το Βατικανό, που αποτελεί 

αυτόνομο κρατίδιο μέσα στην Ιταλία. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 61 περίπου 

εκατομμύρια, κατατάσσοντας την 4η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγαλύτερη πόλη και 

πρωτεύουσα της Ιταλίας είναι η Ρώμη. Άλλες μητροπόλεις είναι: το Μιλάνο, το Τορίνο, η 

Μπολόνια, η Βενετία, η Νάπολη και η Φλωρεντία. 

Η ιταλική οικονομία θεωρείται μία καπιταλιστική οικονομία αλλά με έντονο τον 

κρατικό ρυθμιστικό παράγοντα. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος τόσο της ομάδας των Επτά όσο και 

της Ευρωζώνης. Θεωρείται η 3η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και 8η μεγαλύτερη 

στον κόσμο, σε ονομαστικούς όρους. Η Ιταλία αποτελεί πρωτοπόρο χώρα στον τομέα των 

εξαγωγών στηριζόμενη κατά κύριο λόγω στην αγροτική της παραγωγή και στην παραγωγή 

κρασιού. Δευτερευόντως, η Ιταλία έχει να επιδείξει πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις στην 

αυτοκίνηση, την μόδα, τον σχεδιασμό και την διακόσμηση. Ακόμη ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της ιταλικής οικονομίας είναι πως παρά τον έντονα βιομηχανοποιημένο 

χαρακτήρα της, δεν συναντώνται σε αυτήν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες παρά πολλές 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. (Wikipedia, 2018) 
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Στον τομέα των φυσικών πόρων, η Ιταλία δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερα αποθέματα 

πετρελαίου και γαιάνθρακα και μόνο μέτρια τόσο από άποψη ποσότητας όσο και ποιότητας 

κοιτάσματα φυσικού αερίου. Αντίθετα, και λόγω της ιδιόμορφης γεωλογίας της με τα ενεργά 

ηφαίστεια, η Ιταλία θεωρείται πρωταθλήτρια στην παραγωγή και επεξεργασία της 

ελαφρόπετρας και άλλων παρεμφερών πετρωμάτων. Πέραν αυτών, η χώρα είναι φημισμένη 

και για τα εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρα, κυρίως αυτά που προέρχονται από την περιοχή 

της Τοσκάνης. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το μεγάλο πρόβλημα της Ιταλίας 

είναι η μη αυτάρκεια της σε ενεργειακούς πόρους και επομένως η ανάγκη για εισαγωγή 

αυτών από το εξωτερικό. Συνολικά, ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται περίπου 45% 

επιπλέον από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης για την κάλυψη και μόνο των ενεργειακών 

της αναγκών. Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, οι Ιταλοί πολίτες έχουν ταχθεί ενάντια 

στην εγκατάσταση αντιδραστήρων στην ιταλική επικράτεια στο δημοψήφισμα του 1987. 

Έτσι η κρατική υπηρεσία παραγωγής ενέργειας έχει συνάψει διάφορες συμφωνίες και 

λειτουργεί πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ισπανία, την Σλοβενία και την Γαλλία. Τέλος, θα 

πρέπει να σημειώσουμε πως η Ιταλία αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και ιδιαίτερα ηλιακής ενέργειας αξιοποιώντας έτσι το πρόσφορο για τον 

σκοπό αυτό κλίμα της. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Ιταλία αποτελεί μία κατεξοχήν εξαγωγική χώρα. 

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται ανά τον κόσμο είναι: τα αγροτικά προϊόντα, τα 

φαρμακευτικά είδη, τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων καθώς και τα προϊόντα 

ένδυσης και υπόδησης. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών  της απευθύνεται στους 

κοινοτικούς της εταίρους, με την Γερμανία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ισπανία να απορροφούν περίπου το 40% των εξαγωγών της ενώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής αποτελούν σημαντικό εμπορικό της εταίρο. (Wikipedia, 2018)  

Κάποιες από τις σημαντικότερες ιταλικές επιχειρήσεις είναι: η αυτοκινητοβιομηχανία 

FIAT, η εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών UniCredit, η εταιρία παραγωγής και 

εμπορίας ζυμαρικών Barilla, η εταιρία ένδυσης Benetton, κ.α. 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στο επίπεδο ζωής των κατοίκων της 

Ιταλίας καθώς με βάσει τους αντίστοιχους δείκτες, η Ιταλία κατέχει την 8η θέση παγκοσμίως 

σε επίπεδο διαβίωσης αλλά και την 26η σε επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης. 
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2.7 Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η 4η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της γης. 

Είναι μία συνταγματική ομοσπονδία που περιλαμβάνει  πενήντα πολιτείες, μια 

ομοσπονδιακή περιφέρεια και πέντε αυτοδιοικούμενες περιοχές. Οι σαρανταοκτώ από τις 

πενήντα πολιτείες και η ομοσπονδιακή περιφέρεια βρίσκονται στην Βόρεια Αμερική, μεταξύ 

του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού, και συνορεύουν με τον Καναδά στα βόρεια και 

το Μεξικό στα νότια. Η πολιτεία της Αλάσκα βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ηπείρου, με 

τον Καναδά στα ανατολικά και την Ρωσία στα δυτικά κατά πλάτος του Βερίγγειου Πορθμού. 

Η πολιτεία της Χαβάης είναι ένα νησί στο μέσο του Ειρηνικού. Η χώρα επίσης κατέχει 

αρκετά εδάφη στον Ειρηνικό και την Καραϊβική. 

Οι μεγαλύτερες πόλεις της ομοσπονδίας είναι: η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, η 

Φιλαδέλφεια, το Λος Άντζελες, το Χιούστον, η Βοστώνη, το Φοίνιξ, το Ντάλας, το Μαϊάμι, 

η Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο ενώ πρωτεύουσα είναι η Ουάσιγκτον. Η έκταση της χώρας 

υπολογίζεται σε 9.8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της λίγο πάνω 

από τα 325 εκατομμύρια. 

Η οικονομία των ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο σε ονομαστικούς όρους 

(δεύτερη σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης), αποτελώντας το 22% του ονομαστικού 

παγκόσμιου ΑΕΠ και το 17% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος. Το επίσημο νόμισμα 

των ΗΠΑ είναι το αμερικανικό δολάριο ($) το οποίο αποτελεί το πιο πολυχρησιμοποιούμενο 

νόμισμα στις οικονομικές συναλλαγές παγκοσμίως. (Wikipedia, 2018) 

Όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, οι ΗΠΑ διαθέτουν αφθονία φυσικού πλούτου, 

αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ανώτατο επίπεδο υποδομών και της υψηλής 

παραγωγικότητας καθιστά τους πολίτες τους ένατους στην λίστα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

σε ονομαστικούς όρους. Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών οι 

ΗΠΑ κατατάσσονται δεύτερες, έχοντας μερίδιο αγοράς περίπου το 20% παγκοσμίως. 

Παρά τα όσα προηγήθηκαν, ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας των ΗΠΑ είναι οι 

χρηματοοικονομικές αγορές. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αποτελεί με διαφορά την 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά του πλανήτη, μέσω του οποίου εισρέουν τεράστια 

ποσά ξένων επενδύσεων. 

Στον τομέα των εξαγωγών οι ΗΠΑ αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα 

παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Το εξαγωγικό προφίλ των 

ΗΠΑ στηρίζεται ιδιαίτερα στους Η/Υ, στις ηλεκτρικές συσκευές, στην αεροναυπηγική 
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τεχνολογία και τις φαρμακευτικές ουσίες. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ είναι η 

Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, η Κίνα και το Μεξικό χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως η οικονομία 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν διατηρεί οικονομικές επαφές με όλες σχεδόν τις 

οικονομίες του πλανήτη. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει φυσικά πως στις ΗΠΑ δραστηριοποιούνται μερικές 

από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Χαρακτηριστικά μερικές από αυτές είναι: η 

Walmart, που δραστηριοποιείται στον τομέα των οικιακών πωλήσεων, η Exxon Mobil στον 

τομέα των καυσίμων, η Apple στον τομέα της τεχνολογίας, η General Motors και η Ford 

Motors στον τομέα της αυτοκίνησης, η AT & T που δραστηριοποιείται στον τομέα των 

τηλεπικοινωνίων, κλπ.  

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της αμερικάνικης οικονομίας αλλά και της 

κοινωνίας γενικότερα είναι ο μεγάλος βαθμός ελευθερίας. Η οικονομία των ΗΠΑ θεωρείται 

από τις ανταγωνιστικότερες στον κόσμο (3η για την ακρίβεια) παρά τις δυσοίωνες 

προβλέψεις σχετικά με το μέλλον της. (Wikipedia, 2018) 

 

2.8 Η οικονομία του Καναδά 
 

Αποτελώντας την 2η μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη, ο Καναδάς βρίσκεται στο 

βόρειο τμήμα της Αμερικανικής ηπείρου. Εκτείνεται σε περίπου 10 εκατομμύρια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλαμβάνει όλες τις περιοχές από τον Ειρηνικό μέχρι τον 

Ατλαντικό στο πλάτος και βόρεια αυτές μέχρι τον Αρκτικό Ωκεανό. Διαχωρίζεται σε 10 

γεωγραφικά διαμερίσματα και 3 τομείς. Το νότιο σύνορο του Καναδά, αυτό με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο Καναδάς αποτελεί μία 

ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη χώρα αλλά ιδιαιτέρως αστικοποιημένη. Το μεγαλύτερο μέρος 

του καλύπτεται από δάση και βουνά. 

Οι μεγαλύτερες πόλεις του Καναδά βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χώρας, 

απολαμβάνοντας αφενός τα οφέλη της άμεσης γειτνίασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής αφετέρου το ηπιότερο κλίμα του Νότου. Η Οτάβα αποτελεί την πρωτεύουσα του 

κράτους ενώ το Μόντρεαλ, το Κάλγκαρι, το Τορόντο και το Βανκούβερ αποτελούν τις 

υπόλοιπες μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές του. 

Τα εδάφη του σημερινού Καναδά αποτέλεσαν ιστορικά περιοχές ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. Αρχικά, αποτέλεσαν εδάφη της γαλλικής αποικιοκρατικής αυτοκρατορίας 

ενώ στην συνέχεια πέρασαν υπό αγγλική κατοχή. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι, αφενός να 

παρατηρείται στον Καναδά ένα πολύ ιδιαίτερο πολιτικό κράμα, καθώς αποτελεί μεν 
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κοινοβουλευτική δημοκρατία αλλά και συνταγματική μοναρχία με εξέχοντα πολίτη του 

κράτους την βασίλισσα της Αγγλίας και αφετέρου να είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο 

που έχουν 2 επίσημες γλώσσες, την αγγλική και την γαλλική. Ακόμα οι συνεχόμενες 

αποικιοκρατικές συγκρούσεις στην περιοχή, δημιούργησαν μία πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα 

όσον αφορά την μετανάστευση, καθιστώντας τον Καναδά έναν από τους πλέον επιθυμητούς 

προορισμούς για τους μετανάστες. (Wikipedia, 2018) 

Η οικονομία του Καναδά θεωρείται η 10η μεγαλύτερη σε ονομαστικούς όρους, ενώ το 

επίπεδο διαβίωσης και η ποιότητα ζωής από τα καλύτερα του πλανήτη. Επιπρόσθετα ο 

Καναδάς θεωρείται από τις χώρες με μεγάλη κοινοβουλευτική διαφάνεια, σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα αυξημένη οικονομική ελευθερία και υψηλότατο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Ο Καναδάς διαθέτει τεράστια αποθέματα φυσικών πόρων. Κατατάσσεται 3ος στην 

λίστα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και 4ος στις εξαγωγές του. Ακόμα, αποτελεί 

τον 4ο μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα η ξυλεία και η 

γεωργία, που ακμάζουν λόγω των τεράστιων ακατοίκητων εκτάσεων στο κεντρικό και 

βόρειο τμήμα του, ανάγουν τον Καναδά σε έναν εξαγωγικό γίγαντα. Εντούτοις, το 

μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ ένα 

επίσης σημαντικό κομμάτι ασχολείται με την αλιεία εκτοξεύοντας τον Καναδά 8ο στην 

παραγωγή αλιευτικών τροφίμων. Φυσικά, όπως κάθε αναπτυγμένη οικονομία έτσι και ο 

Καναδάς διαθέτει την λεγόμενη βαριά βιομηχανία, κυρίως στους τομείς της αυτοκίνησης και 

της αεροναυπηγικής. Ιδιαίτερη επίσης άνθηση γνωρίζουν στον Καναδά και οι εταιρίες 

παραγωγής ηλεκτρονικού λογισμικού και παιχνιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 

50% των καναδικών εξαγωγών καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Μερικές από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον Καναδά είναι: η Manulife, η 

Power Corporation of Canada και η Royal Bank of Canada που προσφέρουν τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η αεροπορική εταιρία Air Canada και η εταιρία 

αεροναυπηγικής και αυτοκίνησης Bombardier. (Wikipedia, 2018) 

 

2.9 Η οικονομία της Ιαπωνίας 
 

Η Ιαπωνία αποτελεί το μόνο κράτος της ασιατικής ηπείρου που ανήκει στο γκρουπ 

των Επτά. Βρίσκεται στην ανατολική Ασία και αποτελεί ένα σύμπλεγμα 6.852 νησιών στον 

Ειρηνικό ωκεανό. Έχει πληθυσμό 121 εκατομμύριων κατοίκων, οι οποίοι όμως κατοικούν σε 

μόλις 4 από αυτά τα νησιά. Στην πρωτεύουσα, το Τόκυο διαμένουν περίπου 9.1 εκατομμύρια 
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άνθρωποι. Άλλες μεγάλες πόλεις της Ιαπωνίας είναι: η Γιοκοχάμα, η Οσάκα, το Κιότο, η 

Σαΐτάμα και η Χιροσίμα.  

Η οικονομία της Ιαπωνίας θεωρείται από τις ισχυρότερες στον κόσμο, κατακτώντας 

την 3η θέση με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ονομαστικούς όρους και την 4η σε 

όρους αγοραστικής δύναμης. Ένα από τα αξιοσημείωτα στοιχεία για την οικονομία της 

Ιαπωνίας, είναι πως αν και μετά τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει επισήμως 

απαρνηθεί το δικαίωμα της κήρυξης πολέμου, εντούτοις διατηρεί έναν από τους 

μεγαλύτερους και καλύτερα εξοπλισμένους στρατούς του κόσμου. Μάλιστα κατατάσσεται 8η 

στις σχετικές λίστες με βάση τις στρατιωτικές και αμυντικές της δαπάνες. Παρότι η ιαπωνική 

οικονομία θεωρείται από τις ισχυρότερες του κόσμου, το κατά κεφαλήν εισόδημα των 

κατοίκων της είναι μόλις το 24ο παγκοσμίως σε όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτό οφείλεται 

στο χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμικού, παρότι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση του 

είναι υψηλότατου επιπέδου.   

Οι σημαντικότεροι βιομηχανικοί κλάδοι της ιαπωνικής οικονομίας είναι η 

αυτοκινητοβιομηχανία και η παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων. Μάλιστα η Ιαπωνία 

αποτελεί μία από τις πρωτοπόρους χώρες στην  υποβολή κατοχύρωσης πατεντών. Τα 

τελευταία χρόνια βέβαια και λόγω του εντονότατου ανταγωνισμού με την Κίνα και την 

Νότια Κορέα, οι Ιάπωνες παραγωγοί έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας και ακρίβειας.  

Μακροοικονομικά η Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο εθνικό δανειστή παγκοσμίως. 

Παράλληλα, η ιαπωνική οικονομία καταγράφει σχεδόν πάντοτε θετικά ισοζύγια εισαγωγών - 

εξαγωγών καθώς και ισοζύγια εισροών – εκροών επενδύσεων. Παρόλα αυτά, η Ιαπωνία 

διαθέτει τον μεγαλύτερο δείκτη δημοσίου χρέους σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν της. Επιπρόσθετα και παρά το υψηλό προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της Ιαπωνίας, 

η χώρα παρουσιάζει φθίνουσα πληθυσμιακή εξέλιξη, γεγονός που σήμερα θεωρείται το 

μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. (Wikipedia, 2018) 

Η Ιαπωνία δεν έχει κανένα αξιόλογο κοίτασμα πετρελαίου ή φυσικού αερίου και 

μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που το 2008 παρατηρήθηκε μείωση των κρατικών 

αποθεματικών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Τα μόνα αξιόλογα 

ορυκτά που υπάρχουν στα Ιαπωνικά νησιά είναι τιτάνιο και μαρμαρυγία, υλικά που 

χρησιμοποιούνται είτε σε σκελετούς αυτοκινήτων και αεροσκαφών είτε σε ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό. Η αγροτική παραγωγή και η αλιεία είναι σχεδόν ανύπαρκτες αν και γίνονται 

στοχευμένες προσπάθειες για την ενθάρρυνση της εισόδου στους κλάδους αυτούς. Τέλος μία 
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σημαντικότατη πηγή εσόδων αποτελούν τα τουριστικά έσοδα, κυρίως από άλλες χώρες της 

Ασίας, που αγγίζουν το 20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. (Wikipedia, 2018) 

Στην Ιαπωνία εδρεύουν κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως. Μερικές 

από αυτές είναι: οι αυτοκινητοβιομηχανίες Honda, Toyota, Nissan και Mitsubishi, οι εταιρίες 

παραγωγής ηλεκτρονικών Hitachi, Panasonic, Sony και Toshiba, κ.α. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ιαπωνία θεωρείται από τις χώρες με υψηλότατο 

βιοτικό επίπεδο. Σε αυτό συνηγορούν και οι σχετικοί δείκτες αφού διαθέτει το υψηλότερο 

προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως και ένα από τα μικρότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας. 
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3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 

3.1  Εισαγωγή - Ορισμοί 
 

Τα τελευταία χρόνια, ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όλοι οι 

ασκούντες οικονομική πολιτική έχουν ως πρωταρχικό στόχο αφενός την επίτευξη θετικών 

αναπτυξιακών ρυθμών, αφετέρου την μείωση των κρατικών εξόδων, δηλαδή των 

κυβερνητικών δαπανών. Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το αν και κατά πόσο οι 

κρατικές δαπάνες συμβάλλουν ή όχι στην οικονομική ανάπτυξη ή κατά πόσο αποτελούν την 

αιτία ή το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, έχει ξανανοίξει. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν οι σχετικοί ορισμοί των 

προαναφερόμενων μεγεθών, ώστε να οριστεί σαφώς το πλαίσιο της μελέτης. 

Δημόσιες δαπάνες: Είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες 

πραγματοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση. Οι δημόσιες δαπάνες 

διακρίνονται σε δαπάνες για: 

 αγαθά και υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνουν τη δημόσια κατανάλωση και τις δημόσιες 

επενδύσεις. 

 μεταβιβαστικές πληρωμές, όπου αποτελούνται από μεταβιβάσεις εισοδήματος 

(συντάξεις, κοινωνικές παροχές) και κεφαλαίου (π.χ. δάνεια για απόκτηση πρώτης 

κατοικίας και επιχειρηματικού παγίου κεφαλαίου). (Euretirio, 2017) 

Εναλλακτικά, οι δημόσιες δαπάνες ορίζονται ως οι πληρωμές που διενεργούν οι 

δημόσιοι φορείς μέσω του προϋπολογισμού με σκοπό την επίτευξη ορισμένων στόχων, όπως 

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

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

Η οικονομική ανάπτυξη είναι η αυξανόμενη δυνατότητα μιας κοινωνίας να 

ικανοποιεί τις οικονομικές ανάγκες των μελών της με το πέρασμα του χρόνου, ως συνέπεια 

της αύξησης των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών. (Euretirio, 2017) 

Η οικονομική ανάπτυξη, εξαιτίας των πολλών ποιοτικών μεταβλητών που 

περιλαμβάνει, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί και επομένως να μετρηθεί. Οι 

οικονομολόγοι υιοθετούν διάφορα μεγέθη ως μετρητές της οικονομικής ανάπτυξης, όπως το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ονομαστικό ΑΕΠ, το πραγματικό ΑΕΠ, κ.α. Στην παρούσα μελέτη 

θα χρησιμοποιηθεί το πραγματικό ΑΕΠ ως μετρητής της οικονομικής ανάπτυξης. 

Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ή ΑΕΠ): (αγγλ. Gross Domestic 

Product - GDP) Είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια 
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οικονομία σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι 

η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας 

χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές 

μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. (Wikipedia, 2017)  

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη και μακροχρόνια συντελούν στην αύξηση των δημοσίων δαπανών είναι:  

 Η αστικοποίηση του πληθυσμού: Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

συνοδεύεται κατά κανόνα από την συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλα 

αστικά κέντρα. Η αστικοποίηση του πληθυσμού συνοδεύεται συνήθως από μία 

αύξηση των δημοσίων δαπανών κυρίως για έργα κοινής ωφελείας. Οι κατά 

κεφαλή δημόσιες δαπάνες για τον αστικό πληθυσμό είναι συνήθως υψηλότερες 

από τις κατά κεφαλή δημόσιες δαπάνες για τον πληθυσμό της υπαίθρου.  

 Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και η μεταβολή των καταναλωτικών 

προτύπων: Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. Η αύξηση αυτή, πέραν από τα επίπεδα όπου καλύπτονται βασικές 

ανάγκες, συνεπάγεται την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Όταν 

αυξάνεται το εισόδημα, ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό 

εισόδημα που καταναλώνεται διατίθεται σε μη βασικά είδη κατανάλωσης όπως τα 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά, τα ταξίδια, η διασκέδαση και οι κάθε είδους 

υπηρεσίες. Η ονομασία "αγαθά πολιτισμού" που δίνεται στα είδη της κατηγορίας 

αυτής πραγματικά αποδίδει τη φύση τους. Το χαρακτηριστικό των περισσοτέρων 

μη βασικών ειδών κατανάλωσης είναι ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης 

των αγαθών αυτών είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα. Αυτό σημαίνει πως όταν 

αυξάνει το εισόδημα, η ζήτηση για μη βασικά είδη κατανάλωσης αυξάνει 

αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του εισοδήματος. Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί εύλογα ότι τα περισσότερα δημόσια αγαθά και οι υπηρεσίες 

ανήκουν στην κατηγορία των αγαθών πολιτισμού. Ελάχιστες δημόσιες υπηρεσίες, 

όπως είναι η δημόσια τάξη και ασφάλεια, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν 

αγαθά πρώτης ανάγκης. Η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, οι μεγάλοι 

αυτοκινητόδρομοι, αποτελούν αγαθά πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυξάνει 

το εισόδημα των καταναλωτών η ζήτησή τους για υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

δημόσιας υγείας κ.τ.λ., αυξάνει αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του 

εισοδήματος. Κατά συνέπεια και οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να αυξάνονται 
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αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του εισοδήματος, εφόσον η πολιτική 

εξουσία, παρακολουθώντας τις προτιμήσεις των ιδιωτών, ικανοποιεί την 

αυξανομένη ζήτηση για τα αγαθά αυτά.  

 Οι μεταβολές στην τεχνολογία και την οργάνωση της παραγωγής και διανομής: Η 

τεχνολογική πρόοδος και οι μεταβολές στην οργάνωση της παραγωγής και 

διανομής αποτελούν προϋποθέσεις αλλά και συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης 

και της κοινωνικής προόδου. Τόσο όμως οι τεχνολογικές εξελίξεις όσο και οι 

μεταβολές στην οργάνωση της παραγωγής συνεπάγονται συνήθως αύξηση των 

δημοσίων δαπανών.  

 Άλλοι παράγοντες: Πέραν από τους παραπάνω παράγοντες, στην αύξηση του 

σχετικού ύψους των δημοσίων δαπανών επέδρασε σημαντικά η αλλαγή των 

αντιλήψεων για το ρόλο και τα καθήκοντα του σύγχρονου κράτους. Ανάγκες που 

από παράδοση θεωρούνταν ότι έπρεπε να καλύπτονται με ευθύνη των ιδιωτών, 

έχουν σήμερα αναληφθεί από το κράτος. (Καράγιωργας, 1979) 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την σημασία των δημοσίων δαπανών στην επίτευξη 

της οικονομικής ανάπτυξης. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν την ανάγκη για ένα 

εκτεταμένο δημόσιο τομέα, με έντονη την κρατική παρέμβαση, που θα επιτρέπει στην 

κρατική διοίκηση να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας καθώς 

και πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων (Ram, 1986). Άλλοι πάλι τάσσονται υπέρ ενός 

συρρικνωμένου δημόσιου τομέα καθώς κατ’ αυτούς ο κρατικός παρεμβατισμός στην 

οικονομική ζωή έχει τις ακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις: 

 Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός δεν επιλύει επαρκώς συστημικά προβλήματα, 

γεγονός που διαταράσσει ακόμα περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα. 

 Οι υψηλές κρατικές δαπάνες, αφενός επιτυγχάνονται αφού έχει προηγηθεί υψηλή 

φορολογία, γεγονός που προκαλεί στρεβλώσεις των αποφάσεων των οικονομούντων 

ατόμων. (Barro, 1990) 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η σημαντικότητα της σχέσης μεταξύ των 

δημοσίων δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς επίσης και η δυσκολία 

προσδιορισμού της σχέσης αυτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες που  παρατίθενται στην 

παράγραφο 3.3 δίνουν αντικρουόμενα αποτέλεσμα, ανάλογα με την σύνθεση της καθεμιάς. 
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3.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

Οι πρώτες προσπάθειες για τον προσδιορισμό της σχέσης που διέπει τις κυβερνητικές 

δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη σημειωθήκαν από το 19ο αιώνα. 

 Ο πρώτος που διατύπωσε μία «επιστημονική» άποψη επί του θέματος ήταν ο Adolf 

Wagner (1835-1917) το 1983 στο έργο του «Grundlegung der politischen Ökonomie». Η 

έρευνα του αυτή αφορούσε χώρες όπως η Βρετανία και η Ελβετία. Αρχικά, ο Wagner 

απέφυγε να διατυπώσει σαφώς και νομοτελειακά τα ευρήματα του, εντούτοις οι υποθέσεις 

και τα σχετικά ευρήματα εντάχθηκαν κάτω από τον γενικότερο Νόμο του Wagner. Ο Νόμος 

της Αύξουσας Κρατικής Δραστηριότητας, όπως λεγόταν αρχικά η μελέτη του Wagner, 

υποστήριζε πως η οικονομική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κρατικών 

δαπανών (Henrekson, 1993). Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των 

δημοσιονομικών δαπανών κατά τον Wagner είναι : 

 Η αύξηση που θα επέλθει στο κατά κεφαλήν εισόδημα λόγω της οικονομικής 

ανάπτυξης οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις από τους πολίτες για την παροχή 

καλύτερων υποδομών, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προς τους πλέον 

αδύναμους και ανώτερων πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

 Η αύξηση του εύρους του δημόσιου τομέα θα είναι ταχύτερη από αυτήν του 

ιδιωτικού κι αυτό διότι η αστικοποίηση και η βιομηχανοποίηση που αποτελεί 

παράγωγο της οικονομικής ανάπτυξης θα δημιουργήσουν νέα έξοδα για την κεντρική 

διοίκηση. Η ανάπτυξη μιας οικονομίας διαταράσσει τις υπάρχουσες διοικητικές και 

νομικές ισορροπίες της κάνοντάς τες πολυπλοκότερες γι’ αυτό και απαιτείται ο 

διοικητικός, ρυθμιστικός και προστατευτικός ρόλος της κυβέρνησης, γεγονός που 

συνεπάγεται επιπρόσθετα δημόσια έξοδα.  

 Η κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά για να αποφευχθεί η δημιουργία φυσικών 

μονοπωλίων αλλά και για την αποδοτικότερη κατανομή των παραγωγικών πόρων. 

(Bird, 1971) 

Επιπρόσθετα, ο Wagner υποστήριξε πως συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να 

προσφερθούν αποτελεσματικά από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είναι τόση μεγάλη η 

χρησιμότητα τους ή το κόστος μη προσφοράς τους, που υποχρεωτικά θα πρέπει να 

επιβαρύνουν τον δημόσιο τομέα. Ακόμα, υποστήριξε πως η συνεχής βιομηχανοποίηση που 

υπόκειται μία οικονομία που χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, απαιτεί την συσσώρευση όλο 

και μεγαλύτερου επενδυτικού κεφαλαίου. Τέτοια κεφάλαια είναι ευκολότερο να 

διαχειριστούν μέσω του δημόσιου τομέα παρά από τον ιδιωτικό. Τέλος, διατύπωσε την 
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άποψη πως τα φυσικά μονοπώλια είναι προτιμότερο να δημιουργούνται και να ελέγχονται 

από τον κρατικό μηχανισμό, καθώς αυτό αυξάνει την οικονομική αποδοτικότητα. (Jaen-

Garcia, 2011) 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η αιτιακή σχέση που διέβλεπε στην ίδια του την 

θεωρία ο Wagner, δηλαδή η αιτιακή σχέση με φορά από την οικονομική ανάπτυξη στις 

δημόσιες δαπάνες. 

Η έντονη ποικιλομορφία που παρατηρείται μεταξύ των οικονομιών των διαφόρων 

χωρών καθώς και το γεγονός πως ο ίδιος ο Wagner δεν διατύπωσε ποτέ την συγκεκριμένη 

θεωρία με μαθηματικούς όρους, έχει οδηγήσει στην επεξεργασία και διατύπωση του Νόμου 

του Wagner ανάλογα με τον ερευνητή.  

Τα περισσότερα από αυτά τα υποδείγματα λειτουργούν υπό την παραδοχή πως η 

ελαστικότητα των δημοσιονομικών εσόδων σε σχέση με τις δημοσιονομικές δαπάνες είναι 

μεγαλύτερη από την μονάδα. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία η σχέση των δύο 

μεγεθών είναι υπαρκτή και επομένως συμφωνεί με τον Νόμο του Wagner.  

Οι κυριότερες από τις παραλλαγές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία παρατίθενται 

παρακάτω. Εισαγωγικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι  

𝐺: 휋휌𝛼𝛾휇𝛼𝜏휄휅έ𝜍 𝛿휂휇ό𝜎휄휀𝜍 𝛿𝛼휋ά휈휀𝜍 

𝐺𝐶: 휋휌𝛼𝛾휇𝛼𝜏휄휅ή 𝛿휂휇ό𝜎휄𝛼 휅𝛼𝜏𝛼휈ά휆𝜔𝜎휂 

𝛶: 휋휌𝛼𝛾휇𝛼𝜏휄휅ό 휀휄𝜎ό𝛿휂휇𝛼 

𝑃: 휊 휋휆휂휃𝜐𝜎휇ό𝜍 

 

 

Πίνακας 3.1: Παραλλαγές του νόμου του Wagner 

Ερευνητής Έτος Θεωρητική Μαθηματική  α/α 

Peacock – Wiseman 1961 𝐺 = 𝑓(𝛶) 𝑙𝑛𝐺𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑛𝛶𝑡 + 𝑒𝑡 𝛼1 > 1 (3.1) 

Pryor 1968 𝐶𝐺 = 𝑓(𝛶) 𝑙𝑛𝐶𝐺𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝛶𝑡 + 𝑒𝑡 𝛽1 > 1 (3.2) 

Goffman 1968 𝐺 = 𝑓(𝛶
𝑃⁄ ) 𝑙𝑛𝐺𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1𝑙𝑛(𝛶

𝑃⁄ )
𝑡

+ 𝑒𝑡 𝛾1 > 1 (3.3) 

Musgrave 1969 𝐺
𝛶⁄ = 𝑓(𝛶

𝑃⁄ ) 𝑙𝑛(𝐺
𝛶⁄ )

𝑡
= 𝛿0 + 𝛿1𝑙𝑛(𝛶

𝑃⁄ )
𝑡

+ 𝑒𝑡 𝛿1 > 1 (3.4) 

Gupta 1967 𝐺
𝑃⁄ = 𝑓(𝛶

𝑃⁄ ) 𝑙𝑛(𝐺
𝑃⁄ )

𝑡
= 휃0 + 휃1𝑙𝑛(𝛶

𝑃⁄ )
𝑡

+ 𝑒𝑡 휃1 > 1 (3.5) 

Mann 1980 𝐺
𝛶⁄ = 𝑓(𝛶) 𝑙𝑛(𝐺

𝛶⁄ )
𝑡

= 휌0 + 휌1𝑙𝑛𝛶𝑡 + 𝑒𝑡 휌1 > 1 (3.6) 

 

Από τα παραπάνω είναι διακριτές οι διαφορετικές ερμηνείες που κάθε ερευνητής έχει 

προσδώσει στον γενικευμένο Νόμο του Wagner. Έτσι οι Peacock – Wiseman και Goffman 

μετρούν το σύνολο των δημοσιονομικών δαπανών ως δημόσιο τομέα, οι Musgrave και Mann 

θεωρούν τον δημόσιο τομέα ως τον λόγο των κυβερνητικών δαπανών προς το ΑΕΠ, ο Pryor 
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χρησιμοποιεί τις καταναλωτικές δαπάνες της κυβέρνησης, ενώ ο Gupta τις κατά κεφαλήν 

δημόσιες δαπάνες. 

Όσον αφορά την μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή πρακτικά το δεξί 

μέρος των εξισώσεων, οι Wiseman – Peacock, ο Pryor και ο Mann, χρησιμοποιούν το ΑΕΠ. 

Οι Goffman, Musgrave και Gupta χρησιμοποιούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  

Ο Νομός του Wagner, εκτός από υποστηρικτές δέχτηκε και πολύ έντονη κριτική από 

κάποιους οικονομολόγους. Οι πυλώνες της κριτικής αυτής είναι: 

 Η ασάφεια του Wagner κατά την διατύπωση σχετικά με το αν η αύξηση των 

δημοσίων δαπανών αφορά σχετική ή απόλυτη μεταβολή. 

 Η διατύπωση της θεωρίας ως νόμου, οδήγησε σε αντιδράσεις καθώς δεν θεωρήθηκε 

αρμόζον να γενικευτεί μία θεωρία η οποία δεν είχε καθολική ισχύ και αποδοχή. 

 Η λεκτική διατύπωση του νόμου θεωρήθηκε περισσότερο ως δικηγορική αγόρευση 

παρά αμερόληπτη έρευνα σύμφωνα με τους επικριτές του. 

 Η θεώρηση περί κρατικής λειτουργίας θεωρήθηκε επίσης μια έκφραση του ιδεατού 

από τους επικριτές του. 

 Η έλλειψη ενιαίας θεωρίας που να εξηγεί όλες τις προτάσεις που περιλαμβάνονταν 

στο Νόμο. (Jaen-Garcia, 2011) 

Όπως αναφέρθηκε κατά των Wagner και τους υποστηρικτές της άποψης του, η 

οικονομική ανάπτυξη έχει θετική σχέση με τις δημοσιονομικές δαπάνες. Στον αντίποδα 

αυτών βρίσκεται η θεωρία του Keynes, σύμφωνα με την οποία υπάρχει όντως θετική σχέση 

ανάμεσα στις μεταβλητές, όμως η αιτιότητα έχει φορά από τις δημόσιες δαπάνες προς την 

οικονομική ανάπτυξη. Αφορμή για την διάδοση της θεωρίας του Keynes αποτέλεσε η κρίση 

του 1930. Το 1930 και τα έτη που ακολούθησαν επικράτησε η άποψη του έντονου κρατικού 

παρεμβατισμού της αποστροφής προς τις λειτουργίες της ελεύθερης αγοράς και η υιοθέτηση 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Οι υποστηρικτές της Κεϋνσιανής θεώρησης 

υποστηρίζουν την σημαντικότητα της χρησιμοποίησης εργαλείων όπως οι δημοσιονομικές 

δαπάνες, ιδίως σε υφεσιακές οικονομικές περιόδους, ώστε να τονωθεί η συνολική ζήτηση της 

οικονομίας. 

 Μία θεωρία που φάνηκε να γεφυρώνει κατά κάποιο τρόπο τον Νόμο του 

Wagner και την Κεϋνσιανή θεωρία ήταν αυτή που διατυπώθηκε από τους καθηγητές Peacock 

και Wiseman το 1961. Σύμφωνα με αυτή, σε περιόδους ομαλών κοινωνικών συνθηκών δεν 

παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών λόγω του επιπέδου ανοχής που 

εμφανίζουν οι φορολογούμενοι ως προς τα ποσοστά φορολόγησης τους. Φυσικά είναι 
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δυνατόν αν οι αρμόδιοι επιλέξουν την αύξηση των δημοσίων δαπανών να την 

πραγματοποιήσουν αλλά ακόμα κι αυτή έχει συγκεκριμένο ύψος. Αντίθετα σε ασταθείς 

κοινωνικές συνθήκες, οι πολίτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερο ποσοστό 

φόρων. Οι πολίτες συνηθίζουν το υψηλότερο φορολογικό καθεστώς, το κράτος εισπράττει 

περισσότερα έσοδα και χρηματοδοτεί υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες. Επομένως 

σύμφωνα με τους Peacock και Wiseman, υπάρχει μία μόνιμη μετατόπιση σε υψηλότερο 

σημείο των δημοσιονομικών δαπανών και επομένως επέκταση του δημόσιου τομέα. 

 Μία θεωρία που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον νόμο του Wagner είναι η 

«ασθένεια του Baumol». Διατυπώθηκε από τον William Baumol (1922-2017) το 1967 στην 

εργασία με τίτλο «Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis». 

Καθοριστικό παράγοντα στην συγκεκριμένη θεωρία αποτελούν οι σχετικές τιμές των 

δημοσίων αγαθών συγκριτικά με τα ιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, οι 

ερευνητές υποστήριξαν πως η αυξημένη παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα αποφέρει 

αύξηση στους μισθούς. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την ελεύθερη κινητικότητα 

παραγωγικών συντελεστών ανάμεσα στους τομείς, μεταφέρεται και στον δημόσιο τομέα. Ο 

συνδυασμός χαμηλότερης παραγωγικότητας και ίδιας μισθολογικής αμοιβής καθιστά τα 

δημόσια αγαθά ακριβότερα από τα ιδιωτικά σε σχετικές τιμές. Σύμφωνα με τον Baumol, αν η 

ελαστικότητα ζήτησης για δημόσια αγαθά είναι μικρότερη της μονάδας, τότε οι δημόσιες 

δαπάνες αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα. (Baumol, 1967) 

 Ακόμα μία παραλλαγή του Νόμου του Wagner διατυπώθηκε από τον Richard 

Bird το 1971. Σύμφωνα με αυτήν καθώς το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται στις 

βιομηχανοποιημένες οικονομίες, ο δημόσιος τομέας μεγεθύνεται σε σχέση με τον ιδιωτικό. 

Μάλιστα διαπίστωσε και την συμφωνία της δικής του θεωρίας με την θεωρία του Wagner 

όταν συντρέχουν τρείς συγκεκριμένοι λόγοι: 

1. Αύξηση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων 

2. Εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας 

3. Πολιτική ελευθερία, με την έννοια της έντονης συμμετοχής της πολιτείας στην 

οικονομική ζωή. (Bird, 1971) 

Πιο πρόσφατα ο Romer το 1986 και o Lucas το 1988, εξέτασαν τον ρόλο των 

δημοσίων δαπανών στα πλαίσια των μοντέλων ενδογενούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, η συνολική παραγωγή της οικονομίας δεν εξαρτάται μόνο από την συσσώρευση 

των συντελεστών κεφαλαίου και εργασίας, όπως υποστηρίζεται από το νεοκλασικό 

υπόδειγμα του Solow, αλλά και από επιπρόσθετους συντελεστές. Οι ιδιαίτεροι αυτοί 

παραγωγικοί συντελεστές δεν συναντώνται σε σταθερά αποθέματα ανά χώρα και είναι 
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δυνατόν να δημιουργήσουν σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι 

απαραίτητη η μείωση των δαπανών καθώς το απόθεμα αυξάνεται. Τέτοιοι συντελεστές 

θεωρούνται οι υποδομές, η εκπαίδευση, κ.α. και δημιουργούν θετικές εξωτερικότητες που 

διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή 

(Romer, 1986) (Lucas Jr, 1988). Όπως γίνεται αντιληπτό, τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

προκαλέσουν αρνητικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε υπερβολικά υψηλές κρατικές δαπάνες. 

Αν οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται μέσω αυξημένης φορολογίας τότε είναι πιθανό η 

οικονομία να ολισθήσει σε μία παγίδα ανάπτυξης και να προκύψει ένα επιπρόσθετο 

κοινωνικό κόστος ευημερίας. (King & Rebelo, 2000) 

Ο Barro το 1990 υποστήριξε πως οι δαπάνες για δημόσια κατανάλωση επηρεάζουν 

αρνητικά τον κατά κεφαλήν ρυθμό ανάπτυξης ενώ οι «επενδυτικές δαπάνες» συμβάλλουν 

στην αύξηση του. (Barro, 1990) 

Ο Downs το 1957 διατύπωσε στο έργο του «Μια οικονομική θεώρηση της 

Δημοκρατίας» την άποψη ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν 

τον μέσο ψηφοφόρο οδηγούνται σε παράλογες επιλογές, οι οποίες μοιραία επηρεάζουν και 

τις δημόσιες δαπάνες. (Towns, 1957) 

Επί του θέματος έχουν τοποθετηθεί πολλοί ακόμα οικονομολόγοι, όμως αυτές που 

παρατίθενται θεωρούνται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την σχέση 

των δημοσιονομικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

3.3 Εμπειρικές προσεγγίσεις 
 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η σχέση των δημοσίων δαπανών 

και της οικονομικής ανάπτυξης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μελετητών. Η 

παγκόσμια ποικιλομορφία των οικονομιών, έχει οδηγήσει τους ερευνητές σε αξιόλογα 

αποτελέσματα. Από αυτά άλλα βρέθηκαν σε συμφωνία με τον Νόμο του Wagner ή κάποια 

παραλλαγή αυτού και άλλα σε ευθεία αντίθεση και σε συμφωνία με κάποια από τις άλλες 

διατυπωμένες θεωρίες. Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε κάποιες από αυτές τις μελέτες με 

τα αντίστοιχα ευρήματα τους, ώστε να γίνει αντιληπτό στον αναγνώστη το εύρος και οι 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται ανάλογα με το εξεταζόμενο αντικείμενο. Όπως είναι 

φυσικό, οι περισσότερες μελέτες αφορούν την μεταπολεμική περίοδο κι αυτό συμβαίνει για 

τρεις κυρίως λόγους: 
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1. Τα δεδομένα για προπολεμικές περιόδους είναι στην καλύτερη περίπτωση 

αναξιόπιστα ενώ ανάλογα και με την εξεταζόμενη οικονομία μπορεί να μην 

είναι καν διαθέσιμα. 

2. Ο πόλεμος οδήγησε σε προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας με αποτέλεσμα 

την ενασχόληση ερευνητών με ζητήματα όμορων χωρών. 

3. Τα αποτελέσματα του πολέμου ήταν καταστροφικά πέρα από το 

ανθρωπιστικό κομμάτι και για τον τομέα της οικονομίας. Έτσι, ζητήματα 

όπως οι δημόσιες δαπάνες, το κοινωνικό κράτος και η τόνωση της συνολικής 

ζήτησης των οικονομιών ήρθαν στο προσκήνιο. 

Λόγω των πολλών ερμηνειών που μπορεί να λάβει ο νόμος του Wagner, είναι συχνά 

δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν οι διάφορες μελέτες ανάλογα με την συμφωνία ή την 

διαφωνία με τον νόμο αυτό. Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν ως απόδειξη συμφωνίας την 

απόδειξη ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δημοσίων δαπανών και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Άλλοι πάλι θεωρούν ως επιπρόσθετο προαπαιτούμενο τον προσδιορισμό θετικής 

αιτιακής σχέσης με φορά από την οικονομική ανάπτυξη προς τις δημόσιες επενδύσεις. Στην 

παρακάτω κατάταξη χρησιμοποιείται το πρώτο (χαλαρότερο) κριτήριο. 

 

Μελέτες που αποδέχονται τον νόμο του Wagner 

 

O Kelly (1997) μελέτησε τις δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις για 73 χώρες για την 

περίοδο 1970 – 1989, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως τόσο οι δημόσιες επενδύσεις όσο 

και οι δαπάνες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. (Kelly, 1997) 

Ο Thornton (1999) ασχολήθηκε με την μελέτη του Νόμου του Wagner για έξι 

ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) 

κατά την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1913, δηλαδή την περίοδο που 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο Νόμος της Αύξουσας Κρατικής Δραστηριότητας από τον 

Wagner. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως το ονομαστικό και το πραγματικό 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν καθώς και οι πραγματικές και ονομαστικές δημόσιες δαπάνες 

μαζί με τον πληθυσμό δεν ήταν στάσιμες στα επίπεδα αλλά στις πρώτες διαφορές. Επίσης, 

παρατηρήθηκε συνολοκλήρωση είτε στο «ζευγάρι» των ονομαστικών μεγεθών είτε σε αυτό 

των πραγματικών για πέντε από τις έξι χώρες. Στην έκτη κάποια από τις μεταβλητές 

παρουσίαζε συνολοκλήρωση με τον πληθυσμό. Τέλος, η αιτιότητα κατά Granger 

αποδείχθηκε μονόδρομη από το Προϊόν προς τις δαπάνες. Συμπερασματικά, ο ερευνητής 
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θεώρησε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξει την ισχύ του Νομού του Wagner. 

(Thornton, 1999) 

Ο Islam (2001) επανεξέτασε το Νόμο του Wagner υπό την προϋπόθεση ενός 

διευρυμένου δημόσιου τομέα. Η έρευνα του αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για 

την περίοδο 1929 – 1996. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι συνολοκλήρωσης και 

έλεγχοι εξωγένειας και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τον Νομό του Wagner. (Islam, 2001) 

Ο Chang (2002) μελέτησε πέντε διαφορετικές εκδοχές του Νόμου του Wagner 

χρησιμοποιώντας ετήσια χρονολογικά δεδομένα για έξι χώρες (Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, 

Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία) που αφορούν την περίοδο 1951 - 1996. 

Στην ανάλυση του χρησιμοποίησε για τον έλεγχο της στασιμότητας των χρονολογικών 

σειρών τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey και Fuller και τον ελέγχο του Kwiatkowski. 

Όσον αφορά την μακροχρόνια σχέση μεταξύ εισοδήματος και δημοσίων δαπανών, 

μελετήθηκε μέσω της μεθόδου συνολοκλήρωσης που προτάθηκε από τους Johansen και 

Juselius. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης για όλες τις 

χώρες εκτός από την Ταϊλάνδη. Επιπρόσθετα από τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνεται 

και ο Νομός του Wagner για όλες τις χώρες πλην της Ταϊλάνδης. (Chang, 2002) 

Οι Dritsakis και Vazakidis (2003) ερεύνησαν την σχέση ανάμεσα στις δημόσιες 

δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα για 

την περίοδο 1960 – 2001. Σκοπός της εργασίας είναι ο  έλεγχος της μακροχρόνιας σχέσης 

ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη τέτοιας 

σχέσης για την Ελλάδα. (Dritsakis & Vazakidis, 2003) 

Ο Halicioglu (2003) χρησιμοποίησε σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους 

εξετάζοντας την ισχύ του Νόμου του Wagner στην Τουρκία κατά το διάστημα 1960 – 2000. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας τον οδήγησαν στην απόρριψη του παραδοσιακού Νόμου του 

Wagner. Παρόλα αυτά διαπίστωσε πως τα στατιστικά στοιχεία επαληθεύουν μία 

τροποποιημένη εκδοχή του Νόμου. (Halicioglu, 2003) 

Οι Dritsakis και Adamopoulos (2004) διερεύνησαν την σχέση μεταξύ των δημοσίων 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για την οικονομία της Ελλάδας κατά την περίοδο 

1960 – 2001. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ό έλεγχος συνολοκλήρωσης των Engle και 

Granger, ο οποίος υπέδειξε αμφίδρομη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την ισχύ του Νομού του Wagner. (Dritsakis & 

Adamopoulos, 2004) 

Ο Alexiou (2009) ασχολήθηκε με 7 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης μελετώντας 

την σχέση κυβερνητικών δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης. Στην έρευνα χρησιμοποίησε 
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πέντε μεταβλητές, τις κυβερνητικές δαπάνες για την συγκέντρωση επενδυτικού κεφαλαίου, 

την αναπτυξιακή υποστήριξη, την ιδιωτική επένδυση, τον βαθμό ελευθερίας του εμπορίου 

και την πληθυσμιακή αύξηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερις από τις πέντε 

μεταβλητές επηρεάζουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη. Η πέμπτη μεταβλητή, η 

πληθυσμιακή αύξηση, βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική. (Alexiou, 2009) 

Οι Kalam και Aziz (2009) ερεύνησαν τον νόμο του Wagner για την οικονομία του 

Μπαγκλαντές κατά την περίοδο 1976 – 2007 χρησιμοποιώντας υποδείγματα δύο και τριών 

μεταβλητών, εντάσσοντας τον πληθυσμό ως τρίτη μεταβλητή. Τα αποτελέσματα βρέθηκαν 

σε συμφωνία με τον νόμο του Wagner τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. 

Μακροπρόθεσμα παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ δημοσίων δαπανών, πραγματικών 

δημοσίων δαπανών και πληθυσμού. Όσον αφορά την σχέση αιτιότητας αυτή χαρακτηρίζεται 

ως μονόδρομη με φορά από την ανάπτυξη και τον πληθυσμό προς τις δημόσιες δαπάνες. 

(Kalam & Nusrate, 2009) 

Η Ghosh - Roy (2011) μελέτησε την επίπτωση που είχε το μέγεθος του δημόσιου 

τομέα στην οικονομική ανάπτυξη για την οικονομία των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1950 – 

1998. Για την μελέτη της σχέσης των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε σύστημα εξισώσεων. Τα 

ευρήματα, υπέδειξαν σημαντικότατη αρνητική επίδραση των δημοσίων δαπανών στην 

οικονομική ανάπτυξη. (Ghosh-Roy, 2009) 

Ο Ono (2014) χρησιμοποίησε ετήσια στοιχεία της Ιαπωνίας για την περίοδο 1960 – 

2010 που αφορούσαν τις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη. Στην έρευνα 

χρησιμοποίησε τους ελέγχους αυτοπαλίνδρομων κατανεμημένων υστερήσεων για την 

συνολοκλήρωση των Li και Lee. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασε τόσο την ισχύ του Νόμου του 

Wagner, όσο και αυτήν της Κεϋνσιανής θεωρίας για την Ιαπωνία. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας διαπίστωσε πως από τις δύο θεωρίες μόνο αυτή του Wagner αντιστοιχούσε στην 

περίπτωση της Ιαπωνίας. (Ono, 2014) 

 

Μελέτες που δεν υποστηρίζουν τον νόμο του Wagner 

 

Οι Abizadeh και Gray (1985) ερεύνησαν την σχέση δημοσίων δαπανών και 

οικονομικής ανάπτυξης για 53 χώρες τις οποίες διαίρεσαν σε τρεις κατηγορίες: 

αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και φτωχές οικονομίες. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

καλύπτουν την περίοδο 1963-1979. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν πως ο νόμος 

του Wagner επαληθεύεται για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όχι όμως για τις αναπτυγμένες 
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ή τις φτωχές. Μάλιστα, για τις αναπτυγμένες οικονομίες, παρουσιάζεται αρνητική σχέση 

μεταξύ δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης. (Abizadeh & Gray, 1985) 

O Ram (1987) ασχολήθηκε με στοιχεία που αφορούν το εισόδημα και τις 

κυβερνητικές δαπάνες για 115 χώρες κατά την περίοδο 1950 – 1980. Παρότι σε ορισμένες 

από τις χώρες τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ του νόμου του Wagner, στις περισσότερες από 

αυτές δεν παρέχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο συγγραφέας επισημαίνει πως η 

στήριξη που παρέχεται στον νόμο του Wagner από άλλες έρευνες οφείλεται είτε σε έλλειψη 

στοιχείων είτε σε επιλεκτική επιλογή οικονομιών. (Ram, 1987) 

 Ο Gemmell (1990) μελέτησε τις επιπτώσεις του μεγέθους του δημόσιου 

τομέα στο κατά κεφαλήν εισόδημα, τον πληθυσμό και τις σχετικές τιμές παραγωγής, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από 117 χώρες. Οι υποθέσεις που έλεγξε ήταν, αν ισχύει ο νόμος 

του Wagner, αν η παραγωγή δημόσιων αγαθών επηρεάζεται από τις μεταβολές στις τιμές και 

αν η κυβέρνηση παράγει αμιγώς ιδιωτικά ή δημόσια αγαθά. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας προήλθαν τα έξης συμπεράσματα: δεν υπάρχει σχεδόν καμία σύγκλιση με τον νόμο 

του Wagner, οι μεταβολές στις τιμές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή 

δημόσιων αγαθών και πως το δημόσιο παράγει αμιγώς ιδιωτικά ή δημόσια αγαθά. Η 

ειδοποιός διαφορά κατά τον Gemmell με άλλες συναφείς έρευνες ήταν ο υπολογισμός των 

σχετικών τιμών στη μελέτη. (Gemmell, 1990) 

 Οι Afxentiou και Serletis (1991) ερευνήσαν την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις 

κυβερνητικές δαπάνες και το ΑΕΠ του Καναδά για την περίοδο 1947-1986. Οι ερευνητές 

απέρριψαν χωρίς καμία αμφιβολία τόσο τον νόμο του Wagner, όσο και την θεωρία του 

Keynes, κάνοντας πρόδηλη την δυσκολία που υπάρχει στην πρόβλεψη και τον χειρισμό των 

δημοσίων δαπανών. (Afxentiou & Serletis, 1991) 

Ο Henrekson (1993) υποστήριξε πως τα ευρήματα των ερευνών που υποστηρίζουν 

τον νόμο του Wagner, είναι πλασματικά, καθώς οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει σε μη 

στάσιμες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν μπορεί να αποδειχθεί η μακροχρόνια 

σχέση των δημοσίων δαπανών με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ούτε καν να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος συνολοκλήρωσης του Johansen. Στην εργασία του ασχολήθηκε με 

ετήσια δεδομένα για την Σουηδία κατά την περίοδο 1861 – 1990. (Henrekson, 1993) 

Οι Abizadeh και Yousefi (1996) μελέτησαν τις επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης της 

Νοτίου Κορέας στις δημόσιες δαπάνες. Χρησιμοποίησαν ετήσια δεδομένα της περιόδου 1970 

- 1990. Οι ερευνητές εντόπισαν δύο κύριους παράγοντες αύξησης των δημοσίων δαπανών, 

τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και το συνολικό επίπεδο απασχόλησης, απορρίπτοντας 

έτσι τον νόμο του Wagner. (Abizadeh & Yousefi, 1996) 
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Οι Chletsos και Kollias (1997) εξέτασαν την σχέση των επιμέρους δημοσίων 

επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης για την περίπτωση της Ελλάδας κατά τα έτη 

1958 – 1993. Τα ευρήματα έδειξαν πως μόνο οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να ερμηνευθούν 

με βάση το Νόμο του Wagner. (Chletsos & Kollias, 1997) 

Οι Karagianni, Pempetzoglou και Strikou (2002) μελέτησαν τον νόμο του Wagner 

για τις χώρες που αποτέλεσαν την Ευρώπη των 15 κατά την περίοδο (1949-1998). Στην 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος συνολοκλήρωσης των Engle – Granger, η μέθοδος 

μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen και ο έλεγχος αιτιότητας του Granger. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα ασαφή, υποδεικνύοντας έντονη εξάρτηση τους 

από τις διάφορες χρησιμοποιούμενες μεθόδους. (Karagianni, Pempetzoglou, & Strikou, 

2002) 

Ο Ziramba (2008) μελέτησε την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις πραγματικές 

κυβερνητικές δαπάνες και το πραγματικό εισόδημα για την Νότιο Αφρική κατά την περίοδο 

1960 – 2006. Ελέγχεται η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών με την χρήση της 

μεθόδου των αυτοπαλίνδρομων κατανεμημένων υστερήσεων. Ακόμα ελέγχεται η αιτιακή 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών με τον μη αιτιακό έλεγχο των Toda και Yamamoto. Από 

τα ευρήματα προκύπτει πως υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών, 

Εντούτοις, ο νόμος του Wagner δεν επαληθεύεται καθώς παρατηρείται αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών. (Ziramba, 2008) 

 

 

Πίνακας 3.2: Συγκεντρωτικός πίνακας εμπειρικών ερευνών 

Συγγραφέας 

(Έτος) 
Τίτλος Πηγή 

Δείγμα 

(Περίοδος 

στοιχείων) 

Μεθοδολογία Συμπεράσματα 

Abizadeh & 

Gray 

(1985) 

Wagner’s Law: A Pooled 

Time-Series, Cross-Section 

Comparison 

National Tax 

Journal 38 (2) 

1985, 209-218 

53 χώρες 

(1963-1979) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Υπόδειγμα πολλαπλών 

παλινδρομήσεων/ 

Εκτιμητής ελαχίστων 

τετραγώνων 

Υποδεικνύεται 

επιβεβαίωση του νόμου 

του Wagner μόνο για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες 

και όχι για τις 

αναπτυγμένες και τις 

φτωχές 

Ram 

(1987) 

Wagner's Hypothesis in 

Time-Series and Cross-

Section Perspectives: 

Evidence from "Real" Data 

for 115 Countries 

The MIT Press 

69 (2) 1987,  

194-204 

115 χώρες 

(1950-1980) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές 

Απορρίπτεται ο νόμος 

του Wagner για την 

πλειοψηφία των υπό 

μελέτη χωρών 
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Gemmell 

(1990) 

Wagner's Law, Relative 

Prices and the Size of the 

Public Sector 

The Manchester 

School of 

Economic & 

Social Studies 

Journal 

117 χώρες 

(1960-1985) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Μη γραμμικός 

εκτιμητής ελαχίστων 

τετραγώνων 

Απορρίπτεται ο νόμος 

του Wagner, καθώς οι 

σχετικές παραγωγής 

επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα 

Afxentiou & 

Serletis 

(1991) 

A Time-Series Analysis of 

the Relationship Between 

Government Expenditure 

and Gdp in Canada 

Public Finance 

Review 19 (3) 

1991, 316-333 

1 χώρα 

(1947-1986) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Αιτιότητα κατά 

Granger 

Απορρίπτεται τόσο ο 

νόμος του Wagner, όσο 

και η Κεϋνσιανή θεωρία 

για τις δημόσιες δαπάνες 

και την οικονομική 

ανάπτυξη 

Henrekson 

(1993) 

Wagner’s Law — A 

Spurious Relationship? 

Public Finances 

48 (3) 1993, 

406-415 

1 χώρα 

(1861-1990) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Μέθοδος εκτιμητή 

ελαχίστων 

τετραγώνων/ 

Επαυξημένος έλεγχος 

Dickey-Fuller/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Engle-Granger 

Απορρίπτεται ο νομός 

του Wagner καθώς δεν 

μπορεί να μελετηθεί η 

συνολοκλήρωση των 

δύο μεταβλητών, λόγω 

μη αμερόληπτων 

εκτιμητών 

Abizadeh & 

Yousefi 

(1996) 

Industrialization and 

Government Expenditures: 

The Case of South Korea 

International 

Economic 

Journal 10 (1) 

1996, 

83-94 

1 χώρα 

(1970-1990) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Αιτιότητα κατά 

Granger 

Αποδεικνύεται πως οι 

κυβερνητικές δαπάνες 

επηρεάζονται από την 

ιδιωτική επένδυση και 

το επίπεδο απασχόλησης 

Kelly 

(1997) 

Public expenditures and 

growth 

The Journal of 

Development 

Studies 34 (1) 

1997, 60-84 

73 χώρες 

(1970-1989) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές 

Σημειώνεται η πιθανή 

συνεισφορά των 

δημοσίων επενδύσεων 

και δαπανών στην 

οικονομική ανάπτυξη 

Chletsos & 

Kollias 

(1997) 

Testing Wagner's law using 

disaggregated public 

expenditure data in the case 

of Greece: 1958-93 

Applied 

Economics 29 

(3) 1997, 

371-377 

1 χώρα  

(1958-1953) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Engle-Granger/ 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών 

Ο νόμος του Wagner δεν 

επιβεβαιώνεται για 

καμία κατηγορία 

δημοσίων δαπανών πλην 

των αμυντικών δαπανών 

Thornton 

(1999) 

Cointegration, causality 

and Wagner's Law in 19th 

century Europe 

Applied 

Economics 

Letters 

6 χώρες 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Johansen/ Αιτιότητα 

κατά Granger 

Αποδεικνύεται η ισχύς 

του νόμου του Wagner 

Islam 

(2001) 

Wagner's law revisited: 

cointegration and 

exogeneity tests for the 

USA 

Applied 

Economics 

Letters 8 (8) 

2001, 509-515 

1 χώρα 

(1929-1996) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Johansen/ Έλεγχος 

εξωγένειας 

Προκύπτει ισχυρή 

επιβεβαίωση του νόμου 

του Wagner 

Karagianni, 

Pempetzoglou 

& Strikou 

(2002) 

Testing Wagner's Law For 

The European Union 

Economies 

Journal of 

Applied 

Business 

Research 18 (4) 

2002 , 107-114 

15 χώρες 

(1949-1998) 

Συνολοκλήρωση κατά 

Engle-Granger/ 

Μέθοδος μέγιστης 

πιθανοφάνειας κατά 

Johansen/ Αιτιότητα 

κατά Granger 

Προκύπτουν ασαφή 

αποτελέσματα για τον 

νόμο του Wagner λόγω 

έντονης επιρροής των 

υπολογιστικών μεθόδων 

σε αυτά 
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Chang 

(2002) 

An econometric test of 

Wagner's law for six 

countries based on 

cointegration and error-

correction modelling 

techniques 

Applied 

Economics 31 

(9) 2002, 

1157-1169 

6 χώρες 

(1951-1996) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Επαυξημένος έλεγχος 

Dickey-Fuller/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Johansen 

Επιβεβαιώνεται η 

ύπαρξη μακροχρόνιας 

σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών για πέντε 

από τις έξι χώρες 

Dritsakis & 

Vazakidis 

(2003) 

Public expenditures and 

economic growth: an 

empirical examination for 

Greece by cointegration 

analysis 

SPOUDAI 53 

(4) 2003, 66-79 

1 χώρα 

(1960-2001) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Johansen/ Υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών 

Προσδιορίζεται η 

μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των 

δημοσίων δαπανών και 

της οικονομικής 

ανάπτυξης 

Ferda 

Halicioglu 

(2003) 

Testing Wagner's law for 

Turkey, 1960-2000 

Review of 

Middle East 

Economic and 

Finance 1 (3) 

2003, 129-140 

1 χώρα 

(1960-2000) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Συνολοκλήρωση κατά 

Johansen/ Αιτιότητά 

κατά Granger 

Απορρίπτεται ο 

κλασικός νόμος του 

Wagner. Εντούτοις, 

γίνεται αποδεκτή μία 

εκδοχή αυτού 

Dritsakis & 

Adamopoulos 

(2004) 

A causal relationship 

between government 

spending and economic 

development: an empirical 

examination of the Greek 

economy 

Applied 

Economics 36 

(5) 2004,  

457-464 

1 χώρα 

(1960-2001) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών/ Αιτιότητα κατά 

Granger 

Επιβεβαιώνεται η 

μακροχρόνια σχέση 

δημοσίων δαπανών και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Διαπιστώνεται η 

αμφίδρομη αιτιακή τους 

σχέση. 

Ziramba 

(2008) 

WAGNER'S LAW: AN 

ECONOMETRIC TEST 

FOR SOUTH AFRICA, 

1960-2006 

South African 

Journal of 

Economics 76 

(4) 2008,  

596-606 

1 χώρα 

(1960-2006) 

Μέθοδος 

αυτοπαλίνδρομων 

κατανεμημένων 

υστερήσεων/ 

Αιτιότητα κατά Yoda-

Yamamoto 

Προσδιορίζεται 

μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ δημοσίων 

δαπανών και 

οικονομικής ανάπτυξης 

με αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας 

Kalam & 

Aziz 

(2009) 

Growth of Government 

Expenditure in Bangladesh: 

An Empirical Enquiry into 

the Validity of Wagner's 

Law 

Global 

Economic 

Journal 9 (2) 

2009, 1-20 

1 χώρα 

(1976-2007) 

Υποδείγματα δύο και 

τριών μεταβλητών/ 

Αιτιότητα κατά 

Granger 

Προκύπτει τόσο 

μακροχρόνια όσο και 

βραχυχρόνια θετική 

συσχέτιση των 

δημοσίων δαπανών με 

την ανάπτυξη και τον 

πληθυσμό. 

Alexiou 

(2009) 

Government Spending and 

Economic Growth: 

Econometric Evidence 

from the South Eastern 

Europe (SEE) 

Journal of 

Economic and 

Social Research 

11 (1) 2009,  

1-16 

7 χώρες της 

ΝΑ 

Ευρώπης 

(1995-2005) 

Μελέτη δεδομένων 

panel 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος 

του Wagner, καθώς 

τέσσερις από τις πέντε 

μεταβλητές επηρεάζουν 

θετικά την οικονομική 

ανάπτυξη 

Ghosh-Roy 

(2009) 

Evidence on economic 

growth and government 

size 

Applied 

Economics 41 

(5) 2009,  

607-614 

1 χώρα 

(1950-1998) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Σύστημα εξισώσεων 

Αποδεικνύεται η ύπαρξη 

ισχυρής αρνητικής 

σχέσης μεταξύ των 

δημοσίων δαπανών και 

της οικονομικής 

ανάπτυξης 
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Ono 

(2014) 

The government 

expenditure–economic 

growth relation in Japan: 

an analysis by using the 

ADL test for threshold 

cointegration 

Applied 

Economics 46 

(28) 2014, 

3523-3531 

1 χώρα 

(1960-2010) 

Διαστρωματικές 

χρονολογικές σειρές/ 

Αυτοπαλίνδρομος 

κατανεμημένος 

έλεγχος υστερήσεων/ 

Επιβεβαιώνεται ο νόμος 

του Wagner, ενώ 

παράλληλα 

καταρρίπτεται η 

Κεϋνσιανή θεωρία 
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4 Μεθοδολογία 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο όλων των διαδικασιών που θα 

παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο της μελέτης. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην 

στασιμότητα των χρονολογικών σειρών, τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους που την 

χαρακτηρίζουν. Ακολουθεί η παρουσίαση των σημαντικότερων ελέγχων μοναδιαίας ρίζας. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των σημαντικότερων μεθόδων 

συνολοκλήρωσης, που υποδεικνύουν την ύπαρξη ή όχι μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Ακολουθεί η παρουσίαση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών 

που εξετάζει την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Τέλος, 

παρουσιάζεται η αιτιότητα που υποδεικνύει τον τρόπο και το είδος της επίδρασης της μιας 

μεταβλητής στην άλλη. 

 

4.2 Στασιμότητα 
 

Στα οικονομετρικά υποδείγματα, όπως και σε οποιοδήποτε κλάδο που περιλαμβάνονται 

υποδείγματα εκτιμήσεων και προβλέψεων, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο των πλαστών 

αποτελεσμάτων. Με την έννοια των πλαστών αποτελεσμάτων αναφερόμαστε στην λήψη 

αποτελεσμάτων που αν και είναι φαινομενικά ορθά, εντούτοις στερούνται ερμηνείας, αφού 

αντικατοπτρίζουν μία πλασματική κατάσταση. Τέτοια προβλήματα συναντώνται πολύ 

τακτικά από τους οικονομετρικούς ερευνητές. Η λύση στο πρόβλημα αυτό διατυπώθηκε από 

τους Engle και Newbold το 1973. Στην εργασία τους με τίτλο «Spurious Regressions In 

Econometrics» ασχολήθηκαν εμπεριστατωμένα με το πρόβλημα των πλαστών 

αποτελεσμάτων ή όπως αυτό ορίζεται επιστημονικά, των κίβδηλων αποτελεσμάτων.  

Οι ερευνητές διατύπωσαν τρεις πιθανές συνέπειες που προκύπτουν από μη στάσιμες 

χρονολογικές σειρές: 

1. Οι εκτιμητές των συντελεστών της παλινδρόμησης δεν είναι αποτελεσματικοί. 

2. Οι προβλέψεις που στηρίζονται σε κίβδηλα αποτελέσματα δεν είναι βέλτιστες. 

3. Οι έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών είναι λανθασμένοι. 

(Granger & Newbold, 1974) 
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Μια χρονική σειρά λέγεται (ασθενώς) στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από 

το μέσο, δηλαδή οι τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο 

μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσής της μεταξύ δύο χρονικών 

περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων, δηλαδή 

από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από την πραγματική 

χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. (Δριτσάκης, 2006) 

Ο παραπάνω ορισμός διατυπωμένος με μαθηματικούς όρους έχει ως εξής: 

1. Η αναμενόμενη τιμή είναι: 𝛦(𝑋𝑡) = 휇 

2. Η διακύμανση είναι: 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝜎2 

3. Η συνδιακύμανση είναι: 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡+𝑘) = 휇,  X και k≠0 

 Ειδικότερα, μια χρονολογική σειρά μπορεί να χαρακτηριστεί αυστηρώς στάσιμη 

όταν η συνάρτηση πιθανότητας στο χρονικό σημείο t είναι ίδια σε οποιαδήποτε άλλη χρονική 

στιγμή δηλαδή αν: 

𝐹(𝑋𝑡1
, 𝑋𝑡2

, … , 𝑋𝑡𝑛
) = 𝐹(𝑋𝑡1+𝑘, 𝑋𝑡2+𝑘, … , 𝑋𝑡𝑛+𝑘) 

όπου k μια οποιαδήποτε μεταβολή. 

 Για να χαρακτηριστεί στάσιμη μία χρονολογική σειρά θα πρέπει να ισχύουν ΚΑΙ οι 

τρεις παραπάνω προϋποθέσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολο να 

συλλέξουμε δεδομένα που αντιστοιχούν σε στάσιμες χρονολογικές σειρές, πολλώ δε μάλλον 

στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης. 

 Αξίζει να σημειώσουμε πως αν οι παραπάνω προϋποθέσεις που αφορούν μία τυχαία 

στοχαστική διαδικασία τροποποιηθούν ως εξής: 

1. Η αναμενόμενη τιμή είναι: 𝛦(𝑒𝑡) = 0  

2. Η διακύμανση είναι: 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑡) = 𝜎2 

3. Η συνδιακύμανση είναι: 𝐶𝑜𝑣(𝑒𝑡, 𝑒𝑡+𝑘) = 0 

τότε η διαδικασία ονομάζεται λευκός θόρυβος και είναι στάσιμη. 

 Οι χρονολογικές σειρές που δεν είναι στάσιμες μπορούν να μετατραπούν σε τέτοιες 

παίρνοντας τις πρώτες, δεύτερες, κ.ο.κ. διαφορές τους. Όταν συμβαίνει αυτό λέμε ότι η 

χρονολογική σειρά ολοκληρώνεται στην συγκεκριμένη τάξη. Αν μια χρονολογική σειρά δεν 

είναι στάσιμη και συγκεκριμένα, παραβιάζεται η υπόθεση περί μη συσχέτισης των διαφόρων 

τιμών του διαταρακτικού όρου, τότε το υπόδειγμα εμφανίζει το φαινόμενο της 

αυτοσυσχέτισης. Γενικότερα, αυτοσυσχέτιση είναι η συσχέτιση του σφάλματος της χρονικής 
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στιγμής t με το σφάλμα οποιαδήποτε άλλης στιγμής. Οι κυριότεροι λόγοι εμφάνισης 

αυτοσυσχέτισης είναι: 

1. Καθαρή αυτοσυσχέτιση του υποδείγματος (Η επίδραση παραγόντων που δεν 

περιλαμβάνονται στην εξεταζόμενη εξίσωση μπορεί να μην εξαντλείται στην 

τρέχουσα περίοδο αλλά να διαχέεται και σε μελλοντικές περιόδους.) 

2. Παράλειψη σημαντικής ανεξάρτητης μεταβλητής. 

3. Κακή εξειδίκευση της συναρτησιακής μορφής του υποδείγματος. 

 Οι έλεγχοι στασιμότητας μιας χρονοσειράς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους 

ελέγχους διαγραμμάτων και συναρτήσεων και τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας. 

1. Διαγραμματική απεικόνιση: Αποτελεί την πλέον άτυπη μέθοδο ελέγχου 

στασιμότητας. Από το διάγραμμα της μεταβλητής που αφορά το δείγμα εργασίας 

μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το κατά πόσο οι διάφορες τιμές 

κινούνται γύρω από κάποιον μέσο όρο ή αν παρουσιάζουν τάση, εποχικότητα ή 

κυκλική διακύμανση. 

2. Διάγραμμα αυτοσυσχέτισης (Κορελλόγραμμα): Το διάγραμμα αυτοσυσχέτισης 

αποτελεί πιο ακριβή μέθοδο από τις διαγραμματικές απεικονίσεις. Ο κρίσιμος 

παράγοντας στο διάγραμμα αυτοσυσχέτισης είναι ο ρυθμός με τον οποίο φθίνει 

και εν τέλει μηδενίζει το διάγραμμα. Μεγάλος φθίνοντας ρυθμός των 

αυτοσυσχετίσεων μεταφράζεται σε στασιμότητα της χρονολογικής σειράς, ενώ 

μικρός φθίνοντας ρυθμός συνεπάγεται μη στάσιμη χρονολογική σειρά. Τα 

διαγράμματα μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την συνάρτηση 

αυτοσυσχέτισης (ACF) ή την συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης (PACF). 

3. Μοναδιαία ρίζα: Αποτελεί την πλέον σίγουρη και ακριβή από τις μεθόδους 

ελέγχου στασιμότητας μιας χρονολογικής σειράς. Η βεβαιότητα των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου τον καθιστούν ελκυστικότερο προς τους ερευνητές, 

γι’ αυτό και έχουν ασχοληθεί μαζί του κατά κόρον, δίνοντας έτσι διαφορετικές 

εκδοχές και βελτιώσεις του που θα αναφερθούν στην επόμενη ενότητα. 

(Χρηστου, 2008) 

 

4.3 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 
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 Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας όπως αναφέρθηκε αποτελούν την πλέον αξιόπιστη 

μέθοδο ελέγχου στασιμότητας μιας χρονοσειράς. Στην μελέτη χρονολογικών σειρών, ο όρος 

μοναδιαία ρίζα αναφέρεται στην ισότητα κάποιας από τις λύσεις του πολυωνύμου: 

𝑓(𝑥) = 1 − 휌1𝑥 − 휌2𝑥2 − 휌3𝑥3−. . . −휌𝑛𝑥𝑛 = 0 

με την μονάδα, δηλαδή την τοποθέτηση της πάνω στον μοναδιαίο κύκλο. Οι κυριότεροι 

έλεγχοι είναι: 

1) Dickey και Fuller (1979) 

2) Επαυξημένος έλεγχος των Dickey και Fuller (1986) 

3) Phillips και Perron (1988) 

 

4.3.1 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Dickey και Fuller 

 

 Οι Dickey και Fuller χρησιμοποίησαν ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο πρώτης τάξης 

AR(1): 

𝑌𝑡 = 휌𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡, 𝑡 = 1,2, … , 𝑛  (4.3.1) 

휊휋휊𝜐:  𝑌𝑡 = 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά 𝜐휋휊 휇휀휆έ𝜏휂 𝛾휄𝛼 𝜏휂휈 휊휋휊ί𝛼 휄𝜎𝜒ύ휀휄 𝑌0 = 0 

 휌: 휅ά휋휊휄휊𝜍 휋휌𝛼𝛾휇𝛼𝜏휄휅ό𝜍 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏έ𝜏휊휄휊𝜍 ώ𝜎𝜏휀 − 1 ≤ 휌 ≤ 1 

 𝑒𝑡: 휇ί𝛼 𝛿휄𝛼𝛿휄휅𝛼𝜎ί𝛼 휆휀𝜐휅휊ύ 휃휊휌ύ𝛽휊𝜐 휇휀 휇έ𝜎휊 0 휅𝛼휄 𝛿휄𝛼휅ύ휇𝛼휈𝜎휂 𝜎2 

Παρατήρησαν ότι η χρονολογική σειρά (𝑡 → ∞): 

 𝛾휄𝛼 |휌| < 1 → 𝛾휄휈휀𝜏𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 

 𝛾휄𝛼 |휌| = 1 → 𝛿휀휈 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 휅𝛼휄 휂 𝛿휄𝛼휅ύ휇𝛼휈𝜎휂 𝜏휂𝜍 휀ί휈𝛼휄 𝑡𝜎2 (𝜏𝜐𝜒𝛼ί휊𝜍 휋휀휌ί휋𝛼𝜏휊𝜍) 

 𝛾휄𝛼 |휌| > 1 →

𝛿휀휈 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 휅𝛼휄 휂 𝛿휄𝛼휅ύ휇𝛼휈𝜎휂 𝜏휂𝜍 𝛼𝜐휉ά휈휀𝜏𝛼휄 𝜎휀 𝜎𝜒έ𝜎휂 휇휀 𝜏휊 𝜒휌ό휈휊 

 

 

Έτσι διατύπωσαν τις παρακάτω υποθέσεις: 

𝛨0: 휌 = 1, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄𝛼ί𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒ 𝛥𝛦𝛮 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 

𝛨1: 휌 < 1, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά 𝛥𝛦𝛮 έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄ά휄𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒ 𝛦ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 

Πρακτικά ο έλεγχος γίνεται στην παρακάτω μετασχηματισμένη εξίσωση: 

𝑌𝑡 = 휌𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 ⇔ 
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𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 휌𝛶𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 ⇔ 

𝛥𝑌𝑡 = (휌 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 ⇔ 

𝛼휈 휃휀𝜔휌ή𝜎휊𝜐휇휀 𝛿 = 휌 − 1 𝜏ό𝜏휀 έ𝜒휊𝜐휇휀: 𝛥𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 

 Επομένως οι αρχικές υποθέσεις μετατρέπονται ως εξής: 

𝛨0: 휌 = 1 ή 𝛿 = 0, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄𝛼ί𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒ 𝛥𝛦𝛮 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 

𝛨1: 휌 < 1 ή 𝛿 ≠ 0, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά 𝛥𝛦𝛮 έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄𝛼ί𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒  휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂  

 Αν όντως η χρονολογική σειρά που εξετάζουμε έχει μοναδιαία ρίζα, τότε παίρνουμε 

τις πρώτες διαφορές (𝛥𝑌 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) και ελέγχουμε ξανά αν βοήθησαν στην απαλοιφή της 

μοναδιαίας ρίζας. (Dickey & Fuller, 1979) 

 Αρχικά, η αποδοχή ή η απόρριψη των ανωτέρω υποθέσεων γίνονταν με τις τιμές που 

παίρνουμε από τον έλεγχο Dickey – Fuller, το στατιστικό t όπως το ονόμασαν οι δύο 

ερευνητές, για τον συντελεστή δ και πίνακες που οι ίδιοι είχαν καταρτήσει στην ίδια εργασία. 

Παρόλα αυτά ο καθηγητής James Mackinnon το 1991 εξέδωσε μια εργασία με τίτλο  

“Critical values for cointegration tests” στην οποία παρέθεται πίνακες που παρέχουν 

ακόμη πιο ακριβείς κριτικές τιμές και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των 

Dickey – Fuller. (MacKinnon, 2010) 

 Στην εργασία τους οι Dickey και Fuller έδωσαν συνολικά τρεις μορφές εξισώσεων: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿2𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 Απλό υπόδειγμα (4.3.2) 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿2𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 Υπόδειγμα με σταθερά (4.3.3) 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑡 + 𝛿2𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 Υπόδειγμα με σταθερά και τάση (4.3.4)  

όπου: 𝑌𝑡 = 휂 휇휀𝜏𝛼𝛽휆휂𝜏ή 𝜎𝜏𝛼 휀휋ί휋휀𝛿𝛼 𝜏휂𝜍 𝜏휂휈 𝜒휌휊휈휄휅ή 휋휀휌ί휊𝛿휊 𝑡 

 𝛿0, 𝛿1, 𝛿2: 𝜎𝜐휈𝜏휀휆휀𝜎𝜏έ𝜍 휋휌휊𝜍 휀휅𝜏ί휇휂𝜎휂 

 𝑒𝑡 = 𝛿휄𝛼𝜏𝛼휌𝛼휅𝜏휄휅ό𝜍 ό휌휊𝜍 

 

4.3.2 Επαυξημένος έλεγχος των Dickey και Fuller 

 

 Ο παραπάνω έλεγχος ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο διαταρακτικός όρος et είναι 

μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο 

επαυξημένος έλεγχος των Dickey – Fuller, τον οποίο βρήκαν και μελέτησαν οι ίδιοι 

ερευνητές. Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller βασίζεται στην προσθήκη επιπλέον όρων 
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υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής η οποία μπορεί να ελαχιστοποιήσει την 

αυτοσυσχέτιση όταν αυτή εμφανίζεται. Ο απλός έλεγχος των Dickey – Fuller ερευνά την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξης [AR(1)]. Σε 

περίπτωση όμως που το αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα της χρονοσειράς είναι μεγαλύτερης 

τάξης τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπόδειγμα μεγαλύτερης τάξης για να αποκλείσουμε 

πιθανή αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα (Dickey & Fuller, 1981). Έτσι οι τρεις μορφές των 

εξισώσεων που δόθηκαν παραπάνω λαμβάνουν την μορφή: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿2𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖

𝜌

𝑖=1

𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑒𝑡 Απλό υπόδειγμα (4.3.5) 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿2𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖

𝜌

𝑖=1

𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑒𝑡 Υπόδειγμα με σταθερά (4.3.6) 

𝛥𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑡 + 𝛥𝑌𝑡 = 𝛿2𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖

𝜌

𝑖=1

𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 𝑒𝑡 Υπόδειγμα με σταθερά και τάση (4.3.7) 

όπου: 𝑌𝑡 = 휂 휇휀𝜏𝛼𝛽휆휂𝜏ή 𝜎𝜏𝛼 휀휋ί휋휀𝛿𝛼 𝜏휂𝜍 𝜏휂휈 𝜒휌휊휈휄휅ή 휋휀휌ί휊𝛿휊 𝑡 

 𝛥𝑌𝑡−𝑖: 휋휌ώ𝜏휀𝜍 𝛿휄𝛼𝜑휊휌έ𝜍 휇휀 𝑡 − 𝑖 𝜒휌휊휈휄휅έ𝜍 𝜐𝜎𝜏휀휌ή𝜎휀휄𝜍 

 𝑖 = 1,2, … , 휌 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜒휌휊휈휄휅ώ휈 𝜐𝜎𝜏휀휌ή𝜎휀𝜔휈 

 𝛿0, 𝛿1, 𝛿2: 𝜎𝜐휈𝜏휀휆휀𝜎𝜏έ𝜍 휋휌휊𝜍 휀휅𝜏ί휇휂𝜎휂 

 𝑒𝑡 = 𝛿휄𝛼𝜏𝛼휌𝛼휅𝜏휄휅ό𝜍 ό휌휊𝜍 

  

Για την αποδοχή ή την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης συγκρίνουμε και πάλι τις τιμές 

του t στατιστικού του συντελεστή δ με τις αντίστοιχες τιμές από τους πίνακες του 

MacKinnon. 

𝛨0: 휌 = 1 ή 𝛿2 = 0, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄𝛼ί𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒ 𝛥𝛦𝛮 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂 

𝛨1: 휌 < 1 ή 𝛿2 ≠ 0, 휂 𝜒휌휊휈휊𝜎휀휄휌ά 𝛥𝛦𝛮 έ𝜒휀휄 휇휊휈𝛼𝛿휄𝛼ί𝛼 휌ί휁𝛼 ⇒ 휀ί휈𝛼휄 𝜎𝜏ά𝜎휄휇휂  

ή εναλλακτικά 

Αν |𝐴𝐷𝐹| > |𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡| 𝛼휋휊휌휌ί휋𝜏휀𝜏𝛼휄 휂 휇휂𝛿휀휈휄휅ή 𝜐휋ό휃휀𝜎휂 휅𝛼휄 휂 𝜎휀휄휌ά 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝝈𝝉ά𝝈𝜾𝝁𝜼 

Αν  |𝐴𝐷𝐹| < |𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡|𝛾ί휈휀𝜏𝛼휄 𝛼휋휊𝛿휀휅𝜏ή 휂 휇휂𝛿휀휈휄휅ή 𝜐휋ό휃휀𝜎휂, 휂 𝜎휀휄휌ά 𝜹𝜺𝝂 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 𝝈𝝉ά𝝈𝜾𝝁𝜼   

 Επομένως πριν προχωρήσουμε στον επαυξημένο έλεγχο των Dickey - Fuller (ADF) 

πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο της υπόθεσης του λευκού θορύβου δηλαδή την επιλογή του 

αριθμού των χρονικών υστερήσεων. Ο μέγιστος αριθμός των χρονικών υστερήσεων της 
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εξαρτημένης μεταβλητής που μπορούμε να εισάγουμε στα υποδείγματα του επαυξημένου 

ελέγχου των Dickey και Fuller δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την ποσότητα n1/3, όπου 

n ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος. (Said & Dickey, 1984) 

 Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της 

τρέχουσας μεταβλητής και των τιμών που παίρνει αυτή σε προηγούμενες περιόδους. Στην 

περίπτωση αυτή η εκτίμηση του υποδείγματος με χρονικές υστερήσεις μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα την εμφάνιση του προβλήματος της πολυσυγγραμμικότητας (ύπαρξη γραμμικών 

σχέσεων μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών) με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στη 

σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εκτιμητών. Για την επιλογή 

των χρονικών αυτών υστερήσεων (σε περίπτωση που δε δίνονται από την οικονομική 

θεωρία) χρησιμοποιούμε τα παρακάτω κριτήρια: 

 Τον συντελεστή προσδιορισμού ή τον διορθωμένο συντελεστή προσδιορισμού 

 Το κριτήριο της μέγιστης λογαριθμικής πιθανοφάνειας 

 Το κριτήριο του Akaike 

 Το κριτήριο του Schwarz 

 Το κριτήριο των Hannan και Quinn 

 Τον έλεγχο των πολλαπλασιαστών Lagrange (αφορά την αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων αλλά ελέγχει και τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων) 

 Τα παραπάνω κριτήρια καθορίζουν το άριστο επίπεδο χρονικών υστερήσεων που θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί στο υπόδειγμα. Εντούτοις, η αύξηση των συνυπολογιζόμενων 

χρονικών υστερήσεων συνεπάγεται απώλεια βαθμών ελευθερίας καθώς αυξάνονται οι 

μεταβλητές που αποτελούν το υπόδειγμα. Στην ιδεατή περίπτωση όλα τα κριτήρια θα έδιναν 

τον ίδιο αριθμό χρονικών υστερήσεων. Παρόλα αυτά στην πραγματικότητα σπανίως 

συμβαίνει αυτό κι έτσι επιλέγεται ο αριθμός χρονικών υστερήσεων που υποδεικνύεται από 

την πλειοψηφία των κριτηρίων. (Δριτσάκης, 2006) 

 

4.3.3 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Phillips και Perron 

 

 Οι Phillips – Perron (1988) πρότειναν έναν άλλο τρόπο για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της αυτοσυσχέτισης με τη διόρθωση του στατιστικού t του συντελεστή δ2 της 

μεταβλητής Χt-1 της εξίσωσης: 

 𝛥𝑋𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑡 + 𝛿2𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡 (4.3.8) 
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 Επομένως, η μεθοδολογία των Phillips – Perron αντιμετωπίζει μία πιθανή μη τυχαιότητα 

των καταλοίπων τροποποιώντας την t κατανομή με τη βοήθεια μη παραμετρικών μεθόδων. Η 

τροποποίηση αυτή στην κατανομή t λαμβάνει υπόψη της τόσο την αυτοσυσχέτιση μιας 

άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα, όσο και την ετεροσκεδαστικότητα. 

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

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

ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey – Fuller από τους 

πίνακες του MacKinnon. Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ για τον έλεγχο των Dickey – 

Fuller βρίσκουμε τον κατάλληλο αριθμό των όρων για τις διαφορές της εξαρτημένης 

μεταβλητής, στον έλεγχο των Phillips – Perron πρέπει να οριστεί η υστέρηση p της 

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

αυτοσυσχέτισης. Ο αριθμός αυτός p των υστερήσεων δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  

𝑝 = 휇휄휅휌ό𝜏휀휌휊𝜍 𝛼휅έ휌𝛼휄휊𝜍 [4(
𝑛

100
)

2
9] 

όπου n: το μέγεθος του δείγματος (Phillips & Perron, 1988) 

 Συνοψίζοντας, οι έλεγχοι των Dickey – Fuller και Phillips – Perron παρότι είναι 

παρόμοιοι εντούτοις έχουν ορισμένες βασικές διαφορές: 

1. Στον έλεγχο ADF γίνεται η υπόθεση ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν αυτοσυσχετίζονται 

και έχουν σταθερή διακύμανση. Αντίθετα στον έλεγχο των PP δεν είναι απαραίτητη η 

ισχύς αυτών των υποθέσεων. 

2. Ο έλεγχος των ADF αφορά αυτοπαλίνδρομα σχήματα ενώ αυτός των PP καλύπτει 

πέραν των αυτοπαλίνδρομων σχημάτων, τα σχήματα κινητού μέσου (MA) και τα 

μικτά σχήματα (ARMA) 

3. Ο έλεγχος των ADF εξετάζει την αυτοσυσχέτιση των αυτοπαλίνδρομων σχημάτων 

ενώ αυτός των PP εξετάζει και την ετεροσκεδαστικότητα των προαναφερθέντων 

σχημάτων. 

 

4.4 Συνολοκλήρωση 
 

 Η ύπαρξη τάσης σε μια χρονολογική σειρά, είτε είναι στοχαστική είτε είναι 

προσδιοριστική, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα αφού οδηγεί σε ψευδείς (κίβδηλες) 

παλινδρομήσεις με μη ερμηνεύσιμα αποτελέσματα της t στατιστικής, των κριτηρίων καλής 
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προσαρμογής και της ερμηνείας της παλινδρόμησης. Στην οικονομική επιστήμη, οι 

περισσότερες χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν μία μορφή τάσης. Όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα, ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας είναι ο πιο ακριβής τρόπος εντοπισμού και 

διόρθωσης της στασιμότητας. Παρόλα αυτά οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δεν αποτελούν τον 

ιδεατό τρόπο επίλυσης του προβλήματος της στασιμότητας καθώς λαμβάνοντας τις πρώτες 

διαφορές οδηγούμαστε σε απώλεια των μακροχρόνιων ιδιοτήτων αφού το υπόδειγμα με τις 

πρώτες διαφορές δεν έχει μακροχρόνια λύση.  

 Η έννοια της συνολοκλήρωσης είναι σημαντική καθώς επιτρέπει την περιγραφή μιας 

πιθανής σχέσης μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χρονολογικών 

σειρών, διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητα της στασιμότητας. Ως κατάσταση ισορροπίας 

ορίζεται η κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει τάση αλλαγής, δηλαδή μια κατάσταση στην 

οποία ελκύεται το σύστημα. 

 Η σημασία της συνολοκλήρωσης οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: 

1. Συνδέει σειρές υψηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης για τις οποίες υπάρχει ένας 

γραμμικός συνδυασμός χαμηλότερου βαθμού ολοκλήρωσης που μπορεί να 

χαρακτηρίσει την σχέση ισορροπίας μεταξύ αυτών των σειρών. 

2. Προκύπτει διαφοροποίηση ανάμεσα στην ερμηνεύσιμη παλινδρόμηση και την 

κίβδηλη. Απλούστερα, παλινδρομήσεις που σχετίζουν τα επίπεδα των χρονοσειρών 

έχουν νόημα μόνο όταν οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. 

3.  Ένα σύνολο μεταβλητών που συνολοκληρώνονται μπορεί να παρουσιαστεί μέσω του 

υποδείγματος διόρθωσης σφαλμάτων. 

Αν υποθέσουμε την ύπαρξη δύο μεταβλητών Χ και Y που βρίσκονται σε μακροχρόνια 

κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή συνολοκληρώνονται, η διαφορά τους δηλώνει την απόκλιση 

από την κατάσταση ισορροπίας και περιέχει σημαντική πληροφορία καθώς κατά μέσο όρο το 

σύστημα τείνει προς αυτήν την κατάσταση ισορροπίας.  

 Αν Χ – Y > 0 Αναμένεται πτώση της μεταβλητής Χ 

 Αν Χ – Y < 0  Αναμένεται αύξηση της μεταβλητής Y 

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η διαφορά ονομάζεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος και 

αναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση ισορροπίας. 

 Οι υποθέσεις για την συνολοκλήρωση δύο χρονολογικών σειρών διατυπώνονται ως 

εξής: 
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 Η0: δεν υπάρχει συνολοκληρωμένη σχέση μεταξύ των χρονολογικών σειρών 

 Η1: Υπάρχει συνολοκληρωμένη σχέση μεταξύ των χρονολογικών σειρών 

 

 Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες μεθόδων για την συνολοκλήρωση. Η πρώτη 

κατηγορία αναφέρεται στις μεθόδους της μιας εξίσωσης (Engle-Granger, Phillips-Qualiaris) . 

Οι μέθοδοι εκτίμησης αυτής της κατηγορίας βασίζονται στην τροποποιημένη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων (FMOLS). H δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε ένα σύστημα 

εξισώσεων όπου όλες οι σειρές μπορούν να εμφανιστούν ως ενδογενείς και ως εξωγενείς 

μεταβλητές με χρονικές υστερήσεις. Η μέθοδος εκτίμησης της κατηγορίας αυτής βασίζεται 

στην μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας και ονομάζεται έλεγχος του Johansen, παίρνοντας 

το όνομα του στατιστικολόγου και οικονομέτρη Soren Johansen που την ανέπτυξε. 

 

4.4.1 Μέθοδοι της μιας εξίσωσης 

 

 

Μέθοδος Engle – Granger 

 Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τους Engel και Granger το 1987. Σύμφωνα με την 

εργασία τους: 

«Δύο χρονολογικές σειρές 𝑌1,𝑡 και 𝛶2,𝑡 είναι συνολοκληρωμένες βαθμού d και b όπου d ≥ b ≥ 

0 και συμβολίζουμε με 𝑌1,𝑡 και 𝑌2,𝑡 ~ 𝐶𝐼(𝑑, 𝑏), 𝛼휈:  

1. Και οι δύο είναι ολοκληρωμένες βαθμού d 

2. Υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός τους, 𝑊𝑡 = 𝑎1𝑌1,𝑡 + 𝛼2𝑌2,𝑡, ο οποίος δίνει μια 

σειρά που είναι ολοκληρωμένη βαθμού (𝑑 − 𝑏) 

3. Το διάνυσμα [𝛼1, 𝛼2] ονομάζεται διάνυσμα συνολοκλήρωσης (Cointegration 

Vector)» 

Στην περίπτωση των n μεταβλητών, ο ορισμός της συνολοκλήρωσης είναι: 

«Αν Yt είναι ένα n x 1 διάνυσμα των σειρών Y1t, Y2t,…, Ynt τότε: 

1. Κάθε μία από αυτές είναι ολοκληρωμένες βαθμού d [I(d)]. 

2. Υπάρχει ένα n x 1 μη μηδενικό διάνυσμα β, τέτοιο ώστε Y'tβ ~  I(d,b) και επομένως 

Y'tβ ~  CI(d,b). 

3. Το διάνυσμα β καλείται διάνυσμα συνολοκλήρωσης. 
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Ο δεύτερος ορισμός αφορά παραπάνω από δύο χρονοσειρές. Όταν το διάνυσμα των 

ανεξάρτητων μεταβλητών περιλαμβάνει περισσότερα από δύο στοιχεία τότε το διάνυσμα 

συνολοκλήρωσης ίσως να μην είναι μοναδικό. Αν n το πλήθος των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης τότε έχουμε n – 1 γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα συνολοκλήρωσης. Ο 

αριθμός των ανεξάρτητων διανυσμάτων συνολοκλήρωσης λέγεται τάξη συνολοκλήρωσης 

(Cointegration rank). 

Η μέθοδος Engle – Granger ή μέθοδος των καταλοίπων όπως αλλιώς ονομάζεται γίνεται σε 

δυο στάδια. 

Βήμα 1: Προσδιορίζουμε την τάξη ολοκλήρωσης των σειρών. Σε περίπτωση που η τάξη 

όλων των χρονολογικών σειρών είναι ίδια συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα. Αν η τάξη των 

σειρών δεν είναι ίδια η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η μέθοδος ARDL (Auto-Regressive 

Distributed Lag) 

Βήμα 2: Εξετάζουμε τη μοναδιαία ρίζα των καταλοίπων από την παρακάτω εξίσωση: 

 

𝛥�̂�𝑡 = 𝛿2 ∗ �̂�𝑡−1 +  ∑ 𝛽𝜏 ∗ 𝛥�̂�𝑡−1

𝜌−1

𝑖=1

+  𝑒𝑡 (4.4.1) 

 

Αν τα κατάλοιπα είναι στάσιμα σε μια τάξη μικρότερη από αυτή που είναι οι μεταβλητές 

τότε αυτές χαρακτηρίζονται συνολοκληρωμένες. Επομένως υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ τους. Ο έλεγχος των καταλοίπων γίνεται με τον επαυξημένο έλεγχο των 

Dickey – Fuller. Ας σημειωθεί ότι οι κριτικές τιμές εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος του 

δείγματος και το επίπεδο σημαντικότητας όσο και από τον αριθμό των μεταβλητών που 

περιλαμβάνει η παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης. 

 

Μέθοδος των Phillips και Qualiaris 

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τους Phillips και Qualiaris και δημοσιεύτηκε το 1990. 

Αυτός ο έλεγχος ακολουθεί παρόμοια διαδικασία με την μέθοδο Engle – Granger που 

προαναφέρθηκε. Η διαφοροποίηση τους έγγυται στο δεύτερο βήμα καθώς εκεί 

χρησιμοποιείται ο έλεγχος των Phillips και Perron για την εξέταση ύπαρξης ή μη μοναδιαίας 
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ρίζας. Επομένως και ακολουθώντας τα παραπάνω, η μεθοδολογία της μεθόδου των Phillips 

και Qualiaris μπορεί να περιγραφεί από τα παραπάνω βήματα. 

 

4.4.2 Μέθοδος συστήματος εξισώσεων (Μέθοδος Johansen) 

 

Η κυριότερη μεθοδολογία της συνολοκλήρωσης στην κατηγορία των συστημάτων 

εξισώσεων είναι αυτή του Johansen. Ο συγκεκριμένος έλεγχος αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο 

από τον Δανό στατιστικολόγο και οικονομέτρη Soren Johansen με την βοήθεια της Katarina 

Juselius, στατιστικολόγου από την Σουηδία. (Johansen, 1991; Johansen & Juselius, 1990) 

Ο έλεγχος του Johansen μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολυμεταβλητή γενίκευση του 

επαυξημένου ελέγχου των Dickey και Fuller. Ο όρος γενίκευση οφείλεται στην μελέτη 

γραμμικών συνδυασμών των μεταβλητών για την εύρεση μοναδιαίων ριζών. Ο έλεγχος του 

Johansen και οι εκτιμήσεις που προέρχονται από αυτόν, βασιζόμενες στην μέθοδο της 

μέγιστης πιθανοφάνειας, κάνουν εφικτή την εκτίμηση όλων των συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων, όταν υπάρχουν περισσότερες των δύο μεταβλητές. Γενικά, για τον έλεγχο του 

Johansen ισχύει πως αν μελετώνται n μεταβλητές και όλες παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, 

τότε υπάρχουν το πολύ n – 1 συνολοκληρωμένα διανύσματα. Όπως και στον έλεγχο των 

Dickey και Fuller, η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας υποδηλώνει την αδυναμία εφαρμογής της 

τυπικής ασυμπτωτικής κατανομής. Αξίζει να σημειώσουμε πως αν από τον έλεγχο του 

Johansen προκύψουν τόσα συνολοκληρωμένα διανύσματα όσες και οι μεταβλητές που 

μελετώνται, τότε αυτές δεν παρουσιάζουν μοναδιαίες ρίζες. 

Η μεθοδολογία του Johansen έχει ως απαρχή τα υποδείγματα αυτοπαλίνδρομων 

διανυσμάτων (VAR).  

Έστω ένα αυτοπαλίνδρομο διάνυσμα τάξης p που δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 𝑦𝑡 = 휇 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡 (4.4.2) 

 

όπου: Α1, Α2, ..., Αp είναι οι μήτρες των παραμέτρων τάξης p η καθεμία 
 εt είναι το διάνυσμα των καταλοίπων με μέσο και σταθερή διακύμανση 
 yt είναι ένα n x 1 διάνυσμα μεταβλητών ολοκληρωμένων τάξης 1, Ι(1) 

 

Το συγκεκριμένο VAR υπόδειγμα μπορεί να γραφεί και ως: 
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𝛥𝑦𝑡 = 휇 + 𝛱𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛤𝜄 𝛥𝑦𝑡−𝑖

𝑝−1

𝑖=1

+ 휀𝑡 (4.4.3) 

 

όπου: 𝛱 = ∑ 𝐴𝑖

𝑝

𝑖=1

− 𝐼 휅𝛼휄 𝛤𝑖 = − ∑ 𝛢

𝑝

𝑗=𝑖+1

 (4.4.4)/(4.4.5) 

 

Ο βαθμός της μήτρας (έστω r) των παραμέτρων ή αλλιώς μήτρας ισορροπίας 

προσδιορίζει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι διακρίνουμε τρεις 

περιπτώσεις σε σχέση με τον βαθμό της μήτρας Π: 

 r(Π) = 0  Κάθε στοιχείο της Π είναι μηδέν. Οπότε το διανυσματικό υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών (VEC) γίνεται ένα υπόδειγμα διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (υπόδειγμα VAR) στις πρώτες διαφορές ΔΥt που οι 

μεταβλητές του είναι στάσιμες ολοκληρωμένες μηδενικής τάξης Ι(0), αφού οι 

μεταβλητές Υt είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην περίπτωση αυτή οι 

μεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται. 

 r(Π) = πλήρης βαθμός.  Αυτό μπορεί να συμβεί μόνον όταν το διάνυσμα των 

μεταβλητών Υt είναι στάσιμο οπότε το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (VEC) δεν έχει νόημα. 

 r(Π) = μειωμένος βαθμός.  Αυτό σημαίνει ότι οι στήλες της μήτρας Π δεν είναι 

όλες γραμμικά ανεξάρτητες, πράγμα που επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών του διανύσματος Υt. Επομένως στην 

περίπτωση που η μήτρα Π έχει βαθμό μικρότερο από την τάξη της ρ που 

ταυτίζεται με τον αριθμό των ενδογενών μεταβλητών, τότε μπορούμε να πούμε 

ότι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται. Στην περίπτωση αυτή το ορθό προς 

εκτίμηση υπόδειγμα είναι το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και όχι το υπόδειγμα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων στις διαφορές, διότι η παράλειψη του όρου 

διόρθωσης σφάλματος από το υπόδειγμα θα οδηγούσε σε σοβαρά λάθη 

εξειδίκευσης αφού οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται και η βραχυχρόνια 

συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών επηρεάζεται από την πορεία προς τη 

μακροχρόνια ισορροπία. 

Ο αριθμός των σχέσεων συνολοκλήρωσης προσδιορίζεται από τον ίδιο βαθμό της 

μήτρας Π. Έτσι αν έχουμε ρ ενδογενείς μεταβλητές και κάθε μία είναι ολοκληρωμένη 
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πρώτης τάξης Ι(1) τότε μπορούμε να έχουμε το πολύ ρ – 1 γραμμικά ανεξάρτητες σχέσεις 

συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση δηλαδή ενός διμεταβλητού υποδείγματος θα έχουμε μία 

ανεξάρτητη σχέση συνολοκλήρωσης. Αν θεωρήσουμε ότι ο βαθμός της μήτρας Π είναι έστω 

r < ρ, τότε θα έχουμε αντίστοιχα r διανύσματα συνολοκλήρωσης που είναι στάσιμα, δηλαδή r 

σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

Η μεθοδολογία του Johansen, οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του αριθμού των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των ρ μεταβλητών του διανύσματος Υt ή του βαθμού 

συνολοκλήρωσης r. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο βαθμός μιας μήτρας που ορίζεται ως ο 

βαθμός των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών της μήτρας Π ισούται με τον αριθμό των 

ιδιοτιμών (ριζών) της μήτρας Π που είναι μη μηδενικές. 

Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

είναι ότι αν υπάρχουν r διανύσματα συνολοκλήρωσης, τότε μόνο r γραμμικοί συνδυασμοί 

των μεταβλητών είναι στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ οι υπόλοιποι είναι 

μη στάσιμοι. Η υπόθεση μηδέν ότι έχουμε r το πολύ διανύσματα συνολοκλήρωσης μπορεί να 

διατυπωθεί με την υπόθεση στατιστικής σημαντικότητας των τελευταίων ιδιοτιμών.  

𝐻0: 휆𝑖 = 0, 𝛾휄𝛼 𝑖 = 𝑟 + 1, … , 휌 

Στην παραπάνω υπόθεση το r, υποδεικνύει ότι μόνο οι πρώτες λ1...λn ιδιοτιμές είναι μη 

μηδενικές. 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται συγκρίνοντας τη λογαριθμική συνάρτηση πιθανοφάνειας όταν 

επιβάλλουμε τον παραπάνω περιορισμό για διάφορες τιμές του r με την αντίστοιχη χωρίς τον 

περιορισμό. Αυτό είναι το κριτήριο του λόγου πιθανοφανειών και ακολουθεί την Χ2 

κατανομή.  

Για την εναλλακτική υπόθεση υπάρχουν δύο τύποι ελέγχων: 

 Έλεγχος ίχνους (Τrace test)  

Με τον έλεγχο αυτό ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις:  

𝛨0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 = 0) 

𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≥ 1) 

εναλλακτικά 

𝛨0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝜏휊 휋휊휆ύ 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≤ 1) 
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𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≥ 2) 

εναλλακτικά 

𝛨0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝜏휊 휋휊휆ύ 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≤ 휌 − 1) 

𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≥ 휌) 

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό:  

 

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 =  −𝑇 ∗ ∑ log(1 − 휆�̂�)

𝜌

𝑖=𝑟+1

 휇휀 𝑟 = 0,1, … , 휌 − 1 (4.4.6) 

 

Ο έλεγχος εφαρμόζεται διαδοχικά για τις τιμές αυτές. Έτσι αποδοχή της Ηο για h = 0 

δηλώνει τη διακοπή της διαδικασίας. Διαφορετικά συνεχίζουμε για h ≤ 1, h ≤ 2…….μέχρι 

την τιμή h για την οποία αποδεχόμαστε την Ηο. Οι κριτικές τιμές για τον παραπάνω έλεγχο 

παρέχονται από τους Osterwaid – Lenum.(Osterwald-Lenum, 1992) 

 

Έλεγχος μέγιστης ιδιοτιμής ( λ - max test)  

Με τον έλεγχο αυτό ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις:  

𝐻0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 = 0) 

𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 = 1) 

εναλλακτικά 

𝛨0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝜏휊 휋휊휆ύ 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≤ 1) 

𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 = 2) 

εναλλακτικά 

𝛨0: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝜏휊 휋휊휆ύ 𝑟 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 ≤ 휌 − 1) 

𝐻1: 𝛶휋ά휌𝜒휊𝜐휈 𝑟 + 1 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏𝛼 𝜎𝜐휈휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 (𝑟 = 휌) 

Για τον έλεγχο της ιδιοτιμής χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό: 
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𝐽𝑚𝑎𝑥 =  −𝑇 ∗ ln (1 − 휆𝑟+1̂ 휇휀 𝑟 = 0,1, … , 휌 − 1 (4.4.7) 

 

Οι κριτικές τιμές για τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους σχετικούς πίνακες του 

Osterwaid – Lenum. 

Περιληπτικά τα στάδια του ελέγχου του Johansen συνοψίζονται ως εξής: 

1. Βρίσκουμε την τάξη του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος (VAR) 

χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο. 

2. Υπολογίζουμε τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής και επομένως 

προσδιορίζουμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. 

3. Συμφωνα με το βαθμό συνολοκλήρωσης r (όπου r < ρ: αριθμός μεταβλητών) 

εκτιμούμε τα διανύσματα συνολοκλήρωσης με την μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. (Johansen, 1991; Johansen & Juselius, 1990; Δριτσάκης, 2006) 

 

4.5 Υποδείγματα διόρθωσης λάθους (Error Correction Model) 
 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα είναι ένας 

τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που 

υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Οι Engel and Granger υποστήριξαν ότι αν 

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

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, αν δύο 

μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, τότε η βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας μπορεί να 

διατυπωθεί ως ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (ECM). Το παραπάνω είναι γνωστό ως 

θεώρημα αντιπροσωπεύσεως του Granger. 

 Ο μηχανισμός αυτός προσδιορίζει την βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας συνυπολογίζοντας 

και την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας περιλαμβάνοντας όλες τις μεταβλητές (υστερήσεις 

μεταβλητών) σε μια εξίσωση. Γενικά, ο μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος μιας εξίσωσης 

διατυπώνεται ως εξής: 

𝛥𝑌𝑡 = 𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 (𝛥𝑌𝑡, 𝛥𝑋𝑡, … ) + 휆 ∗ 휇𝑡−1 + 𝑒𝑡 

όπου: lagged (ΔYt, ΔXt, … ) οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών του υποδείγματος ή 

εναλλακτικά οι πρώτες υστερήσεις των μεταβλητών του 

υποδείγματος ή βραχυχρόνιο σκέλος της εξίσωσης 
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 λ ο βραχυπρόθεσμος συντελεστής προσαρμογής ή λάθος 

ανισορροπίας, 0 < 휆 < 1 

 μt−1 τα εκτιμημένα κατάλοιπα από την παλινδρόμηση της 

συνολοκλήρωσης 

 et διαδικασία λευκού θορύβου 
 

Αντίστοιχα, ο μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος για σύστημα εξισώσεων διατυπώνεται ως 

εξής:  

𝛥𝑌𝑡 = 𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 (𝛥𝑌𝑡 , 𝛥𝑋𝑡 , … ) + 휆1 ∗ 𝑢𝑡−1 + 𝑒𝑡, για |휆1| ≠ 0 

𝛥𝑋𝑡 = 𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 (𝛥𝑌𝑡 , 𝛥𝑋𝑡 , … ) + 휆2 ∗ 𝑢𝑡−1 + 𝑒𝑡, για |휆2| ≠ 0 

⋮ 

 

όπου: lagged (ΔYt, ΔXt, … ) οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών του υποδείγματος ή 

εναλλακτικά οι πρώτες υστερήσεις των μεταβλητών του 

υποδείγματος ή βραχυχρόνιο σκέλος της εξίσωσης 

 λ1, λ2, … οι βραχυπρόθεσμοι συντελεστές προσαρμογής ή λάθη 

ανισορροπίας, 0 < 휆 < 1 

 ut−1 σφάλμα παλινδρόμησης της συνολοκλήρωσης 

 et διαδικασία λευκού θορύβου 

 

Το σφάλμα ισορροπίας (ανισορροπίας) που περιλαμβάνεται στους όρους του 

υποδείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη 

μακροχρόνια συμπεριφορά των μεταβλητών. 

Η εξειδίκευση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών αναγκάζει τη μακροπρόθεσμη 

συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών να συγκλίνει προς τη σχέση συνολοκλήρωσης, ενώ 

παράλληλα διευθετεί τη βραχυχρόνια δυναμική. Η δυναμική εξειδίκευση του υποδείγματος 

προτείνει τη διαγραφή των μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών μέχρι να επιτευχθεί μία 

παλινδρόμηση με όλους τους συντελεστές στατιστικά σημαντικούς. Ένα υποσύνολο των 

μεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν είναι στατιστικά σημαντικές, έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί αν μπορούν να διαγραφούν από το υπόδειγμα. Κάθε μία από τις στατιστικά μη 

σημαντικές μεταβλητές διαγράφεται από το γενικό δυναμικό υπόδειγμα, ενώ παράλληλα 

διατηρείται ο όρος της διόρθωσης του σφάλματος, ο οποίος πρέπει να είναι αρνητικός και 

στατιστικά σημαντικός. Ο εκτιμημένος συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος μετρά 
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την ταχύτητα προσαρμογής που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο 

δυναμικό υπόδειγμα.  

Η εκτίμηση ενός υποδείγματος διόρθωσης λαθών μπορεί να γίνει σε δύο στάδια σύμφωνα 

με τους Engle και Granger, αφού προηγουμένως έχει γίνει απαραιτήτως ο έλεγχος της 

συνολοκλήρωσης. Τα στάδια της διαδικασίας αυτής είναι: 

1. Εκτιμάται η συνάρτηση συνολοκληρωσης με τον εκτιμητή ελαχίστων 

τετραγώνων και εξετάζεται η στασιμότητα των καταλοίπων. 

2. Τα εκτιμημένα κατάλοιπα εισάγονται στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και 

εκτιμάται αυτή η νέα σχέση με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

Το δεύτερο στάδιο της ανωτέρω διαδικασίας οφείλεται στην δυναμικότητα του υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος. (Engle & Granger, 1987; Δριτσάκης, 2006; Συριόπουλος & Φίλιππας, 

2010) Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων 

προσδιορίζεται απο τα παρακάτω κριτήρια: 

 Λόγος πιθανοφάνειας (LR) 

 Πεπερασμένο σφάλμα πρόβλεψης (FPE) 

 Akaike Information Criterion (AIC) 

 Schwarz Criterion (SC) 

 Hannan – Quinn Criterion (HC) 

 

4.6 Αιτιότητα κατά Granger 
 

Σε ένα σύστημα εξισώσεων οι μεταβλητές που προσδιορίζονται από κοινού (jointly 

determined) είναι οι ενδογενείς μεταβλητές (endogenous variables), ενώ οι εξωγενείς 

(exogenous) και οι προκαθορισμένες (predetermined) είναι οι μεταβλητές που είναι 

δεδομένες. Οι εξωγενείς μεταβλητές προσδιορίζονται έξω από το σύστημα, ενώ οι 

προκαθορισμένες είναι ενδογενείς με χρονική υστέρηση. 

Στην κλασική, παραδοσιακή, προσέγγιση των υποδειγμάτων ταυτόχρονων εξισώσεων η 

ταξινόμηση των μεταβλητών σε ενδογενείς και εξωγενείς, όπως επίσης και οι αιτιώδεις 

σχέσεις ανάμεσα τους είναι δεδομένες a priori. Δηλαδή, δεν υπόκεινται σε στατιστικό 

έλεγχο. (Christ, 1994) 

 Η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής στο πρόσφατο παρελθόν με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων για τον έλεγχο της εξωγένειας και της 
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αιτιότητας. Από τις γνωστότερες κριτικές που ασκήθηκαν ήταν αυτή του Liu (Liu Critique) 

που αναφέρεται στο γεγονός ότι προκειμένου να επιτευχθεί η ταυτοποίηση μιας εξίσωσης 

παραλείπονται μεταβλητές οι οποίες όμως θα έπρεπε να περιλαμβάνονται. Επιπλέον, η 

ταξινόμηση των μεταβλητών σε ενδογενείς και εξωγενείς είναι πολλές φορές αυθαίρετη. 

(Liu, 1960) 

 Η δεύτερη σοβαρή κριτική είναι γνωστή ως κριτική Lucas (Lucas Critique) και 

αναφέρεται στην υπόθεση της ανεξαρτησίας των συντελεστών από τις μεταβολές στις 

εξωγενείς μεταβλητές. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την κριτική Lucas, οι διαρθρωτικοί  

συντελεστές σε ένα σύστημα εξισώσεων δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι παραμένουν σταθεροί 

όταν μεταβάλλονται οι εξωγενείς μεταβλητές, με συνέπεια την μη εγκυρότητα των 

προβλέψεων των μεταβολών των ενδογενών μεταβλητών, δεδομένης μιας μεταβολής στις 

εξωγενείς μεταβλητές. Το αποτέλεσμα αυτό, η μη σταθερότητα δηλαδή των διαρθρωτικών 

συντελεστών, σύμφωνα με την κριτική Lucas, οφείλεται στην υπόθεση ότι, αν 

μεταβάλλονται οι εξωγενείς μεταβλητές και τα οικονομούντα άτομα (καταναλωτές, 

παραγωγοί) αντιλαμβάνονται αυτές τις αλλαγές, θα μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους, 

πράγμα που σημαίνει, μεταβολή των διαρθρωτικών συντελεστών. (Lucas, 1976; Χρηστου, 

2008) 

 Η διατύπωση των αιτιακών σχέσεων αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης 

ενός ερευνητή. Η παλινδρόμηση είναι η ανάλυση μιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών αλλά 

δεν συνεπάγεται και αιτιότητα γιατί θεωρείται δεδομένη. Συγκεκριμένα, αυτό που δε μπορεί 

να δικαιολογήσει μια παλινδρόμηση είναι το γεγονός ότι οι μεταβολές της εξαρτημένης 

μεταβλητής Y δεν προηγούνται αλλά έπονται ή είναι συγχρονισμένες με τις μεταβολές της 

ανεξάρτητης μεταβλητής X. Η διαπίστωση της προηγήσεως (precedence)  είναι ο σκοπός της 

ανάλυσης της αιτιότητας κατά Granger (Granger Causality). (Συριόπουλος & Φίλιππας, 

2010) 

Θεωρούμε τα ακόλουθα δύο υποδείγματα δύο χρονολογικών σειρών Y και X: 

𝑌𝑡 = ∑(𝑎𝑖𝑌𝑡−𝑖) + ∑(𝛽𝑖𝛸𝑡−𝑖) + 𝑒𝑡 (4.5.1) 

𝑋𝑡 = ∑(𝛾𝑖𝑌𝑡−𝑖) + ∑(𝛿𝑖𝛸𝑡−𝑖) + 𝑒𝑡 (4.5.2) 

Υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της Y είναι επηρεασμένες από τις υστερήσεις της και από 

υστερήσεις της X και αντίστροφα. Υποθέτουμε επίσης ότι, οι διαταρακτικοί όροι δεν 

ταυτίζονται και δεν συσχετίζονται. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 



51 
 

 Οι συντελεστές 𝛽𝑖 των μεταβλητών 𝛸𝑡−𝑖 είναι στατιστικά σημαντικοί ενώ οι 

συντελεστές 𝛾𝑖 της 𝑌𝑡−𝑖 δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Τότε εντοπίζεται αιτιότητα 

κατά Granger με κατεύθυνση από την X προς την Y. 

 Οι συντελεστές 𝛽𝑖 των μεταβλητών 𝛸𝑡−𝑖  δεν είναι στατιστικά σημαντικοί ενώ οι 

συντελεστές 𝛾𝑖 της 𝑌𝑡−𝑖 είναι στατιστικά σημαντικοί. Τότε εντοπίζεται αιτιότητα κατά 

Granger με κατεύθυνση από την Υ προς την Χ. 

 Οι συντελεστές 𝛽𝑖 και 𝛾𝑖 είναι στατιστικά σημαντικοί. Τότε εντοπίζεται αιτιότητα 

κατά Granger αμφίδρομη. 

 Οι συντελεστές 𝛽𝑖 και 𝛾𝑖 δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Τότε εντοπίζεται 

ανεξαρτησία των μεταβλητών. 

 Η έννοια της αιτιότητας Granger στα αυτοπαλίνδρομα διανύσματα VAR είναι η 

ακόλουθη: 

Η μεταβλητή X δεν συνδέεται με αιτιότητα Granger με την μεταβλητή Y αν η X δεν βοηθά 

στην πρόβλεψη των τιμών της Y. (Granger, 1969) 

Για τον έλεγχο Granger θεωρούμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

𝛨𝜊: 𝛨 𝛸 𝛿휀휈 휋휌휊휅𝛼휆휀ί 𝛼휄𝜏휄ό𝜏휂𝜏𝛼 휅𝛼𝜏𝛼 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝜎𝜏휂휈 𝑌 𝜎𝜏휂휈 휋휌ώ𝜏휂 휋𝛼휆휄휈𝛿휌ό휇휂𝜎휂 𝛫𝛢𝛪  

휂 𝑌 𝛿휀휈 휋휌휊휅𝛼휆휀ί 𝛼휄𝜏ό𝜏휂𝜏𝛼 휅𝛼𝜏ά 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝜎𝜏휂휈 𝑋 𝜎𝜏휂휈 𝛿휀ύ𝜏휀휌휂 휋𝛼휆휄휈𝛿휌ό휇휂𝜎휂 

 ή 

𝛽1 = 𝛽2 =…= 0 𝛫𝛢𝛪 𝛿1 = 𝛿2 =…= 0  

𝛨1: 𝛶휋ά휌𝜒휀휄 𝛼휄𝜏휄ό𝜏휂𝜏𝛼 휅ά휋휊휄𝛼𝜍 휅𝛼𝜏휀ύ휃𝜐휈𝜎휂𝜍 

 Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιμοποιείται το κριτήριο της 

κατανομής F που δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝐹 =
𝑆𝑆𝑅𝑅−𝑆𝑆𝑅𝑈

𝑘
𝑆𝑆𝑅𝑈

𝑛−2𝑘−1

  4.5.3 

όπου: SSRR= Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίμηση 

της εξίσωσης με περιορισμό (δηλαδή παλινδρομώντας τη μεταβλητή Χ μόνον πάνω 

στις υστερήσεις της). 

 SSRU = Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίμηση 

της εξίσωσης παλινδρόμησης (πλήρης εξίσωση). 
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 k = Αριθμός των περιορισμών 

 n = Μέγεθος του δείγματος (Wald, 1940) 

 

4.6.1 Υπόδειγμα αιφνίδιων αντιδράσεων (Impulse Response Function, IRF) 

 

Τα υποδείγματα VAR που αναφέραμε παραπάνω στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι 

οικονομικές μεταβλητές αλληλοσυσχετίζονται και μεταβάλλονται από κοινού. Όμως επειδή 

στερούνται θεωρητικής βάσης, δεν υπάρχει σαφής οικονομική ερμηνεία για τους 

συντελεστές. Συνέπεια αυτού είναι, να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στα υποδείγματα 

αιφνίδιων αντιδράσεων που προσδιορίζουν την επίδραση μιας τυχαίας ξαφνικής διαταραχής 

των μεταβλητών στις ενδογενείς μεταβλητές. Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται συνήθως σε 

όρους τυπικών αποκλίσεων των διαταρακτικών όρων. 

Ένα σοκ στην i – μεταβλητή δεν επηρεάζει μόνο αυτή την μεταβλητή αλλά και τις 

άλλες ενδογενείς μεταβλητές με τον τρόπο που είναι δομημένο το δυναμικό υπόδειγμα VAR. 

Σε ένα αυτοπαλίνδρομο σύστημα η ανάλυση των αιφνίδιων αντιδράσεων αποσκοπεί στην 

μελέτη της απόκρισης (response) μιας ενδογενούς μεταβλητής που προκαλείται από μία 

διαταραχή στο σφάλμα.  Με την επιλογή αυτή, ελέγχουμε την ώθηση της επίδρασης αυτής σε 

ένα χρονικό σοκ (ή καινοτομικό σοκ) στις τρέχουσες και τις μελλοντικές τιμές των 

ενδογενών μεταβλητών. Αν τα κατάλοιπα μείνουν ασυσχέτιστα τότε η ερμηνεία της ώθησης 

αυτής είναι απλή για το σοκ αυτό. 

Τα καινοτομικά σοκ όμως συνήθως συσχετίζονται κι αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για 

τις υπόλοιπες ενδογενείς μεταβλητές. Αυτό φαίνεται γιατί το i – καινοτομικό σοκ πλέον θα 

εμφανίζεται ως κοινό συστατικό που δε θα συνδέεται με καμία μεταβλητή. 

Η ερμηνεία των συναρτήσεων απόκρισης πρέπει να γίνεται με προσοχή και τούτο 

γιατί δεν αναμένουμε καινοτομικά σοκ, σε διαφορετικές μεταβλητές, να συμβαίνουν 

ανεξάρτητα. Αν συμβαίνουν ανεξάρτητα, βασιζόμενοι στην αντίστοιχη θεωρία μπορούμε να 

προσδιορίσουμε με σχετική ευκολία την περίοδο και την ένταση της επίδρασης μιας 

μεταβλητής X σε μια μεταβλητή Y. (Συριόπουλος & Φίλιππας, 2010) 
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4.6.2 Ανάλυση της διακύμανσης (Analysis Of Variance, ANOVA) 

 

 Η ανάλυση της διακύμανσης αποτελεί ένα στατιστικό εργαλείο ανάλυσης που 

διαχωρίζει την συνολική διακύμανση σε δύο μέρη: στο μέρος που οφείλεται σε συστημικούς 

παράγοντες και στο μέρος που οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Το τμήμα που αφορά τους 

συστημικούς παράγοντες έχει στατιστική επιρροή στο δείγμα και αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης, ενώ το τμήμα που οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες δεν χρήζει περαιτέρω 

ανάλυσης. Ουσιατικά, η ανάλυση της διακύμανσης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της επιρροής που έχουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές πάνω στις εξαρτημένες. 

Η μεθοδολογία αυτή, αναπτύχθηκε το 1918 από τον Ronald Fisher. Μάλιστα, συχνά 

αναφέρεται και ως ανάλυση της διακύμανσης του Fisher. Ο Fisher, στηρίχτηκε στους 

ελέγχους της t και της z στατιστικής για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του, η οποία αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε στον τομέα της πειραματικής ψυχολογίας. (Fisher, 1936) 

 Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί ένα αρχικό στάδιο της μελέτης των 

παραγόντων που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο δείγμα. Η ανάλυση της διακύμανσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την μελέτη της ύπαρξης σχέσης τόσο μεταξύ δύο δειγμάτων όσο και 

στο ίδιο το δείγμα αυτό καθαυτό. Οι δύο παραλλαγές ANOVA που συναντώνται συχνότερα 

είναι: 

 η μονόδρομη: εξετάζει την επίδραση ενός και μόνο παράγοντα πάνω σε μία και μόνο 

μεταβλητή 

 η αμφίδρομη: εξετάζει τόσο την επίδραση ενός παράγοντα πάνω στην μεταβλητή, 

όσο και την επίδραση αυτής πάνω στον εξεταζόμενο παράγοντα 

 Με το πέρασμα του χρόνου και την αύξηση της πολυπλοκότητας των οικονομικών 

και όχι μόνο προβλημάτων, διευρύνθηκε το εύρος των προβλημάτων στα οποία μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση της διακύμανσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές σχετικά «εύκολη» συγκριτικά με άλλες που θα μας 

παρείχαν παρόμοια πληροφορία. Μια τέτοια μέθοδος είναι ο διαδοχικός έλεγχος των 

δεδομένων με ελέγχους της t στατιστικής. Συγκριτικά, ανάμεσα σε αυτές τις δύο 

μεθοδολογίες η ANOVA υπερτερεί πρώτον, καθώς απαιτούνται λιγότεροι υπολογισμοί, 

γεγονός που σε μεγάλα δείγματα συνεπάγεται υπολογιστική ισχύ, και δεύτερον είναι 

λιγότερο πιθανό να παραχθεί κάποιο σφάλμα τύπου Ι (Σφάλμα Τύπου Ι: απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης ενώ αυτή είναι αληθής) ("Investopedia," 2017) 
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5 Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση των κυβερνητικών δαπανών στην 

οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αντίστοιχα 

τις κυβερνητικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη είναι οι δαπάνες για δημόσια 

κατανάλωση (Government Consumption Expenditure) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν 

(ΑΕΠ). Τα δεδομένα της εργασίας αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Παγκόσμιας 

Τράπεζας (http://www.worldbank.org/) και αφορούν ετήσια στοιχεία που καλύπτουν την 

περίοδο 1970 – 2016 (Παράρτημα Α). Οι τιμές όλων των στοιχείων αφορούν σταθερές τιμές 

με έτος βάσης το 2010 και είναι εκφρασμένες σε φυσικούς λογάριθμους. 

Ως συνολικές δημόσιες δαπάνες ορίζεται το παρακάτω άθροισμα: 

𝑇𝐺 = 𝐺 + 𝑇𝑅 + 𝐼𝑁𝑇 + (𝑃𝐶𝑆 − 𝑆) (5.1.1) 

 

όπου: TG: Συνολικές δημόσιες δαπάνες 

 G: Δημόσιες δαπάνες (Δημόσια Κατανάλωση + Δημόσια Επένδυση) 

 TR: Μεταβιβαστικές πληρωμές 

 INT: Καθαροί τόκοι 

 PCS: Πλεόνασμα δημοσίων επιχειρήσεων 

 S: Επιδοτήσεις 

 

Οι δημόσιες δαπάνες (G) αποτελούν το άθροισμα της δημόσιας επένδυσης και της 

δημόσιας κατανάλωσης. Η δημόσια επένδυση αφορά την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών και 

αντιστοιχεί προσεγγιστικά στο 1/6 των δημοσίων δαπανών. Η δημόσια κατανάλωση αφορά 

τόσο τα τρέχοντα έξοδα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα, όσο και 

το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για την εθνική άμυνα και ασφάλεια. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι από τον υπολογισμό της δημόσιας κατανάλωσης παραλείπονται εκείνες οι αμυντικές 

δαπάνες που εντάσσονται στον σχηματισμό κυβερνητικού κεφαλαίου. Οι μεταβιβαστικές 

πληρωμές αφορούν έξοδα για τα οποία το δημόσιο δεν λαμβάνει αντάλλαγμα τρέχοντα 

αγαθά ή υπηρεσίες, όπως π.χ. τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Οι καθαροί τόκοι 

ορίζονται ως η διαφορά ανάμεσα στους καταβαλλόμενους τόκους σε κατόχους κρατικών 

http://www.worldbank.org/
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ομολόγων και σε εισπρακτέους τόκους του δημόσιου τομέα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι 

δημόσιες δαπάνες κατά κανόνα αυξάνονται σε περιόδους ύφεσης ή σε περιόδους έντονων 

αναταραχών (κοινωνικών, πολιτικών, κλπ.), οι μεταβιβαστικές πληρωμές αυξάνονται 

διαχρονικά λόγω του εντονότερου χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους στις αναπτυγμένες 

κοινωνίες, ενώ οι καθαροί τόκοι αυξομειώνονται ανάλογα με την δημοσιονομική πολιτική 

της κάθε χώρας. 

Όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ, ο ορισμός του με μαθηματικούς όρους είναι: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 (5.1.2) 

 

όπου: Y: ΑΕΠ ή συνολικό εισόδημα ή συνολική δαπάνη 

 C: Κατανάλωση 

 I: Επένδυση 

 G: Δημόσιες δαπάνες 

 NX: Καθαρές εξαγωγές (Εξαγωγές - Εισαγωγές) 

 

Εναλλακτικά: 

«Το Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αγοραία αξία όλων των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας ορισμένης 

χρονικής περιόδου, αποτιμημένη σε χρηματικές μονάδες ενός συγκεκριμένου έτους (Έτος 

βάσης).» 

Το πραγματικό ΑΕΠ θεωρείται καλύτερος δείκτης ευημερίας από το ονομαστικό ΑΕΠ 

καθώς αντανακλά μόνο μεταβολές που οφείλονται στις παραγόμενες ποσότητες και όχι αυτές 

που οφείλονται στον δείκτη τιμών κάθε έτους. 
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5.2 Γραφήματα μεταβλητών 
 

Σε αυτήν την ενότητα δίνονται τα διαγράμματα των υπό μελέτη μεταβλητών για όλες 

τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα των Επτά. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τα 

διαγράμματα των λογαρίθμων ακολουθούν ακριβώς την ίδια πορεία με αυτά των αντίστοιχων 

μεταβλητών εκφρασμένων σε δολάρια, γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν στην 

παρούσα εργασία μόνο αυτά. Ακόμη, η πορεία των δύο υπό εξέταση μεταβλητών 

απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα ώστε να τονιστεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 

Γαλλία 
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Γράφημα 5.1: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας 

την περίοδο 1970-2016 

Από τα ανωτέρω διαγράμματα προκύπτει απόλυτη ταύτιση της σταθερά αυξητικής 

πορείας των δύο μεταβλητών για την οικονομία της Γαλλίας. Οι κυριότερες αιτίες αυτής της 

αύξησης είναι η υψηλή διαρθρωτική ανεργία και η αργή ανάπτυξη της οικονομίας. 
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(International Monetary Fund, 2015) Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για την 

εξεταζόμενη περίοδο υπάρχουν διαφορετικής έντασης και μεγέθους κρισιακές περίοδοι. 

Η πρώτη, το 1973-1974, αποτέλεσε το έτος που σηματοδότησε για την Γαλλία το 

τέλος της «ένδοξης τριακονταετίας» όπως ονομάστηκε η περασμένη περίοδος. Οφείλεται στο 

εμπάργκο πετρελαίου που άσκησαν τα αραβικά μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών 

Χωρών (Ο.ΠΕ.Κ.) που είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου ως και 

δέκα δολάρια ανά βαρέλι. Η αύξηση στο κόστος των εισαγόμενων προϊόντων είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλού πληθωρισμού στο εσωτερικό της Γαλλίας, επηρεάζοντας 

αρνητικά τόσο τις δημόσιες δαπάνες όσο και το ΑΕΠ. Η οικονομία επανήλθε σε τροχιά 

ανάκαμψης το τρίτο τρίμηνο του 1975, αν και η ανεργία συνέχισε να παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα. 

Η παγκόσμια τραπεζική κρίση που ξέσπασε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε 

συνδυασμό με την εκλογή του Mitterrand είχε ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του 

κρατικού παρεμβατισμού και κατά συνέπεια την σημαντική μείωση των δημοσίων δαπανών 

την πενταετία 1980-1985. Παράλληλα, η συσσώρευση μεγάλου αποθέματος αργού 

πετρελαίου (λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1974) που οδήγησε σε πτώση της τιμής τόσο 

του πετρελαίου αυτού καθαυτού όσο και των παραγώγων του, επηρέασε ιδιαίτερα τις έντονα 

βιομηχανοποιημένες χώρες προκαλώντας την συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ της 

Γαλλίας.  

 Η νίκη του φιλελεύθερου συνασπισμού το 1995 απέναντι στον τότε πρόεδρο 

Francois Mitterrand, σήμανε την αλλαγή στο μείγμα πολιτικής που πρότασσε ως κύριο άξονα 

της τον περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία και την μείωση των 

δημοσίων δαπανών. (Wikipedia, 2017). Ταυτόχρονα, διάφοροι παράγοντες από το πρώτο 

μισό της δεκαετίας είχαν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ. Ο πρώτος 

ήταν η νέα πετρελαϊκή κρίση που προέκυψε λόγω της εισβολής Ιρακινών στρατευμάτων στο 

Κουβέιτ (χώρα που επίσης ανήκε στον Ο.ΠΕ.Κ.). Αποτέλεσμα της στρατιωτικής εισβολής 

ήταν η απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου σε επίπεδα ως και 200% υψηλότερα από 

τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Δεύτερος λόγος ήταν η ένωση της Γερμανίας που 

ακολούθησε την πτώση του τείχους του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναταραχή 

τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εισαγωγών και εξαγωγών με έναν από τους 

κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Γαλλίας. Τέλος, οι εντάσεις και οι συνεχείς αλλαγές 

που έγιναν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (European Monetary System) αλλά και οι 
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υποτιμήσεις που ζητήθηκε να κάνουν τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία στα νομίσματα τους, 

μετέβαλλαν ταχύτατα το οικονομικό περιβάλλον και οδήγησαν την γαλλική οικονομία σε 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις. 

Από το 2001 και έπειτα οι δημόσιες δαπάνες ανέβηκαν με ταχύτατους ρυθμούς μέχρι 

το 2008 όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση έβαλε φρένο στην ανοδική τους πορεία, ενώ 

από το 2011 και μετά γίνονται συστηματικές προσπάθειες για τον περιορισμό των δημοσίων 

δαπανών και μάλιστα ο νυν πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας δήλωσε πως «οι Γάλλοι 

είμαστε εθισμένοι στις δημόσιες δαπάνες» και δεσμεύτηκε να τις περιορίσει σε ιστορικά 

χαμηλά. (Viscusi, Fouquet, & Deen, 2017) 

Όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ, η πρώτη κρίση μέσα στην τρέχουσα χιλιετία 

αφορούσε  την λεγόμενη «Διαδικτυακή φούσκα». Αναλυτικότερα, το έτος 2000 

χαρακτηρίστηκε από την απαρχή της έντονης χρήσης του Διαδικτύου από επιχειρήσεις και 

μεμονωμένα άτομα. Η μαζική επένδυση σε μετοχές τέτοιου είδους επιχειρήσεων και η 

επακόλουθη απώλεια κεφαλαίων φρέναραν την ανάπτυξη τόσο της γαλλικής οικονομίας όσο 

και των περισσότερων αναπτυγμένων οικονομιών. Τέλος, η πλέον πρόσφατη παγκόσμια 

οικονομική κρίση που συνέβη το 2008 είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της ανεργίας πάνω από 

1% μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2008, επιχειρήσεις έκλεισαν και το πραγματικό ΑΕΠ 

υπέστη από τις μεγαλύτερες απώλειες στην σύγχρονη γαλλική οικονομική ιστορία. 

(Bizimana & Lacan, 2010) 
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Γράφημα 5.2: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών της 

Γερμανίας την περίοδο 1970-2016 

 

Ο λογάριθμος των δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας 

(Δυτικής Γερμανίας πριν το 1989), ακολουθούν αυξητική πορεία γενικά, παρουσιάζοντας 

ορισμένες, λίγες, μεταπτώσεις.  

Η εντονότατη επέκταση του κοινωνικού κράτους στις αρχές της δεκαετίας του 1970 

είχε ως αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των δημοσίων δαπανών, σε τέτοιο σημείο ώστε η 

αύξησή τους έφτανε περίπου τις 10 ποσοστιαίες μονάδες ανά έτος. Η επέκταση αυτή 

αποτέλεσε και τον μοχλό ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας για μεγάλο μέρος της 

δεκαετίας παρά τους φόβους που εξέφραζαν διάφοροι οικονομολόγοι (κυρίως κεϋνσιανών 

πεποιθήσεων) ότι μακροπρόθεσμα θα βλάψει την οικονομία. Παρόλα αυτά από το 1973 και 

έπειτα ο αύξων ρυθμός περιορίστηκε, καθώς η (Δυτική) Γερμανία κατέγραψε τον 
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χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τις έξι πιο βαριά βιομηχανοποιημένες οικονομίες 

παγκοσμίως. Ο λόγος, ήταν η παγκόσμια κρίση πετρελαίου λόγω του εμπάργκο που 

ορισμένα μέλη του Ο.ΠΕ.Κ  επέβαλλαν στην αγορά πετρελαίου. Πέρα από το ΑΕΠ, ο 

πληθωρισμός αυξήθηκε και η κεντρική νομισματική αρχή άσκησε σφιχτή νομισματική 

πολιτική, γεγονός που οδήγησε και σε πτώση των επενδύσεων για την επόμενη τριετία. 

(Mavrokordatos, Stascinsky, & Michael, 2010) 

Έπειτα από μία περίοδο έντονης ανάπτυξης, το πετρέλαιο και για την ακρίβεια η 

συσσώρευση του και η συνακόλουθη πτώση της τιμής του, επηρέασε την Γερμανία από το 

1979 ως το 1983. Η κατασκευαστική βιομηχανία επλήγη σημαντικά και η ανεργία αυξήθηκε 

ενώ και συνολικά η βιομηχανική δραστηριότητα μειώθηκε αισθητά. (Carlin, 1994) Την 

τριετία 1981-1983 η συσσώρευση αργού πετρελαίου λόγω της προγενέστερης πετρελαϊκής 

κρίσης, ώθησε την γερμανική οικονομία σε ύφεση, με αυξημένο δείκτη τιμών καταναλωτή, 

υψηλό πληθωρισμό και ανεργία. Αυτό, οδήγησε την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας σε 

πολιτικές λιτότητας. Τέτοιες πολιτικές οδήγησαν σε μειωμένες δημόσιες δαπάνες χωρίς όμως 

αντίστοιχους αναπτυξιακούς ρυθμούς, δηλαδή σε μη αποδοτικές περικοπές κυβερνητικών 

δαπανών. (Bibow, 2001) 

Την διετία 1988-1989, εν μέσω των συνομιλιών για την ένωση της Γερμανίας, η 

Deutsche Bank σε συνεννόηση με την τότε κυβέρνηση αποφάσισε την περικοπή των 

δημοσίων δαπανών. Απώτερος σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η εξοικονόμηση κεφαλαίων 

ώστε αυτά να διατεθούν για την ενίσχυση της Ανατολικής Γερμανίας που θεωρούνταν (και 

ήταν) λιγότερο αναπτυγμένη. (Mauk, 2014) Ταυτόχρονα ο συνυπολογισμός του ΑΕΠ της 

λιγότερο ανεπτυγμένης Ανατολικής Γερμανίας περιόρισε το συνολικό ΑΕΠ της ενωμένης 

πλέον χώρας. 

Το 1992, η γερμανική Κεντρική Τράπεζα, στην προσπάθεια της να περιορίσει τον 

κυβερνητικό δανεισμό και τις δαπάνες, πρότεινε και πέτυχε την εφαρμογή πολύ αυστηρών 

περιοριστικών μέτρων όσων αφορά την οικονομική πολιτική. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 

μία κρίση διάρκειας περίπου δύο ετών. Τα μέτρα κρίθηκαν αργότερα τόσο αυστηρά ώστε το 

ποσό που αποθεματοποιήθηκε έφτανε τα 180 δισεκατομμύρια γερμανικά μάρκα. (Bibow, 

2001) 

Οι συνέπειες της ένωσης της Γερμανίας συνέχισαν να απασχολούν την οικονομία για 

όλη την δεκαετία του 1990. Το 1995 επιβάλλεται υποχρεωτικός φόρος για την στήριξη της 

Ανατολικής Γερμανίας και σε συνδυασμό με τις αναταράξεις που έφερε το νέο ενιαίο 
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νόμισμα σε πολλές χώρες που αποτελούσαν κύριους εμπορικούς εταίρους περιόρισαν την 

γερμανική οικονομική ανάπτυξη.  

Η Γερμανία ήταν κι αυτή μία χώρα που επηρεάστηκε από την διαδικτυακή φούσκα 

που οδήγησε πολλούς επενδυτές στην απώλεια κεφαλαίων μέσω αποτυχημένων επενδύσεων 

σε εταιρίες τύπου dot com. Επίσημα η γερμανική κρίση ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 2001, 

παρόλα αυτά η διάρθρωση της γερμανικής οικονομίας απορρόφησε σε περίπου έξι μήνες το 

σοκ χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις. (The Economist, 2012) 

Τέλος, η Γερμανία τα τελευταία χρόνια συνέχιζε την αυξητική πολιτική όσον αφορά 

τις δημόσιες δαπάνες στην προσπάθεια της να απορροφήσει τους κραδασμούς της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και της ανθρωπιστικής κρίσης (αποτελεί τον πλέον 

προτιμητέο προορισμό των μεταναστών από χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ και η Αίγυπτος). 

Το 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε και την Γερμανία, όπως ήταν 

φυσικό. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ ήταν η μεγαλύτερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο και ο πανικός 

που προκλήθηκε πρωτοφανής για τα γερμανικά οικονομικά δεδομένα. Παρότι η γερμανική 

οικονομία δέχτηκε τεράστιο πλήγμα και λόγω του γεγονότος ότι στηρίζεται στις εξαγωγές σε 

μεγάλο βαθμό, εντούτοις ήταν η πρώτη από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που 

κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση. Αυτό το κατάφερε με την πρόσθετη αμοιβή σε 

υποαπασχολούμενους εργαζομένους, με την χαλάρωση των σχέσεων εργασίας, αλλά κυρίως 

με την επίβλεψη των συνομιλιών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για τον καθορισμό των 

αμοιβών και των εργοδοτικών εισφορών. Έτσι, μπόρεσε να επιτύχει το να παραμείνει το 

εργατικό δυναμικό απασχολούμενο (έστω και μερικώς), την σύμπνοια των εργοδοτών με 

τους εργαζομένους και τον μερικό έλεγχο στο ύψος των αμοιβών ώστε να κατευθυνθεί η 

οικονομία σε πιο ασφαλή μονοπάτια. (Kulish, 2010) 
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Γράφημα 5.3: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών του 

Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 1970-2016 

  

Οι λογάριθμοι των πραγματικών δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ του 

Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζουν διάφορες μεταπτώσεις. 

Η ανοδική πορεία της βρετανικής οικονομίας στη μεταπολεμική περίοδο διακόπηκε 

το φθινόπωρο του 1973, όταν ο πόλεμος του Yom Kippur οδήγησε σε πολύ μεγάλες 

αυξήσεις την τιμή του πετρελαίου. Η Μεγάλη Βρετανία αντιμετώπιζε ήδη πληθωριστικές 

πιέσεις λόγω των προσπαθειών της κυβέρνησης Heath να διατηρήσει τους αναπτυξιακούς 

ρυθμούς και τις απεργίες των μεταλλωρύχων που είχαν περιορίσει τις εργάσιμες μέρες σε 3 

την εβδομάδα, στις αρχές του 1974. Συνακόλουθα η ανεργία και ο πληθωρισμός αυξήθηκαν 

και η ετήσια αύξηση του κόστους ζωής έφτασε σε ιστορικά υψηλά ποσοστά το καλοκαίρι 
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του 1975. (Elliott, 2012) Κατά την περίοδο αυτή, το πραγματικό ΑΕΠ έπεσε περίπου 4%. Οι 

κυριότερες αιτίες αυτής της κρίσης ήταν η πετρελαϊκή κρίση λόγω του εμπάργκο που 

άσκησαν οι χώρες του Ο.ΠΕ.Κ., η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και η έκρηξη του 

Barber (Barber’s Boom). Ως έκρηξη του Barber, αναφέρεται η κατάθεση του 

προϋπολογισμού από τον τότε υπουργό Οικονομικών Anthony Barber που οδήγησε σε 

έντονο στασιμοπληθωρισμό και έντονες διαμαρτυρίες από τους δημόσιους υπαλλήλους για 

αύξηση των μισθών. Η οικονομία επανήλθε στην φυσιολογική της πορεία έπειτα από 

δεκατέσσερις μήνες.  

Το 1977 οι δημόσιες δαπάνες επέστρεψαν στην ανοδική τους πορεία. Η συνεχής 

υποτίμηση της στερλίνας σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση του 1974 είχαν φέρει σε 

δυσμενή θέση την μειοψηφούσα κυβέρνηση. Για να βάλει ένα τέλος στην διαρκή μείωση της 

αξίας της στερλίνας η κυβέρνηση στράφηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) από το 

οποίο και ζήτησε δάνειο περίπου 4 δισεκατομμυρίων (το υψηλότερο που είχε δοθεί ποτέ). Η 

έγκριση του δανείου περιείχε και προαπαιτούμενα μέτρα, τα κυριότερα από τα οποία 

αποσκοπούσαν στην άμεση και αποτελεσματική περικοπή των δημοσίων δαπανών (1977). 

(Pettinger, UK - IMF Crisis of 1976, 2017) 

 Η ανοδική πορεία των δημοσίων δαπανών επιβραδύνθηκε, προσωρινά, την τριετία 

1980-1982, όταν την πρωθυπουργία της χώρας ανέλαβε η Margaret Thatcher. Παρόλα αυτά ο  

περιορισμός δεν ήταν αρκετός, καθώς η συντηρητική οικονομική πολιτική, οδήγησε σε 

υψηλή ανεργία και επομένως στην παροχή υψηλού ποσοστού επιδομάτων. (Eaton, 2013) Την 

ίδια περίοδο το ΑΕΠ μειώθηκε περίπου 6%, ενώ η ανεργία ξεπέρασε το 10%. Επιπρόσθετο 

βάρος στην οικονομία προσέθεσε η ανατίμηση της στερλίνας λόγω της αντιπληθωριστικής 

πολιτικής που ακολουθήθηκε. Το σοκ στην οικονομία διήρκησε περίπου δεκατέσσερις μήνες, 

παρόλα αυτά η ανεργία συνέχισε να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 

 Η εντονότατη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο τελευταίο κομμάτι της 

δεκαετίας του 80 και η ανεξέλεγκτη άνοδος του πληθωρισμού, οδήγησαν την κυβέρνηση στις 

αρχές της δεκαετίας του 90 να λάβει σκληρά μέτρα για την καταπολέμηση του. Οι πολιτικές 

αυτές οδήγησαν σε υψηλότατα επιτόκια δανεισμού και περιορισμένες δημόσιες δαπάνες που 

συρρίκνωσαν περαιτέρω την οικονομία. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την σημαντική 

πτώση στις τιμές των κατοικιών και τις υπερεκτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες βύθισαν 

την βρετανική οικονομία ακόμα περαιτέρω στην κρίση. 
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Η διακυβέρνηση του Tony Blair χαρακτηρίστηκε από ραγδαία αύξηση των δημοσίων 

δαπανών. Το εργατικό κόμμα επέλεξε να κινηθεί προς την κατεύθυνση των αυξημένων 

δημοσίων δαπανών στηρίζοντας τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Ακόμα, σημαντικό 

μέρος των δαπανών δόθηκε σε διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές που η κυβέρνηση πίστευε 

ότι θα καθιστούσε το Ηνωμένο Βασίλειο ανταγωνιστικότερο. (Chote, Crawford, Emmerson, 

& Tetlow, 2010) Αυτή η δεκαπενταετία χαρακτηρίστηκε «χρυσή» για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

καθώς χαρακτηρίστηκε από σταθερή και διαρκή ανάπτυξη.  

 Δυστυχώς, η βρετανική οικονομία επλήγη σημαντικά από την παγκόσμια κρίση του 

2008. Η πτώση στο πραγματικό ΑΕΠ ήταν άνω του 6% και το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν 

περιορίστηκε παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Έχουν γίνει προσπάθειες για 

περιορισμό των δημοσίων δαπανών, εντούτοις η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν έχει 

επιτρέψει να καρποφορήσουν τέτοιου είδους πολιτικές. Τα τελευταία έτη μετά το 2010, η 

οικονομία φαίνεται να επανέρχεται στα επίπεδα προ κρίσης σε όλους σχεδόν τους τομείς 

εκτός από την ανεργία. Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι η πραγματική 

εικόνα της οικονομίας θα αλλάξει, ιδιαίτερα ενόψει και της εξόδου της Βρετανίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. (Pettinger, List of Recessions in UK and US, 2017) 
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Γράφημα 5.4: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας 

την περίοδο 1970-2016 

 

Οι λογάριθμοι των πραγματικών δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ 

παρουσιάζουν έντονες μεταπτώσεις. Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίζεται από οικονομική, 

πολιτική και κοινωνική αναταραχή στην Ιταλία. Η ανεργία αυξήθηκε έντονα, ιδίως στους 

νέους, φτάνοντας μέχρι το ένα εκατομμύριο το 1977. Ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός 

επιδεινώθηκε από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε 

το 10% του ΑΕΠ, το υψηλότερο από κάθε άλλη βιομηχανική χώρα. Επιπρόσθετα η 

συναλλαγματική αξία της ιταλικής λίρας μειώθηκε στο μισό. (Wikipedia, 2017) 

Ακολούθησε μία περίοδος συνεχούς ανάπτυξης, όπως αυτή καταγράφηκε στο 

πραγματικό ΑΕΠ, με διαφορετικές εντάσεις κατά περιόδους. Αξίζει να αναφέρουμε την 
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περίοδο 1980-1985, η οποία χαρακτηρίστηκε αρνητική αναπτυξιακά λόγω των συνεχομένων 

πετρελαϊκών κρίσεων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η λήψη μέτρων αναδιάρθρωσης της 

Τράπεζας της Ιταλίας και η σημαντική μείωση των μισθών που ώθησε τον πληθωρισμό προς 

τα κάτω.  

Η διετία 1988-1989 χαρακτηρίστηκε από ένα οξύμωρο οικονομικό φαινόμενο. Η 

Ιταλία συνέχισε να καταγράφει αλματώδης ρυθμούς ανάπτυξης και η επεκτατική οικονομική 

πολιτική σε συνδυασμό με την αυστηρή νομισματική πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα την 

σταθεροποίηση του πληθωρισμού και των συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και την αύξηση 

των κρατικών αποθεματικών. Εντούτοις, όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν με ένα σημαντικό 

κόστος το οποίο ήταν η παρέκκλιση της χώρας από τον στόχο των δημοσίων δαπανών. Η 

ιταλική κυβέρνηση, αναγκάστηκε να λάβει μέτρα για την σταθεροποίηση, αρχικά, των 

δημοσίων δαπανών. (International Monetary Fund, 1989) 

Ακολούθησε μία τριετία μέχρι το 1992, όπου οι δημόσιες δαπάνες συνέχισαν την ανοδική 

τους πορεία. To 1992 ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το κλίμα που καλλιεργούνταν από το 

1970 στην χώρα. Οι αλόγιστες αναπτυξιακές πολιτικές οδήγησαν στην υπερδιόγκωση των 

δημοσίων δαπανών και κατ’ επέκταση του ιταλικού χρέους με αποτέλεσμα την απώλεια 

πίστης από την πλευρά των κατόχων ομολόγων δημόσιου χρέους. Η άμεση μείωση των 

δημοσίων δαπανών δεν είχε εμφανές αποτέλεσμα και χρειάστηκαν κι άλλες πολιτικές για την 

ομαλοποίηση της κατάστασης. (Rossi, 2010) Παράλληλα η αποτυχία του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Συστήματος (EMS) να στηρίξει το γερμανικό μάρκο, νόμισμα με το οποίο 

ήταν συνδεδεμένα όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά νομίσματα, προκάλεσε υψηλό πληθωρισμό. Η 

ιταλική κυβέρνηση για να περιορίσει τον πληθωρισμό προχώρησε στην εφαρμογή πολύ 

αυστηρής νομισματικής πολιτικής με αποτέλεσμα την είσοδο της Ιταλίας σε μία περίοδο 

κρίσης. Ως επακόλουθο, παρουσιάστηκε αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης, η ανεργία αυξήθηκε 

πάνω από το 10%, ενώ στον ιταλικό νότο το ποσοστό ξεπέρασε το 20%, η ζήτηση για 

εγχώρια προϊόντα μειώθηκε ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν, οδηγώντας το εμπορικό ισοζύγιο 

σε αρνητικές τιμές. Παράλληλα, οι πολίτες στράφηκαν εναντίον του πολιτικού συστήματος 

δηλώνοντας έμπρακτα την αντίθεση τους στο οικογενειοκρατικό σύστημα και την 

πολιτικοποίηση των μίντια. Η έξοδος από την κρίση ήρθε το 1994 χάρη σε μία σειρά 

ιδιωτικοποιήσεων και διαρθρωτικών αλλαγών στο ιταλικό οικονομικό σύστημα. (UK Essays, 

2015) 
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Έπειτα από την κρίση του 1992, η ιταλική κυβέρνηση συνέχισε την αύξηση των 

δημοσίων δαπανών με διαφορετική ένταση μέχρι το 2010. Τότε η βυθισμένη στην κρίση 

Ιταλία απευθύνθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

για βοήθεια. Η αρμόδια επιτροπή κατέστησε ως πρωταρχικό στόχο την μείωση των 

δημοσίων δαπανών και την συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Οι ιταλικές κυβερνήσεις 

ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής κατάφεραν να περιορίσουν 

κατά σαράντα περίπου δισεκατομμύρια τις δαπάνες. (Bambrough, 2017) 

Η ιταλική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται ως το 2007. Η παγκόσμια οικονομική 

κρίση που ξέσπασε τότε επηρέασε την Ιταλία περισσότερο από κάθε άλλη μεγάλη οικονομία. 

Παρά την προσωρινή ανάκαμψη την διετία 2010-2011, η Ιταλία παραμένει βυθισμένη στην 

κρίση με τους οικονομολόγους να εκφράζουν φόβους ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την 

οικονομική καταστροφή. Το γεγονός ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ιταλίας είναι το μοναδικό 

από τις εξεταζόμενες οικονομίες που δεν έχει επιστρέψει ή και ξεπεράσει αντίστοιχες τιμές 

του πρόσφατου παρελθόντος αποτελεί ισχυρή ένδειξη της αδυναμίας της Ιταλίας να αφήσει 

πίσω της την κρίση. Η υποαπόδοση της οικονομίας, το μεγάλο δημόσιο χρέος και ο 

εύθραυστος τραπεζικός τομέας αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της ιταλικής 

οικονομίας σήμερα. (Martin, 2017) 
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Γράφημα 5.5: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ 

την περίοδο 1970-2016 

  

Οι λογάριθμοι των δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ εμφανίζουν 

σταθερά αυξητική τάση. Η στασιμότητα που παρατηρείται στις δημόσιες δαπάνες το 1973 

οφείλεται στην απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων από το Βιετνάμ, μιας και στις 25 

Ιανουαρίου αυτού του έτους υπεγράφη η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα 

το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ σχετικά με την δαπάνη δολαρίων 

για την προστασία ξένων υπηκόων συντέλεσε στην απόφαση αυτή. Έτσι το 1973 η μείωση 

του κόστους συντήρησης και μεταφοράς του αμερικανικού στρατού, δηλαδή οι αμυντικές 

δημόσιες δαπάνες σταθεροποίησαν το σύνολο των κυβερνητικών δαπανών. (Page & Shapiro, 

1992) Από το 1970-1973 η αμερικανική οικονομία παρουσιάζει αύξηση του ΑΕΠ καθώς 

ακόμα απολάμβανε την επίδραση της μεγάλης οικονομικής άνθησης που ακολούθησε τον Β 
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Παγκόσμιο Πόλεμο. Την τριετία που ακολούθησε παρατηρήθηκε στασιμότητα στην 

οικονομία, γεγονός που οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες. Πρώτος, η κατάρρευση του 

κανόνα χρυσού που ίσχυε την εποχή εκείνη, της μετατροπής δηλαδή των αμερικανικών 

δολαρίων σε χρυσό για λόγους ασφαλείας, μέσω της διάλυσης της συμφωνίας του Bretton 

Woods που προκλήθηκε από τις κινήσεις του τότε προέδρου Richard Nixon. Δεύτερος, το 

σκάνδαλο Watergate που ακολούθησε το 1974. Το σκάνδαλο Watergate αναφέρεται στην 

αποτυχημένη προσπάθεια μιας ομάδας ατόμων τα οποία είχαν εισέλθει παρανόμως στο 

ξενοδοχείο Watergate που στεγάζονταν τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος ώστε να 

υποκλέψουν έγγραφα και να παγιδεύσουν τις τηλεφωνικές γραμμές των στελεχών του. Η 

σύλληψη και ανάκριση των κατηγορουμένων οδήγησε στην κατάδειξη του ίδιου του 

προέδρου Nixon ως ηθικό αυτουργό της ενέργειας αυτής, γεγονός που τον οδήγησε στην 

παραίτηση από το αξίωμα.  

Η αυξητική πορεία των δημοσίων δαπανών συνεχίστηκε επηρεαζόμενη από τα 

γεγονότα που σημάδεψαν τα επόμενα έτη. Η δυσαρέσκεια για την πολιτική του Προέδρου 

Carter, που προκάλεσε εμπορικό έλλειμμα, υψηλότατο πληθωρισμό και ανεργία, είχε ως 

αποτέλεσμα την εκλογή του Ronald Reagan. Ο Reagan έθεσε ως πρωταρχικούς του στόχους 

στις προγραμματικές του δηλώσεις την συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, την περικοπή 

φόρων και την χαλάρωση του ελέγχου στις αγορές. Παρόλα αυτά οι προεκλογικές εξαγγελίες 

δεν υλοποιήθηκαν. Η μείωση των φόρων σε συνδυασμό με την αύξηση των δημοσίων 

δαπανών, ιδίως αυτών που αφορούσαν την ασφάλεια και την άμυνα, είχαν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση τόσο του δημόσιου χρέους όσο και του δημόσιου δανεισμού για την 

εξυπηρέτηση του. (U.S. Department of State, 2017) Η επταετία 1975-1981 αποτέλεσε ένα 

ακόμη διάστημα ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας που μάλιστα συνοδεύτηκε από τις 

πολύ εύστοχες κινήσεις του τότε προέδρου του FED, Paul Volcker, αναφορικά με το θέμα 

του πληθωρισμού. Οι δυσοίωνες προβλέψεις το 1982 αλλά και η αύξηση της ανεργίας σε 

ιστορικά υψηλά για την εποχή λόγω των συνεχών προσπαθειών για την καταπολέμηση του 

πληθωρισμού επίπεδα προκάλεσαν έντονες αναταραχές στην οικονομία και κυρίως στην 

αγορά κατοικιών που με την σειρά της επηρέασε αρνητικά το ΑΕΠ. Οι περικοπές φόρων και 

η προσεκτική οικονομική πολιτική είχαν ως συνέπεια την αύξηση του ΑΕΠ στα επόμενα 

χρόνια μέχρι το 1990.  

Η πετρελαϊκή κρίση και ο Πόλεμος του Κόλπου στα μέσα του 1990 έθεσαν τέλος στο 

μεγαλύτερο μέχρι τότε διάστημα συνεχόμενης ανάπτυξης για την οικονομία των ΗΠΑ. Με 

το τέλος του πολέμου, τον Ιανουάριο του 1991 και την εκλογή του προέδρου Bill Clinton 
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εγκαινιάζεται η μεγαλύτερης διάρκειας ανάπτυξη στην οικονομία των ΗΠΑ, που διήρκησε 

μέχρι το 2007. Μάλιστα ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν τόσο μεγάλος που η οικονομία κατάφερε 

να ξεπεράσει τόσο την τρομοκρατική επίθεση το 2001 όσο και την μεγαλύτερη φυσική 

καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ, τον τυφώνα Katrina, το 2005. Ο Πρόεδρος Clinton 

(1993-2001), έθεσε ως βασικό στόχο του τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών κατά την 

διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Η αλήθεια είναι πως οι δημόσιες δαπάνες 

παρέμειναν σχεδόν στάσιμες ή αυξήθηκαν ελάχιστα, όμως παρά τις προσπάθειες δεν 

κατόρθωσε να τις περιορίσει. Αυτό συνέβη διότι αφενός η χρηματιστηριακή κατάρρευση του 

1987 είχε αφήσει τα σημάδια της στην οικονομία των ΗΠΑ και αφετέρου ο Πόλεμος του 

Κόλπου επέφερε σημαντικό κόστος στις αμυντικές και εξοπλιστικές δαπάνες των ΗΠΑ.  

Η κρίση των dotcoms στις αρχές του 2000, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας ο 

καταστροφικός τυφώνας Κατρίνα στην Νέα Ορλεάνη και τέλος η παγκόσμια κρίση του 2008 

δεν επέτρεψαν στην οικονομία των ΗΠΑ την ανάπτυξη μέτρων για τον περιορισμό των 

δημοσίων δαπανών μέχρι το 2009. Τότε ο Πρόεδρος Obama, πρότεινε την ψήφιση της 

τροπολογίας για την Αμερικανική Ανάκαμψη και Επανεπένδυση (American Recovery and 

Reinvestment Act) με σκοπό την στήριξη και ανακούφιση όσων πλήττονταν από την κρίση. 

Ο προϋπολογισμός του 2011 αποτέλεσε μια μακρά διαδικασία αφού οι διαδικασίες για την 

επικύρωσή του ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 

2011 λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της πρότασης Obama και των απαιτήσεων του Κογκρέσου. 

Το τελικό ποσό περικοπών άγγιξε τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το 2014, το δημόσιο 

χρέος των ΗΠΑ θεωρείται διαχειρίσιμο κι έτσι οι δημόσιες δαπάνες έχουν ξαναρχίσει να 

αυξάνονται. (Mitchell, 2015) (Wikipedia, 2017) Το 2008, το ξέσπασμα της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης επηρέασε σφοδρά την αμερικανική οικονομία την οποία και οδήγησε σε 

έντονη κρίση, προκαλώντας μάλιστα την κατάρρευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούσαν για δεκαετίες. Στα τέλη του 2009 εγκρίθηκε από το Κογκρέσο η νομοθετική 

πρωτοβουλία του προέδρου Obama, το πακέτο ανάκαμψης και επανεπένδυσης για την 

αμερικανική οικονομία. Από το 2010-2015 η οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης (Amadeo, 2017). 
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Γράφημα 5.6: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά 

την περίοδο 1970-2016 

  

Οι λογάριθμοι των πραγματικών δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ 

εμφανίζουν αυξητική τάση. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι κυβερνήσεις του 

Καναδά άρχισαν να δημιουργούν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που θα καθόριζε την 

πολιτική δημοσίων δαπανών. Η ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε η οικονομία τις δεκαετίες 

του 50 και του 60, έφεραν την τότε Κυβέρνηση σε θέση για την μετάβαση από την θεωρία 

στην πράξη. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, άρχισε η χρηματοδότηση του 

συστήματος υγείας, του εκπαιδευτικού συστήματος και των κοινωνικών επιδομάτων από την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την στήριξη των 

περιφερειακών κυβερνήσεων μέσω της μεταφοράς κεφαλαίων για την εξίσωση των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης για 
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τις λιγότερο αναπτυγμένες από αυτές. Ουσιαστικά, η δεκαετία του 70 ήταν η περίοδος που η 

κοινωνική ευημερία μετατράπηκε από ευθύνη της περιφέρειας σε ευθύνη της κεντρικής 

κυβέρνησης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του, σε σχέση με τις κατεστραμμένες και 

βυθισμένες στο χρέος ευρωπαϊκές χώρες, ο έντονος συγχρονισμός με την οικονομία των 

ΗΠΑ, οι βελτιώσεις στην γεωργία και ο ορυκτός του πλούτος, οδήγησαν τον Καναδά σε 

έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Μάλιστα, η περίοδος αυτή ονομάζεται «περίοδος της 

έκρηξης» (boom years). 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, έφεραν μετά από μία μακρά περίοδο 

ανάπτυξης κρισιακά φαινόμενα. Οι κοινωνικές παροχές των προηγούμενων ετών διόγκωσαν 

το δημόσιο χρέος βυθίζοντας την οικονομία σε κρίση. Ο πληθωρισμός έφτασε σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα, η ανεργία επίσης και οι πολίτες εξέφραζαν με κάθε τρόπο την δυσαρέσκεια 

τους. Στα τέλη του 1981 και στο μεγαλύτερο μέρος του 1982, η κυβέρνηση του Καναδά 

ακολούθησε πολύ σφιχτή νομισματική πολιτική για να περιορίσει τον καλπάζοντα 

πληθωρισμό. Εκείνη την περίοδο ακούστηκαν σθεναρά στην πολιτική σκηνή προτάσεις για 

αποκοπή ορισμένων περιοχών από την επικράτεια του Καναδά και ανεξαρτητοποίηση τους. 

Μετά τα μέσα της δεκαετίας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση που συνέχισε να επωμίζεται όλο 

και περισσότερες ευθύνες από τις περιφέρειες, προχώρησε σε αναδιάρθρωση της 

φορολογικής πολιτικής και του τραπεζικού συστήματος. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα 

την συνεχή καταγραφή δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την διόγκωση του δημόσιου 

χρέους με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εξυπηρέτηση 

του χρέους. 

Στις αρχές του 1990, η κρίση του συσσωρευμένου χρέους αποτελούσε μείζον ζήτημα 

στην οικονομική ζωή της χώρας. Τα σκληρά μέτρα που επέβαλλε η κυβέρνηση, οι 

περιορισμοί στην νομισματική πολιτική, η αύξηση των έμμεσων φόρων και η έντονη σχέση 

με την οικονομία των ΗΠΑ, που βρισκόταν σε κρίση λόγω του Πολέμου του Κόλπου 

αποτέλεσαν τους παράγοντες της κρίσης του 1991-1992. (Wilson, Dungan, & Murphy, 1994) 

Το 1994 αποφασίστηκε η λήψη μέτρων για την απομείωση του δημόσιου χρέους και την 

κατάρτιση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Οι οικονομολόγοι σήμερα θεωρούν πως η 

διετία 1994-1995 ήταν που έθεσε τα θεμέλια για την μετέπειτα ανοδική πορεία της χώρας. 

Η αναπτυξιακή πορεία στις αρχές τις χιλιετίας διεκόπη όπως ήταν φυσικό από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Το χρέος αυξήθηκε περίπου 100 δισεκατομμύρια σε 

τρία χρόνια για την στήριξη των πληγέντων και η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά. Παρόλα 
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αυτά, ο έντονα ελεγχόμενος τραπεζικός τομέας, τα πλεονάσματα που είχαν συσσωρευτεί από 

παρελθόντα έτη και οι πολιτικές απομείωσης του δημόσιου χρέους, μετρίασαν τις επιπτώσεις 

της κρίσης. (Wikipedia, 2017) 

Ο Καναδάς αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις κατά την περίοδο της 

παγκόσμιας κρίσης του 2008 καθώς στηριζόμενος στα φυσικά του αποθέματα κατάφερε να 

ισοσκελίσει τις απώλειες που δέχτηκαν τα μητροπολιτικά κέντρα όπως το Quebec. Αξίζει να 

σημειωθεί πως οι διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν την δεκαετία του 80 αποτελέσαν ακόμα 

έναν παράγοντα ενίσχυσης της οικονομίας στην περίοδο της κρίσης. Οι δημόσιες δαπάνες 

καθ’ όλο το διάστημα 2009-2013 αυξήθηκαν αλλά όχι με ρυθμούς ανησυχητικούς για την 

πορεία της οικονομίας. (Di Matteo, 2017) 
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Γράφημα 5.7: Λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ και των πραγματικών δημοσίων δαπανών της 

Ιαπωνίας την περίοδο 1970-2016 

  

Οι λογάριθμοι των πραγματικών δημοσίων δαπανών και του πραγματικού ΑΕΠ 

ακολουθούν ανοδική πορεία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι ιαπωνικές οικονομικές 

αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μία πρωτόγνωρη γι’ αυτές κατάσταση. Αφενός παρατηρήθηκε 

έντονος πληθωρισμός, αφετέρου οι προβλέψεις των ασκούντων οικονομική πολιτική 

διέβλεπαν πως τα έσοδα από την φορολογία δεν θα έπιαναν τους στόχους που είχαν τεθεί. Θα 

πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το φορολογικό σύστημα της Ιαπωνίας εκείνη την περίοδο 

βασιζόταν κυρίως στους άμεσους φόρους, που επηρεάζονται από τις κυκλικές διακυμάνσεις 

της οικονομίας, και ελάχιστα στους έμμεσους φόρους. Υπό τον φόβο της συσσώρευσης 

δημόσιου χρέους, η ιαπωνική κυβέρνηση αύξησε τις δημόσιες δαπάνες με στόχο την 

εξυπηρέτηση του ελλείμματος. (Wright, 2002) Η ξέφρενη ανάπτυξη τις δεκαετίες που 
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ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επηρέασε την Ιαπωνία τις δεκαετίες του 50, του 60 

και την πρώτη τριετία του 70. Το 1974, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας πετρελαϊκής 

κρίσης επηρέασαν την οικονομία, επιφέροντας αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην 

οικονομία για πρώτη φορά την τελευταία 25ετία. (Stancil, 2010) 

Ακολούθησε μία περίοδος τρομακτικής ανάπτυξης με ρυθμούς άνω του 6%. Δύο 

ήταν οι κυρίαρχες απόψεις για την ιαπωνική οικονομία εκείνη την περίοδο. Κάποιοι, 

θεωρούσαν πως η συσσωρευμένη και ταχύτατη ανάπτυξη αποτελούσε μία φούσκα η οποία 

θα έσκαγε με τρομακτικές επιπτώσεις τόσο για την Ιαπωνία, όσο και για τις χώρες με τις 

οποίες είχαν στενές εμπορικές επαφές. Αντιθέτως, υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν πως 

η ιαπωνική οικονομία θα ξεπεράσει την οικονομία των ΗΠΑ μέχρι την αλλαγή της χιλιετίας. 

Η αλήθεια ήταν κάπου στη μέση. Αφενός, η οικονομία της Ιαπωνίας αναρριχήθηκε ως μία 

από τις ισχυρότερες στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και την Σοβιετική Ένωση, 

αφετέρου η ταχεία ανάπτυξη που βασίζονταν στην συνεχή υποτίμηση του ιαπωνικού γιεν θα 

έφτανε κάποια στιγμή σε κορεσμό. Αυτό ακριβώς συνέβη τα έτη 1990-2002. Η χώρα 

γνώρισε πολύ χαμηλούς για τα δεδομένα της ρυθμούς ανάπτυξης, αντιπληθωρισμό και την 

εκτόξευση των τιμών στην αγορά κατοικίας. (Kuepper, 2017) 

Ακολούθησε μία περίοδος έξι ετών όπου η ιαπωνική οικονομία άρχισε να 

αναπτύσσεται με καλό ρυθμό. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η ιαπωνική κυβέρνηση 

αντιμετώπισε προβλήματα με τον αντιπληθωρισμό καθώς οι πολιτικές των προηγούμενων 

ετών δεν επέτρεπαν την αύξηση του πληθωρισμού σε φυσιολογικά επίπεδα. Το αποτέλεσμα 

ήταν η Ιαπωνία να έχει τα μικρότερα επιτόκια ανάμεσα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Με 

την συμβολή διακεκριμένων οικονομολόγων όπως ο Paul Krugman αλλά και την δημόσια 

τοποθέτηση διαφόρων πολιτικών επί  του θέματος, οι πολιτικές περιορισμού του 

πληθωρισμού καταργήθηκαν το 2008. Το ίδιο έτος παρατηρήθηκε και η επιβράδυνση της 

ιαπωνικής οικονομίας. Οι στενές επαφές με την αμερικανική οικονομία μετέφεραν το 

οικονομικό ντόμινο στην Ιαπωνία. Η αύξηση στις τιμές των εισαγόμενων ενεργειακών 

πόρων καθώς και το χρόνιο πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού που μειώνει την εγχώρια 

ζήτηση, βύθισαν την οικονομία ακόμα περισσότερο.  Η κυβέρνηση το 2009 έλαβε μέτρα 

στήριξης της οικονομίας ύψους 70 δισεκατομμυρίων με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Τα 

τελευταία χρόνια η Ιαπωνία προσπαθεί να επιστρέψει στους παλιότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης, να απομειώσει το δημόσιο χρέος και να φέρει τον πληθωρισμό σε φυσιολογικά 

επίπεδα, με την υπογραφή διμερών εμπορικών συμφωνιών. (Heritage, 2017) 
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5.3 Περιγραφικά στατιστικά 
Στην παρούσα ενότητα δίνονται και σχολιάζονται όλα τα μέτρα περιγραφικής 

στατιστικής των εξεταζόμενων χωρών. 

Ως μέτρα περιγραφικής στατιστικής ορίζονται: τα ποσοτικά μεγέθη που 

περιγράφουν περιληπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της κατανομής μιας μεταβλητής.  

Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην ενότητα είναι: 

 Mean (Μέση τιμή): Είναι το πηλίκο του αθροίσματος των τιμών προς το πλήθος 

τους 

 Median (Διάμεσος): Ορίζεται ως η κεντρική τιμή όταν διατάξουμε τα δεδομένα σε 

αύξουσα σειρά 

 Maximum (Μέγιστο): Αποτελεί την μεγαλύτερη παρατήρηση του δείγματος. 

 Minimum (Ελάχιστο): Αποτελεί την ελάχιστη τιμή του δείγματος. 

 Std. Dev. (Τυπική απόκλιση): Εκφράζει απόκλιση των δεδομένων από τη 

δειγματική μέση τιμή, δηλαδή μέχρι πόσο περίπου περιμένουμε µία τυπική τιμή της 

X να απέχει από τη μέση τιμή. 

 Skewness (Ασυμμετρία): Ο δείκτης ασυμμετρίας δείχνει κατά πόσο η κατανομή ενός 

πληθυσμού (δείγματος) είναι συμμετρική ή όχι.  

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: 

1. Skewness = 0  Συμμετρική κατανομή. Οι τιμές μοιράζονται περίπου το ίδιο 

στα δύο μέρη της κατανομής. Η μέση τιμή, η διάμεσος και η κορυφή 

συμπίπτουν. 

2. Skewness > 0  Θετική (ή δεξιά) ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος των 

παρατηρήσεων βρίσκεται αριστερά από την μέση τιμή της κατανομής Η μέση 

τιμή είναι μεγαλύτερη από την διάμεσο που είναι μεγαλύτερη από την 

κορυφή. 

3. Skewness < 0  Αρνητική (ή αριστερή) ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος 

των τιμών βρίσκεται δεξιά από την μέση τιμή της κατανομής. Η μέση τιμή 

είναι μικρότερη της διαμέσου που είναι μικρότερη της κορυφής. 

 Kurtosis (Κύρτωση): Ο συντελεστής κύρτωσης δείχνει το κατά πόσο το πλήθος των 

τιμών του δείγματος συγκεντρώνεται γύρω από την μέση τιμή ή όχι 

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: 
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1. Kurtosis = 3  Η κατανομή χαρακτηρίζεται μεσόκυρτη. Οι κατανομές αυτής 

της μορφής τείνουν να προσεγγίζουν την κανονική κατανομή (καμπάνα). 

2. Kurtosis > 3  Η κατανομή χαρακτηρίζεται λεπτόκυρτη. Το μεγαλύτερο 

πλήθος των παρατηρήσεων συγκεντρώνεται γύρω από την μέση τιμή. 

3. Kurtosis < 3  Η κατανομή χαρακτηρίζεται ως πλατύκυρτη. Το πλήθος των 

παρατηρήσεων απλώνεται σε όλο το εύρος του δείγματος. 

 Jarque – Bera (JB statistic): Δείχνει κατά πόσο η κατανομή του δείγματος 

ακολουθεί την κανονική κατανομή. Οι τιμές του δείκτη είναι παρόμοιες με τις 

αντίστοιχες της κατανομής 𝑋2 με 2 βαθμούς ελευθερίας. Η τιμή του δείκτη έχει να 

κάνει με την αποδοχή μιας εκ των παρακάτω υποθέσεων: 

𝑯𝟎: Η κατανομή του δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή 

𝑯𝟏: Η κατανομή ΔΕΝ ακολουθεί την κανονική κατανομή 

 Probability (Πιθανότητα): Δείχνει την πιθανότητα της λήψης ενός αποτελέσματος 

ίσου ή πιο ακραίου από ότι έχει υπολογιστεί στην πραγματικότητα. Πρακτικά, τιμές 

του probability κάτω από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (συνήθως 5%) 

οδηγούν στην απόρριψη της 𝐻0. 

 

Πίνακας 5.1: Περιγραφικά στατιστικά για τους λογάριθμους των πραγματικών δημοσίων δαπανών όλων 

των υπό εξέταση οικονομιών 

 

 

Έτσι, ξεκινώντας από τον λογάριθμο των πραγματικών δημοσίων δαπανών της 

Γαλλίας, ο μέσος είναι 22.04 και η διάμεσος 22.02. Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του 

δείγματος είναι 22.63 και 21.18 αντίστοιχα. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι -0,23 < 0, 

επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως συμμετρική, χαρακτηρισμός που επιβεβαιώνεται 
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και από το γεγονός ότι η διάμεσος είναι περίπου ίση με τον μέσο. Ο συντελεστής κύρτωσης 

είναι 2,17 < 3, δηλαδή η κατανομή χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς πλατύκυρτη. Η κατανομή 

της μεταβλητής ακολουθεί την κανονική κατανομή αφού η πιθανότητα του στατιστικού JB 

(0.41) είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. 

Ο λογάριθμος των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας έχει μέσο 22.06 

και διάμεσο 22.22. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του δείγματος είναι 22.67 και 20.72 

αντίστοιχα. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι -0,86 < 0 δηλαδή η κατανομή χαρακτηρίζεται 

ως ελαφρώς αρνητικά ασύμμετρη. Επιπρόσθετα, ο συντελεστής κύρτωσης είναι 3,04 > 3, 

επομένως η κατανομή των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας είναι 

μεσόκυρτη. Τέλος, η κατανομή αυτή ακολουθεί την κανονική κατανομή καθώς η 

πιθανότητα του στατιστικού JB είναι οριακά μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 0.05. 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο ο λογάριθμος των πραγματικών δημοσίων δαπανών έχει 

μέσο 22.02 και διάμεσο 21.94. Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της κατανομής είναι 22.56 και 

21.55 αντίστοιχα. Η κατανομή χαρακτηρίζεται ως οριακά συμμετρική αφού ο αντίστοιχος 

συντελεστής είναι 0.49 > 0. Επιπλέον, ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.08 < 3, γεγονός που 

χαρακτηρίζει την κατανομή ως ελαφρώς πλατύκυρτη. Η κατανομή ακολουθεί την 

κανονική καθώς η πιθανότητα του στατιστικού JB είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας. 

 Όσον αφορά τον λογάριθμο των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας έχει 

μέσο 21.96 και διάμεσο 21.97. Η μέγιστη και ελάχιστη παρατήρηση είναι 22.28 και 21.47 

αντίστοιχα. Η κατανομή του δείγματος είναι ελαφρώς αρνητικά ασύμμετρη καθώς ο 

συντελεστής συμμετρίας είναι -0,52 < 0. Αντίστοιχα, ο συντελεστής της κύρτωσης είναι 2.54 

< 3 τοποθετώντας την κατανομή στην κατηγορία των πλατύκυρτων κατανομών. Η 

πιθανότητα του στατιστικού των JB είναι 0.28, επομένως η κατανομή ακολουθεί την 

κανονική κατανομή . 

 Ο λογάριθμος των πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ για την εξεταζόμενη 

περίοδο εμφανίζει μέση τιμή 23.44 και διάμεσο 23.43. Η μέγιστη τιμή του δείγματος είναι 

23.95 ενώ η μικρότερη τιμή του 22.88. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0,01 > 0 ελάχιστα 

μεγαλύτερος του μηδέν, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως συμμετρική. Όσον αφορά 

την κύρτωση, ο συντελεστής της είναι 1,63 < 3 και έτσι η κατανομή χαρακτηρίζεται ως 
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πλατύκυρτη. Τέλος, η πιθανότητα του στατιστικού των JB είναι 0.16 άρα η κατανομή 

ακολουθεί την κανονική. 

 Ο λογάριθμος των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά έχει μέση τιμή 

21.38 και διάμεσο 21.30. Η μέγιστη τιμή τους είναι 22.03 και η ελάχιστη 20.80. Ο 

συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0.57 > 0, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς 

θετικά ασύμμετρη. Αντίστοιχα, ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.26 < 3, επομένως η 

κατανομή χαρακτηρίζεται ως  ελαφρώς πλατύκυρτη. Τέλος η πιθανότητα του στατιστικού 

JB είναι 0.17, επομένως η κατανομή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Ο λογάριθμος των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας έχει μέση τιμή 

22.06 και διάμεσο 22.44. Η μέγιστη τιμή του δείγματος είναι 23.28 ενώ η ελάχιστη 20.09. Ο 

συντελεστής ασυμμετρίας είναι -0.57 < 0, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως έχουσα 

ελαφρώς αρνητική ασυμμετρία. Σχετικά με την κύρτωση, η κατανομή χαρακτηρίζεται 

ελαφρώς πλατύκυρτη καθώς ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 2.07 < 3. Η πιθανότητα του 

στατιστικού των JB είναι 0.12, επομένως η κατανομή του δείγματος ακολουθεί την 

κανονική κατανομή. 

 

Πίνακας 5.2: Περιγραφικά στατιστικά για το πραγματικό ΑΕΠ όλων των υπό εξέταση οικονομιών 

 

 

Ο λογάριθμος για το πραγματικό ΑΕΠ της Γαλλίας έχει μέσο και διάμεσο 23.56. Η 

μέγιστη παρατήρηση του δείγματος είναι 24.11 και η ελάχιστη 22.91. Ο συντελεστής 

συμμετρίας είναι -0.18 < 0, γεγονός που καθιστά την κατανομή συμμετρική. Ο συντελεστής 

της κύρτωσης είναι 2.22 καθιστώντας την κατανομή ελαφρώς πλατύκυρτη. Τέλος, η 
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πιθανότητα του στατιστικού JB είναι 0.48, γεγονός που σημαίνει πως η κατανομή του 

δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Το δείγμα που αφορά τον λογάριθμο για το πραγματικό ΑΕΠ της Γερμανίας έχει 

μέσο 23.71 και διάμεσο 23.88. Η μέγιστη παρατήρηση του δείγματος είναι 24.37 και η 

ελάχιστη 22.55. Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι -0.61 < 0, επομένως η κατανομή 

χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς αρνητικά ασύμμετρη. Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.29 < 3 

και επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς πλατύκυρτη. Αναφορικά με την 

κανονικότητα της κατανομής, η πιθανότητα του στατιστικού των JB είναι 0.14 δηλαδή η 

κατανομή του δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Ο λογάριθμος για το πραγματικό ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μέσο 23.68 και 

διάμεσο 23.64. Η μέγιστη παρατήρηση του δείγματος είναι 24.21 και η ελάχιστη 23.16. Ο 

συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0.05 > 0 γεγονός που καθιστά την κατανομή συμμετρική. Ο 

συντελεστής κύρτωσης είναι 2.23 < 3, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς 

πλατύκυρτη. Η πιθανότητα του στατιστικού JB, 0.56, υποδεικνύει πως η κατανομή του 

δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Το πραγματικό ΑΕΠ της Ιταλίας σε λογάριθμο έχει μέσο 23.67 και διάμεσο 23.73. Η 

μέγιστη παρατήρηση του δείγματος είναι 24.02 και η ελάχιστη 23.16. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι -0.49 < 0, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως οριακά συμμετρική. 

Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.69 και η κατανομή οριακά πλατύκυρτη. Η πιθανότητα του 

στατιστικού JB είναι 0.35, άρα η κατανομή του δείγματος ακολουθεί την κανονική 

κατανομή. 

Το δείγμα του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ σε λογάριθμο έχει μέσο και διάμεσο 

25.29. Η μέγιστη του παρατήρηση είναι 25.85 και η ελάχιστη 24.59. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι -0.18 < 0, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως συμμετρική. Ο 

συντελεστής κύρτωσης είναι 1.68 < 3, γεγονός που κατατάσσει την κατανομή στις 

πλατύκυρτες. Η πιθανότητα του στατιστικού των JB είναι 0.16, επομένως η κατανομή του 

δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Ο λογάριθμος για το πραγματικό ΑΕΠ του Καναδά έχει μέση τιμή 22.93 και διάμεσο 

22.86. Η μέγιστη τιμή του δείγματος είναι 23.58, ενώ η ελάχιστη 22.37. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι 0.58 > 0 και η κατανομή χαρακτηρίζεται ελαφρώς θετικά ασύμμετρη. 

Αντίστοιχα, ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.08 < 3, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται 
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ως ελαφρώς πλατύκυρτη. Η πιθανότητα του στατιστικού των JB είναι 0.12, γεγονός που 

σημαίνει πως η κατανομή του δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Ο λογάριθμος για το πραγματικό ΑΕΠ της Ιαπωνίας έχει μέση τιμή 23.91 και διάμεσο 

24.28. Η μέγιστη τιμή του δείγματος είναι 24.87 ενώ η ελάχιστη είναι 22.28. Ο συντελεστής 

της ασυμμετρίας -0.67 < 0, επομένως η κατανομή χαρακτηρίζεται ως ελαφρώς αρνητικά 

ασύμμετρη. Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2.00 < 3, γεγονός που χαρακτηρίζει την 

κατανομή ως  ελαφρώς πλατύκυρτη. Η πιθανότητα του στατιστικού JB είναι 0.06, 

επομένως η κατανομή του δείγματος ακολουθεί την κανονική κατανομή για επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5% αλλά όχι για επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

 

Πίνακας 5.3: Συγκεντρωτικός πίνακας των χαρακτηριστικών της κατανομής των μεταβλητών 

Μεταβλητή Συμμετρία Κυρτότητα Κανονικότητα 

RGFR Συμμετρική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDEU Ελαφρώς αρνητική Μεσόκυρτη Κανονική** 

RGUK Οριακά συμμετρική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGIT Ελαφρώς αρνητική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGUSA Συμμετρική Πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGCAN Ελαφρώς θετική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGJPN Ελαφρώς αρνητική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPFR Συμμετρική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPDEU Ελαφρώς αρνητική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPUK Συμμετρική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPIT Οριακά συμμετρική Οριακά πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPUSA Συμμετρική Πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPCAN Ελαφρώς θετική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική*** 

RGDPJPN Ελαφρώς αρνητική Ελαφρώς πλατύκυρτη Κανονική** 

 

Σημειώσεις: 

1. *, **, ***: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1%, 1-5%, 5-10% αντίστοιχα. 
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6 Εμπειρικά αποτελέσματα 
 

6.1 Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα όλων των 

ελέγχων της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο  6.2 παρατίθενται οι έλεγχοι 

στασιμότητας, στην παράγραφο 6.3 οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης, στην παράγραφο 6.4 οι 

έλεγχοι στο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και τέλος στην παράγραφο 6.5 η ανάλυση της 

αιτιότητας. 

 

6.2 Έλεγχοι στασιμότητας 
 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται και σχολιάζονται οι έλεγχοι στασιμότητας των 

χρονολογικών σειρών υπό μελέτη. Αναλυτικότερα, αναφέρονται κατά σειρά οι έλεγχοι των 

κορελλογραμμάτων, ο επαυξημένος έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Dickey και Fuller 

και ο έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Phillips και Perron. 

 

6.2.1 Κορελογράμματα 

 

Τα κορελογράμματα όλων των μεταβλητών παρατίθενται στο παράρτημα Β. Η 

απουσία τους από το κύριο κομμάτι της εργασίας οφείλεται σε λόγους οικονομίας χώρου και 

ευκολίας του αναγνώστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι τα κορελογράμματα αποτελούν μία 

πρώτη προσέγγιση όσον αφορά την στασιμότητα ή όχι της εξεταζόμενης χρονολογικής 

σειράς, εντούτοις θεωρούνται αναξιόπιστα ή στην καλύτερη περίπτωση αμφιλεγόμενα 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους. Για να θεωρηθεί μία χρονολογική σειρά στάσιμη 

θα πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές είναι: 

 Τα ιστογράμματα που αφορούν την αυτοσυσχέτιση και την σειριακή αυτοσυσχέτιση 

θα πρέπει να είναι εντός των προτεινόμενων ορίων. 

 Οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης (AC) και μερικής αυτοσυσχέτισης (PAC) θα πρέπει 

να είναι κοντά στο μηδέν. 

 Η πιθανότητα του στατιστικού Q των Ljung και Box θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων στασιμότητας από τα κορελογράμματα 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΔΕΥΤΕΡΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

LNRGFR Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDEU Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGUK Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGIT Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGUS Μη στάσιμη Μη στάσιμη Στάσιμη 

LNRGCAN Μη στάσιμη Μη στάσιμη Στάσιμη 

LNRGJPN Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDPFR Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDPDEU Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDPUK Μη στάσιμη Μη στάσιμη Στάσιμη 

LNRGDPIT Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDPUS Μη στάσιμη Στάσιμη - 

LNRGDPCAN Μη στάσιμη Μη στάσιμη Στάσιμη 

LNRGDPJPN Μη στάσιμη Στάσιμη - 

 

6.2.2 Επαυξημένος έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Dickey και Fuller 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό τα αποτελέσματα για την στασιμότητα που προέκυψαν από 

τα κορελογράμματα, είναι ασαφή. Αυτό, έχει ως συνέπεια την εφαρμογή της μεθόδου 

ελέγχου ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στο υπόδειγμα με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey και 

Fuller, όπως αυτός αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3.2. Παρακάτω ακολουθούν οι 

συγκεντρωτικοί πίνακες όλων των επαυξημένων ελέγχων των Dickey και Fuller κάθε χώρας 

για όλες τις μεταβλητές. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στους αναλυτικούς πίνακες των 

ελέγχων στο παράρτημα Γ της παρούσας εργασίας. 
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Πίνακας 6.2: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για την Γαλλία 

ΓΑΛΛΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

1.11 (1) -1.95 (1) -3.28 (1)* -4.77 (0)*** -4.92 (0)*** -4.96 (0)*** 

[0.9284] [0.3047] [0.0827] [0.0000] [0.0002] [0.0012] 

-1.5497 -1.5540 -1.6286 -1.6060 -1.5514 -1.4803 

RGDP 

0.81 (1) -1.90 (1) -3.10 (1) -4.78 (0)*** -4.84 (0)*** -4.81 (0)*** 

[0.8832] [0.3296] [0.1196] [0.0000] [0.0003] [0.0017] 

-1.5430 -1.5418 -1.5897 -1.6125 -1.5440 -1.4642 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 
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Πίνακας 6.3: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για την Γερμανία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

2.36 (0) -3.16 (0)** -3.46 (1)* -4.41 (0)*** -4.69 (0)*** -4.90 (0)*** 

[0.9949] [0.0288] [0.0564] [0.0000] [0.0004] [0.0014] 

-1.5003 -1.6289 -1.6623 -1.5733 -1.5364 -1.4909 

RGDP 

2.18 (0) -2.44 (0) -3.09 (1) -4.52 (0)*** -4.79 (0)*** -4.97 (0)*** 

[0.9922] [0.1369] [0.1215] [0.0000] [0.0003] [0.0011] 

-1.5593 -1.6078 -1.6314 -1.5940 -1.5566 -1.5069 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Πίνακας 6.4: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για το Ηνωμένο Βασίλειο 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

0.37 (1) -1.75 (1) -2.77 (1) -4.52 (0)*** -4.48 (0)*** -4.43 (0)*** 

[0.7862] [0.3994] [0.2161] [0.0000] [0.0008] [0.0051] 

-1.8672 -1.8535 -1.8703 -1.9487 -1.8676 -1.7835 

RGDP 

0.27 (1) -1.85 (1) -3.60 (1)** -4.26 (0)*** -4.22 (0)*** -4.17 (0)** 

[0.7614] [0.3498] [0.0413] [0.0001] [0.0017] [0.0102] 

-1.9050 -1.8994 -2.0104 -1.9878 -1.9052 -1.8206 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 
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Πίνακας 6.5: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για την Ιταλία 

ΙΤΑΛΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

-0.20 (1) -2.91 (1) -2.98 (1) -4.86 (0)*** -4.81 (0)*** -4.74 (0)*** 

[0.6080] [0.0522] 0.1492 [0.0000] [0.0003] [0.0021] 

-1.4832 -1.5820 -1.5103 -1.5669 -1.4830 -1.3990 

RGDP 

-0.35 (0) -2.79 (1)* -2.75 (1) -4.89 (0)*** -4.85 (0)*** -4.80 (0)*** 

[0.5536] [0.0672] [0.2213] [0.0000] [0.0003] [0.0018] 

-1.5406 -1.6105 -1.5262 -1.6075 -1.5247 -1.4411 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 
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Πίνακας 6.6: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για τις ΗΠΑ 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

2.04 (1) -0.88 (1) -2.34 (1) -1.90 (0)* -2.83 (0)* -2.88 (0) 

[0.9890] [0.7838] [0.4055] [0.0558] [0.0617] [0.1796] 

-5.6565 -5.5925 -5.6237 -5.6490 -5.6586 -5.5831 

RGDP 

3.80 (1) -1.85 (0) -1.48 (1) -2.55 (0)** -4.84 (0)*** -5.05 (0)*** 

[0.9999] [0.3542] [0.8199] [0.0118] [0.0003] [0.0009] 

-4.8997 -4.9162 -4.8303 -4.6946 -4.9064 -4.8624 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.7: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για τον Καναδά 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

0.89 (1) -1.22 (1) -2.97 (1) -3.03 (0)*** -3.14 (0)** -3.10 (0) 

[0.8968] [0.6564] [0.1501] [0.0033] [0.0308] [0.1196] 

-3.3901 -3.3413 -3.4174 -3.4565 -3.3909 -3.3064 

RGDP 

1.42 (1) -0.97 (1) -2.29 (1) -4.30 (0)*** -4.57 (0)*** -4.53 (0)*** 

[0.9590] [0.7550] [0.4285] [0.0001] [0.0006] [0.0039] 

-2.8119 -2.7506 -2.7655 -2.8509 -2.8129 -2.7294 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.8: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller για την Ιαπωνία 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

2.14 (1) 2.92 (0)* -2.09 (1) -3.98 (0)*** -4.73 (0)*** -5.12 (0)*** 

[0.9914] [0.0507] [0.5383] [0.0002] [0.0004] [0.0007] 

-1.4568 -1.5500 -1.4662 -1.4399 -1.4661 -1.4497 

RGDP 

1.89 (1) -2.51 (0) -1.72 (1) -4.23 (0)*** -4.79 (0)*** -5.15 (0)*** 

[0.9847] [0.1192] [0.7245] [0.0001] [0.0003] [0.0007] 

-1.4359 -1.5063 -1.4044 -1.4404 -1.4421 -1.4191 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις ( ) αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου (διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 
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6.2.3 Έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Phillips και Perron 

 

Για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του επαυξημένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller ή και για τον προσδιορισμό εναλλακτικών αποτελεσμάτων συνηθίζεται να γίνεται και 

ο έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Phillips και Perron, όπως αυτός αναφέρθηκε στην 

ενότητα 4.3.3 της παρούσας εργασίας. Σε αυτήν την υποενότητα παρατίθενται οι 

συγκεντρωτικοί πίνακες των αποτελεσμάτων του ελέγχου και τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από αυτόν. Για την μελέτη και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων ο 

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο παράρτημα Δ όπου παρατίθενται αναλυτικά όλοι οι 

πίνακες των ελέγχων που διενεργήθηκαν. 

 

Πίνακας 6.9: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για την 

Γαλλία 

ΓΑΛΛΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

1.50 (1) -1.98 (1) -2.69 (2) -4.76 (1)*** -4.91 (2)*** -4.95 (2)*** 

[0.9649] [0.2941] [0.2441] [0.0000] [0.0002] [0.0012] 

-1.5697 -1.5759 -1.5510 -1.6060 -1.5514 -1.4803 

RGDP 

-1.24 (0) -1.80 (2) -2.52 (2) -4.76 (2)*** -4.78 (3)*** -4.76 (3)*** 

[0.9430] [0.3760] [0.3186] [0.0000] [0.0003] [0.0020] 

-1.5561 -1.5373 -1.4987 -1.6125 -1.5440 -1.4642 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.10: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για την 

Γερμανία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

2.04 (1) -2.96 (2)** -2.93 (2) -4.30 (4)*** -4.51 (6)*** -4.70 (6)*** 

[0.9890] [0.0464] [0.1615] [0.0001] [0.0007] [0.0024] 

-1.5003 -1.6289 -1.6102 -1.5733 1.5364 -1.4909 

RGDP 

2.18 (0) -2.33 (1) -2.14 (0) -4.45 (2)*** -4.69 (4)*** -4.87 (4)*** 

[0.9922] [0.1676] [0.5095] [0.0000] [0.0004] [0.0015] 

-1.5593 -1.6078 -1.5654 -1.5940 -1.5566 -1.5069 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.11: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για το 

Ηνωμένο Βασίλειο 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

0.70 (3) -1.46 (1) -2.10 (1) -4.18 (7)*** -4.10 (8)*** -4.02 (7)** 

[0.8633] [0.5432] [0.5322] [0.0001] [0.0024] [0.0148] 

-1.8467 -1.8017 -1.7543 -1.9487 -1.8676 -1.7835 

RGDP 

0.73 (5) -1.39 (3) -2.47 (3) -3.80 (9) -3.71 (9) -3.61 (9)** 

[0.8696] [0.5775] [0.3399] [0.0003] [0.0072] 0.0398 

-1.8417 -1.7892 -1.7746 -1.9878 -1.9052 -1.8206 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.12: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για την 

Ιταλία 

ΙΤΑΛΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

-0.05 (1) -2.24 (1) -2.23 (1) -4.72 (5)*** -4.66 (5)*** -4.59 (5)*** 

[0.6620] [0.1948] [0.4623] [0.0000] [0.0005] [0.0033] 

-1.4615 -1.4613 -1.3786 -1.5669 -1.4830 -1.3990 

RGDP 

-0.30 (2) -1.93 (0) -1.90 (0) -4.69 (6)*** -4.63 (6)*** -4.56 (6)*** 

[0.5710] [0.3150] [0.6356] [0.0000] [0.0005] [0.0035] 

-1.5406 -1.5386 -1.4555 -1.6075 -1.5247 -1.4411 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.13: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για τις 

ΗΠΑ 

ΗΠΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

4.97 (4) -0.94 (4) -1.45 (4) -1.78 (1)* -2.92 (3)* -2.89 (2) 

[1.0000] [0.7659] [0.8307] [0.0712] [0.0508] [0.1738] 

-5.1501 -5.1110 -5.0288 -5.6490 -5.6586 -5.5831 

RGDP 

7.95 (2) -1.93 (5) -1.06 (3) -2.32 (3)** -4.63 (6)*** -4.84 (9)*** 

[1.0000] [0.3154] [0.9243] [0.0214] [0.0005] [0.0016] 

-4.9131 -4.9162 -4.8424 -4.6946 -4.9064 -4.8624 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.14: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για τον 

Καναδά 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

1.74 (4) -1.28 (4) -2.13 (4) -3.03 (0)*** -3.14 (0)** -3.10 (0) 

[0.9788] [0.6322] [0.5130] [0.0033] [0.0308] [0.1196] 

-2.9250 -2.8755 -2.8124 -3.4565 -3.3909 -3.3064 

RGDP 

2.05 (2) -1.09 (3) -1.98 (3) -4.27 (1)*** -4.57 (0)*** -4.53 (0)*** 

[0.9894] [0.7121] [0.5937] [0.0001] [0.0006] [0.0039] 

-2.7704 -2.7128 -2.6623 -2.8509 -2.8129 -2.7294 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή.  
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Πίνακας 6.15: Συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Phillips και Perron για την 

Ιαπωνία 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

Μετ/τές 

Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες διαφορές 

Χωρίς σταθερά  

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

Χωρίς σταθερά 

και τάση 
Με σταθερά 

Με σταθερά 

και τάση 

RG 

3.04 (2) -3.58 (7)** -1.36 (5) -3.92 (2)*** -4.48 (6)*** -5.33 (12)*** 

[0.9992] [0.0100] [0.8589] [0.0002] [0.0008] [0.0004] 

-1.4376 -1.5500 -1.4785 -1.4399 -1.4661 -1.4497 

RGDP 

2.50 (2) -2.72 (6)* -0.93 (6) -4.16 (3)*** -4.56 (7)*** -5.32 (13) 

[0.9965] [0.0774] [0.9433] [0.0001] [0.0006] [0.0004] 

-1.4452 -1.5063 [-1.4242] -1.4404 -1.4421 -1.4191 

 

Σημειώσεις: 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης για τις εξισώσεις 

του ελέγχου των Phillips-Perron (PP) βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) 

χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Bartlett (διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 

3. Ως κριτήριο για τον προσδιορισμό των χρονικών υστερήσεων κάθε εξίσωσης επιλέχθηκε το κριτήριο 

του Schwarz, το οποίο εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα. 

4. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιήθηκαν οι πίνακες του MacKinnon. 

5. Οι σκιασμένες περιοχές παρουσιάζουν την καταλληλότερη μορφή εξίσωσης για κάθε μεταβλητή. 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι όλες οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις 

πρώτες διαφορές. Από αυτές οι μεταβλητές που αφορούν την Γαλλία, την Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τον Καναδά εκφράζονται καλύτερα από τις εξισώσεις 

χωρίς σταθερά και τάση. Αντίστοιχα, οι μεταβλητές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας εκφράζονται 

καλύτερα από τις εξισώσεις με σταθερά. 
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6.3 Συνολοκλήρωση 
 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης που 

αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.4. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι έλεγχοι που χρησιμοποιούν 

μεθόδους μίας εξίσωσης, δηλαδή αυτοί των Engle - Granger και των Phillips και Qualiaris, 

ενώ έπειτα θα παρουσιαστεί ο κυριότερος έλεγχος που βασίζεται σε σύστημα εξισώσεων, 

αυτός του Johansen. Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός της μελέτης της συνολοκλήρωσης μεταξύ 

δύο μεταβλητών είναι ο προσδιορισμός της ύπαρξης κάποιας μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας. 

 

6.3.1  Έλεγχος των Engle – Granger 

 

Υπενθυμίζεται για την ευκολία του αναγνώστη ότι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 

συνεπάγεται την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας. Αυτή επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται 

από την πιθανότητα της t στατιστικής και της κανονικής κατανομής σε σχέση με το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5%. Για να υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις 

μεταβλητές θα πρέπει η τιμή της πιθανότητας των στατιστικών να είναι μικρότερη από το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.  

 
 
 

Πίνακας 6.16: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για την Γαλλία 

Date: 01/21/19   Time: 12:33   

Series: LNRGFR LNRGDPFR    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGFR -2.645363  0.2379 -11.54020  0.2352 

LNRGDPFR -2.661637  0.2320 -12.78214  0.1801 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   
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Πίνακας 6.17: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για την Γερμανία 

Date: 01/21/19   Time: 12:37   

Series: LNRGDEU LNRGDPDEU    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGDEU -3.804218  0.0233 -11.12020  0.2577 

LNRGDPDEU -3.416503  0.0564 -10.12300  0.3144 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 

 

Πίνακας 6.18: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για το Ηνωμένο Βασίλειο 

Date: 01/21/19   Time: 12:39   

Series: LNRGUK LNRGDPUK    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGUK -2.638004  0.2407 -13.87541  0.1408 

LNRGDPUK -2.728734  0.2085 -15.29041  0.1010 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.19: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για την Ιταλία 

Date: 01/21/19   Time: 12:42   

Series: LNRGIT LNRGDPIT    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGIT -1.729454  0.6662 -5.729774  0.6548 

LNRGDPIT -2.451398  0.3155 -6.077788  0.6245 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   
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Πίνακας 6.20: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για τις ΗΠΑ 

Date: 01/21/19   Time: 12:48   

Series: LNRGUS LNRGDPUS    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGUS -3.022910  0.1250 -17.72313  0.0550 

LNRGDPUS -3.094854  0.1091 -18.19632  0.0486 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.21: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για τον Καναδά 

Date: 01/21/19   Time: 12:49   

Series: LNRGCAN LNRGDPCAN    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGCAN -2.783821  0.1905 -16.02317  0.0845 

LNRGDPCAN -2.682155  0.2247 -14.96578  0.1091 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.22: Αποτελέσματα ελέγχου Engle - Granger για την Ιαπωνία 

Date: 01/21/19   Time: 12:52   

Series: LNRGJPN LNRGDPJPN    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGJPN -1.559638  0.7403 -5.822268  0.6466 

LNRGDPJPN -1.622153  0.7142 -6.124026  0.6199 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 

 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, ο έλεγχος για την συνολοκλήρωση 

των Engle και Granger δείχνει αρνητικά αποτελέσματα (απουσία συνολοκλήρωσης) για τις 

οικονομίες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, του Καναδά και της 



101 
 

Ιαπωνίας. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται και από τα δύο στατιστικά μεγέθη t και z, των 

οποίων οι πιθανότητες στις προαναφερόμενες χώρες είναι μεγαλύτερες από το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας. Όσον αφορά τις οικονομίες της Γερμανίας και των ΗΠΑ, ο 

έλεγχος των Engle – Granger υποδεικνύει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Για την μεν 

Γερμανία το στατιστικό της t κατανομής υποδεικνύει συνολοκλήρωση, σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών και σε επίπεδο 10% όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο 

λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ. Αντίστοιχα, για τις ΗΠΑ το στατιστικό της κανονικής 

κατανομής υποδεικνύει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 10% όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% όταν εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι ο λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ. 

 

 

6.3.2  Έλεγχος των Phillips – Qualiaris 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης των Phillips και 

Qualiaris για τις χώρες των G7. Πρέπει να τονιστεί πως η αποδοχή ή απόρριψη της 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας, δηλαδή της ύπαρξης ή όχι κάποιας συνολοκληρωμένης 

σχέσης, γίνεται και πάλι με την σύγκριση της τιμής της πιθανότητας των στατιστικών που 

επιστρέφει ο έλεγχος με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 
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Πίνακας 6.23: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για την Γαλλία 

Date: 01/21/19   Time: 13:13   

Series: LNRGFR LNRGDPFR    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGFR -2.355792  0.3583 -7.887256  0.4719 

LNRGDPFR -2.293274  0.3876 -8.393531  0.4327 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.24: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για την Γερμανία 

Date: 01/21/19   Time: 13:15   

Series: LNRGDEU LNRGDPDEU    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGDEU -3.731424  0.0277 -13.15863  0.1667 

LNRGDPDEU -3.419635  0.0561 -12.34496  0.1992 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.25: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για το Ηνωμένο Βασίλειο 

Date: 01/21/19   Time: 13:18   

Series: LNRGUK LNRGDPUK    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGUK -2.171395  0.4471 -8.295604  0.4401 

LNRGDPUK -2.094606  0.4856 -8.118281  0.4538 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   



103 
 

 

 

Πίνακας 6.26: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για την Ιταλία 

Date: 01/21/19   Time: 13:19   

Series: LNRGIT LNRGDPIT    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGIT -2.492279  0.2981 -7.906686  0.4704 

LNRGDPIT -2.482972  0.3020 -6.541273  0.5841 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.27: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για τις ΗΠΑ 

Date: 01/21/19   Time: 13:20   

Series: LNRGUS LNRGDPUS    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGUS -2.347088  0.3624 -9.893159  0.3286 

LNRGDPUS -2.394236  0.3408 -10.07079  0.3176 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 
 

Πίνακας 6.28: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για τον Καναδά 

Date: 01/21/19   Time: 13:23   

Series: LNRGCAN LNRGDPCAN    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGCAN -2.393416  0.3412 -10.48699  0.2927 

LNRGDPCAN -2.317897  0.3760 -9.989613  0.3226 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   
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Πίνακας 6.29: Αποτελέσματα ελέγχου Phillips – Qualiaris για την Ιαπωνία 

Date: 01/21/19   Time: 13:24   

Series: LNRGJPN LNRGDPJPN    

Sample: 1970 2016   

Included observations: 47   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 

No d.f. adjustment for variances  
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

LNRGJPN -1.482273  0.7706 -4.632583  0.7509 

LNRGDPJPN -1.474947  0.7733 -4.643913  0.7499 
     
     

*MacKinnon (1996) p-values.   

 

 

Ο έλεγχος των Phillips και Qualiaris υποδεικνύει την απουσία συνολοκλήρωσης για 

όλες τις μελετώμενες οικονομίες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία για την οποία το 

στατιστικό της t κατανομής δείχνει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% όταν εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10% όταν 

εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος του πραγματικού ΑΕΠ. 
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Πίνακας 6.30: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων για την συνολοκλήρωση με τις μεθόδους της 

μίας εξίσωσης 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
ENGLE – GRANGER PHILLIPS - QUALIARIS 

LNRGFR Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPFR Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDEU Υπάρχει συνολοκλήρωση (t statistic)** Υπάρχει συνολοκλήρωση (t statistic)** 

LNRGDPDEU Υπάρχει συνολοκλήρωση (t  statistic)* Υπάρχει συνολοκλήρωση (t statistic)* 

LNRGUK Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPUK Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGIT Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPIT Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGUS Υπάρχει συνολοκλήρωση (z  statistic)* Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPUS 
Υπάρχει συνολοκλήρωση (z  

statistic)** 
Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGCAN Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPCAN Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGJPN Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

LNRGDPJPN Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση 

 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα 

 

6.3.3 Έλεγχος του Johansen 

 

Στην παρακάτω ενότητα παρατίθενται και αναλύονται οι έλεγχοι για την 

συνολοκλήρωση με την μέθοδο του συστήματος εξισώσεων (μέθοδος συνολοκλήρωσης του 

Johansen) για όλες τις υπό μελέτη χώρες. Παρότι έχει ήδη γίνει αναφορά στο θεωρητικό 

κομμάτι της συγκεκριμένης μεθόδου (παράγραφος 4.4.2) αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε 

χώρα θα παρατίθενται κατά σειρά τα εξής γραφήματα:  

1. πίνακας κριτηρίων χρονικών υστερήσεων  προσδιορισμός του προτεινόμενου 

αριθμού χρονικών υστερήσεων (Παράρτημα Ε) 

2. πίνακας αποτελεσμάτων εκτίμησης του VAR υποδείγματος  προσδιορισμός 

προσαρμοστικότητας του υποδείγματος (Παράρτημα ΣΤ) 
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3. πίνακας και διάγραμμα των αντίστροφων ριζών του VAR υποδείγματος  

προσδιορισμός της στασιμότητας του υποδείγματος 

4. πίνακας αποτελεσμάτων του ελέγχου Johansen  προσδιορισμός πιθανής σχέσης 

συνολοκλήρωσης. (Παράρτημα Ζ) 

 

Πίνακας 6.31: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα επιλογής χρονικών υστερήσεων με βάση το κριτήριο AIC 

ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΓΑΛΛΙΑ VAR(9) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ VAR(2) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ VAR(6) 

ΙΤΑΛΙΑ VAR(2) 

ΗΠΑ VAR(4) 

ΚΑΝΑΔΑΣ VAR(1) 

ΙΑΠΩΝΙΑ VAR(2) 

 

Η επιλογή χρονικών υστερήσεων που θα έχουν τα VAR υποδείγματα προσδιορίζεται 

από μία σειρά κριτηρίων. Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο AIC, καθώς 

μελέτες το έχουν καταδείξει μαζί με το Final Prediction Error, ως το καταλληλότερο για 

δείγματα μικρού μεγέθους (< 60 παρατηρήσεις), όπως αυτά που μελετώνται. (Liew, 2004) 

Αφού επιλέχθηκε το κατάλληλο VAR υποδείγμα για κάθε χώρα, θα πρέπει να ελεγχθεί η 

στασιμότητα, ώστε να γίνει ο έλεγχος συνολοκλήρωσης. 
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Γράφημα 6.1: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(9) της Γαλλίας 

 

 

Γράφημα 6.2: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(2) της Γερμανίας 
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Γράφημα 6.3: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(6) του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

 

Γράφημα 6.4: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(2) της Ιταλίας 
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Γράφημα 6.5: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(4) των ΗΠΑ 

 

 

Γράφημα 6.6: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(1) του Καναδά 
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Γράφημα 6.7: Αντίστροφες ρίζες του υποδείγματος VAR(2) της Ιαπωνίας 

 

Εφόσον όλα τα υποδείγματα είναι στάσιμα, δεν έχουν δηλαδή αντίστροφες ρίζες 

εκτός του μοναδιαίου κύκλου, μπορεί να διεξαχθεί ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen. 

 

Πίνακας 6.32: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων ελέγχου συνολοκλήρωσης  Johansen 

ΧΩΡΑ H0 Ha Trace 
Critical Value 

95% 
Prob. Max Eigenvalue 

Critical  

Value 95% 
Prob. 

ΓΑΛΛΙΑ 
r = 0 r = 1 40.8386*** 15.4947 0.0000 35.4557*** 14.2646 0.0000 

r ≤ 1 r = 2 5.3829** 3.8415 0.0203 5.3829** 3.8415 0.0203 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
r = 0 r = 1 23.6197*** 15.4947 0.0024 21.8370*** 14.2646 0.0027 

r ≤ 1 r = 2 1.7827 3.8415 0.1818 1.7827 3.8415 0.1818 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

r = 0 r = 1 14.4795* 15.4947 0.0707 14.2582* 14.2646 0.0501 

r ≤ 1 r = 2 0.2213 3.8415 0.6381 0.2213 3.8415 0.6381 

ΙΤΑΛΙΑ 
r = 0 r = 1 14.3883* 15.4947 0.0729 11.4528 14.2646 0.1329 

r ≤ 1 r = 2 2.9355* 3.8415 0.0866 2.9355* 3.8415 0.0866 

ΗΠΑ 
r = 0 r = 1 16.6231** 15.4947 0.0337 13.1832* 14.2646 0.0736 

r ≤ 1 r = 2 3.4399* 3.8415 0.0636 3.4399* 3.8415 0.0636 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
r = 0 r = 1 16.5401** 15.4947 0.0347 15.3863** 14.2646 0.0331 

r ≤ 1 r = 2 1.1537 3.8415 0.2828 1.1537 3.8415 0.2828 

ΙΑΠΩΝΙΑ 
r = 0 r = 1 7.4506 15.4947 0.5259 4.8122 14.2646 0.7654 

r ≤ 1 r = 2 2.6384 3.8415 0.1043 2.6384 3.8415 0.1043 

 

1. ***, **, *: απόρριψη H0 σε επίπεδο σημαντικότητας 0- 1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) 

αντίστοιχα 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την συνολοκλήρωση 

κατά Johansen, όλες οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται πλην αυτών της ιαπωνικής 
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οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι για όλες τις μεταβλητές υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας. Με τη σειρά της αυτή η σχέση καθιστά την μελέτη πιθανής βραχυχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών δυνατή μέσω του υποδείγματος διόρθωσης 

λαθών. 

 

6.4 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 
 

Σε αυτή την υποενότητα δίνονται οι έλεγχοι του μηχανισμού διόρθωσης λαθών 

συστήματος εξισώσεων. Αξίζει να τονισθεί πως σε αυτόν τον έλεγχο συμπεριλαμβάνονται 

μόνο τα υποδείγματα των οποίων οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται. Επομένως, με βάση 

τους προηγούμενους ελέγχους θα παρουσιαστούν όλα τα υποδείγματα πλην αυτού της 

ιαπωνικής οικονομίας. Ο μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος υποδεικνύει ή όχι την ύπαρξη 

βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Πρακτικά, για να ελεγχθεί η ύπαρξη 

βραχυχρόνιας ισορροπίας αρκεί να ελεγχθεί η σημαντικότητα του συντελεστή ανισορροπίας. 

Ο έλεγχος της σημαντικότητας του συντελεστή γίνεται με τον κλασικό έλεγχο των t 

στατιστικών. Θα πρέπει επομένως, οι τιμές που θα επιστρέψει ο έλεγχος για τα t στατιστικά 

να είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας. 

Ακολουθεί ο πίνακας με όλους τους συντελεστές βραχυχρόνιας ισορροπίας (ή συντελεστές 

ανισορροπίας λ). 
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Πίνακας 6.33: Συγκεντρωτικός πίνακας συντελεστών βραχυχρόνιας ισορροπίας για τα VECM 

υποδείγματα 

ΧΩΡΑ Συντελεστής λ για LNRG Συντελεστής λ για LNRGDP 

ΓΑΛΛΙΑ 
-1.1258* 

(-1.7021) 

-0.7496 

(-1.1543) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
-0.9000*** 

(-3.7102) 

-0.7497*** 

(-2.9701) 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
-0.6213*** 

(-3.0584) 

-0.5232*** 

(-2.7495) 

ΙΤΑΛΙΑ 
-0.2081*** 

(-2.9220) 

-0.1875*** 

(-2.6399) 

ΗΠΑ 
-0.1874*** 

(-3.6921) 

-0.1649* 

(-1.6657) 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
-0.4127*** 

(-3.3430) 

-0.2842 

(-1.9858)** 

 

1. ***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας 0-1% (ισχυρή), 1-5% (μέτρια), 5-10% (χαλαρή) αντίστοιχα. 

2. Στις παρενθέσεις αναφέρονται τα t – statistic των οποίων οι κριτικές τιμές είναι: 1.645, 1.960, 2.575 για επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  

 

Οι συντελεστές βραχυχρόνιας ισορροπίας των υποδειγμάτων όλων των χωρών είναι 

στατιστικά σημαντικοί. Μάλιστα σχεδόν όλα τα t στατιστικά είναι μεγαλύτερα από την 

κριτική τιμή σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο 

συντελεστής βραχυχρόνιας ισορροπίας (λ) της Γαλλίας στην εξίσωση του λογαρίθμου των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών και ο συντελεστής βραχυχρόνιας ισορροπίας (λ) των ΗΠΑ 

στην εξίσωση του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ, του οποίου η σημαντικότητα 

επιβεβαιώνεται μόνο για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%. Συνοψίζοντας, όλα τα 

υποδείγματα υπό μελέτη εμφανίζουν βραχυχρόνια ισορροπία. 

 

6.5 Αιτιότητα 
 

Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση της αιτιότητας για τα 

υποδείγματα των υπό μελέτη χωρών. Πριν τον προσδιορισμό της ακριβούς σχέσης αιτιότητας 

ανάμεσα στις μεταβλητές θα παρουσιαστούν οι έλεγχοι των δυναμικών αποκρίσεων ή 
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αιφνίδιων αντιδράσεων και η ανάλυση της διακύμανσης. Αν και οι δύο αυτοί έλεγχοι 

αναλύονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4 (υποενότητες 4.6.1 και 4.6.2 αντίστοιχα) κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μία συνοπτική αναφορά. Οι δύο έλεγχοι διενεργούνται στα VAR 

υποδείγματα, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τα κριτήρια επιλογής υστερήσεων. Ο μεν 

έλεγχος των δυναμικών αποκρίσεων αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάποιο καινοτομικό σοκ 

που συμβαίνει σε μία από τις μεταβλητές επηρεάζει τόσο την μεταβλητή αυτή, όσο και την 

άλλη μεταβλητή των υποδειγμάτων. Ο δε έλεγχος ανάλυσης της διακύμανσης προσδιορίζει 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά την μεταβολή που συμβαίνει σε συστημικούς παράγοντες 

κάθε μεταβλητής λόγω μιας μεταβολής στην διακύμανση κάποιας από αυτές. Ο έλεγχος της 

αιτιότητας κατά Granger προσδιορίζει το είδος της αιτιακής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, 

δηλαδή το ποια μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. 
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6.5.1 Δυναμικές αποκρίσεις 
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Γράφημα 6.8: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα της Γαλλίας 

 

Ένα καινοτομικό σοκ στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες θα επηρεάσει θετικά την 

μεταβλητή καθαυτή για δύο περιόδους, ενώ από την τρίτη περίοδο και έπειτα η επίδραση του 

σοκ εξασθενεί μέχρι την όγδοη περίοδο, έπειτα απ’ όπου επηρεάζει και πάλι θετικά την 

μεταβλητή. Αντίστοιχα, το πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεαστεί θετικά για πέντε περιόδους πριν 

η επίδραση του σοκ αρχίσει να φθίνει. 

Ένα καινοτομικό σοκ στο πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεάσει εντονότατα αρνητικά τις 

πραγματικές δημόσιες δαπάνες για οκτώ περιόδους, ενώ από την ένατη και μετά η επίδραση 
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του είναι θετική. Τέλος, η μεταβλητή του πραγματικού ΑΕΠ θα επηρεαστεί αισθητά για 

τέσσερις περιόδους πριν ξεκινήσει να επανέρχεται στα φυσιολογικά της επίπεδα. 

 

.00

.02

.04

.06

.08

.10

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LNRGDEU LNRGDPDEU

Response of LNRGDEU to Cholesky

One S.D. Innovations

.02

.04

.06

.08

.10

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LNRGDEU LNRGDPDEU

Response of LNRGDPDEU to Cholesky

One S.D. Innovations

 

Γράφημα 6.9: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα της Γερμανίας 

 

Μία μεταβολή στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες θα επηρεάσει την μεταβλητή 

θετικά μέχρι την δεύτερη περίοδο, ενώ από εκεί και πέρα η επίδραση της φθίνει με πολύ 

αργό ρυθμό. Αντίστοιχα το πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεαστεί θετικά για τέσσερις περιόδους, 

πριν η επίδραση της μεταβολής αρχίσει να φθίνει. 

Μία μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ της Γερμανίας έχει ελαφρώς θετική επίδραση 

στις δημόσιες δαπάνες για δύο περιόδους, προτού η επίδραση αυτή αρχίσει να φθίνει. Τέλος 
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η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το ίδιο το ΑΕΠ θετικά για τρεις περιόδους πριν η όποια της 

επίδραση μειωθεί σταδιακά. 
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Γράφημα 6.10: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Ένα καινοτομικό σοκ στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες θα επηρεάσει θετικά την 

ίδια την μεταβλητή για δύο περιόδους. Από την τρίτη περίοδο και μετά η επίδραση του σοκ 

στην μεταβλητή είναι διαρκώς μειούμενη μέχρι την έβδομη περίοδο, έπειτα από την οποία η 

επίδραση αυτή σταθεροποιείται. Αντίστοιχα, η αντίδραση του πραγματικού ΑΕΠ στο 

καινοτομικό σοκ θα είναι αρχικά θετική και με εναλλασσόμενη τάση στις περιόδους τρία και 

επτά. 
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Ένα καινοτομικό σοκ στο πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεάσει σημαντικότατα τις 

δημόσιες δαπάνες για δύο περιόδους πριν η επίδραση του αρχίσει να φθίνει, μέχρι την 

έβδομη περίοδο απ’ όπου και έπειτα σχεδόν εκμηδενίζεται. Τέλος η ίδια η μεταβλητή του 

πραγματικού ΑΕΠ θα επηρεαστεί θετικά ως την τρίτη περίοδο. Έπειτα η επίδραση του σοκ 

θα μειωθεί μέχρι την έβδομη περίοδο, μετά από την οποία θα αυξηθεί ξανά. 
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Γράφημα 6.11: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα της Ιταλίας 

 

Ένα καινοτομικό σοκ στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες θα επηρεάσει την ίδια την 

μεταβλητή θετικά για δύο περιόδους. Έπειτα η επίδραση του σοκ θα φθίνει ως το σημείο της 

πλήρους εξαλείψεως της. Όσον αφορά το πραγματικό ΑΕΠ το καινοτομικό σοκ δεν θα έχει 

καμία πρακτική επίδραση πάνω του. 

Μία μεταβολή στο πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεάσει εντόνως τις πραγματικές δημόσιες 

δαπάνες για δύο περιόδους, πριν η επίδραση της αρχίσει να φθίνει. Αντίστοιχα, η μεταβλητή 

καθαυτή θα επηρεαστεί αρχικά θετικά σε κάποιο βαθμό, από την τρίτη περίοδο όμως και 

μετά η επίδραση της μεταβολής θα έχει φθίνοντα ρυθμό. 
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Γράφημα 6.12: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα των ΗΠΑ 

 

Ένα καινοτομικό σοκ στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες των ΗΠΑ θα προκαλέσει 

θετική αντίδραση στην μεταβλητή καθαυτή για τρεις περιόδους. Από εκεί και έπειτα η 

αντίδραση της μεταβλητής είναι αρνητική και μάλιστα με έντονο ρυθμό. Αντίστοιχα, η 

επίδραση στο πραγματικό ΑΕΠ θα αρχίζει να εμφανίζεται από την δεύτερη περίοδο και μετά 

και θα είναι εντόνως θετική. 

Ένα καινοτομικό σοκ στο πραγματικό ΑΕΠ θα προκαλέσει αρνητική αντίδραση 

αυξανόμενου ρυθμού στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες, ενώ το ΑΕΠ καθαυτό θα 

επηρεαστεί θετικότατα. 
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Γράφημα 6.13: Αποτελέσματα δυναμικών αποκρίσεων για το VAR υπόδειγμα του Καναδά 

Μία μεταβολή στις πραγματικές δημόσιες δαπάνες θα προκαλέσει ελαφρώς αυξητική 

τάση στην ίδια την μεταβλητή και έπειτα η επίδραση της θα αρχίσει να μειώνεται. 

Αντίστοιχα, το πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεαστεί θετικά από την τρίτη περίοδο και μετά λόγω 

της μεταβολής των δημοσίων δαπανών. 

Ένα καινοτομικό σοκ στο πραγματικό ΑΕΠ του Καναδά θα προκαλέσει θετική 

επίδραση στις δημόσιες δαπάνες για τέσσερις περιόδους πριν αυτή αρχίσει να φθίνει. Τέλος, 

το σοκ αυτό θα έχει θετική επίπτωση στην μεταβλητή καθαυτή για όλο το εξεταζόμενο 

χρονικό εύρος. 
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6.5.2 Ανάλυση διακύμανσης 
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Γράφημα 6.14: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα της Γαλλίας 

 

Από το ανωτέρω γράφημα είναι εμφανές πως οι μεταβολές στις πραγματικές 

δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν σημαντικότατα την διακύμανση και των δύο μεταβλητών σε 

βάθος χρόνου με μειούμενη ένταση. Αντίθετα, οι μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ επιδρούν 

αρχικά ανεπαίσθητα στις διακυμάνσεις και των δύο μεταβλητών αλλά με αυξανόμενη 

ένταση. 
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Γράφημα 6.15: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα της Γερμανίας 

 

Η ανάλυση της διακύμανσης για τις μεταβλητές της Γερμανίας κατέδειξε πως οι 

δημόσιες δαπάνες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιρροής της διακύμανσης και των δύο 

μεταβλητών, επιρροή που μειώνεται σταδιακά με το χρόνο. Αντίθετα ο ρόλος του 

πραγματικού ΑΕΠ στην επιρροή των διακυμάνσεων των μεταβλητών είναι αυξανόμενος με 

την πάροδο του χρόνου. 
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Γράφημα 6.16: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Από τα ανωτέρω γραφήματα είναι εμφανές πως οι πραγματικές δημόσιες δαπάνες 

ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις διακυμάνσεις των μεταβλητών στις αρχικές περιόδους ενώ 

αντίστοιχα το πραγματικό ΑΕΠ αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Παρόλα αυτά σε βάθος 

χρόνου, η σημαντικότητα των δημοσίων δαπανών όσον αφορά τις διακυμάνσεις των 

μεταβλητών μειώνεται ενώ αυτή του πραγματικού ΑΕΠ αυξάνεται. 
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Γράφημα 6.17: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα της Ιταλίας 

 

Η ανάλυση διακύμανσης για το υπόδειγμα της Ιταλίας υποδεικνύει την εντονότατη 

σχέση ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες και την διακύμανση των μεταβλητών και μάλιστα σε 

βάθος χρόνου. Αντίθετα το πραγματικό ΑΕΠ δεν επηρεάζει παρά ελάχιστα την διακύμανση 

των μεταβλητών. 
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Γράφημα 6.18: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα των ΗΠΑ 

 

Από τα γραφήματα της ανάλυσης διακύμανσης προκύπτει πως οι μεταβολές στις 

δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν την διακύμανση της μεταβλητής καθαυτής σε τεράστιο βαθμό 

στις αρχικές περιόδους, επίδραση που όμως μειώνεται ανά περίοδο. Αντίστοιχα, οι δημόσιες 

δαπάνες επηρεάζουν ελάχιστα την διακύμανση του ΑΕΠ στις αρχικές περιόδους, ενώ 

αργότερα η επίδρασή τους αυξάνεται. Από την πλευρά του πραγματικού ΑΕΠ η επίδραση 

που ασκείται στην διακύμανση των δημοσίων δαπανών είναι αυξανόμενη ανά περίοδο, ενώ 

για την μεταβλητή του πραγματικού ΑΕΠ καθαυτή η επίδραση είναι εξαρχής τεράστια. 
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Γράφημα 6.19: Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης για το υπόδειγμα του Καναδά 

 

Από το ανωτέρω γράφημα προκύπτει πως οι δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν σε υψηλότατο 

βαθμό την μεταβλητή καθαυτή με μειούμενη τάση όμως, ενώ επηρεάζουν έντονα και την 

διακύμανση του πραγματικού ΑΕΠ κατά τις αρχικές περιόδους. Αντίστοιχα, το πραγγματικό 

ΑΕΠ επηρεάζει αρχικά ελάχιστα την διακύμανση των δημοσίων δαπανών αλλά με έντονα 

αυξητική τάση σε βάθος χρόνου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την μεταβλη΄τη καθαυτή. 

 

6.5.3 Αιτιότητα κατά Granger 

 

Στην παρούσα υποενότητα μελετώνται οι πιθανές αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. 

Ο έλεγχος αυτός γίνεται στα VAR υποδείγματα που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενη ενότητα. 

Η αρχική υπόθεση εργασίας είναι πως δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές. 

Αν η πιθανότητα που επιστρέφει ο έλεγχος είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας τότε η μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή, σε διαφορετική περίπτωση 
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απορρίπτεται και εξάγεται το συμπέρασμα πως η ανεξάρτητη μεταβλητή «αιτιάται» την 

εξαρτημένη. 

 

Πίνακας 6.34: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για την Γαλλία 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/25/19   Time: 12:33  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 38  
    
        

Dependent variable: LNRGFR  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPFR  26.56181 9  0.0017 
    
    All  26.56181 9  0.0017 
    
        

Dependent variable: LNRGDPFR  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGFR  32.24534 9  0.0002 
    
    All  32.24534 9  0.0002 
    
    
    

 
 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.35: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για την Γερμανία 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/24/19   Time: 16:11  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 45  
    
        

Dependent variable: LNRGDEU  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPDEU  8.197382 2  0.0166 
    
    All  8.197382 2  0.0166 
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Dependent variable: LNRGDPDEU  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDEU  5.856803 2  0.0535 
    
    All  5.856803 2  0.0535 
    
    
    

 

 

Πίνακας 6.36: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για το Ηνωμένο Βασίλειο 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/24/19   Time: 11:41  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 41  
    
        

Dependent variable: LNRGUK  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPUK  13.88397 6  0.0310 
    
    All  13.88397 6  0.0310 
    
        

Dependent variable: LNRGDPUK  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGUK  10.40120 6  0.1087 
    
    All  10.40120 6  0.1087 
    
    
    

    

 

Πίνακας 6.37: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για την Ιταλία 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/24/19   Time: 11:42  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 45  
    
        

Dependent variable: LNRGIT  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPIT  0.531344 2  0.7667 
    
    All  0.531344 2  0.7667 
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Dependent variable: LNRGDPIT  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGIT  0.040249 2  0.9801 
    
    All  0.040249 2  0.9801 
    
    
    

 

 

Πίνακας 6.38: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για τις ΗΠΑ 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/24/19   Time: 11:44  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 43  
    
        

Dependent variable: LNRGUS  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPUS  29.26829 4  0.0000 
    
    All  29.26829 4  0.0000 
    
        

Dependent variable: LNRGDPUS  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGUS  2.817565 4  0.5888 
    
    All  2.817565 4  0.5888 
    
    
    

 

Πίνακας 6.39: Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας κατά Granger για τον Καναδά 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/24/19   Time: 12:02  

Sample: 1970 2016   

Included observations: 46  
    
        

Dependent variable: LNRGCAN  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    LNRGDPCAN  9.416944 1  0.0021 
    
    All  9.416944 1  0.0021 
    
        

Dependent variable: LNRGDPCAN  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
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LNRGCAN  3.517262 1  0.0607 
    
    All  3.517262 1  0.0607 
    
    
    

 

 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές πως υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση με φορά από 

την οικονομική ανάπτυξη (πραγματικό ΑΕΠ) για τις οικονομίες της Γερμανίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Καναδά. Επιπρόσθετα για την οικονομία της 

Ιταλίας δεν προκύπτει κάποια αιτιακή σχέση, ενώ γι’ αυτήν της Γαλλίας προκύπτει 

αμφίδρομη αιτιακή σχέση. Παρακάτω δίνεται ο συγκεντρωτικός πίνακας των 

αποτελεσμάτων της αιτιότητας κατά Granger. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.40: Συγκεντρωτικός πίνακας αιτιότητας κατά Granger 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

Chi – 

squared 

(Prob.) 

 

LNRGFR 
26.5618*** 

(0.0017) 

 
LNRGDPFR 

32.2453*** 

(0.0002) 

LNRGDEU 
5.8568* 

(0.0535) 

 
LNRGDPDEU 

8.1974** 

(0.0166) 

LNRGUK 
13.8840** 

(0.0310) 

 
LNRGDPUK 

10.4012 

(0.1087) 

LNRGFR LNRGDPFR

LNRGDEU LNRGDPDEU

LNRGUK LNRGDPUK
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LNRGIT 
0.5313 

(0.7667) 

 
LNRGDPIT 

0.0402 

(0.9801) 

LNRGUS 
29.2683*** 

(0.0000) 

 
LNRGDPUS 

2.8176 

(0.5888) 

LNRGCAN 
9.4169*** 

(0.0021) 

 
LNRGDPCAN 

3.5173* 

(0.0607) 

 

  

LNRGIT LNRGDPIT

LNRGUS LNRGDPUS

LNRGCAN LNRGDPCAN
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7 Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την ισχύ του νόμου του Wagner για 

τις οικονομίες των χωρών που ανήκουν στην ομάδα των G7 κατά την περίοδο 1970-2016, να 

προσδιορίσει δηλαδή την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική 

ανάπτυξη. Έτσι κατά σειρά διενεργήθηκαν διάφοροι έλεγχοι για τον προσδιοριοσμό ενός 

τελικού συμπέρασματος.  

Αρχικά, αναλύθηκε η στασιμότητα των δεδομένων με τον επαυξημένο έλεγχο των 

Dickey-Fuller και τον έλεγχο των Phillips-Perron που έδειξαν στασιμότητα όλων των 

μεταβλητών στις πρώτες διαφορές. Ακολούθως, μελετήθηκε η μακροχρόνια σχέση των 

μεταβλητών μέσω της συνολοκλήρωσης με τους ελέγχους της μίας εξίσωσης των Engle-

Granger και των Phillips-Qualiaris και τον έλεγχο του συστήματος εξισώσεων του Johansen. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων κατέδειξαν μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών για όλες τις οικονομίες πλην της Ιαπωνίας. Στην συνέχεια διενεργήθηκε η 

μελέτη της βραχυχρόνιας σχέσης των μεταβλητών για  όλα τα υποδείγματα πλην αυτού της 

Ιαπωνίας μέσω του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος που κατέδειξε την ύπαρξη 

βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας για όλες τις εξεταζόμενες οικονομίες. Τέλος, διενεργήθηκε 

ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger που έδειξε μονόδρομη αιτιακή σχέση με φορά από το 

πραγματικό ΑΕΠ προς τις πραγματικές δημόσιες δαπάνες για τις οικονομίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των ΗΠΑ, αμφίδρομη αιτιακή σχέση για την οικονομία της Γαλλίας και της 

Γερμανίας και του Καναδά και κανενός είδους αιτιακή σχέση για την οικονομία της Ιταλίας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό η απουσία συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών της Ιαπωνίας 

περιόρισε σημαντικά την μελέτη της σχέσης τους. 

Εν κατακλείδι, η εργασία κατέληξε στην επιβεβαίωση του νόμου του Wagner πέντε από 

τις επτά μελετούμενες οικονομίες. 
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Παράρτημα Α: Δεδομένα 
 

Πίνακας Α1: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες της Γαλλίας για την 

περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 9307691638 1582110611 22.9541 21.1820 

1971 9828469930 1706269268 23.0085 21.2576 

1972 11286287858 1964193598 23.1469 21.3983 

1973 13592883294 2392414101 23.3328 21.5956 

1974 13124394082 2365960280 23.2977 21.5844 

1975 14576237770 2853624395 23.4027 21.7719 

1976 13574937166 2698385508 23.3315 21.7159 

1977 13750495040 2772445294 23.3443 21.7430 

1978 15540328031 3193208318 23.4667 21.8843 

1979 17071040584 3492616327 23.5606 21.9739 

1980 17460611000 3674778967 23.5832 22.0248 

1981 13722814330 2985122804 23.3423 21.8169 

1982 11632453750 2582572314 23.1771 21.6721 

1983 10156615183 2270527599 23.0414 21.5433 

1984 8992624318 2026090928 22.9197 21.4294 

1985 8888416015 2007365929 22.9080 21.4201 

1986 11801898181 2632534541 23.1915 21.6912 

1987 13950453434 3089467496 23.3588 21.8513 

1988 14742795299 3198777781 23.4140 21.8860 

1989 14364322490 3036208947 23.3880 21.8339 

1990 17320622544 3666583635 23.5752 22.0225 

1991 16890186917 3657574344 23.5500 22.0201 

1992 18289514250 4071103309 23.6296 22.1272 

1993 16990054041 3977207155 23.5559 22.1038 

1994 17737786224 4112728777 23.5990 22.1374 

1995 20142333380 4668320271 23.7261 22.2641 

1996 19924389218 4676193208 23.7152 22.2658 

1997 17871690399 4182143961 23.6065 22.1541 

1998 18309701383 4140775801 23.6307 22.1441 

1999 18142784826 4105892550 23.6215 22.1357 

2000 16296952423 3638436798 23.5142 22.0148 

2001 16138191582 3573294837 23.5045 21.9968 

2002 17161807273 3899359878 23.5660 22.0841 

2003 20751227225 4802545184 23.7559 22.2924 

2004 23463977848 5407202388 23.8787 22.4110 

2005 23879755890 5508352671 23.8963 22.4295 

2006 24661575923 5612772285 23.9285 22.4483 

2007 27541691114 6178466031 24.0390 22.5443 

2008 29531648838 6663096982 24.1087 22.6199 
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2009 27185670106 6546528125 24.0260 22.6022 

2010 26426095489 6339423881 23.9976 22.5701 

2011 28313904997 6723003051 24.0666 22.6288 

2012 26217569751 6279239018 23.9897 22.5605 

2013 27248620441 6570102267 24.0283 22.6058 

2014 27485966226 6631234755 24.0369 22.6151 

2015 23221821865 5528622929 23.8684 22.4332 

2016 23435854777 5567699138 23.8775 22.4402 

 

 

Πίνακας Α2: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες της Γερμανίας για 

την περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 6189701138 999058772 22.54615 20.72232 

1971 6661262311 1147877370 22.61957 20.86118 

1972 7642363409 1343963668 22.75697 21.01889 

1973 9553303071 1744920834 22.98015 21.27998 

1974 9954488288 1959393826 23.02129 21.3959 

1975 10379702004 2158219139 23.06312 21.49255 

1976 10643804075 2156937316 23.08824 21.49196 

1977 11927480067 2412636793 23.20211 21.60399 

1978 14204035749 2890240384 23.37679 21.78461 

1979 16212763655 3284735559 23.50906 21.91255 

1980 16577387442 3438105613 23.53131 21.95819 

1981 13404209524 2852251950 23.31883 21.77137 

1982 12434439383 2607771380 23.24374 21.68176 

1983 12003057133 2486948963 23.20843 21.63432 

1984 11073016811 2272119422 23.12778 21.54398 

1985 10953648522 2239940945 23.11694 21.52972 

1986 15189187838 3088400988 23.44385 21.85092 

1987 18608293671 3823739451 23.64687 22.06449 

1988 19751639455 4009827992 23.7065 22.11201 

1989 19167846043 3708130081 23.6765 22.03379 

1990 23476988828 4452988359 23.87929 22.21684 

1991 24024813318 4455889639 23.90235 22.21749 

1992 26020317095 4951337950 23.98214 22.32292 

1993 24344680705 4652255883 23.91558 22.26062 

1994 25411896228 4844558807 23.95848 22.30112 

1995 29276127747 5605260381 24.10004 22.44697 

1996 28107698076 5454293034 24.05931 22.41967 

1997 24843189939 4728780196 23.93585 22.27693 

1998 24966102479 4691682161 23.94078 22.26906 

1999 24406938739 4617210129 23.91813 22.25306 
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2000 21731074719 4055961433 23.80201 22.12345 

2001 21464713915 3984528762 23.78968 22.10568 

2002 22573703934 4250594661 23.84005 22.17032 

2003 26880963770 5094994102 24.01468 22.35152 

2004 29917035386 5520004107 24.12169 22.43164 

2005 30177172367 5547848718 24.13035 22.43668 

2006 31568592648 5677241884 24.17543 22.45973 

2007 35564993567 6222809003 24.29463 22.55149 

2008 38472258386 6871734595 24.3732 22.65068 

2009 34439033759 6735942299 24.26246 22.63072 

2010 34170945626 6533862636 24.25464 22.60026 

2011 37178990305 6955325989 24.33901 22.66277 

2012 34532578645 6506649136 24.26517 22.59609 

2013 35859707683 6887790809 24.30288 22.65302 

2014 36523971836 7023821576 24.32123 22.67257 

2015 31063997134 5991662428 24.15932 22.51363 

2016 31584529314 6182653656 24.17593 22.54501 

 

 

Πίνακας Α3: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες του Ηνωμένου 

Βασιλείου για την περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 15504276640 2685647690 23.4644 21.7112 

1971 16270976576 2872828728 23.5126 21.7786 

1972 17415987458 3135728939 23.5807 21.8661 

1973 18195095541 3243372527 23.6244 21.8999 

1974 16933788368 3331034751 23.5526 21.9265 

1975 15790104812 3457193712 23.4826 21.9637 

1976 13198242586 2856466922 23.3033 21.7729 

1977 13124477389 2662159635 23.2977 21.7024 

1978 15034364495 2974519743 23.4336 21.8133 

1979 17225257937 3339738588 23.5696 21.9292 

1980 18519248970 3850912051 23.6421 22.0716 

1981 15891064978 3372887178 23.4890 21.9390 

1982 14092202685 2973149748 23.3689 21.8129 

1983 12743569194 2660520459 23.2683 21.7018 

1984 11436943587 2354456763 23.1601 21.5796 

1985 11497716395 2278673747 23.1654 21.5469 

1986 13542839947 2680348706 23.3291 21.7092 

1987 15899974631 3037089808 23.4896 21.8342 

1988 18300235285 3356289561 23.6302 21.9341 

1989 17265613035 3095217291 23.5720 21.8531 

1990 18874232443 3420872611 23.6611 21.9532 



145 
 

1991 18544036182 3515987466 23.6434 21.9806 

1992 18521920239 3598315045 23.6422 22.0037 

1993 16227469258 3043028315 23.5100 21.8361 

1994 17202808627 3166742516 23.5683 21.8760 

1995 18175668444 3048023819 23.6233 21.8378 

1996 18424838236 3010517804 23.6370 21.8254 

1997 20116652623 3188431430 23.7248 21.8828 

1998 20988409793 3317810469 23.7672 21.9226 

1999 21162353933 3450510255 23.7755 21.9618 

2000 20517076045 3380539942 23.7445 21.9413 

2001 20015420953 3435178384 23.7198 21.9573 

2002 21352628542 3830954179 23.7844 22.0664 

2003 24033140508 4473702896 23.9027 22.2215 

2004 27587611582 5311383470 24.0406 22.3931 

2005 28245241945 5485304195 24.0642 22.4253 

2006 29285040927 5722232981 24.1003 22.4676 

2007 32596085070 6303453424 24.2075 22.5644 

2008 29806138423 5999395506 24.1180 22.5149 

2009 24202388849 5233795704 23.9097 22.3784 

2010 24411733947 5213979746 23.9183 22.3746 

2011 25680528820 5320898041 23.9690 22.3949 

2012 25694298373 5271018988 23.9695 22.3855 

2013 25950533952 5154054058 23.9795 22.3630 

2014 28148249158 5500965957 24.0608 22.4282 

2015 26748078247 5127480801 24.0097 22.3579 

2016 24096568040 4536997624 23.9053 22.2355 

 

 

Πίνακας Α4: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες της Ιταλίας για την 

περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 22223722240 3351125755 23.8244 21.9326 

1971 22797269941 3757908026 23.8499 22.0471 

1972 25145442961 4291629582 23.9479 22.1799 

1973 26946218891 4414941467 24.0171 22.2083 

1974 25483062867 3967007382 23.9613 22.1013 

1975 24854234490 3979861971 23.9363 22.1045 

1976 20883962689 3222573983 23.7622 21.8934 

1977 20206051613 3178363078 23.7292 21.8796 

1978 21688903671 3538001840 23.8001 21.9868 

1979 23474105952 3847711928 23.8792 22.0707 

1980 23554681115 3909794048 23.8826 22.0868 

1981 17895058898 3206897126 23.6078 21.8886 
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1982 15103280130 2717768549 23.4382 21.7231 

1983 13606562907 2502667402 23.3338 21.6406 

1984 12141594424 2208408882 23.2199 21.5155 

1985 11485200078 2106101310 23.1643 21.4681 

1986 15131138471 2728332452 23.4400 21.7270 

1987 17958335518 3369265192 23.6113 21.9380 

1988 18633634159 3569905980 23.6482 21.9958 

1989 18275390682 3466376536 23.6288 21.9664 

1990 21343081015 4196302387 23.7840 22.1575 

1991 20930673975 4133772865 23.7645 22.1425 

1992 21244558548 4161455358 23.7794 22.1491 

1993 16496670043 3206935763 23.5264 21.8886 

1994 16444798419 3082970184 23.5233 21.8492 

1995 16748587900 2928739745 23.5416 21.7978 

1996 17909203162 3173497000 23.6086 21.8781 

1997 16523174170 2942478585 23.5280 21.8025 

1998 16470013382 2909152469 23.5248 21.7911 

1999 15980215214 2824795228 23.4946 21.7617 

2000 14331592040 2562872434 23.3857 21.6644 

2001 14166606711 2608566524 23.3742 21.6821 

2002 14935564653 2771969734 23.4270 21.7428 

2003 17939668172 3404695127 23.6103 21.9484 

2004 20047166625 3840299479 23.7214 22.0688 

2005 20270266136 3967934985 23.7324 22.1015 

2006 20858588634 4053168862 23.7610 22.1228 

2007 23092570490 4373504421 23.8628 22.1988 

2008 24453221034 4751352232 23.9200 22.2817 

2009 21921405946 4521664197 23.8107 22.2321 

2010 21250582442 4339450242 23.7797 22.1910 

2011 22433512397 4396629647 23.8338 22.2041 

2012 20150161805 3940039758 23.7265 22.0945 

2013 20462764541 4022365051 23.7419 22.1151 

2014 20470490652 3954570436 23.7423 22.0981 

2015 17274955014 3258207397 23.5725 21.9044 

2016 17377424299 3272091180 23.5784 21.9087 

 

 

Πίνακας Α5: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες των ΗΠΑ για την 

περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 47796843942 8636479261 24.5902 22.8793 

1971 49371977811 8913312644 24.6226 22.9108 

1972 51970554741 9221503244 24.6739 22.9448 
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1973 54903318029 9251727683 24.7288 22.9481 

1974 54619383015 9414038975 24.7237 22.9655 

1975 54511412218 9635629927 24.7217 22.9887 

1976 57447445968 9674099392 24.7741 22.9927 

1977 60094967473 9870153252 24.8192 23.0128 

1978 63437260222 10009163965 24.8733 23.0268 

1979 65451831427 10081744867 24.9046 23.0340 

1980 65291738718 10375837067 24.9021 23.0627 

1981 66985713545 10584951712 24.9277 23.0827 

1982 65705689528 10863998474 24.9085 23.1087 

1983 68749477461 11235694412 24.9537 23.1424 

1984 73740061814 11533431371 25.0238 23.1685 

1985 76865709482 12176153220 25.0653 23.2227 

1986 79564936881 12764332994 25.0998 23.2699 

1987 82319274247 13118420146 25.1339 23.2973 

1988 85779953470 13387598819 25.1751 23.3176 

1989 88937105273 13856706444 25.2112 23.3520 

1990 90644137655 14370569387 25.2302 23.3884 

1991 90576984371 14730335256 25.2295 23.4132 

1992 93797354984 15050107987 25.2644 23.4347 

1993 96372895958 15049526945 25.2915 23.4346 

1994 100264089855 15221446834 25.3311 23.4460 

1995 102990246183 15379639895 25.3579 23.4563 

1996 106899633606 15526430164 25.3952 23.4658 

1997 111696248487 15889644346 25.4390 23.4889 

1998 116666632094 16328572577 25.4826 23.5162 

1999 122132696684 17162859180 25.5284 23.5660 

2000 127130582134 17851482681 25.5685 23.6054 

2001 128371353521 18673869746 25.5782 23.6504 

2002 130664229809 19656017309 25.5959 23.7016 

2003 134331681995 20488088552 25.6236 23.7431 

2004 139417134041 21227215127 25.6607 23.7785 

2005 144080938404 21788081859 25.6936 23.8046 

2006 147923037918 22310830537 25.7200 23.8283 

2007 150553953048 22979045382 25.7376 23.8578 

2008 150114905414 24157008531 25.7347 23.9078 

2009 145948421819 24718881095 25.7065 23.9308 

2010 149643720000 25222090000 25.7315 23.9510 

2011 152040196346 24796651522 25.7474 23.9340 

2012 155421617223 24475991024 25.7694 23.9210 

2013 158028553013 23893620213 25.7860 23.8969 

2014 162088612474 23834768636 25.8114 23.8944 

2015 166726919178 24021715733 25.8396 23.9022 

2016 169203279418 24148718639 25.8544 23.9075 
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Πίνακας Α6: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες του Καναδά για την 

περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 5177860915 1078005806 22.3677 20.7984 

1971 5578457546 1174244934 22.4422 20.8839 

1972 6000503445 1254993376 22.5151 20.9504 

1973 6352929642 1283737479 22.5722 20.9730 

1974 6736272221 1383584675 22.6308 21.0479 

1975 6594743467 1457769282 22.6095 21.1002 

1976 7157151379 1576238988 22.6914 21.1783 

1977 6865065264 1552399061 22.6497 21.1631 

1978 6653500906 1471643096 22.6184 21.1096 

1979 6725652003 1438254149 22.6292 21.0867 

1980 6884030950 1487325841 22.6525 21.1202 

1981 6948676609 1492167076 22.6618 21.1235 

1982 6536447365 1505532738 22.6007 21.1324 

1983 6713375859 1527633683 22.6274 21.1470 

1984 6766892197 1496751989 22.6353 21.1266 

1985 6721851142 1488274457 22.6286 21.1209 

1986 6748552741 1497150566 22.6326 21.1268 

1987 7361420952 1589783552 22.7195 21.1869 

1988 8282773079 1756425279 22.8374 21.2865 

1989 8809548682 1889673514 22.8991 21.3597 

1990 8953209385 2032374409 22.9153 21.4325 

1991 8924275156 2151044197 22.9120 21.4892 

1992 8533815091 2093100983 22.8673 21.4619 

1993 8207662324 1966885730 22.8283 21.3997 

1994 8102303708 1843173085 22.8154 21.3348 

1995 8278039312 1798629879 22.8369 21.3103 

1996 8466306412 1763414159 22.8594 21.2905 

1997 8694108159 1731786720 22.8859 21.2724 

1998 8429486331 1677911110 22.8550 21.2408 

1999 8851591759 1716085547 22.9039 21.2633 

2000 9314103847 1785536976 22.9548 21.3030 

2001 9089179992 1779503018 22.9304 21.2996 

2002 9240458585 1834151618 22.9469 21.3298 

2003 10536293085 2103744595 23.0781 21.4670 

2004 11697126969 2279044305 23.1826 21.5470 

2005 12960180979 2480202196 23.2851 21.6316 

2006 14207649971 2742800525 23.3770 21.7322 

2007 15314788599 2955913077 23.4521 21.8071 

2008 15570918423 3078145644 23.4687 21.8476 

2009 14105607955 3106083913 23.3698 21.8566 



149 
 

2010 16134644228 3473150127 23.5042 21.9683 

2011 17324800422 3672050494 23.5754 22.0240 

2012 17456824958 3684898541 23.5830 22.0275 

2013 17357177128 3602621456 23.5773 22.0049 

2014 16621213672 3376532185 23.5339 21.9401 

2015 14517119441 3034620840 23.3986 21.8334 

2016 14208091327 2998620876 23.3771 21.8214 

 

 

 

 

Πίνακας Α7: Πραγματικό ΑΕΠ και πραγματικές δημόσιες δαπάνες της Ιαπωνίας για 

την περίοδο 1970 - 2016 

ΕΤΟΣ RGDP RG LNRGDP LNRG 

1970 4757729400 528844931 22.2830 20.0862 

1971 5113715818 608088519 22.3552 20.2258 

1972 6412664052 781736361 22.5815 20.4770 

1973 7730200635 958750297 22.7684 20.6811 

1974 7102701585 967836232 22.6837 20.6906 

1975 7206206096 1081102556 22.6982 20.8012 

1976 7498589118 1104470194 22.7380 20.8226 

1977 8645318264 1269792643 22.8803 20.9621 

1978 11612407872 1677008377 23.1753 21.2403 

1979 11763029549 1704881489 23.1882 21.2568 

1980 11689033297 1714141511 23.1819 21.2622 

1981 12523790717 1839016723 23.2509 21.3325 

1982 11456039090 1695407191 23.1618 21.2512 

1983 12437114126 1847061839 23.2440 21.3369 

1984 12996441392 1898343131 23.2879 21.3642 

1985 13618496510 1944437215 23.3347 21.3882 

1986 19917903474 2827366617 23.7149 21.7626 

1987 24304546196 3431677134 23.9139 21.9563 

1988 29292361501 4014692728 24.1006 22.1132 

1989 28530766956 3872796338 24.0742 22.0772 

1990 28515417520 3862628842 24.0737 22.0746 

1991 31697909851 4310753300 24.1795 22.1844 

1992 33999909457 4758860165 24.2496 22.2833 

1993 38524416999 5631714080 24.3746 22.4517 

1994 42329173463 6361474164 24.4687 22.5735 

1995 47257344048 7259575832 24.5789 22.7056 

1996 42129435341 6508263345 24.4640 22.5963 

1997 38284822107 5972258078 24.3683 22.5104 
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1998 34985946644 5585205016 24.2782 22.4434 

1999 40105654131 6626219871 24.4148 22.6143 

2000 43569499304 7342348970 24.4976 22.7169 

2001 38792151675 6802083137 24.3815 22.6405 

2002 37642598453 6823523541 24.3514 22.6436 

2003 41334567301 7520146249 24.4450 22.7409 

2004 45268280273 8194884944 24.5359 22.8268 

2005 45175332565 8184515036 24.5338 22.8255 

2006 43421138465 7795354749 24.4942 22.7768 

2007 43594303188 7823264388 24.4982 22.7804 

2008 49122201312 9018562349 24.6176 22.9226 

2009 51322394177 10076971619 24.6614 23.0335 

2010 57000981147 11110405432 24.7663 23.1311 

2011 62623110834 12642220065 24.8604 23.2603 

2012 63572577303 12874996796 24.8754 23.2786 

2013 53014122457 10690702400 24.6938 23.0926 

2014 49019271360 9878869947 24.6155 23.0137 

2015 43485372564 8607145670 24.4957 22.8759 

2016 48836162494 9657010384 24.6117 22.9909 
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Παράρτημα Β: Κορελογράμματα των μεταβλητών 

 

 

Γράφημα Β1: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β2: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β3: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β4: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β5: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου 

Βασιλείου στο επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β6: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου 

Βασιλείου στις πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β7: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β8: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β9: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β10: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β11: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ στις 

δεύτερες διαφορές 
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Γράφημα Β12: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά στο 

επίπεδο της μεταβλητής 

 

 

Γράφημα Β13: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά στις 

πρώτες διαφορές 
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Γράφημα Β14: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά στις 

δεύτερες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β15: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β16: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου των πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β17: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας στο επίπεδο της 

μεταβλητής 
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Γράφημα Β18: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας στις πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β19: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας στο επίπεδο της 

μεταβλητής 
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Γράφημα Β20: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας στις πρώτες 

διαφορές 

 

 

Γράφημα Β21: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου στο 

επίπεδο της μεταβλητής 
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Γράφημα Β22: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου στις 

πρώτες διαφορές 

 

 

Γράφημα Β23: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου στις 

δεύτερες διαφορές 
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Γράφημα Β24: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

 

Γράφημα Β25: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας στις πρώτες διαφορές 
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Γράφημα Β26: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

 

Γράφημα Β27: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ στις πρώτες διαφορές 
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Γράφημα Β28: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

 

Γράφημα Β29: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά στις πρώτες διαφορές 
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Γράφημα Β30: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά στις δεύτερες 

διαφορές 

 

 

Γράφημα Β31: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο επίπεδο της 

μεταβλητής 
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Γράφημα Β32: Κορελόγραμμα του λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας στις πρώτες 

διαφορές 
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Παράρτημα Γ: Επαυξημένος έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας των Dickey και Fuller 

 

Γαλλία 

Πίνακας Γ1: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.110828  0.9284 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:33   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) 0.000813 0.000732 1.110828 0.2728 

D(LNRGFR(-1)) 0.282014 0.146181 1.929214 0.0603 
     
     R-squared 0.077475     Mean dependent var 0.026282 

Adjusted R-squared 0.056021     S.D. dependent var 0.107872 

S.E. of regression 0.104807     Akaike info criterion -1.629975 

Sum squared resid 0.472329     Schwarz criterion -1.549679 

Log likelihood 38.67444     Hannan-Quinn criter. -1.600042 

Durbin-Watson stat 1.976654    
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Πίνακας Γ2: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.955953  0.3047 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:34   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) -0.078312 0.040038 -1.955953 0.0571 

D(LNRGFR(-1)) 0.275998 0.141510 1.950376 0.0578 

C 1.745521 0.883106 1.976569 0.0547 
     
     R-squared 0.155985     Mean dependent var 0.026282 

Adjusted R-squared 0.115794     S.D. dependent var 0.107872 

S.E. of regression 0.101434     Akaike info criterion -1.674475 

Sum squared resid 0.432133     Schwarz criterion -1.554031 

Log likelihood 40.67569     Hannan-Quinn criter. -1.629575 

F-statistic 3.881071     Durbin-Watson stat 1.980938 

Prob(F-statistic) 0.028402    
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Πίνακας Γ3: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.279782  0.0827 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:35   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) -0.303018 0.092390 -3.279782 0.0021 

D(LNRGFR(-1)) 0.408493 0.141333 2.890297 0.0061 

C 6.523044 1.976565 3.300192 0.0020 

@TREND("1970") 0.007247 0.002724 2.660139 0.0111 
     
     R-squared 0.280215     Mean dependent var 0.026282 

Adjusted R-squared 0.227548     S.D. dependent var 0.107872 

S.E. of regression 0.094808     Akaike info criterion -1.789249 

Sum squared resid 0.368527     Schwarz criterion -1.628656 

Log likelihood 44.25809     Hannan-Quinn criter. -1.729381 

F-statistic 5.320488     Durbin-Watson stat 2.137213 

Prob(F-statistic) 0.003440    
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Πίνακας Γ4: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.773408  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:38   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.677152 0.141859 -4.773408 0.0000 
     
     R-squared 0.341080     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.341080     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.105085     Akaike info criterion -1.646127 

Sum squared resid 0.485883     Schwarz criterion -1.605979 

Log likelihood 38.03787     Hannan-Quinn criter. -1.631161 

Durbin-Watson stat 1.998433    
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Πίνακας Γ5: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.924406  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:39   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.719280 0.146064 -4.924406 0.0000 

C 0.018476 0.016129 1.145511 0.2583 
     
     R-squared 0.360593     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.345723     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.104714     Akaike info criterion -1.631743 

Sum squared resid 0.471495     Schwarz criterion -1.551447 

Log likelihood 38.71421     Hannan-Quinn criter. -1.601809 

F-statistic 24.24978     Durbin-Watson stat 1.976012 

Prob(F-statistic) 0.000013    
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Πίνακας Γ6: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.956567  0.0012 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:40   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.737867 0.148867 -4.956567 0.0000 

C 0.041130 0.034176 1.203467 0.2355 

@TREND("1970") -0.000922 0.001225 -0.752938 0.4557 
     
     R-squared 0.369108     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.339066     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.105245     Akaike info criterion -1.600706 

Sum squared resid 0.465216     Schwarz criterion -1.480262 

Log likelihood 39.01589     Hannan-Quinn criter. -1.555806 

F-statistic 12.28623     Durbin-Watson stat 1.966910 

Prob(F-statistic) 0.000063    
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Πίνακας Γ7: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας  χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.807434  0.8832 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:41   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) 0.000547 0.000677 0.807434 0.4239 

D(LNRGDPFR(-1)) 0.297007 0.145578 2.040188 0.0475 
     
     R-squared 0.087174     Mean dependent var 0.019311 

Adjusted R-squared 0.065946     S.D. dependent var 0.108806 

S.E. of regression 0.105157     Akaike info criterion -1.623304 

Sum squared resid 0.475491     Schwarz criterion -1.543008 

Log likelihood 38.52434     Hannan-Quinn criter. -1.593370 

Durbin-Watson stat 1.937349    
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Πίνακας Γ8: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.899626  0.3296 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:42   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) -0.090347 0.047560 -1.899626 0.0644 

D(LNRGDPFR(-1)) 0.318172 0.141718 2.245106 0.0301 

C 2.142281 1.120850 1.911300 0.0628 
     
     R-squared 0.160217     Mean dependent var 0.019311 

Adjusted R-squared 0.120227     S.D. dependent var 0.108806 

S.E. of regression 0.102055     Akaike info criterion -1.662261 

Sum squared resid 0.437443     Schwarz criterion -1.541816 

Log likelihood 40.40086     Hannan-Quinn criter. -1.617360 

F-statistic 4.006458     Durbin-Watson stat 1.955378 

Prob(F-statistic) 0.025557    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

Πίνακας Γ9: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.096013  0.1196 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:43   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) -0.273476 0.088332 -3.096013 0.0035 

D(LNRGDPFR(-1)) 0.429575 0.141975 3.025706 0.0043 

C 6.329734 2.036085 3.108776 0.0034 

@TREND("1970") 0.005273 0.002188 2.410242 0.0205 
     
     R-squared 0.264438     Mean dependent var 0.019311 

Adjusted R-squared 0.210617     S.D. dependent var 0.108806 

S.E. of regression 0.096671     Akaike info criterion -1.750325 

Sum squared resid 0.383154     Schwarz criterion -1.589733 

Log likelihood 43.38232     Hannan-Quinn criter. -1.690458 

F-statistic 4.913236     Durbin-Watson stat 2.080965 

Prob(F-statistic) 0.005234    
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Πίνακας Γ10: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.780875  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:45   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.681079 0.142459 -4.780875 0.0000 
     
     R-squared 0.341836     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.341836     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.104740     Akaike info criterion -1.652700 

Sum squared resid 0.482700     Schwarz criterion -1.612552 

Log likelihood 38.18576     Hannan-Quinn criter. -1.637734 

Durbin-Watson stat 1.947179    
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Πίνακας Γ11: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.836165  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:45   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.703553 0.145477 -4.836165 0.0000 

C 0.013288 0.015945 0.833385 0.4092 
     
     R-squared 0.352297     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.337235     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.105105     Akaike info criterion -1.624279 

Sum squared resid 0.475028     Schwarz criterion -1.543983 

Log likelihood 38.54627     Hannan-Quinn criter. -1.594345 

F-statistic 23.38849     Durbin-Watson stat 1.937116 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Γ12: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.812088  0.0017 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 13:46   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.710620 0.147674 -4.812088 0.0000 

C 0.026708 0.033789 0.790443 0.4337 

@TREND("1970") -0.000553 0.001225 -0.451711 0.6538 
     
     R-squared 0.355429     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.324735     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.106092     Akaike info criterion -1.584681 

Sum squared resid 0.472731     Schwarz criterion -1.464237 

Log likelihood 38.65532     Hannan-Quinn criter. -1.539780 

F-statistic 11.57980     Durbin-Watson stat 1.933597 

Prob(F-statistic) 0.000099    
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Γερμανία 

Πίνακας Γ13: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο 

της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.359467  0.9949 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:39   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) 0.001748 0.000741 2.359467 0.0227 
     
     R-squared -0.006981     Mean dependent var 0.039624 

Adjusted R-squared -0.006981     S.D. dependent var 0.110451 

S.E. of regression 0.110836     Akaike info criterion -1.540032 

Sum squared resid 0.552807     Schwarz criterion -1.500279 

Log likelihood 36.42073     Hannan-Quinn criter. -1.525140 

Durbin-Watson stat 1.312552    
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Πίνακας Γ14: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.163225  0.0288 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:41   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) -0.094969 0.030023 -3.163225 0.0028 

C 2.133762 0.662193 3.222265 0.0024 
     
     R-squared 0.185276     Mean dependent var 0.039624 

Adjusted R-squared 0.166759     S.D. dependent var 0.110451 

S.E. of regression 0.100822     Akaike info criterion -1.708415 

Sum squared resid 0.447263     Schwarz criterion -1.628909 

Log likelihood 41.29355     Hannan-Quinn criter. -1.678632 

F-statistic 10.00599     Durbin-Watson stat 1.474210 

Prob(F-statistic) 0.002827    
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Πίνακας Γ15: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.458952  0.0564 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:42   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) -0.263973 0.076316 -3.458952 0.0013 

D(LNRGDEU(-1)) 0.339175 0.133695 2.536932 0.0151 

C 5.682504 1.624136 3.498786 0.0011 

@TREND("1970") 0.007085 0.002760 2.566704 0.0140 
     
     R-squared 0.338810     Mean dependent var 0.037419 

Adjusted R-squared 0.290430     S.D. dependent var 0.110670 

S.E. of regression 0.093224     Akaike info criterion -1.822930 

Sum squared resid 0.356321     Schwarz criterion -1.662338 

Log likelihood 45.01592     Hannan-Quinn criter. -1.763063 

F-statistic 7.003133     Durbin-Watson stat 1.981091 

Prob(F-statistic) 0.000655    
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Πίνακας Γ16: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.413823  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:47   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.598654 0.135632 -4.413823 0.0001 
     
     R-squared 0.306643     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.306643     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.106815     Akaike info criterion -1.613471 

Sum squared resid 0.502013     Schwarz criterion -1.573323 

Log likelihood 37.30309     Hannan-Quinn criter. -1.598504 

Durbin-Watson stat 1.955359    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

Πίνακας Γ17: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.695325  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:49   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.668629 0.142403 -4.695325 0.0000 

C 0.024228 0.016718 1.449199 0.1545 
     
     R-squared 0.338930     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.323556     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.105504     Akaike info criterion -1.616712 

Sum squared resid 0.478636     Schwarz criterion -1.536416 

Log likelihood 38.37603     Hannan-Quinn criter. -1.586779 

F-statistic 22.04608     Durbin-Watson stat 1.923663 

Prob(F-statistic) 0.000027    
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Πίνακας Γ18: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.900144  0.0014 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:51   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.727902 0.148547 -4.900144 0.0000 

C 0.065802 0.036171 1.819197 0.0760 

@TREND("1970") -0.001634 0.001263 -1.293429 0.2029 
     
     R-squared 0.364253     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.333980     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.104688     Akaike info criterion -1.611327 

Sum squared resid 0.460301     Schwarz criterion -1.490883 

Log likelihood 39.25486     Hannan-Quinn criter. -1.566427 

F-statistic 12.03203     Durbin-Watson stat 1.899635 

Prob(F-statistic) 0.000074    
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Πίνακας Γ19: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.183872  0.9922 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:53   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) 0.001462 0.000669 2.183872 0.0342 
     
     R-squared -0.004845     Mean dependent var 0.035430 

Adjusted R-squared -0.004845     S.D. dependent var 0.107353 

S.E. of regression 0.107612     Akaike info criterion -1.599064 

Sum squared resid 0.521119     Schwarz criterion -1.559311 

Log likelihood 37.77847     Hannan-Quinn criter. -1.584172 

Durbin-Watson stat 1.383218    
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Πίνακας Γ20: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.439656  0.1369 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:55   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) -0.073441 0.030103 -2.439656 0.0188 

C 1.776021 0.713616 2.488764 0.0167 
     
     R-squared 0.119153     Mean dependent var 0.035430 

Adjusted R-squared 0.099134     S.D. dependent var 0.107353 

S.E. of regression 0.101893     Akaike info criterion -1.687290 

Sum squared resid 0.456812     Schwarz criterion -1.607784 

Log likelihood 40.80768     Hannan-Quinn criter. -1.657507 

F-statistic 5.951923     Durbin-Watson stat 1.465878 

Prob(F-statistic) 0.018801    
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Πίνακας Γ21: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.087716  0.1215 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:56   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) -0.260607 0.084401 -3.087716 0.0036 

D(LNRGDPDEU(-1)) 0.380819 0.141702 2.687468 0.0104 

C 6.021949 1.930649 3.119132 0.0033 

@TREND("1970") 0.007591 0.003153 2.407439 0.0207 
     
     R-squared 0.289325     Mean dependent var 0.034586 

Adjusted R-squared 0.237325     S.D. dependent var 0.108411 

S.E. of regression 0.094677     Akaike info criterion -1.792008 

Sum squared resid 0.367512     Schwarz criterion -1.631416 

Log likelihood 44.32018     Hannan-Quinn criter. -1.732141 

F-statistic 5.563882     Durbin-Watson stat 1.946111 

Prob(F-statistic) 0.002686    
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Πίνακας Γ22: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.517064  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:58   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.629152 0.139283 -4.517064 0.0000 
     
     R-squared 0.316743     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.316743     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.105715     Akaike info criterion -1.634163 

Sum squared resid 0.491732     Schwarz criterion -1.594015 

Log likelihood 37.76867     Hannan-Quinn criter. -1.619196 

Durbin-Watson stat 1.896939    
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Πίνακας Γ23: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.793367  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 14:59   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.695427 0.145081 -4.793367 0.0000 

C 0.023667 0.016415 1.441807 0.1566 
     
     R-squared 0.348251     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.333095     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.104443     Akaike info criterion -1.636931 

Sum squared resid 0.469056     Schwarz criterion -1.556634 

Log likelihood 38.83094     Hannan-Quinn criter. -1.606997 

F-statistic 22.97637     Durbin-Watson stat 1.876319 

Prob(F-statistic) 0.000020    
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Πίνακας Γ24: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.972713  0.0011 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:00   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.741898 0.149194 -4.972713 0.0000 

C 0.061466 0.034992 1.756583 0.0863 

@TREND("1970") -0.001506 0.001233 -1.221206 0.2288 
     
     R-squared 0.370600     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.340629     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.103851     Akaike info criterion -1.627378 

Sum squared resid 0.452971     Schwarz criterion -1.506934 

Log likelihood 39.61602     Hannan-Quinn criter. -1.582478 

F-statistic 12.36513     Durbin-Watson stat 1.869163 

Prob(F-statistic) 0.000060    
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Ηνωμένο Βασίλειο 

Πίνακας Γ25: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στο 

επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.366323  0.7862 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:11   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) 0.000225 0.000613 0.366323 0.7159 

D(LNRGUK(-1)) 0.343447 0.146571 2.343213 0.0238 
     
     R-squared 0.112807     Mean dependent var 0.010155 

Adjusted R-squared 0.092174     S.D. dependent var 0.093849 

S.E. of regression 0.089419     Akaike info criterion -1.947535 

Sum squared resid 0.343820     Schwarz criterion -1.867238 

Log likelihood 45.81953     Hannan-Quinn criter. -1.917601 

Durbin-Watson stat 1.862853    
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Πίνακας Γ26: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.751004  0.3994 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:15   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) -0.086291 0.049281 -1.751004 0.0872 

D(LNRGUK(-1)) 0.389327 0.145511 2.675577 0.0106 

C 1.904786 1.084922 1.755690 0.0864 
     
     R-squared 0.173467     Mean dependent var 0.010155 

Adjusted R-squared 0.134108     S.D. dependent var 0.093849 

S.E. of regression 0.087330     Akaike info criterion -1.973913 

Sum squared resid 0.320311     Schwarz criterion -1.853469 

Log likelihood 47.41305     Hannan-Quinn criter. -1.929013 

F-statistic 4.407336     Durbin-Watson stat 1.905637 

Prob(F-statistic) 0.018301    
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Πίνακας Γ27: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στο 

επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.768002  0.2161 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:16   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) -0.214629 0.077539 -2.768002 0.0084 

D(LNRGUK(-1)) 0.449869 0.142955 3.146922 0.0031 

C 4.650876 1.677203 2.772995 0.0083 

@TREND("1970") 0.003300 0.001577 2.091739 0.0427 
     
     R-squared 0.253166     Mean dependent var 0.010155 

Adjusted R-squared 0.198520     S.D. dependent var 0.093849 

S.E. of regression 0.084019     Akaike info criterion -2.030866 

Sum squared resid 0.289425     Schwarz criterion -1.870274 

Log likelihood 49.69449     Hannan-Quinn criter. -1.970999 

F-statistic 4.632814     Durbin-Watson stat 1.966172 

Prob(F-statistic) 0.007018    
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Πίνακας Γ28: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση 

στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.522585  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:18   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.648059 0.143294 -4.522585 0.0000 
     
     R-squared 0.316258     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.316258     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.088535     Akaike info criterion -1.988863 

Sum squared resid 0.344893     Schwarz criterion -1.948715 

Log likelihood 45.74942     Hannan-Quinn criter. -1.973896 

Durbin-Watson stat 1.870695    
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Πίνακας Γ29: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.484245  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:21   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.656909 0.146493 -4.484245 0.0001 

C 0.005224 0.013493 0.387197 0.7005 
     
     R-squared 0.318633     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.302788     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.089403     Akaike info criterion -1.947899 

Sum squared resid 0.343694     Schwarz criterion -1.867603 

Log likelihood 45.82773     Hannan-Quinn criter. -1.917966 

F-statistic 20.10845     Durbin-Watson stat 1.862507 

Prob(F-statistic) 0.000054    
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Πίνακας Γ30: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στις 

πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.429689  0.0051 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:22   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.656522 0.148210 -4.429689 0.0001 

C 0.008948 0.028378 0.315313 0.7541 

@TREND("1970") -0.000155 0.001038 -0.149663 0.8817 
     
     R-squared 0.318996     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.286568     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.090437     Akaike info criterion -1.903988 

Sum squared resid 0.343511     Schwarz criterion -1.783544 

Log likelihood 45.83973     Hannan-Quinn criter. -1.859088 

F-statistic 9.836845     Durbin-Watson stat 1.863995 

Prob(F-statistic) 0.000313    
     
     

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Πίνακας Γ31: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.275511  0.7614 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:24   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) 0.000154 0.000557 0.275511 0.7842 

D(LNRGDPUK(-1)) 0.398703 0.142485 2.798209 0.0077 
     
     R-squared 0.153749     Mean dependent var 0.008726 

Adjusted R-squared 0.134069     S.D. dependent var 0.094296 

S.E. of regression 0.087748     Akaike info criterion -1.985277 

Sum squared resid 0.331085     Schwarz criterion -1.904981 

Log likelihood 46.66874     Hannan-Quinn criter. -1.955344 

Durbin-Watson stat 1.760844    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

Πίνακας Γ32: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.855298  0.3498 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:25   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) -0.091185 0.049148 -1.855298 0.0706 

D(LNRGDPUK(-1)) 0.452509 0.141577 3.196206 0.0026 

C 2.162347 1.163469 1.858535 0.0701 
     
     R-squared 0.218058     Mean dependent var 0.008726 

Adjusted R-squared 0.180822     S.D. dependent var 0.094296 

S.E. of regression 0.085346     Akaike info criterion -2.019868 

Sum squared resid 0.305925     Schwarz criterion -1.899423 

Log likelihood 48.44702     Hannan-Quinn criter. -1.974967 

F-statistic 5.856196     Durbin-Watson stat 1.802678 

Prob(F-statistic) 0.005710    
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Πίνακας Γ33: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.597949  0.0413 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:27   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) -0.288481 0.080179 -3.597949 0.0009 

D(LNRGDPUK(-1)) 0.532920 0.132719 4.015386 0.0002 

C 6.718681 1.866462 3.599688 0.0009 

@TREND("1970") 0.004764 0.001601 2.976412 0.0049 
     
     R-squared 0.356994     Mean dependent var 0.008726 

Adjusted R-squared 0.309945     S.D. dependent var 0.094296 

S.E. of regression 0.078331     Akaike info criterion -2.171051 

Sum squared resid 0.251568     Schwarz criterion -2.010458 

Log likelihood 52.84864     Hannan-Quinn criter. -2.111183 

F-statistic 7.587680     Durbin-Watson stat 1.917707 

Prob(F-statistic) 0.000379    
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Πίνακας Γ34: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.265987  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:28   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.596071 0.139726 -4.265987 0.0001 
     
     R-squared 0.291807     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.291807     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.086821     Akaike info criterion -2.027958 

Sum squared resid 0.331669     Schwarz criterion -1.987810 

Log likelihood 46.62906     Hannan-Quinn criter. -2.012991 

Durbin-Watson stat 1.764928    
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Πίνακας Γ35: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.223882  0.0017 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:29   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.601577 0.142423 -4.223882 0.0001 

C 0.003898 0.013192 0.295472 0.7691 
     
     R-squared 0.293242     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.276806     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.087736     Akaike info criterion -1.985542 

Sum squared resid 0.330997     Schwarz criterion -1.905246 

Log likelihood 46.67469     Hannan-Quinn criter. -1.955608 

F-statistic 17.84118     Durbin-Watson stat 1.760608 

Prob(F-statistic) 0.000122    
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Πίνακας Γ36: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.168469  0.0102 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:31   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.601600 0.144322 -4.168469 0.0001 

C 0.003826 0.027810 0.137574 0.8912 

@TREND("1970") 3.01E-06 0.001020 0.002953 0.9977 
     
     R-squared 0.293242     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.259587     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.088774     Akaike info criterion -1.941098 

Sum squared resid 0.330997     Schwarz criterion -1.820654 

Log likelihood 46.67470     Hannan-Quinn criter. -1.896197 

F-statistic 8.713139     Durbin-Watson stat 1.760578 

Prob(F-statistic) 0.000683    
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Ιταλία 

Πίνακας Γ37: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο των 

μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.201737  0.6080 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:45   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -0.000148 0.000735 -0.201737 0.8411 

D(LNRGIT(-1)) 0.312886 0.142928 2.189126 0.0341 
     
     R-squared 0.100406     Mean dependent var -0.003076 

Adjusted R-squared 0.079485     S.D. dependent var 0.112927 

S.E. of regression 0.108346     Akaike info criterion -1.563545 

Sum squared resid 0.504772     Schwarz criterion -1.483249 

Log likelihood 37.17976     Hannan-Quinn criter. -1.533611 

Durbin-Watson stat 1.977326    
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Πίνακας Γ38: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά στο επίπεδο των μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.908958  0.0522 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:47   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -0.226836 0.077978 -2.908958 0.0058 

D(LNRGIT(-1)) 0.426735 0.137640 3.100376 0.0034 

C 4.978964 1.712652 2.907165 0.0058 
     
     R-squared 0.251105     Mean dependent var -0.003076 

Adjusted R-squared 0.215443     S.D. dependent var 0.112927 

S.E. of regression 0.100025     Akaike info criterion -1.702446 

Sum squared resid 0.420213     Schwarz criterion -1.582001 

Log likelihood 41.30502     Hannan-Quinn criter. -1.657545 

F-statistic 7.041318     Durbin-Watson stat 2.117952 

Prob(F-statistic) 0.002306    
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Πίνακας Γ39: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο των 

μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.979346  0.1492 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:49   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -0.238080 0.079910 -2.979346 0.0048 

D(LNRGIT(-1)) 0.435332 0.138909 3.133942 0.0032 

C 5.205268 1.749857 2.974681 0.0049 

@TREND("1970") 0.000860 0.001177 0.730733 0.4691 
     
     R-squared 0.260733     Mean dependent var -0.003076 

Adjusted R-squared 0.206640     S.D. dependent var 0.112927 

S.E. of regression 0.100585     Akaike info criterion -1.670941 

Sum squared resid 0.414811     Schwarz criterion -1.510348 

Log likelihood 41.59617     Hannan-Quinn criter. -1.611074 

F-statistic 4.820115     Durbin-Watson stat 2.141827 

Prob(F-statistic) 0.005767    
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Πίνακας Γ40: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.860127  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:51   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.687029 0.141360 -4.860127 0.0000 
     
     R-squared 0.349086     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.349086     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.107159     Akaike info criterion -1.607043 

Sum squared resid 0.505250     Schwarz criterion -1.566895 

Log likelihood 37.15848     Hannan-Quinn criter. -1.592077 

Durbin-Watson stat 1.975917    
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Πίνακας Γ41: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.807271  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:55   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.687170 0.142944 -4.807271 0.0000 

C -0.002881 0.016153 -0.178343 0.8593 
     
     R-squared 0.349567     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.334441     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.108357     Akaike info criterion -1.563338 

Sum squared resid 0.504876     Schwarz criterion -1.483042 

Log likelihood 37.17511     Hannan-Quinn criter. -1.533405 

F-statistic 23.10985     Durbin-Watson stat 1.977116 

Prob(F-statistic) 0.000019    
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Πίνακας Γ42: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.745760  0.0021 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:57   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.686535 0.144663 -4.745760 0.0000 

C -0.007317 0.034343 -0.213047 0.8323 

@TREND("1970") 0.000185 0.001259 0.146851 0.8840 
     
     R-squared 0.349901     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.318944     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.109612     Akaike info criterion -1.519407 

Sum squared resid 0.504617     Schwarz criterion -1.398963 

Log likelihood 37.18666     Hannan-Quinn criter. -1.474507 

F-statistic 11.30278     Durbin-Watson stat 1.979340 

Prob(F-statistic) 0.000118    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

Πίνακας Γ43: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.349608  0.5536 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:59   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.000237 0.000677 -0.349608 0.7283 
     
     R-squared 0.000239     Mean dependent var -0.005348 

Adjusted R-squared 0.000239     S.D. dependent var 0.108638 

S.E. of regression 0.108625     Akaike info criterion -1.580332 

Sum squared resid 0.530972     Schwarz criterion -1.540579 

Log likelihood 37.34764     Hannan-Quinn criter. -1.565441 

Durbin-Watson stat 1.410346    
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Πίνακας Γ44: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.793289  0.0672 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:00   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.213759 0.076526 -2.793289 0.0078 

D(LNRGDPIT(-1)) 0.397664 0.140336 2.833659 0.0070 

C 5.054859 1.811275 2.790775 0.0079 
     
     R-squared 0.229614     Mean dependent var -0.006033 

Adjusted R-squared 0.192929     S.D. dependent var 0.109765 

S.E. of regression 0.098610     Akaike info criterion -1.730955 

Sum squared resid 0.408402     Schwarz criterion -1.610510 

Log likelihood 41.94648     Hannan-Quinn criter. -1.686054 

F-statistic 6.259072     Durbin-Watson stat 2.007333 

Prob(F-statistic) 0.004177    
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Πίνακας Γ45: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.753717  0.2213 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:02   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.214862 0.078026 -2.753717 0.0087 

D(LNRGDPIT(-1)) 0.398543 0.142217 2.802352 0.0077 

C 5.084159 1.850373 2.747641 0.0089 

@TREND("1970") -0.000133 0.001154 -0.115602 0.9085 
     
     R-squared 0.229865     Mean dependent var -0.006033 

Adjusted R-squared 0.173514     S.D. dependent var 0.109765 

S.E. of regression 0.099789     Akaike info criterion -1.686836 

Sum squared resid 0.408269     Schwarz criterion -1.526244 

Log likelihood 41.95381     Hannan-Quinn criter. -1.626969 

F-statistic 4.079147     Durbin-Watson stat 2.007489 

Prob(F-statistic) 0.012651    
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Πίνακας Γ46: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.892266  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:03   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.704053 0.143911 -4.892266 0.0000 
     
     R-squared 0.352308     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.352308     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.105004     Akaike info criterion -1.647666 

Sum squared resid 0.485136     Schwarz criterion -1.607518 

Log likelihood 38.07249     Hannan-Quinn criter. -1.632699 

Durbin-Watson stat 1.912265    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



214 
 

Πίνακας Γ47: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.848504  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:05   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.706129 0.145638 -4.848504 0.0000 

C -0.004388 0.015841 -0.276979 0.7831 
     
     R-squared 0.353461     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.338425     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.106123     Akaike info criterion -1.605004 

Sum squared resid 0.484272     Schwarz criterion -1.524708 

Log likelihood 38.11259     Hannan-Quinn criter. -1.575071 

F-statistic 23.50800     Durbin-Watson stat 1.912107 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Γ48: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.797591  0.0018 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.706787 0.147321 -4.797591 0.0000 

C -0.010514 0.033649 -0.312461 0.7562 

@TREND("1970") 0.000255 0.001232 0.207037 0.8370 
     
     R-squared 0.354120     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.323364     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.107324     Akaike info criterion -1.561580 

Sum squared resid 0.483779     Schwarz criterion -1.441136 

Log likelihood 38.13555     Hannan-Quinn criter. -1.516679 

F-statistic 11.51380     Durbin-Watson stat 1.912971 

Prob(F-statistic) 0.000103    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Πίνακας Γ49: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.037422  0.9890 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:22   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) 0.000284 0.000139 2.037422 0.0478 

D(LNRGUS(-1)) 0.680552 0.113518 5.995107 0.0000 
     
     R-squared 0.451621     Mean dependent var 0.022149 

Adjusted R-squared 0.438868     S.D. dependent var 0.017950 

S.E. of regression 0.013446     Akaike info criterion -5.736837 

Sum squared resid 0.007774     Schwarz criterion -5.656541 

Log likelihood 131.0788     Hannan-Quinn criter. -5.706904 

Durbin-Watson stat 2.124616    
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Πίνακας Γ50: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.885556  0.7838 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:25   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) -0.005247 0.005925 -0.885556 0.3809 

D(LNRGUS(-1)) 0.666285 0.114710 5.808437 0.0000 

C 0.129991 0.139221 0.933703 0.3558 
     
     R-squared 0.462772     Mean dependent var 0.022149 

Adjusted R-squared 0.437190     S.D. dependent var 0.017950 

S.E. of regression 0.013466     Akaike info criterion -5.712938 

Sum squared resid 0.007616     Schwarz criterion -5.592493 

Log likelihood 131.5411     Hannan-Quinn criter. -5.668037 

F-statistic 18.08958     Durbin-Watson stat 2.125737 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Πίνακας Γ51: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.338564  0.4055 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:35   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) -0.110196 0.047121 -2.338564 0.0243 

D(LNRGUS(-1)) 0.767734 0.118534 6.476896 0.0000 

C 2.520538 1.073833 2.347235 0.0238 

@TREND("1970") 0.002795 0.001246 2.243451 0.0303 
     
     R-squared 0.521511     Mean dependent var 0.022149 

Adjusted R-squared 0.486499     S.D. dependent var 0.017950 

S.E. of regression 0.012863     Akaike info criterion -5.784281 

Sum squared resid 0.006783     Schwarz criterion -5.623689 

Log likelihood 134.1463     Hannan-Quinn criter. -5.724414 

F-statistic 14.89545     Durbin-Watson stat 2.425820 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Πίνακας Γ52: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.897304  0.0558 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:37   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.136888 0.072149 -1.897304 0.0644 
     
     R-squared 0.074085     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.074085     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013919     Akaike info criterion -5.689125 

Sum squared resid 0.008525     Schwarz criterion -5.648977 

Log likelihood 129.0053     Hannan-Quinn criter. -5.674158 

Durbin-Watson stat 2.336982    
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Πίνακας Γ53: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.833378  0.0617 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:40   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.322058 0.113666 -2.833378 0.0070 

C 0.006737 0.003269 2.060976 0.0454 
     
     R-squared 0.157326     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.137729     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013432     Akaike info criterion -5.738883 

Sum squared resid 0.007758     Schwarz criterion -5.658586 

Log likelihood 131.1249     Hannan-Quinn criter. -5.708949 

F-statistic 8.028031     Durbin-Watson stat 2.122672 

Prob(F-statistic) 0.006986    
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Πίνακας Γ54: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.876132  0.1796 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 16:46   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.333719 0.116030 -2.876132 0.0063 

C 0.009340 0.005341 1.748618 0.0877 

@TREND("1970") -9.74E-05 0.000157 -0.618837 0.5394 
     
     R-squared 0.164940     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.125175     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013530     Akaike info criterion -5.703515 

Sum squared resid 0.007688     Schwarz criterion -5.583071 

Log likelihood 131.3291     Hannan-Quinn criter. -5.658614 

F-statistic 4.147895     Durbin-Watson stat 2.116216 

Prob(F-statistic) 0.022702    
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Πίνακας Γ55: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.801467  0.9999 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:00   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) 0.000751 0.000198 3.801467 0.0004 

D(LNRGDPUS(-1)) 0.299007 0.146343 2.043194 0.0472 
     
     R-squared 0.078192     Mean dependent var 0.027372 

Adjusted R-squared 0.056755     S.D. dependent var 0.020212 

S.E. of regression 0.019631     Akaike info criterion -4.980037 

Sum squared resid 0.016570     Schwarz criterion -4.899741 

Log likelihood 114.0508     Hannan-Quinn criter. -4.950104 

Durbin-Watson stat 1.872224    
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Πίνακας Γ56: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.846075  0.3542 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:02   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) -0.013761 0.007454 -1.846075 0.0716 

C 0.375310 0.188437 1.991699 0.0526 
     
     R-squared 0.071886     Mean dependent var 0.027481 

Adjusted R-squared 0.050793     S.D. dependent var 0.020000 

S.E. of regression 0.019486     Akaike info criterion -4.995744 

Sum squared resid 0.016707     Schwarz criterion -4.916237 

Log likelihood 116.9021     Hannan-Quinn criter. -4.965960 

F-statistic 3.407993     Durbin-Watson stat 1.500495 

Prob(F-statistic) 0.071616    
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Πίνακας Γ57: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.485827  0.8199 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:05   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) -0.104257 0.070168 -1.485827 0.1450 

D(LNRGDPUS(-1)) 0.316306 0.155379 2.035706 0.0483 

C 2.590067 1.724449 1.501968 0.1408 

@TREND("1970") 0.002721 0.002047 1.328901 0.1912 
     
     R-squared 0.165668     Mean dependent var 0.027372 

Adjusted R-squared 0.104619     S.D. dependent var 0.020212 

S.E. of regression 0.019126     Akaike info criterion -4.990854 

Sum squared resid 0.014998     Schwarz criterion -4.830261 

Log likelihood 116.2942     Hannan-Quinn criter. -4.930986 

F-statistic 2.713698     Durbin-Watson stat 1.878683 

Prob(F-statistic) 0.057191    
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Πίνακας Γ58: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.553464  0.0118 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:07   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.249923 0.097876 -2.553464 0.0142 
     
     R-squared 0.128823     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.128823     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.022431     Akaike info criterion -4.734747 

Sum squared resid 0.022139     Schwarz criterion -4.694599 

Log likelihood 107.5318     Hannan-Quinn criter. -4.719780 

Durbin-Watson stat 2.190096    
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Πίνακας Γ59: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.836020  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:08   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.708495 0.146504 -4.836020 0.0000 

C 0.019278 0.005005 3.851613 0.0004 
     
     R-squared 0.352284     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.337221     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.019565     Akaike info criterion -4.986695 

Sum squared resid 0.016460     Schwarz criterion -4.906399 

Log likelihood 114.2006     Hannan-Quinn criter. -4.956762 

F-statistic 23.38709     Durbin-Watson stat 1.870735 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Γ60: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.051617  0.0009 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:10   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.756031 0.149661 -5.051617 0.0000 

C 0.027861 0.008183 3.404795 0.0015 

@TREND("1970") -0.000303 0.000229 -1.319218 0.1942 
     
     R-squared 0.378055     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.348439     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.019399     Akaike info criterion -4.982852 

Sum squared resid 0.015805     Schwarz criterion -4.862408 

Log likelihood 115.1142     Hannan-Quinn criter. -4.937951 

F-statistic 12.76504     Durbin-Watson stat 1.869518 

Prob(F-statistic) 0.000047    
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Καναδάς 

Πίνακας Γ61: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.887783  0.8968 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:19   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) 0.000281 0.000316 0.887783 0.3796 

D(LNRGCAN(-1)) 0.639781 0.115161 5.555532 0.0000 
     
     R-squared 0.416908     Mean dependent var 0.020834 

Adjusted R-squared 0.403348     S.D. dependent var 0.054061 

S.E. of regression 0.041759     Akaike info criterion -3.470387 

Sum squared resid 0.074983     Schwarz criterion -3.390091 

Log likelihood 80.08371     Hannan-Quinn criter. -3.440454 

Durbin-Watson stat 1.795055    
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Πίνακας Γ62: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.223020  0.6564 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:21   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) -0.023775 0.019440 -1.223020 0.2281 

D(LNRGCAN(-1)) 0.639941 0.114456 5.591169 0.0000 

C 0.514549 0.415754 1.237627 0.2227 
     
     R-squared 0.437425     Mean dependent var 0.020834 

Adjusted R-squared 0.410636     S.D. dependent var 0.054061 

S.E. of regression 0.041503     Akaike info criterion -3.461763 

Sum squared resid 0.072345     Schwarz criterion -3.341319 

Log likelihood 80.88967     Hannan-Quinn criter. -3.416863 

F-statistic 16.32836     Durbin-Watson stat 1.811362 

Prob(F-statistic) 0.000006    
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Πίνακας Γ63: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.975743  0.1501 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:22   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) -0.130091 0.043717 -2.975743 0.0049 

D(LNRGCAN(-1)) 0.701600 0.109360 6.415517 0.0000 

C 2.717760 0.911032 2.983167 0.0048 

@TREND("1970") 0.002874 0.001075 2.673369 0.0107 
     
     R-squared 0.520933     Mean dependent var 0.020834 

Adjusted R-squared 0.485880     S.D. dependent var 0.054061 

S.E. of regression 0.038763     Akaike info criterion -3.578003 

Sum squared resid 0.061606     Schwarz criterion -3.417411 

Log likelihood 84.50508     Hannan-Quinn criter. -3.518136 

F-statistic 14.86103     Durbin-Watson stat 2.006831 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Πίνακας Γ64: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.028904  0.0033 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:24   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.320186 0.105710 -3.028904 0.0041 
     
     R-squared 0.170635     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.170635     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.041658     Akaike info criterion -3.496668 

Sum squared resid 0.076358     Schwarz criterion -3.456520 

Log likelihood 79.67504     Hannan-Quinn criter. -3.481702 

Durbin-Watson stat 1.826812    
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Πίνακας Γ65: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.137015  0.0308 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:26   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.361103 0.115110 -3.137015 0.0031 

C 0.006140 0.006762 0.907934 0.3690 
     
     R-squared 0.186236     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.167311     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.041742     Akaike info criterion -3.471213 

Sum squared resid 0.074921     Schwarz criterion -3.390917 

Log likelihood 80.10230     Hannan-Quinn criter. -3.441280 

F-statistic 9.840866     Durbin-Watson stat 1.794553 

Prob(F-statistic) 0.003077    
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Πίνακας Γ66: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.096078  0.1196 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:28   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.361820 0.116864 -3.096078 0.0035 

C 0.007023 0.013723 0.511771 0.6115 

@TREND("1970") -3.61E-05 0.000486 -0.074263 0.9412 
     
     R-squared 0.186343     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.147597     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.042233     Akaike info criterion -3.426900 

Sum squared resid 0.074911     Schwarz criterion -3.306456 

Log likelihood 80.10526     Hannan-Quinn criter. -3.382000 

F-statistic 4.809393     Durbin-Watson stat 1.793688 

Prob(F-statistic) 0.013160    
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Πίνακας Γ67: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.416753  0.9590 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:30   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) 0.000552 0.000389 1.416753 0.1638 

D(LNRGDPCAN(-1)) 0.349241 0.142561 2.449760 0.0184 
     
     R-squared 0.121291     Mean dependent var 0.020776 

Adjusted R-squared 0.100856     S.D. dependent var 0.058801 

S.E. of regression 0.055757     Akaike info criterion -2.892206 

Sum squared resid 0.133680     Schwarz criterion -2.811910 

Log likelihood 67.07464     Hannan-Quinn criter. -2.862273 

Durbin-Watson stat 1.986588    
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Πίνακας Γ68: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.972889  0.7550 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:32   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) -0.024004 0.024673 -0.972889 0.3362 

D(LNRGDPCAN(-1)) 0.353735 0.142648 2.479775 0.0172 

C 0.563250 0.565869 0.995372 0.3253 
     
     R-squared 0.141542     Mean dependent var 0.020776 

Adjusted R-squared 0.100663     S.D. dependent var 0.058801 

S.E. of regression 0.055763     Akaike info criterion -2.871078 

Sum squared resid 0.130599     Schwarz criterion -2.750633 

Log likelihood 67.59925     Hannan-Quinn criter. -2.826177 

F-statistic 3.462463     Durbin-Watson stat 1.991571 

Prob(F-statistic) 0.040560    
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Πίνακας Γ69: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.293837  0.4285 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:33   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) -0.155329 0.067716 -2.293837 0.0270 

D(LNRGDPCAN(-1)) 0.427260 0.141884 3.011340 0.0044 

C 3.486259 1.512926 2.304315 0.0263 

@TREND("1970") 0.003644 0.001759 2.071029 0.0447 
     
     R-squared 0.222843     Mean dependent var 0.020776 

Adjusted R-squared 0.165978     S.D. dependent var 0.058801 

S.E. of regression 0.053700     Akaike info criterion -2.926129 

Sum squared resid 0.118230     Schwarz criterion -2.765537 

Log likelihood 69.83790     Hannan-Quinn criter. -2.866262 

F-statistic 3.918800     Durbin-Watson stat 2.075510 

Prob(F-statistic) 0.015043    
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Πίνακας Γ70: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.299036  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:35   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.576810 0.134172 -4.299036 0.0001 
     
     R-squared 0.295067     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.295067     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.056391     Akaike info criterion -2.891029 

Sum squared resid 0.139920     Schwarz criterion -2.850881 

Log likelihood 66.04815     Hannan-Quinn criter. -2.876062 

Durbin-Watson stat 2.039436    
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Πίνακας Γ71: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.572943  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:36   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.651459 0.142459 -4.572943 0.0000 

C 0.012791 0.008926 1.433026 0.1591 
     
     R-squared 0.327198     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.311551     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.055728     Akaike info criterion -2.893236 

Sum squared resid 0.133542     Schwarz criterion -2.812940 

Log likelihood 67.09782     Hannan-Quinn criter. -2.863303 

F-statistic 20.91181     Durbin-Watson stat 1.986168 

Prob(F-statistic) 0.000040    
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Πίνακας Γ72: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.526432  0.0039 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:38   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.653135 0.144294 -4.526432 0.0000 

C 0.016079 0.018139 0.886426 0.3804 

@TREND("1970") -0.000135 0.000648 -0.208994 0.8355 
     
     R-squared 0.327897     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.295892     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.056358     Akaike info criterion -2.849831 

Sum squared resid 0.133403     Schwarz criterion -2.729387 

Log likelihood 67.12120     Hannan-Quinn criter. -2.804931 

F-statistic 10.24521     Durbin-Watson stat 1.984986 

Prob(F-statistic) 0.000238    
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Ιαπωνία 

Πίνακας Γ73: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο 

της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.143261  0.9914 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:53   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) 0.001798 0.000839 2.143261 0.0378 

D(LNRGJPN(-1)) 0.329108 0.143831 2.288163 0.0271 
     
     R-squared 0.093637     Mean dependent var 0.061447 

Adjusted R-squared 0.072558     S.D. dependent var 0.113999 

S.E. of regression 0.109785     Akaike info criterion -1.537151 

Sum squared resid 0.518272     Schwarz criterion -1.456855 

Log likelihood 36.58591     Hannan-Quinn criter. -1.507218 

Durbin-Watson stat 1.877025    
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Πίνακας Γ74: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.920626  0.0507 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:56   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) -0.050644 0.017340 -2.920626 0.0055 

C 1.179620 0.382585 3.083292 0.0035 
     
     R-squared 0.162384     Mean dependent var 0.063147 

Adjusted R-squared 0.143348     S.D. dependent var 0.113313 

S.E. of regression 0.104878     Akaike info criterion -1.629542 

Sum squared resid 0.483969     Schwarz criterion -1.550036 

Log likelihood 39.47946     Hannan-Quinn criter. -1.599758 

F-statistic 8.530055     Durbin-Watson stat 1.534431 

Prob(F-statistic) 0.005492    
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Πίνακας Γ75: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.087966  0.5383 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 17:59   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) -0.146679 0.070250 -2.087966 0.0431 

D(LNRGJPN(-1)) 0.310974 0.154481 2.013022 0.0507 

C 3.106906 1.439083 2.158949 0.0368 

@TREND("1970") 0.007301 0.004772 1.529915 0.1337 
     
     R-squared 0.241814     Mean dependent var 0.061447 

Adjusted R-squared 0.186337     S.D. dependent var 0.113999 

S.E. of regression 0.102831     Akaike info criterion -1.626774 

Sum squared resid 0.433542     Schwarz criterion -1.466182 

Log likelihood 40.60242     Hannan-Quinn criter. -1.566907 

F-statistic 4.358818     Durbin-Watson stat 1.882466 

Prob(F-statistic) 0.009378    
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Πίνακας Γ76: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.983787  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:01   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.525952 0.132023 -3.983787 0.0003 
     
     R-squared 0.265069     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.265069     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.114181     Akaike info criterion -1.480098 

Sum squared resid 0.573638     Schwarz criterion -1.439950 

Log likelihood 34.30221     Hannan-Quinn criter. -1.465132 

Durbin-Watson stat 1.934095    
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Πίνακας Γ77: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.729075  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:04   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.681482 0.144105 -4.729075 0.0000 

C 0.041701 0.018579 2.244586 0.0300 
     
     R-squared 0.342147     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.326848     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.109276     Akaike info criterion -1.546450 

Sum squared resid 0.513475     Schwarz criterion -1.466153 

Log likelihood 36.79512     Hannan-Quinn criter. -1.516516 

F-statistic 22.36415     Durbin-Watson stat 1.873448 

Prob(F-statistic) 0.000024    
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Πίνακας Γ78: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο των 

πραγματικών δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.123183  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.785127 0.153250 -5.123183 0.0000 

C 0.103230 0.040099 2.574394 0.0137 

@TREND("1970") -0.002296 0.001334 -1.721252 0.0926 
     
     R-squared 0.385495     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.356233     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.106865     Akaike info criterion -1.570169 

Sum squared resid 0.479641     Schwarz criterion -1.449725 

Log likelihood 38.32880     Hannan-Quinn criter. -1.525269 

F-statistic 13.17383     Durbin-Watson stat 1.840555 

Prob(F-statistic) 0.000036    
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Πίνακας Γ79: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.893606  0.9847 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:09   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) 0.001422 0.000751 1.893606 0.0650 

D(LNRGDPJPN(-1)) 0.306250 0.146004 2.097546 0.0419 
     
     R-squared 0.083787     Mean dependent var 0.050145 

Adjusted R-squared 0.062479     S.D. dependent var 0.114579 

S.E. of regression 0.110941     Akaike info criterion -1.516202 

Sum squared resid 0.529244     Schwarz criterion -1.435905 

Log likelihood 36.11453     Hannan-Quinn criter. -1.486268 

Durbin-Watson stat 1.837477    
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Πίνακας Γ80: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.512268  0.1192 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:10   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) -0.051746 0.020597 -2.512268 0.0157 

C 1.287338 0.492523 2.613759 0.0122 
     
     R-squared 0.125448     Mean dependent var 0.050624 

Adjusted R-squared 0.105572     S.D. dependent var 0.113345 

S.E. of regression 0.107195     Akaike info criterion -1.585830 

Sum squared resid 0.505593     Schwarz criterion -1.506324 

Log likelihood 38.47410     Hannan-Quinn criter. -1.556047 

F-statistic 6.311490     Durbin-Watson stat 1.518277 

Prob(F-statistic) 0.015737    
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Πίνακας Γ81: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.722970  0.7245 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:11   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) -0.108634 0.063051 -1.722970 0.0924 

D(LNRGDPJPN(-1)) 0.292485 0.157123 1.861506 0.0699 

C 2.544094 1.423666 1.787002 0.0813 

@TREND("1970") 0.003830 0.003722 1.028958 0.3095 
     
     R-squared 0.201637     Mean dependent var 0.050145 

Adjusted R-squared 0.143220     S.D. dependent var 0.114579 

S.E. of regression 0.106057     Akaike info criterion -1.564998 

Sum squared resid 0.461169     Schwarz criterion -1.404406 

Log likelihood 39.21246     Hannan-Quinn criter. -1.505131 

F-statistic 3.451692     Durbin-Watson stat 1.850550 

Prob(F-statistic) 0.025071    
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Πίνακας Γ82: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.235403  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:14   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.585228 0.138175 -4.235403 0.0001 
     
     R-squared 0.289582     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.289582     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.114155     Akaike info criterion -1.480552 

Sum squared resid 0.573378     Schwarz criterion -1.440403 

Log likelihood 34.31241     Hannan-Quinn criter. -1.465585 

Durbin-Watson stat 1.868371    
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Πίνακας Γ83: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.793778  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:15   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.699964 0.146015 -4.793778 0.0000 

C 0.035393 0.017983 1.968149 0.0555 
     
     R-squared 0.348290     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.333134     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.110600     Akaike info criterion -1.522362 

Sum squared resid 0.525994     Schwarz criterion -1.442066 

Log likelihood 36.25314     Hannan-Quinn criter. -1.492428 

F-statistic 22.98031     Durbin-Watson stat 1.836079 

Prob(F-statistic) 0.000020    
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Πίνακας Γ84: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller για τον λογάριθμο του 

πραγματικού ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.147549  0.0007 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 18:17   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.789080 0.153292 -5.147549 0.0000 

C 0.092036 0.038900 2.365974 0.0227 

@TREND("1970") -0.002178 0.001333 -1.633858 0.1098 
     
     R-squared 0.387237     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.358058     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.108514     Akaike info criterion -1.539538 

Sum squared resid 0.494560     Schwarz criterion -1.419094 

Log likelihood 37.63961     Hannan-Quinn criter. -1.494638 

F-statistic 13.27101     Durbin-Watson stat 1.814479 

Prob(F-statistic) 0.000034    
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Παράρτημα Δ: Έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Phillips 

και Perron 

 

Γαλλία 

Πίνακας Δ1: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.496025  0.9649 

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)  0.011212 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.014366 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:09   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) 0.001216 0.000716 1.698025 0.0964 
     
     R-squared -0.002665     Mean dependent var 0.027353 

Adjusted R-squared -0.002665     S.D. dependent var 0.106913 

S.E. of regression 0.107056     Akaike info criterion -1.609436 

Sum squared resid 0.515741     Schwarz criterion -1.569683 

Log likelihood 38.01703     Hannan-Quinn criter. -1.594544 

Durbin-Watson stat 1.431732    
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Πίνακας Δ2: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.980596  0.2941 

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)  0.010253 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.013073 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:11   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) -0.077269 0.038691 -1.997066 0.0520 

C 1.729795 0.852608 2.028827 0.0486 
     
     R-squared 0.083109     Mean dependent var 0.027353 

Adjusted R-squared 0.062271     S.D. dependent var 0.106913 

S.E. of regression 0.103531     Akaike info criterion -1.655386 

Sum squared resid 0.471622     Schwarz criterion -1.575880 

Log likelihood 40.07387     Hannan-Quinn criter. -1.625602 

F-statistic 3.988274     Durbin-Watson stat 1.448941 

Prob(F-statistic) 0.052026    
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Πίνακας Δ3: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGFR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.693239  0.2441 

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)  0.009671 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.014234 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:13   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGFR(-1) -0.211224 0.091572 -2.306655 0.0260 

C 4.578380 1.959635 2.336344 0.0242 

@TREND("1970") 0.004376 0.002721 1.607931 0.1152 
     
     R-squared 0.135112     Mean dependent var 0.027353 

Adjusted R-squared 0.094885     S.D. dependent var 0.106913 

S.E. of regression 0.101715     Akaike info criterion -1.670296 

Sum squared resid 0.444873     Schwarz criterion -1.551037 

Log likelihood 41.41680     Hannan-Quinn criter. -1.625621 

F-statistic 3.358713     Durbin-Watson stat 1.358042 

Prob(F-statistic) 0.044120    
     
     

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

Πίνακας Δ4: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.759929  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010797 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010607 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:15   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.677152 0.141859 -4.773408 0.0000 
     
     R-squared 0.341080     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.341080     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.105085     Akaike info criterion -1.646127 

Sum squared resid 0.485883     Schwarz criterion -1.605979 

Log likelihood 38.03787     Hannan-Quinn criter. -1.631161 

Durbin-Watson stat 1.998433    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

Πίνακας Δ5: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.911558  0.0002 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010478 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010297 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:16   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.719280 0.146064 -4.924406 0.0000 

C 0.018476 0.016129 1.145511 0.2583 
     
     R-squared 0.360593     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.345723     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.104714     Akaike info criterion -1.631743 

Sum squared resid 0.471495     Schwarz criterion -1.551447 

Log likelihood 38.71421     Hannan-Quinn criter. -1.601809 

F-statistic 24.24978     Durbin-Watson stat 1.976012 

Prob(F-statistic) 0.000013    
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Πίνακας Δ6: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γαλλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGFR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.953235  0.0012 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010338 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010293 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:18   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGFR(-1)) -0.737867 0.148867 -4.956567 0.0000 

C 0.041130 0.034176 1.203467 0.2355 

@TREND("1970") -0.000922 0.001225 -0.752938 0.4557 
     
     R-squared 0.369108     Mean dependent var -0.001522 

Adjusted R-squared 0.339066     S.D. dependent var 0.129456 

S.E. of regression 0.105245     Akaike info criterion -1.600706 

Sum squared resid 0.465216     Schwarz criterion -1.480262 

Log likelihood 39.01589     Hannan-Quinn criter. -1.555806 

F-statistic 12.28623     Durbin-Watson stat 1.966910 

Prob(F-statistic) 0.000063    
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Πίνακας Δ7: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού ΑΕΠ 

της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής  

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.239839  0.9430 

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)  0.011365 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011365 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:22   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) 0.000836 0.000675 1.239839 0.2215 
     
     R-squared -0.001300     Mean dependent var 0.020074 

Adjusted R-squared -0.001300     S.D. dependent var 0.107714 

S.E. of regression 0.107784     Akaike info criterion -1.595868 

Sum squared resid 0.522786     Schwarz criterion -1.556115 

Log likelihood 37.70497     Hannan-Quinn criter. -1.580977 

Durbin-Watson stat 1.404141    
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Πίνακας Δ8: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού ΑΕΠ 

της Γαλλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.799920  0.3760 

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)  0.010655 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015317 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:23   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) -0.079905 0.047176 -1.693747 0.0974 

C 1.902331 1.111406 1.711643 0.0940 
     
     R-squared 0.061209     Mean dependent var 0.020074 

Adjusted R-squared 0.039873     S.D. dependent var 0.107714 

S.E. of regression 0.105545     Akaike info criterion -1.616852 

Sum squared resid 0.490150     Schwarz criterion -1.537345 

Log likelihood 39.18759     Hannan-Quinn criter. -1.587068 

F-statistic 2.868779     Durbin-Watson stat 1.383381 

Prob(F-statistic) 0.097382    
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Πίνακας Δ9: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού ΑΕΠ 

της Γαλλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPFR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.517659  0.3186 

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)  0.010191 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015274 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:25   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPFR(-1) -0.187404 0.089856 -2.085618 0.0430 

C 4.361153 2.072056 2.104747 0.0412 

@TREND("1970") 0.003126 0.002233 1.400006 0.1687 
     
     R-squared 0.102135     Mean dependent var 0.020074 

Adjusted R-squared 0.060374     S.D. dependent var 0.107714 

S.E. of regression 0.104412     Akaike info criterion -1.617947 

Sum squared resid 0.468782     Schwarz criterion -1.498688 

Log likelihood 40.21278     Hannan-Quinn criter. -1.573272 

F-statistic 2.445695     Durbin-Watson stat 1.309978 

Prob(F-statistic) 0.098636    
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Πίνακας Δ10: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γαλλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.758007  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010727 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010409 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

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

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.681079 0.142459 -4.780875 0.0000 
     
     R-squared 0.341836     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.341836     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.104740     Akaike info criterion -1.652700 

Sum squared resid 0.482700     Schwarz criterion -1.612552 

Log likelihood 38.18576     Hannan-Quinn criter. -1.637734 

Durbin-Watson stat 1.947179    
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Πίνακας Δ11: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.782331  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010556 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009813 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:28   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.703553 0.145477 -4.836165 0.0000 

C 0.013288 0.015945 0.833385 0.4092 
     
     R-squared 0.352297     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.337235     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.105105     Akaike info criterion -1.624279 

Sum squared resid 0.475028     Schwarz criterion -1.543983 

Log likelihood 38.54627     Hannan-Quinn criter. -1.594345 

F-statistic 23.38849     Durbin-Watson stat 1.937116 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Δ12: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γαλλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPFR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.765581  0.0020 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010505 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009888 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPFR,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:30   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPFR(-1)) -0.710620 0.147674 -4.812088 0.0000 

C 0.026708 0.033789 0.790443 0.4337 

@TREND("1970") -0.000553 0.001225 -0.451711 0.6538 
     
     R-squared 0.355429     Mean dependent var -0.001006 

Adjusted R-squared 0.324735     S.D. dependent var 0.129106 

S.E. of regression 0.106092     Akaike info criterion -1.584681 

Sum squared resid 0.472731     Schwarz criterion -1.464237 

Log likelihood 38.65532     Hannan-Quinn criter. -1.539780 

F-statistic 11.57980     Durbin-Watson stat 1.933597 

Prob(F-statistic) 0.000099    
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Γερμανία 

Πίνακας Δ13: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.037865  0.9890 

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)  0.012018 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.016033 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 19:56   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) 0.001748 0.000741 2.359467 0.0227 
     
     R-squared -0.006981     Mean dependent var 0.039624 

Adjusted R-squared -0.006981     S.D. dependent var 0.110451 

S.E. of regression 0.110836     Akaike info criterion -1.540032 

Sum squared resid 0.552807     Schwarz criterion -1.500279 

Log likelihood 36.42073     Hannan-Quinn criter. -1.525140 

Durbin-Watson stat 1.312552    
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Πίνακας Δ14: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.959592  0.0464 

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)  0.009723 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012506 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:03   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) -0.094969 0.030023 -3.163225 0.0028 

C 2.133762 0.662193 3.222265 0.0024 
     
     R-squared 0.185276     Mean dependent var 0.039624 

Adjusted R-squared 0.166759     S.D. dependent var 0.110451 

S.E. of regression 0.100822     Akaike info criterion -1.708415 

Sum squared resid 0.447263     Schwarz criterion -1.628909 

Log likelihood 41.29355     Hannan-Quinn criter. -1.678632 

F-statistic 10.00599     Durbin-Watson stat 1.474210 

Prob(F-statistic) 0.002827    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

Πίνακας Δ15: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDEU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.935039  0.1615 

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)  0.009116 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011963 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:05   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDEU(-1) -0.206622 0.072229 -2.860650 0.0065 

C 4.488679 1.535178 2.923883 0.0055 

@TREND("1970") 0.004559 0.002694 1.692436 0.0978 
     
     R-squared 0.236157     Mean dependent var 0.039624 

Adjusted R-squared 0.200630     S.D. dependent var 0.110451 

S.E. of regression 0.098752     Akaike info criterion -1.729425 

Sum squared resid 0.419331     Schwarz criterion -1.610166 

Log likelihood 42.77677     Hannan-Quinn criter. -1.684750 

F-statistic 6.647151     Durbin-Watson stat 1.421010 

Prob(F-statistic) 0.003052    
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Πίνακας Δ16: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.302708  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011156 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009575 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.598654 0.135632 -4.413823 0.0001 
     
     R-squared 0.306643     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.306643     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.106815     Akaike info criterion -1.613471 

Sum squared resid 0.502013     Schwarz criterion -1.573323 

Log likelihood 37.30309     Hannan-Quinn criter. -1.598504 

Durbin-Watson stat 1.955359    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

Πίνακας Δ17: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.507699  0.0007 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010636 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007801 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:08   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.668629 0.142403 -4.695325 0.0000 

C 0.024228 0.016718 1.449199 0.1545 
     
     R-squared 0.338930     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.323556     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.105504     Akaike info criterion -1.616712 

Sum squared resid 0.478636     Schwarz criterion -1.536416 

Log likelihood 38.37603     Hannan-Quinn criter. -1.586779 

F-statistic 22.04608     Durbin-Watson stat 1.923663 

Prob(F-statistic) 0.000027    
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Πίνακας Δ18: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Γερμανίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.696857  0.0024 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010229 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007117 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:09   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDEU(-1)) -0.727902 0.148547 -4.900144 0.0000 

C 0.065802 0.036171 1.819197 0.0760 

@TREND("1970") -0.001634 0.001263 -1.293429 0.2029 
     
     R-squared 0.364253     Mean dependent var -0.002388 

Adjusted R-squared 0.333980     S.D. dependent var 0.128278 

S.E. of regression 0.104688     Akaike info criterion -1.611327 

Sum squared resid 0.460301     Schwarz criterion -1.490883 

Log likelihood 39.25486     Hannan-Quinn criter. -1.566427 

F-statistic 12.03203     Durbin-Watson stat 1.899635 

Prob(F-statistic) 0.000074    
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Πίνακας Δ19: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.183872  0.9922 

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)  0.011329 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011329 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:11   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) 0.001462 0.000669 2.183872 0.0342 
     
     R-squared -0.004845     Mean dependent var 0.035430 

Adjusted R-squared -0.004845     S.D. dependent var 0.107353 

S.E. of regression 0.107612     Akaike info criterion -1.599064 

Sum squared resid 0.521119     Schwarz criterion -1.559311 

Log likelihood 37.77847     Hannan-Quinn criter. -1.584172 

Durbin-Watson stat 1.383218    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

Πίνακας Δ20: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.328849  0.1676 

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)  0.009931 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012557 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

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

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) -0.073441 0.030103 -2.439656 0.0188 

C 1.776021 0.713616 2.488764 0.0167 
     
     R-squared 0.119153     Mean dependent var 0.035430 

Adjusted R-squared 0.099134     S.D. dependent var 0.107353 

S.E. of regression 0.101893     Akaike info criterion -1.687290 

Sum squared resid 0.456812     Schwarz criterion -1.607784 

Log likelihood 40.80768     Hannan-Quinn criter. -1.657507 

F-statistic 5.951923     Durbin-Watson stat 1.465878 

Prob(F-statistic) 0.018801    
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Πίνακας Δ21: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPDEU has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.141880  0.5095 

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)  0.009533 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009533 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:17   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPDEU(-1) -0.175890 0.082119 -2.141880 0.0379 

C 4.106971 1.878929 2.185804 0.0343 

@TREND("1970") 0.004134 0.003087 1.339064 0.1876 
     
     R-squared 0.154414     Mean dependent var 0.035430 

Adjusted R-squared 0.115084     S.D. dependent var 0.107353 

S.E. of regression 0.100987     Akaike info criterion -1.684666 

Sum squared resid 0.438526     Schwarz criterion -1.565407 

Log likelihood 41.74731     Hannan-Quinn criter. -1.639991 

F-statistic 3.926149     Durbin-Watson stat 1.388689 

Prob(F-statistic) 0.027158    
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Πίνακας Δ22: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.452047  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010927 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010069 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:19   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.629152 0.139283 -4.517064 0.0000 
     
     R-squared 0.316743     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.316743     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.105715     Akaike info criterion -1.634163 

Sum squared resid 0.491732     Schwarz criterion -1.594015 

Log likelihood 37.76867     Hannan-Quinn criter. -1.619196 

Durbin-Watson stat 1.896939    
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Πίνακας Δ23: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.693544  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010423 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009058 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:22   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.695427 0.145081 -4.793367 0.0000 

C 0.023667 0.016415 1.441807 0.1566 
     
     R-squared 0.348251     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.333095     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.104443     Akaike info criterion -1.636931 

Sum squared resid 0.469056     Schwarz criterion -1.556634 

Log likelihood 38.83094     Hannan-Quinn criter. -1.606997 

F-statistic 22.97637     Durbin-Watson stat 1.876319 

Prob(F-statistic) 0.000020    
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Πίνακας Δ24: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Γερμανίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPDEU) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.867167  0.0015 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010066 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008574 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPDEU,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:23   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPDEU(-1)) -0.741898 0.149194 -4.972713 0.0000 

C 0.061466 0.034992 1.756583 0.0863 

@TREND("1970") -0.001506 0.001233 -1.221206 0.2288 
     
     R-squared 0.370600     Mean dependent var -0.001262 

Adjusted R-squared 0.340629     S.D. dependent var 0.127893 

S.E. of regression 0.103851     Akaike info criterion -1.627378 

Sum squared resid 0.452971     Schwarz criterion -1.506934 

Log likelihood 39.61602     Hannan-Quinn criter. -1.582478 

F-statistic 12.36513     Durbin-Watson stat 1.869163 

Prob(F-statistic) 0.000060    
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Ηνωμένο Βασίλειο 

Πίνακας Δ25: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.700433  0.8633 

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)  0.008499 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011333 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:48   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) 0.000508 0.000624 0.813561 0.4202 
     
     R-squared -0.000579     Mean dependent var 0.011399 

Adjusted R-squared -0.000579     S.D. dependent var 0.093183 

S.E. of regression 0.093210     Akaike info criterion -1.886422 

Sum squared resid 0.390966     Schwarz criterion -1.846669 

Log likelihood 44.38770     Hannan-Quinn criter. -1.871530 

Durbin-Watson stat 1.292877    
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Πίνακας Δ26: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.462931  0.5432 

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)  0.008180 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011056 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:50   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) -0.065802 0.050592 -1.300658 0.2001 

C 1.459994 1.113824 1.310794 0.1967 
     
     R-squared 0.037024     Mean dependent var 0.011399 

Adjusted R-squared 0.015139     S.D. dependent var 0.093183 

S.E. of regression 0.092475     Akaike info criterion -1.881250 

Sum squared resid 0.376272     Schwarz criterion -1.801744 

Log likelihood 45.26875     Hannan-Quinn criter. -1.851466 

F-statistic 1.691711     Durbin-Watson stat 1.260559 

Prob(F-statistic) 0.200147    
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Πίνακας Δ27: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στο επίπεδο της 

μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.099656  0.5322 

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)  0.007892 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010763 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:51   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUK(-1) -0.146180 0.081565 -1.792189 0.0801 

C 3.180772 1.765177 1.801956 0.0786 

@TREND("1970") 0.002072 0.001656 1.251351 0.2176 
     
     R-squared 0.070860     Mean dependent var 0.011399 

Adjusted R-squared 0.027644     S.D. dependent var 0.093183 

S.E. of regression 0.091886     Akaike info criterion -1.873540 

Sum squared resid 0.363052     Schwarz criterion -1.754281 

Log likelihood 46.09142     Hannan-Quinn criter. -1.828865 

F-statistic 1.639673     Durbin-Watson stat 1.216454 

Prob(F-statistic) 0.205943    
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Πίνακας Δ28: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες 

διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.177701  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007664 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004411 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:53   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.648059 0.143294 -4.522585 0.0000 
     
     R-squared 0.316258     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.316258     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.088535     Akaike info criterion -1.988863 

Sum squared resid 0.344893     Schwarz criterion -1.948715 

Log likelihood 45.74942     Hannan-Quinn criter. -1.973896 

Durbin-Watson stat 1.870695    
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Πίνακας Δ29: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.102581  0.0024 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007638 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004332 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:54   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.656909 0.146493 -4.484245 0.0001 

C 0.005224 0.013493 0.387197 0.7005 
     
     R-squared 0.318633     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.302788     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.089403     Akaike info criterion -1.947899 

Sum squared resid 0.343694     Schwarz criterion -1.867603 

Log likelihood 45.82773     Hannan-Quinn criter. -1.917966 

F-statistic 20.10845     Durbin-Watson stat 1.862507 

Prob(F-statistic) 0.000054    
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Πίνακας Δ30: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUK) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.023729  0.0148 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007634 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004259 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:56   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUK(-1)) -0.656522 0.148210 -4.429689 0.0001 

C 0.008948 0.028378 0.315313 0.7541 

@TREND("1970") -0.000155 0.001038 -0.149663 0.8817 
     
     R-squared 0.318996     Mean dependent var -0.004216 

Adjusted R-squared 0.286568     S.D. dependent var 0.107070 

S.E. of regression 0.090437     Akaike info criterion -1.903988 

Sum squared resid 0.343511     Schwarz criterion -1.783544 

Log likelihood 45.83973     Hannan-Quinn criter. -1.859088 

F-statistic 9.836845     Durbin-Watson stat 1.863995 

Prob(F-statistic) 0.000313    
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Πίνακας Δ31: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.733141  0.8696 

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)  0.008542 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007447 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 20:58   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) 0.000397 0.000582 0.682829 0.4982 
     
     R-squared -0.000397     Mean dependent var 0.009586 

Adjusted R-squared -0.000397     S.D. dependent var 0.093425 

S.E. of regression 0.093443     Akaike info criterion -1.881429 

Sum squared resid 0.392922     Schwarz criterion -1.841676 

Log likelihood 44.27287     Hannan-Quinn criter. -1.866537 

Durbin-Watson stat 1.193702    
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Πίνακας Δ32: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.393285  0.5775 

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)  0.008283 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011826 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:00   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) -0.060605 0.052073 -1.163850 0.2508 

C 1.444325 1.232829 1.171554 0.2477 
     
     R-squared 0.029866     Mean dependent var 0.009586 

Adjusted R-squared 0.007817     S.D. dependent var 0.093425 

S.E. of regression 0.093059     Akaike info criterion -1.868668 

Sum squared resid 0.381036     Schwarz criterion -1.789162 

Log likelihood 44.97937     Hannan-Quinn criter. -1.838885 

F-statistic 1.354547     Durbin-Watson stat 1.160971 

Prob(F-statistic) 0.250757    
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Πίνακας Δ33: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.471917  0.3399 

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)  0.007734 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011039 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUK(-1) -0.186567 0.088217 -2.114860 0.0403 

C 4.354368 2.054992 2.118922 0.0399 

@TREND("1970") 0.003061 0.001751 1.748167 0.0876 
     
     R-squared 0.094240     Mean dependent var 0.009586 

Adjusted R-squared 0.052111     S.D. dependent var 0.093425 

S.E. of regression 0.090958     Akaike info criterion -1.893850 

Sum squared resid 0.355752     Schwarz criterion -1.774591 

Log likelihood 46.55855     Hannan-Quinn criter. -1.849175 

F-statistic 2.236966     Durbin-Watson stat 1.116362 

Prob(F-statistic) 0.119065    
     
     

 

 

 

 

 

 

 



285 
 

Πίνακας Δ34: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.802556  0.0003 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007370 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003151 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:03   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.596071 0.139726 -4.265987 0.0001 
     
     R-squared 0.291807     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.291807     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.086821     Akaike info criterion -2.027958 

Sum squared resid 0.331669     Schwarz criterion -1.987810 

Log likelihood 46.62906     Hannan-Quinn criter. -2.012991 

Durbin-Watson stat 1.764928    
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Πίνακας Δ35: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.706103  0.0072 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007355 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002926 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:04   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.601577 0.142423 -4.223882 0.0001 

C 0.003898 0.013192 0.295472 0.7691 
     
     R-squared 0.293242     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.276806     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.087736     Akaike info criterion -1.985542 

Sum squared resid 0.330997     Schwarz criterion -1.905246 

Log likelihood 46.67469     Hannan-Quinn criter. -1.955608 

F-statistic 17.84118     Durbin-Watson stat 1.760608 

Prob(F-statistic) 0.000122    
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Πίνακας Δ36: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUK) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.613755  0.0398 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.007355 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002925 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUK,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUK(-1)) -0.601600 0.144322 -4.168469 0.0001 

C 0.003826 0.027810 0.137574 0.8912 

@TREND("1970") 3.01E-06 0.001020 0.002953 0.9977 
     
     R-squared 0.293242     Mean dependent var -0.003392 

Adjusted R-squared 0.259587     S.D. dependent var 0.103169 

S.E. of regression 0.088774     Akaike info criterion -1.941098 

Sum squared resid 0.330997     Schwarz criterion -1.820654 

Log likelihood 46.67470     Hannan-Quinn criter. -1.896197 

F-statistic 8.713139     Durbin-Watson stat 1.760578 

Prob(F-statistic) 0.000683    
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Ιταλία 

Πίνακας Δ37: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.046737  0.6620 

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)  0.012492 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.016399 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:20   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -3.65E-05 0.000759 -0.048152 0.9618 
     
     R-squared 0.000030     Mean dependent var -0.000519 

Adjusted R-squared 0.000030     S.D. dependent var 0.113004 

S.E. of regression 0.113003     Akaike info criterion -1.501311 

Sum squared resid 0.574632     Schwarz criterion -1.461558 

Log likelihood 35.53015     Hannan-Quinn criter. -1.486419 

Durbin-Watson stat 1.351225    
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Πίνακας Δ38: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.242203  0.1948 

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)  0.011497 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015634 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:22   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -0.159875 0.081919 -1.951635 0.0574 

C 3.510560 1.799118 1.951267 0.0574 
     
     R-squared 0.079669     Mean dependent var -0.000519 

Adjusted R-squared 0.058752     S.D. dependent var 0.113004 

S.E. of regression 0.109635     Akaike info criterion -1.540824 

Sum squared resid 0.528868     Schwarz criterion -1.461318 

Log likelihood 37.43896     Hannan-Quinn criter. -1.511041 

F-statistic 3.808878     Durbin-Watson stat 1.257285 

Prob(F-statistic) 0.057365    
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Πίνακας Δ39: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.229934  0.4623 

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)  0.011491 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015624 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:24   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGIT(-1) -0.162170 0.084153 -1.927086 0.0606 

C 3.556388 1.843242 1.929420 0.0603 

@TREND("1970") 0.000194 0.001251 0.155109 0.8775 
     
     R-squared 0.080183     Mean dependent var -0.000519 

Adjusted R-squared 0.037401     S.D. dependent var 0.113004 

S.E. of regression 0.110871     Akaike info criterion -1.497905 

Sum squared resid 0.528572     Schwarz criterion -1.378646 

Log likelihood 37.45182     Hannan-Quinn criter. -1.453230 

F-statistic 1.874227     Durbin-Watson stat 1.255452 

Prob(F-statistic) 0.165797    
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Πίνακας Δ40: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.724393  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011228 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008858 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:29   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.687029 0.141360 -4.860127 0.0000 
     
     R-squared 0.349086     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.349086     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.107159     Akaike info criterion -1.607043 

Sum squared resid 0.505250     Schwarz criterion -1.566895 

Log likelihood 37.15848     Hannan-Quinn criter. -1.592077 

Durbin-Watson stat 1.975917    
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Πίνακας Δ41: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.663442  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011219 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008818 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:31   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.687170 0.142944 -4.807271 0.0000 

C -0.002881 0.016153 -0.178343 0.8593 
     
     R-squared 0.349567     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.334441     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.108357     Akaike info criterion -1.563338 

Sum squared resid 0.504876     Schwarz criterion -1.483042 

Log likelihood 37.17511     Hannan-Quinn criter. -1.533405 

F-statistic 23.10985     Durbin-Watson stat 1.977116 

Prob(F-statistic) 0.000019    
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Πίνακας Δ42: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιταλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGIT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.588631  0.0033 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011214 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008718 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:33   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGIT(-1)) -0.686535 0.144663 -4.745760 0.0000 

C -0.007317 0.034343 -0.213047 0.8323 

@TREND("1970") 0.000185 0.001259 0.146851 0.8840 
     
     R-squared 0.349901     Mean dependent var -0.002451 

Adjusted R-squared 0.318944     S.D. dependent var 0.132820 

S.E. of regression 0.109612     Akaike info criterion -1.519407 

Sum squared resid 0.504617     Schwarz criterion -1.398963 

Log likelihood 37.18666     Hannan-Quinn criter. -1.474507 

F-statistic 11.30278     Durbin-Watson stat 1.979340 

Prob(F-statistic) 0.000118    
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Πίνακας Δ43: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.303247  0.5710 

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)  0.011543 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015850 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:36   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.000237 0.000677 -0.349608 0.7283 
     
     R-squared 0.000239     Mean dependent var -0.005348 

Adjusted R-squared 0.000239     S.D. dependent var 0.108638 

S.E. of regression 0.108625     Akaike info criterion -1.580332 

Sum squared resid 0.530972     Schwarz criterion -1.540579 

Log likelihood 37.34764     Hannan-Quinn criter. -1.565441 

Durbin-Watson stat 1.410346    
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Πίνακας Δ44: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.932423  0.3150 

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)  0.010642 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010642 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:37   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.151491 0.078394 -1.932423 0.0598 

C 3.580246 1.855556 1.929473 0.0601 
     
     R-squared 0.078230     Mean dependent var -0.005348 

Adjusted R-squared 0.057281     S.D. dependent var 0.108638 

S.E. of regression 0.105481     Akaike info criterion -1.618075 

Sum squared resid 0.489551     Schwarz criterion -1.538569 

Log likelihood 39.21573     Hannan-Quinn criter. -1.588292 

F-statistic 3.734257     Durbin-Watson stat 1.323019 

Prob(F-statistic) 0.059761    
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Πίνακας Δ45: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.905296  0.6356 

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)  0.010640 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010640 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:39   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPIT(-1) -0.152521 0.080051 -1.905296 0.0634 

C 3.607248 1.898828 1.899723 0.0642 

@TREND("1970") -0.000112 0.001196 -0.093666 0.9258 
     
     R-squared 0.078418     Mean dependent var -0.005348 

Adjusted R-squared 0.035554     S.D. dependent var 0.108638 

S.E. of regression 0.106689     Akaike info criterion -1.574801 

Sum squared resid 0.489451     Schwarz criterion -1.455542 

Log likelihood 39.22042     Hannan-Quinn criter. -1.530126 

F-statistic 1.829453     Durbin-Watson stat 1.322027 

Prob(F-statistic) 0.172774    
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Πίνακας Δ46: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.692844  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010781 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007395 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:42   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.704053 0.143911 -4.892266 0.0000 
     
     R-squared 0.352308     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.352308     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.105004     Akaike info criterion -1.647666 

Sum squared resid 0.485136     Schwarz criterion -1.607518 

Log likelihood 38.07249     Hannan-Quinn criter. -1.632699 

Durbin-Watson stat 1.912265    
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Πίνακας Δ47: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.635389  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010762 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007289 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:43   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.706129 0.145638 -4.848504 0.0000 

C -0.004388 0.015841 -0.276979 0.7831 
     
     R-squared 0.353461     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.338425     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.106123     Akaike info criterion -1.605004 

Sum squared resid 0.484272     Schwarz criterion -1.524708 

Log likelihood 38.11259     Hannan-Quinn criter. -1.575071 

F-statistic 23.50800     Durbin-Watson stat 1.912107 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Δ48: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιταλίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPIT) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.565599  0.0035 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010751 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007104 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPIT,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 21:44   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPIT(-1)) -0.706787 0.147321 -4.797591 0.0000 

C -0.010514 0.033649 -0.312461 0.7562 

@TREND("1970") 0.000255 0.001232 0.207037 0.8370 
     
     R-squared 0.354120     Mean dependent var -0.000435 

Adjusted R-squared 0.323364     S.D. dependent var 0.130473 

S.E. of regression 0.107324     Akaike info criterion -1.561580 

Sum squared resid 0.483779     Schwarz criterion -1.441136 

Log likelihood 38.13555     Hannan-Quinn criter. -1.516679 

F-statistic 11.51380     Durbin-Watson stat 1.912971 

Prob(F-statistic) 0.000103    
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ΗΠΑ 

Πίνακας Δ49: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  4.970726  1.0000 

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)  0.000312 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000905 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:18   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) 0.000952 0.000112 8.464184 0.0000 
     
     R-squared -0.007473     Mean dependent var 0.022353 

Adjusted R-squared -0.007473     S.D. dependent var 0.017803 

S.E. of regression 0.017870     Akaike info criterion -5.189911 

Sum squared resid 0.014370     Schwarz criterion -5.150158 

Log likelihood 120.3679     Hannan-Quinn criter. -5.175019 

Durbin-Watson stat 0.642450    
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Πίνακας Δ50: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.941412  0.7659 

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)  0.000299 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000862 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:20   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) -0.009617 0.007510 -1.280534 0.2071 

C 0.247653 0.175962 1.407426 0.1663 
     
     R-squared 0.035928     Mean dependent var 0.022353 

Adjusted R-squared 0.014018     S.D. dependent var 0.017803 

S.E. of regression 0.017678     Akaike info criterion -5.190468 

Sum squared resid 0.013751     Schwarz criterion -5.110962 

Log likelihood 121.3808     Hannan-Quinn criter. -5.160684 

F-statistic 1.639767     Durbin-Watson stat 0.663789 

Prob(F-statistic) 0.207067    
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Πίνακας Δ51: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGUS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.454584  0.8307 

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)  0.000299 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000857 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS)   

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:21   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGUS(-1) 0.003027 0.060447 0.050084 0.9603 

C -0.040740 1.379267 -0.029538 0.9766 

@TREND("1970") -0.000333 0.001580 -0.210853 0.8340 
     
     R-squared 0.036924     Mean dependent var 0.022353 

Adjusted R-squared -0.007870     S.D. dependent var 0.017803 

S.E. of regression 0.017873     Akaike info criterion -5.148023 

Sum squared resid 0.013737     Schwarz criterion -5.028764 

Log likelihood 121.4045     Hannan-Quinn criter. -5.103348 

F-statistic 0.824308     Durbin-Watson stat 0.672568 

Prob(F-statistic) 0.445348    
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Πίνακας Δ52: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάσης στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.782138  0.0712 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000189 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000157 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:24   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.136888 0.072149 -1.897304 0.0644 
     
     R-squared 0.074085     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.074085     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013919     Akaike info criterion -5.689125 

Sum squared resid 0.008525     Schwarz criterion -5.648977 

Log likelihood 129.0053     Hannan-Quinn criter. -5.674158 

Durbin-Watson stat 2.336982    
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Πίνακας Δ53: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.921120  0.0508 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000172 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000187 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:26   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.322058 0.113666 -2.833378 0.0070 

C 0.006737 0.003269 2.060976 0.0454 
     
     R-squared 0.157326     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.137729     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013432     Akaike info criterion -5.738883 

Sum squared resid 0.007758     Schwarz criterion -5.658586 

Log likelihood 131.1249     Hannan-Quinn criter. -5.708949 

F-statistic 8.028031     Durbin-Watson stat 2.122672 

Prob(F-statistic) 0.006986    
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Πίνακας Δ54: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGUS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.894628  0.1738 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000171 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000174 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:27   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGUS(-1)) -0.333719 0.116030 -2.876132 0.0063 

C 0.009340 0.005341 1.748618 0.0877 

@TREND("1970") -9.74E-05 0.000157 -0.618837 0.5394 
     
     R-squared 0.164940     Mean dependent var -0.000584 

Adjusted R-squared 0.125175     S.D. dependent var 0.014465 

S.E. of regression 0.013530     Akaike info criterion -5.703515 

Sum squared resid 0.007688     Schwarz criterion -5.583071 

Log likelihood 131.3291     Hannan-Quinn criter. -5.658614 

F-statistic 4.147895     Durbin-Watson stat 2.116216 

Prob(F-statistic) 0.022702    
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Πίνακας Δ55: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  7.950075  1.0000 

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)  0.000396 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000534 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:29   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) 0.001084 0.000117 9.236357 0.0000 
     
     R-squared -0.011789     Mean dependent var 0.027481 

Adjusted R-squared -0.011789     S.D. dependent var 0.020000 

S.E. of regression 0.020118     Akaike info criterion -4.952901 

Sum squared resid 0.018213     Schwarz criterion -4.913148 

Log likelihood 114.9167     Hannan-Quinn criter. -4.938009 

Durbin-Watson stat 1.397260    
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Πίνακας Δ56: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.931570  0.3154 

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)  0.000363 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000326 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:31   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) -0.013761 0.007454 -1.846075 0.0716 

C 0.375310 0.188437 1.991699 0.0526 
     
     R-squared 0.071886     Mean dependent var 0.027481 

Adjusted R-squared 0.050793     S.D. dependent var 0.020000 

S.E. of regression 0.019486     Akaike info criterion -4.995744 

Sum squared resid 0.016707     Schwarz criterion -4.916237 

Log likelihood 116.9021     Hannan-Quinn criter. -4.965960 

F-statistic 3.407993     Durbin-Watson stat 1.500495 

Prob(F-statistic) 0.071616    
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Πίνακας Δ57: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPUS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.062595  0.9243 

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)  0.000360 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000441 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:32   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPUS(-1) -0.056745 0.067758 -0.837475 0.4070 

C 1.432262 1.666702 0.859339 0.3949 

@TREND("1970") 0.001256 0.001967 0.638307 0.5267 
     
     R-squared 0.080598     Mean dependent var 0.027481 

Adjusted R-squared 0.037835     S.D. dependent var 0.020000 

S.E. of regression 0.019618     Akaike info criterion -4.961696 

Sum squared resid 0.016550     Schwarz criterion -4.842437 

Log likelihood 117.1190     Hannan-Quinn criter. -4.917021 

F-statistic 1.884766     Durbin-Watson stat 1.452355 

Prob(F-statistic) 0.164198    
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Πίνακας Δ58: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.316328  0.0214 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000492 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000367 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:34   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.249923 0.097876 -2.553464 0.0142 
     
     R-squared 0.128823     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.128823     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.022431     Akaike info criterion -4.734747 

Sum squared resid 0.022139     Schwarz criterion -4.694599 

Log likelihood 107.5318     Hannan-Quinn criter. -4.719780 

Durbin-Watson stat 2.190096    
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Πίνακας Δ59: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.627507  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000366 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000258 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:36   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.708495 0.146504 -4.836020 0.0000 

C 0.019278 0.005005 3.851613 0.0004 
     
     R-squared 0.352284     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.337221     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.019565     Akaike info criterion -4.986695 

Sum squared resid 0.016460     Schwarz criterion -4.906399 

Log likelihood 114.2006     Hannan-Quinn criter. -4.956762 

F-statistic 23.38709     Durbin-Watson stat 1.870735 

Prob(F-statistic) 0.000017    
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Πίνακας Δ60: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ των ΗΠΑ με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPUS) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.844223  0.0016 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.000351 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000175 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPUS,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:37   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPUS(-1)) -0.756031 0.149661 -5.051617 0.0000 

C 0.027861 0.008183 3.404795 0.0015 

@TREND("1970") -0.000303 0.000229 -1.319218 0.1942 
     
     R-squared 0.378055     Mean dependent var -0.000393 

Adjusted R-squared 0.348439     S.D. dependent var 0.024033 

S.E. of regression 0.019399     Akaike info criterion -4.982852 

Sum squared resid 0.015805     Schwarz criterion -4.862408 

Log likelihood 115.1142     Hannan-Quinn criter. -4.937951 

F-statistic 12.76504     Durbin-Watson stat 1.869518 

Prob(F-statistic) 0.000047    
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Καναδάς 

Πίνακας Δ61: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.742179  0.9788 

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)  0.002891 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007171 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:47   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) 0.001034 0.000375 2.756369 0.0084 
     
     R-squared -0.002257     Mean dependent var 0.022240 

Adjusted R-squared -0.002257     S.D. dependent var 0.054301 

S.E. of regression 0.054363     Akaike info criterion -2.964784 

Sum squared resid 0.132988     Schwarz criterion -2.925031 

Log likelihood 69.19004     Hannan-Quinn criter. -2.949893 

Durbin-Watson stat 0.694662    
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Πίνακας Δ62: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.277501  0.6322 

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)  0.002795 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007173 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:51   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) -0.028969 0.024432 -1.185683 0.2421 

C 0.641384 0.522244 1.228131 0.2259 
     
     R-squared 0.030962     Mean dependent var 0.022240 

Adjusted R-squared 0.008938     S.D. dependent var 0.054301 

S.E. of regression 0.054058     Akaike info criterion -2.955011 

Sum squared resid 0.128580     Schwarz criterion -2.875505 

Log likelihood 69.96526     Hannan-Quinn criter. -2.925228 

F-statistic 1.405845     Durbin-Watson stat 0.696282 

Prob(F-statistic) 0.242111    
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Πίνακας Δ63: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGCAN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.135400  0.5130 

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)  0.002739 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007041 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:53   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGCAN(-1) -0.079940 0.059687 -1.339304 0.1875 

C 1.698486 1.244341 1.364968 0.1794 

@TREND("1970") 0.001373 0.001467 0.936230 0.3544 
     
     R-squared 0.050320     Mean dependent var 0.022240 

Adjusted R-squared 0.006149     S.D. dependent var 0.054301 

S.E. of regression 0.054134     Akaike info criterion -2.931713 

Sum squared resid 0.126011     Schwarz criterion -2.812453 

Log likelihood 70.42939     Hannan-Quinn criter. -2.887037 

F-statistic 1.139213     Durbin-Watson stat 0.678085 

Prob(F-statistic) 0.329540    
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Πίνακας Δ64: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.028904  0.0033 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001697 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001697 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:56   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.320186 0.105710 -3.028904 0.0041 
     
     R-squared 0.170635     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.170635     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.041658     Akaike info criterion -3.496668 

Sum squared resid 0.076358     Schwarz criterion -3.456520 

Log likelihood 79.67504     Hannan-Quinn criter. -3.481702 

Durbin-Watson stat 1.826812    
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Πίνακας Δ65: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.137015  0.0308 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001665 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001665 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:57   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.361103 0.115110 -3.137015 0.0031 

C 0.006140 0.006762 0.907934 0.3690 
     
     R-squared 0.186236     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.167311     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.041742     Akaike info criterion -3.471213 

Sum squared resid 0.074921     Schwarz criterion -3.390917 

Log likelihood 80.10230     Hannan-Quinn criter. -3.441280 

F-statistic 9.840866     Durbin-Watson stat 1.794553 

Prob(F-statistic) 0.003077    
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Πίνακας Δ66: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών του Καναδά με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.096078  0.1196 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.001665 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001665 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 22:58   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGCAN(-1)) -0.361820 0.116864 -3.096078 0.0035 

C 0.007023 0.013723 0.511771 0.6115 

@TREND("1970") -3.61E-05 0.000486 -0.074263 0.9412 
     
     R-squared 0.186343     Mean dependent var -0.002165 

Adjusted R-squared 0.147597     S.D. dependent var 0.045743 

S.E. of regression 0.042233     Akaike info criterion -3.426900 

Sum squared resid 0.074911     Schwarz criterion -3.306456 

Log likelihood 80.10526     Hannan-Quinn criter. -3.382000 

F-statistic 4.809393     Durbin-Watson stat 1.793688 

Prob(F-statistic) 0.013160    
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Πίνακας Δ67: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο των μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.051915  0.9894 

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)  0.003375 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.005066 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:00   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) 0.000951 0.000378 2.518293 0.0154 
     
     R-squared -0.001768     Mean dependent var 0.021944 

Adjusted R-squared -0.001768     S.D. dependent var 0.058681 

S.E. of regression 0.058733     Akaike info criterion -2.810124 

Sum squared resid 0.155231     Schwarz criterion -2.770371 

Log likelihood 65.63285     Hannan-Quinn criter. -2.795232 

Durbin-Watson stat 1.281217    
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Πίνακας Δ68: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά στο επίπεδο των μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.089633  0.7121 

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)  0.003289 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.005431 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:01   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) -0.025956 0.025160 -1.031621 0.3079 

C 0.616969 0.576852 1.069546 0.2907 
     
     R-squared 0.023616     Mean dependent var 0.021944 

Adjusted R-squared 0.001426     S.D. dependent var 0.058681 

S.E. of regression 0.058639     Akaike info criterion -2.792312 

Sum squared resid 0.151298     Schwarz criterion -2.712806 

Log likelihood 66.22317     Hannan-Quinn criter. -2.762528 

F-statistic 1.064242     Durbin-Watson stat 1.279071 

Prob(F-statistic) 0.307887    
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Πίνακας Δ69: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά και τάση στο επίπεδο των μεταβλητών 

 

Null Hypothesis: LNRGDPCAN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.985218  0.5937 

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)  0.003183 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.005393 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:02   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPCAN(-1) -0.105760 0.071299 -1.483336 0.1453 

C 2.394574 1.593964 1.502277 0.1403 

@TREND("1970") 0.002206 0.001845 1.195428 0.2385 
     
     R-squared 0.055021     Mean dependent var 0.021944 

Adjusted R-squared 0.011069     S.D. dependent var 0.058681 

S.E. of regression 0.058356     Akaike info criterion -2.781527 

Sum squared resid 0.146432     Schwarz criterion -2.662268 

Log likelihood 66.97512     Hannan-Quinn criter. -2.736852 

F-statistic 1.251835     Durbin-Watson stat 1.224304 

Prob(F-statistic) 0.296192    
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Πίνακας Δ70: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο το πραγματικού ΑΕΠ 

του Καναδά χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.273740  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.003109 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003015 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:05   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.576810 0.134172 -4.299036 0.0001 
     
     R-squared 0.295067     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.295067     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.056391     Akaike info criterion -2.891029 

Sum squared resid 0.139920     Schwarz criterion -2.850881 

Log likelihood 66.04815     Hannan-Quinn criter. -2.876062 

Durbin-Watson stat 2.039436    
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Πίνακας Δ71: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.572943  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002968 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002968 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:06   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.651459 0.142459 -4.572943 0.0000 

C 0.012791 0.008926 1.433026 0.1591 
     
     R-squared 0.327198     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.311551     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.055728     Akaike info criterion -2.893236 

Sum squared resid 0.133542     Schwarz criterion -2.812940 

Log likelihood 67.09782     Hannan-Quinn criter. -2.863303 

F-statistic 20.91181     Durbin-Watson stat 1.986168 

Prob(F-statistic) 0.000040    
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Πίνακας Δ72: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ του Καναδά με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPCAN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.526432  0.0039 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.002965 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002965 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPCAN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:08   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPCAN(-1)) -0.653135 0.144294 -4.526432 0.0000 

C 0.016079 0.018139 0.886426 0.3804 

@TREND("1970") -0.000135 0.000648 -0.208994 0.8355 
     
     R-squared 0.327897     Mean dependent var -0.002134 

Adjusted R-squared 0.295892     S.D. dependent var 0.067164 

S.E. of regression 0.056358     Akaike info criterion -2.849831 

Sum squared resid 0.133403     Schwarz criterion -2.729387 

Log likelihood 67.12120     Hannan-Quinn criter. -2.804931 

F-statistic 10.24521     Durbin-Watson stat 1.984986 

Prob(F-statistic) 0.000238    
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Ιαπωνία 

Πίνακας Δ73: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  3.037876  0.9992 

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)  0.012794 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.018230 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:21   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) 0.002777 0.000764 3.633656 0.0007 
     
     R-squared -0.018592     Mean dependent var 0.063147 

Adjusted R-squared -0.018592     S.D. dependent var 0.113313 

S.E. of regression 0.114362     Akaike info criterion -1.477403 

Sum squared resid 0.588536     Schwarz criterion -1.437650 

Log likelihood 34.98027     Hannan-Quinn criter. -1.462511 

Durbin-Watson stat 1.329971    
     
     

 

 

 

 

 

 



325 
 

Πίνακας Δ74: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.582567  0.0100 

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)  0.010521 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006256 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:23   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) -0.050644 0.017340 -2.920626 0.0055 

C 1.179620 0.382585 3.083292 0.0035 
     
     R-squared 0.162384     Mean dependent var 0.063147 

Adjusted R-squared 0.143348     S.D. dependent var 0.113313 

S.E. of regression 0.104878     Akaike info criterion -1.629542 

Sum squared resid 0.483969     Schwarz criterion -1.550036 

Log likelihood 39.47946     Hannan-Quinn criter. -1.599758 

F-statistic 8.530055     Durbin-Watson stat 1.534431 

Prob(F-statistic) 0.005492    
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Πίνακας Δ75: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGJPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.362271  0.8589 

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)  0.010399 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008989 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:24   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGJPN(-1) -0.095173 0.065065 -1.462731 0.1508 

C 2.088300 1.335804 1.563328 0.1253 

@TREND("1970") 0.003105 0.004370 0.710354 0.4813 
     
     R-squared 0.172100     Mean dependent var 0.063147 

Adjusted R-squared 0.133593     S.D. dependent var 0.113313 

S.E. of regression 0.105473     Akaike info criterion -1.597730 

Sum squared resid 0.478356     Schwarz criterion -1.478471 

Log likelihood 39.74779     Hannan-Quinn criter. -1.553055 

F-statistic 4.469308     Durbin-Watson stat 1.487129 

Prob(F-statistic) 0.017240    
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Πίνακας Δ76: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.924069  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.012748 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011940 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:26   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.525952 0.132023 -3.983787 0.0003 
     
     R-squared 0.265069     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.265069     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.114181     Akaike info criterion -1.480098 

Sum squared resid 0.573638     Schwarz criterion -1.439950 

Log likelihood 34.30221     Hannan-Quinn criter. -1.465132 

Durbin-Watson stat 1.934095    
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Πίνακας Δ77: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.480470  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011411 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007185 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:28   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.681482 0.144105 -4.729075 0.0000 

C 0.041701 0.018579 2.244586 0.0300 
     
     R-squared 0.342147     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.326848     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.109276     Akaike info criterion -1.546450 

Sum squared resid 0.513475     Schwarz criterion -1.466153 

Log likelihood 36.79512     Hannan-Quinn criter. -1.516516 

F-statistic 22.36415     Durbin-Watson stat 1.873448 

Prob(F-statistic) 0.000024    
     
     

 

 

 

 

 

 

 



329 
 

Πίνακας Δ78: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο των πραγματικών 

δημοσίων δαπανών της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 12 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.332968  0.0004 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010659 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002454 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:29   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGJPN(-1)) -0.785127 0.153250 -5.123183 0.0000 

C 0.103230 0.040099 2.574394 0.0137 

@TREND("1970") -0.002296 0.001334 -1.721252 0.0926 
     
     R-squared 0.385495     Mean dependent var -0.000545 

Adjusted R-squared 0.356233     S.D. dependent var 0.133189 

S.E. of regression 0.106865     Akaike info criterion -1.570169 

Sum squared resid 0.479641     Schwarz criterion -1.449725 

Log likelihood 38.32880     Hannan-Quinn criter. -1.525269 

F-statistic 13.17383     Durbin-Watson stat 1.840555 

Prob(F-statistic) 0.000036    
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Πίνακας Δ79: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.499833  0.9965 

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)  0.012698 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.017447 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:31   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) 0.002063 0.000702 2.936289 0.0052 
     
     R-squared -0.010340     Mean dependent var 0.050624 

Adjusted R-squared -0.010340     S.D. dependent var 0.113345 

S.E. of regression 0.113929     Akaike info criterion -1.484977 

Sum squared resid 0.584095     Schwarz criterion -1.445224 

Log likelihood 35.15448     Hannan-Quinn criter. -1.470086 

Durbin-Watson stat 1.384693    
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Πίνακας Δ80: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.725948  0.0774 

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)  0.010991 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008602 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:33   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) -0.051746 0.020597 -2.512268 0.0157 

C 1.287338 0.492523 2.613759 0.0122 
     
     R-squared 0.125448     Mean dependent var 0.050624 

Adjusted R-squared 0.105572     S.D. dependent var 0.113345 

S.E. of regression 0.107195     Akaike info criterion -1.585830 

Sum squared resid 0.505593     Schwarz criterion -1.506324 

Log likelihood 38.47410     Hannan-Quinn criter. -1.556047 

F-statistic 6.311490     Durbin-Watson stat 1.518277 

Prob(F-statistic) 0.015737    
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Πίνακας Δ81: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά και τάση στο επίπεδο της μεταβλητής 

 

Null Hypothesis: LNRGDPJPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.932113  0.9433 

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)  0.010979 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009133 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:35   

Sample (adjusted): 1971 2016   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNRGDPJPN(-1) -0.064204 0.059797 -1.073700 0.2889 

C 1.567026 1.353380 1.157861 0.2533 

@TREND("1970") 0.000768 0.003456 0.222248 0.8252 
     
     R-squared 0.126452     Mean dependent var 0.050624 

Adjusted R-squared 0.085822     S.D. dependent var 0.113345 

S.E. of regression 0.108372     Akaike info criterion -1.543500 

Sum squared resid 0.505013     Schwarz criterion -1.424241 

Log likelihood 38.50050     Hannan-Quinn criter. -1.498825 

F-statistic 3.112263     Durbin-Watson stat 1.501753 

Prob(F-statistic) 0.054660    
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Πίνακας Δ82: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας χωρίς σταθερά και τάση στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.156732  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.617364  

 5% level  -1.948313  

 10% level  -1.612229  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.012742 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011688 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:36   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.585228 0.138175 -4.235403 0.0001 
     
     R-squared 0.289582     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.289582     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.114155     Akaike info criterion -1.480552 

Sum squared resid 0.573378     Schwarz criterion -1.440403 

Log likelihood 34.31241     Hannan-Quinn criter. -1.465585 

Durbin-Watson stat 1.868371    
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Πίνακας Δ83: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.561941  0.0006 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.011689 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007835 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:38   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.699964 0.146015 -4.793778 0.0000 

C 0.035393 0.017983 1.968149 0.0555 
     
     R-squared 0.348290     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.333134     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.110600     Akaike info criterion -1.522362 

Sum squared resid 0.525994     Schwarz criterion -1.442066 

Log likelihood 36.25314     Hannan-Quinn criter. -1.492428 

F-statistic 22.98031     Durbin-Watson stat 1.836079 

Prob(F-statistic) 0.000020    
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Πίνακας Δ84: Έλεγχος των Phillips και Perron για τον λογάριθμο του πραγματικού 

ΑΕΠ της Ιαπωνίας με σταθερά στις πρώτες διαφορές 

 

Null Hypothesis: D(LNRGDPJPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 13 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.325847  0.0004 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.010990 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.002669 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LNRGDPJPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 23:39   

Sample (adjusted): 1972 2016   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRGDPJPN(-1)) -0.789080 0.153292 -5.147549 0.0000 

C 0.092036 0.038900 2.365974 0.0227 

@TREND("1970") -0.002178 0.001333 -1.633858 0.1098 
     
     R-squared 0.387237     Mean dependent var 0.000975 

Adjusted R-squared 0.358058     S.D. dependent var 0.135437 

S.E. of regression 0.108514     Akaike info criterion -1.539538 

Sum squared resid 0.494560     Schwarz criterion -1.419094 

Log likelihood 37.63961     Hannan-Quinn criter. -1.494638 

F-statistic 13.27101     Durbin-Watson stat 1.814479 

Prob(F-statistic) 0.000034    
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Παράρτημα Ε: Κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων για τα 

VAR υποδείγματα 

 

 

Πίνακας Ε1: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για την Γαλλία 

 

 

Πίνακας Ε2: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για την Γερμανία 
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Πίνακας Ε3: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για το Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 

Πίνακας Ε4: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για την Ιταλία 
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Πίνακας Ε5: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για τις ΗΠΑ 

 

 

Πίνακας Ε6: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για τον Καναδά 

 

 



339 
 

Πίνακας Ε7: Αποτελέσματα ελέγχου κριτηρίων επιλογής χρονικών υστερήσεων του 

VAR υποδείγματος για την Ιαπωνία 
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Παράρτημα ΣΤ: Εκτιμήσεις VAR υποδειγμάτων 
 

Πίνακας ΣΤ1: Εκτίμηση του VAR(9) υποδείγματος της Γαλλίας 
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Πίνακας ΣΤ2: Εκτίμηση του VAR(2) υποδείγματος της Γερμανίας 
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Πίνακας ΣΤ3: Εκτίμηση του VAR(6) υποδείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου 
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Πίνακας ΣΤ4: Εκτίμηση του VAR(2) υποδείγματος της Ιταλίας 
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Πίνακας ΣΤ5: Εκτίμηση του VAR(2) υποδείγματος των ΗΠΑ 
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Πίνακας ΣΤ6: Εκτίμηση του VAR(2) υποδείγματος του Καναδά 
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Πίνακας ΣΤ7: Εκτίμηση του VAR(2) υποδείγματος της Ιαπωνίας 

 

  



347 
 

Παράρτημα Ζ: Έλεγχος Johansen 

 

Πίνακας Ζ1: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για την Γαλλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 
 

Πίνακας Ζ2: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για την Γερμανία 
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Πίνακας Ζ3: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για το Ηνωμένο Βασίλειο 
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Πίνακας Ζ4: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για την Ιταλία 
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Πίνακας Ζ5: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για τις ΗΠΑ 
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Πίνακας Ζ6: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για τον Καναδά 
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Πίνακας Ζ7: Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen για την Ιαπωνία 
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Παράρτημα Η: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών 

 

Πίνακας Η1: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για την Γαλλία 
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Πίνακας Η2: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για την Γερμανία 
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Πίνακας Η3: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για το Ηνωμένο 

Βασίλειο 
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Πίνακας Η4: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για την Ιταλία 
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Πίνακας Η5: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για τις ΗΠΑ 
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Πίνακας Η6: Μηχανισμός διόρθωσης λαθών συστήματος εξισώσεων για τον Καναδά 

 

 

 

 


