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Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα για την "φορολογία και ανάπτυξη 

στην Ελλάδα". Βασίστηκε σε ετήσια στοιχεία που πάρθηκαν από το  OECD 

(Economic Outlook Database) και αφορούν την χρονική περίοδο 1965-2002. 

Για  την  πραγματοποίησή  της  χρησιμοποιήθηκε  ως  κύριο  εργαλείο  το 

οικονομετρικό πακέτο Eviews. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης μακροχρόνιας και 

βραχυχρόνιας  σχέσης  ανάμεσα  στις  κατηγορίες  των  φόρων  και  το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

Έτσι,  αρχικά  μελετήθηκαν  οι  μεταβλητές  της  φορολογίας  και  της 

οικονομικής  ανάπτυξης,  καθώς και  η  γραμμική  μορφή του  υποδείγματος. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος στασιμότητας και συνολοκλήρωσης. Και τέλος, 

εξετάσθηκε η σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος και 

του ΑΕΠ. 
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Abstract

This essay demonstrates a research about “taxation and development in 

Greece”. It is based on annual data, courtesy of OECD (Economic Outlook 

Database),  and  refers  to  the  time  period  of  1965  to  2002.  Eviews 

econometric software was mainly utilized in this essay.

The main goal was the exploration of long term and short term relationship 

between the categories of taxes and Gross Domestic Product.

At first, taxation and economic growth variables were studied as well as 

the linear  form of  the economic model.  In  addition,  it  was peformed,  the 

examination  of  stationarity  and  cointergration.  Finally,  the  relationship  of 

causality  between  the  variables  of  the  equation  and  the  GDP  was 

researched.
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Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής.

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος.

Ο τίτλος  της  διπλωματικής  εργασίας  είναι  "Φορολογία  και  ανάπτυξη:  μια 

εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα ". Η εργασία ασχολείται με την πορεία της 

φορολογίας  και  πώς  αυτή  εξαρτάται  από το  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν, 

δηλαδή από την  οικονομική  ανάπτυξη.  Η έρευνα βασίζεται  σε  πραγματικά 

στοιχεία τα οποία πάρθηκαν από το OECD (Economic Outlook Database) και 

αφορούν την περίοδο 1965 - 2002 .

Η μελέτη της μεταβλητής της φορολογίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς  οι  εξελίξεις  είναι  ραγδαίες  στην  διάρκεια  των  ετών.  Η  φορολογία 

αποτελεί  την  κύρια  μορφή  δια  μέσου  της  οποίας  το  σύγχρονο  κράτος 

συμμετέχει στην διανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι ώστε μέσω διαφόρων 

μέσων  να  πραγματοποιήσει  τους  δικούς  του  επιδιωκόμενους  σκοπούς.  Η 

φορολογία ταυτόχρονα αποτελεί  την διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνει 

χώρα η κατανομή των δημοσίων βαρών μεταξύ των ατόμων  που αποτελούν 

την κοινωνία. Από κοινωνικοοικονομική άποψη, η φορολογία χαρακτηρίζεται 

ως μέσο διαρκούς και μόνιμης ισχύος και από δημοσιοοικονομικής άποψης 

ως το τεχνικό μέσο για την μεταβίβαση τμήματος της αγοραστικής δύναμης 

από τις διάφορες οικονομίες προς την κρατική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το μοντέλο ιδανικής φορολόγησης είναι αυτό που απαιτεί να φορολογείται 

το  εισόδημα,  αλλά  τα  φορολογικά  έσοδα  που  θα  προκύψουν,  να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού καλού. 

Για πολλά έτη η Ελλάδα δεν έχει καταβάλει συστηματική προσπάθεια να 

επανασχεδιάσει  το  φορολογικό  της  σύστημα.  Οι  αλλαγές  στη  φορολογία 

έχουν γίνει με αποσπασματικό τρόπο, και πολλές από αυτές έχουν οδηγήσει 

σε ένα περίπλοκο και μη διαφανές σύστημα, που χαρακτηρίζεται από αρκετά 

υψηλά  επιτόκια. Υπήρξε  επίσης  μια  γενική  έλλειψη  ισχυρής  και  ενιαίας 

φορολογικής  εφαρμογής. Παρά  τη  σημαντική  πρόοδο,  κατά  τα  τελευταία 

χρόνια,  για  τη  διεύρυνση  της  φορολογικής  βάσης  και  την  βελτίωση  της 
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φορολογικής συμμόρφωσης και διαχείρισης, πολλά πρέπει να γίνουν ώστε 

να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και οι συνολικές επιδόσεις 

του φορολογικού συστήματος.

1.2 Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής.

Η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  ουσιαστικά  μία  μελέτη  του  υποδείγματος 

φορολογίας  και  ανάπτυξης  και  για  αυτόν  τον  λόγο  γίνεται  χρήση  του 

οικονομετρικού  πακέτου  E-views.  Σκοπός  της  διπλωματικής  είναι,  αφού 

περιγράψει τις κατηγορίες των φόρων,  να ερευνήσει την στασιμότητα με τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης καθώς και με τη μοναδιαία ρίζα. Η στασιμότητα 

οδηγεί και στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης με το τεστ των Engel  - Granger 

και του Johansen.

Επιπλέον,  στόχος  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  ελεγχθεί  η  ύπαρξη 

βραχυχρόνιας  και  μακροχρόνιας  σχέσης  μεταξύ  των  μεταβλητών  του 

υποδείγματος. Τέλος, πραγματοποιείται ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger, ο 

οποίος  μας  βοηθά  να  κατανοήσουμε  την  κατεύθυνση  των  σχέσεων  των 

μεταβλητών του υποδείγματος.

1.3 Διάρθρωση της διπλωματικής.

Η  διάρθρωση  της  εργασίας  είναι  η  ακόλουθη.  Το  δεύτερο  κεφάλαιο 

αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, δηλαδή ασχολείται με τα διάφορα 

θεωρητικά  ρεύματα  της  οικονομικής  επιστήμης  και  τις  απόψεις  των 

εκπροσώπων τους για την φορολογία που επιβάλλεται από το κράτος. Το 

κεφάλαιο  τρία,  παρουσιάζει  τα  δεδομένα  του  υποδείγματος και  μελετά  τα 

αποτελέσματα  της  γραμμικής  παλινδρόμησης.  Στο  τέταρτο  κεφάλαιο 

περιγράφονται οι μεταβλητές του υποδείγματος, δηλαδή γίνεται μία θεωρητική 

προσέγγιση των κατηγοριών των φόρων και της οικονομικής ανάπτυξης. Το 

κεφάλαιο πέντε ελέγχει την στασιμότητα των μεταβλητών. Στο έκτο κεφάλαιο, 

ελέγχεται η μακροχρόνια σχέση των μεταβλητών με την μέθοδο των Engel – 

Granger.  Το  κεφάλαιο  επτά,  ασχολείται με  το  υπόδειγμα  διόρθωσης 

σφάλματος,  δηλαδή  εξετάζει  την  ύπαρξη  βραχυχρόνιων  σχέσεων  των 

μεταβλητών.  Το  όγδοο  κεφάλαιο,  περιγράφει  την  διαδικασία  της 

συνολοκλήρωσης. Στο κεφάλαιο εννέα, ελέγχεται η κατεύθυνση των σχέσεων 
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των μεταβλητών με την μέθοδο αιτιότητας κατά Granger. Τέλος στο δέκατο 

κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2.1 Εισαγωγή

Η ευημερία αποτελεί βασική έννοια της οικονομικής επιστήμης. Τα άτομα 

αντλούν  ευημερία  από  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  τους  μέσω  της 

κατανάλωσης  προϊόντων  και  ελεύθερου  χρόνου.  Η  παραγωγή  έχει  ως 

απώτερο  σκοπό  την  κατανάλωση  και  γι’  αυτό  πρέπει  να  ανταποκρίνεται 

ποσοτικά και ποιοτικά στις κοινωνικές ανάγκες. 

Αν  ο  κεντρικός  στόχος μιας  οργανωμένης  κοινωνίας  είναι  η 

μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, οριζόμενη ως η μέγιστη δυνατή 

ευημερία για το μέγιστο αριθμό ή το σύνολο των ατόμων, τότε η εκπλήρωσή 

του προϋποθέτει  την επίτευξη δύο άλλων  ενδιάμεσων στόχων που είναι  η 

οικονομική αποτελεσματικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

Μια  οικονομία  είναι  αποτελεσματική  όταν  δεν  σπαταλά  τους 

περιορισμένους  πόρους  της  παράγοντας  άχρηστα  προϊόντα  και  όταν 

μεγιστοποιεί το παραγόμενο προϊόν εξασφαλίζοντας την πλήρη χρήση τους 

και τον άριστο συνδυασμό τους.

Το  να  είναι  ένα  κοινωνικό  σύστημα  οικονομικά  αποτελεσματικό  είναι 

σπουδαίο επίτευγμα,  διότι  μεγιστοποιεί  τις  παραγωγικές  και  καταναλωτικές 

δυνατότητες  της  κοινωνίας  και  άρα  την  κοινωνική  ευημερία.  Όμως  ένα 

οικονομικά αποτελεσματικό κοινωνικό σύστημα δεν είναι απαραίτητα δίκαιο, 

διότι η κοινωνική ευημερία μπορεί να διανέμεται άνισα μεταξύ των μελών της 

κοινωνίας. Ο πλούτος για μερικούς μπορεί να συνυπάρχει με τη φτώχεια για 

πολλούς άλλους. 

Η  κοινωνική  δικαιοσύνη  είναι  εξίσου  σημαντικός  κοινωνικός  στόχος  και 

αναφέρεται στη δίκαιη διανομή του κοινωνικού προϊόντος ως εισόδημα και 

στη δίκαιη κατανομή του πλούτου μεταξύ ατόμων ή κοινωνικών τάξεων. Διότι 

είναι  αυτές  που  καθορίζουν  ποιών κυρίως  οι  ανάγκες  και  προτιμήσεις 

λαμβάνονται υπόψη και  ποιών άλλων ικανοποιούνται σε μικρότερο βαθμό ή 
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και  καθόλου.  Η  κοινωνική  δικαιοσύνη  επίσης  αναφέρεται  στην  ισότητα 

πρόσβασης σε ορισμένα αγαθά, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η στέγαση, ο 

δημόσιος χώρος, ο καθαρός αέρας .

Το περιεχόμενο της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης εξαρτάται από τις 

ηθικές απόψεις μιας κοινωνίας για το τι είναι δίκαιο και τι άδικο και από την 

πολιτική διαδικασία. 

Χρησιμοποιώντας  ως  παράδειγμα  δύο  ερμηνείες  της  δικαιοσύνης  που 

συνδέονται με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μπορούμε να πούμε ότι η 

μία από αυτές είναι αυτή των ελάχιστων ορίων: κανένας δεν μπορεί να πέσει 

κάτω  από  ένα  ελάχιστο  επίπεδο  εισοδήματος  ή  κατανάλωσης.  Η  άλλη 

ερμηνεία είναι η πλήρης ισότητα: καθένας πρέπει να έχει ίση μεταχείριση για 

ίσες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης ή να λαμβάνει ίση εκπαίδευση ανάλογα με 

τις ικανότητές του κλπ. 

0Συνοψίζοντας  μπορούμε  να  πούμε,  ότι  η  κοινωνική  ευημερία,  που 

αντλείται  από  την  ικανοποίηση  των  κοινωνικών  αναγκών  μέσω  της 

κατανάλωσης, εξαρτάται 

 από  την  εναρμόνιση  των  κοινωνικών  προτιμήσεων  για  κατανάλωση 

προϊόντων με την κατανομή των κοινωνικών πόρων στην παραγωγή τους, 

 από την αποτελεσματική χρήση των πόρων στην παραγωγή προϊόντων, 

 από  τη  δίκαιη  διανομή  του  εισοδήματος  και  τη  δίκαιη  κατανομή  του 

πλούτου, που εξασφαλίζουν ότι  η κοινωνική ευημερία διανέμεται δίκαια 

μεταξύ του συνόλου των μελών της κοινωνίας. 

Η εναρμόνιση των κοινωνικών προτιμήσεων για κατανάλωση προϊόντων με 

την  κατανομή  των  κοινωνικών  πόρων  για  την  παραγωγή  τους  και  η 

αποτελεσματική χρήση των πόρων στην παραγωγή προϊόντων παραπέμπουν 

ευθέως στον στόχο της  οικονομικής αποτελεσματικότητας,  ενώ η δίκαιη 

διανομή του εισοδήματος και η δίκαιη κατανομή του πλούτου σ’  αυτόν της 

κοινωνικής  δικαιοσύνης.  Οι  δύο  στόχοι  ενδέχεται  να  συγκρούονται  στο 

πλαίσιο των καπιταλιστικών κοινωνιών.

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα διάφορα θεωρητικά ρεύματα της 

οικονομικής  επιστήμης  και  στις  απόψεις  τους  για  τους  δασμούς.  Πιο 

συγκεκριμένα  θα  ασχοληθούμε  με  τους  Προκλασσικούς  συγγραφείς,  τους 

Φιλελεύθερους,  τους  Φυσιοκράτες,  τους  Μερκαντιλιστές,  τους  Κλασσικούς, 
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τους Νεοκλασσικούς, με την Αμερικάνικη σχολή και με τους συγγραφείς που 

ενστερνίζονται την μαρξιστική θεωρία.

2.2 Διάφορες θεωρητικές σχολές

Προκλασσικοί συγγραφείς
Αξίζει  να  αναφερθούμε  σε  ορισμένους  σημαντικούς  συγγραφείς  στην 

προγενέστερη του  Adam Smith εποχή και στις απόψεις τους ως προς την 

κρατική παρέμβαση σε σχέση με την φορολόγηση.

David Hume
Ο  David Hume,  ιδιοκτήτης  καλλιεργήσιμων  εδαφών  στη  Σκωτία 

ασχολήθηκε  κυρίως  με  την  συγγραφή  φιλοσοφικών  έργων,  στα  οποία 

συγκαταλέγονται  ορισμένα  δοκίμια  που  έχουν  οικονομικό  περιεχόμενο.  Η 

εργασία  του  Political Discourses (1752)  ήταν  εκείνη  που  συνέβαλλε  στη 

καθιέρωση  της  συνύπαρξης  του  ατομικού  και  γενικού  συμφέροντος  και 

ευημερίας,  και  επέδρασε  στην  μεταβολή  της  θέσης  των  συγγραφέων  της 

εποχής ως προς την οικονομική κατάσταση της εργατικής τάξης.

Εκτός από την κριτική του κατά του παλαιού εμποροκρατικού δόγματος και 

τις οικονομικές του συμβολές που προήλθαν απ’ αυτή (δηλαδή την ποσοτική 

θεωρία του χρήματος και την αυτόματη κατανομή των πολύτιμων μετάλλων) 

ανέπτυξε αξιοσημείωτες ιδέες για τον ρόλο του τόκου και του φορολογικού 

συστήματος. Ως προς το πρώτο θέμα υποστηρίζει –και σε αυτό επηρέασε τον 

Adam Smith-  ότι  ο  τόκος  των  κεφαλαίων  πρέπει  να  συσχετίζεται  με  την 

απόδοσή τους. Το ύψος του τόκου επηρεάζεται από την απόδοση (δηλαδή το 

κέρδος)  του  κεφαλαίου  και  καθορίζεται  από  την  προσφορά  και  ζήτηση 

δανειακών κεφαλαίων. Γι’ αυτό και χαρακτήρισε τον τόκο ως το ¨βαρόμετρο¨ 

του ύψους των κερδών και της επάρκειας ή σπανιότητας των κεφαλαίων για 

επένδυση.

Ως  προς  το  θέμα  του  φορολογικού  συστήματος,  τόνισε  ότι  η  επιβολή 

μέτριων έμμεσων φόρων που δεν επιβάλλονται στα αγαθά πρώτης ανάγκης 

θα ενθαρρύνει την παραγωγική δραστηριότητα των εργαζομένων. Οι υψηλοί 

φόροι όμως που επιβάλλονται στα είδη αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση του 

μισθού και των τιμών, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση των όρων 

του διεθνούς εμπορίου για τη χώρα και τη μείωση της παραγωγής και κατ’ 
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επέκταση  της  φορολογικής  βάσης.  Η  άποψη  αυτή  επανήλθε  στην 

επικαιρότητα πρόσφατα με την καμπύλη του Arthur Laffer που υποστήριξε την 

απλή ιδέα ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών (κυρίως των άμεσων 

φόρων) επιδρά στα οικονομικά κίνητρα των ατόμων. Με την καμπύλη που 

σχεδίασε δείχνει ότι το ποσοστό του φόρου πέρα από ένα σημείο αποδίδει 

σύνολο φορολογικών εσόδων μικρότερο από το μέγιστο.

Εκτός αυτών, ο  Hume υποστήριξε ότι οι καλύτεροι φόροι είναι αυτοί που 

επιβάλλονται στα αγαθά πολυτελείας, γιατί είναι περισσότερο εθελοντικοί και 

δεν γίνονται αιτία παραπόνων από μέρους των πολιτών. Επίσης, εμποδίζουν 

την σπατάλη και τις κακές συνήθειες. Τέλος, ο Hume επισήμανε ότι μόνο εάν 

υπάρχει  σχετική  ισότητα  στην  διανομή  του  πλούτου  τα  άτομα  δεν 

αντιμετωπίζουν με απέχθεια τη φορολογία. 

Steuart
Ο Steuart πίστευε ότι η λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας είναι δυνατό 

να  αποτύχει  στην  εξασφάλιση  πλήρους  απασχόλησης  μακροχρόνια.  Η 

ανισορροπία  που  θα  εμφανισθεί  στο  σύστημα  δεν  μπορεί  να  διορθωθεί 

αυτόματα.  Για την αποκατάσταση της ισορροπίας είναι  αναγκαία η κρατική 

παρέμβαση άμεσα και έμμεσα. Υποστήριξε την άποψη ότι η κεντρική αρχή 

πρέπει να ενεργοποιείται περισσότερο στην επίδραση και παρεμπόδιση και 

λιγότερο  στην  απαγόρευση  των  διάφορων  οικονομικών  ενεργειών  των 

ατόμων.  Επιπλέον,  σε  κάθε  αιφνίδια  είσοδο  νέων  οικονομικών  θεσμών  ή 

μέτρων από την κυβέρνηση, καθώς θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της 

εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας.

Την εποχή που έγραψε την εργασία του, το επιστημονικό περιβάλλον ήταν 

υπέρ της επιβολής φόρων στην κατανάλωση αγαθών πολυτελείας. Ο Steuart, 

ακολούθησε  το  ρεύμα  αυτό  και  πρότεινε  την  επιβολή  φόρου  στην 

προστιθέμενη  αξία  των  διαφόρων  σταδίων  παραγωγής  των  αγαθών 

πολυτελείας, βάσει των εξής επιχειρημάτων:

• Μόνο  το  πλεόνασμα  του  εισοδήματος  υπεράνω  της  κατανάλωσης 

βασικών  αγαθών  διαβίωσης  πρέπει  να  φορολογείται,  για  να  μη 

μετακυλίονται  οι  φόροι  και  να  μην  αποθαρρύνεται  η  παραγωγική 

προσπάθεια των ατόμων.
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• Με την φορολόγηση των αγαθών πολυτελείας η κεντρική αρχή μπορεί 

και επηρεάζει το καταναλωτικό πρότυπο των ατόμων.

• Με  την  φορολόγηση  των  αγαθών  πολυτελείας  μειώνεται  ο 

αποθησαυρισμός,  αφού  οι  πλούσιοι  ¨αργόσχολοι  καταναλωτές¨  θα 

επιδιώξουν να συνεχίσουν τη διαβίωσή τους με το ίδιο καταναλωτικό 

πρότυπο.

• Με την φορολόγηση των αγαθών πολυτελείας θα επιτευχθεί αναδιανομή 

του εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων.

Η  θετική  στάση  του  Steuart απέναντι  στην  διευθυνόμενη  οικονομία 

προέρχεται κυρίως από την ανάλυση που έκανε στις περιπτώσεις αποτυχίας 

της αγοράς. 

Μερκαντιλισμός
Με  την  αύξηση  των  εθνικών  κρατών  και  την  ανάπτυξη  του  εμπορίου 

(κυρίως, λόγω της εξέλιξης της ναυπηγικής τεχνολογίας) μεταξύ του 16ου και 

του 18ου αιώνα εξελίχθηκε και  πολλαπλασιάστηκε η εμπορική τάξη και  το 

εμπόριο  θεωρήθηκε  μια  από τις  πηγές  της  εθνικής  οικονομικής  ευημερίας 

(μερκαντιλισμός ή  εμποροκρατισμός,  κυρίως  στη  Γαλλία  και  τη  Γερμανία, 

Mercantilism). 

Ο εμποροκρατισμός είναι μια οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η 

οικονομική ευημερία ενός έθνους εξαρτάται από την προσφορά κεφαλαίων και 

ο  όγκος  του  συνολικού  εμπορίου  μένει  σταθερός  (δεν  μεταβάλλεται).  Η 

δεύτερη πηγή οικονομικής ευημερίας είναι η ηγεμονία του εθνικού κράτους, με 

την  οποία  τα  κυρίαρχα  κράτη  αποκτούν  ρόλο  προστάτη  (protectionism) 

κυρίως μέσω της επιβολής δασμών.

Στόχος  του  εμπορίου  είναι  η  συσσώρευση  σε  πολύτιμα  μέταλλα  (π.χ. 

χρυσό)  και  αυτό  επιτυγχάνεται  μέσω  του  ευνοϊκού  εμπορικού  ισοζυγίου 

(εξαγωγές  >  εισαγωγών),  το  οποίο  υπολογίζεται  σε  χρυσό  ή  ασήμι.  Αυτό 

προσθέτει ένα νέο ρόλο στις κυβερνήσεις, αυτόν της  ρύθμισης  (regulation), 

των όρων του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών, γενικά. Ιδιαίτερη 

επιτυχία είχε ο μερκαντιλισμός στην Ισπανία, όπου ετέθησαν και οι βάσεις της 

«ποσοτικής  θεωρίας  χρήματος»  (quantity  theory  of  money)  και  του 

πληθωρισμού. Αυτό το οικονομικό ρεύμα αποτελεί την απαρχή της κρατικής 

παρέμβασης και ελέγχου της οικονομίας στα οποία στήριξε τις αρχές του ο 
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καπιταλισμός.  Διεθνώς,  ο  εμποροκρατισμός  ευνόησε  τον  Ευρωπαϊκό 

ιμπεριαλισμό,  καθώς  οι  κυρίαρχες  ευρωπαϊκές  χώρες  αναζητούσαν  νέες 

«διαθέσιμες» αγορές.

Ο  μερκαντιλισμός  είναι  συνδεδεμένος  με  το  όνομα  του  Γάλλου  Jean-

Baptiste  Colbert.  Ο  Colbert,  εργάστηκε  για  τη  μείωση  των  εσωτερικών 

εμποδίων  εμπορίου,  μειώνοντας  τους  εσωτερικούς  δασμούς  και 

κατασκευάζοντας ένα δίκτυο εθνικών οδών και υδάτινων καναλιών.

Φυσιοκράτες
Οι φυσιοκράτες (Ρhysiocrats) ανεπτύχθησαν στη Γαλλία στα μέσα του 18ου 

αιώνα και αποτελούν μια αντίδραση στους μερκαντιλιστές.  Οι φυσιοκράτες, 

πιθανά  να  είναι  η  πρώτη  καλά  ανεπτυγμένη  οικονομική  σχολή,  η  οποία 

προηγείται  της κλασικής οικονομικής σχολής.  Οι  βάσεις της φυσιοκρατικής 

σκέψης  τέθηκαν  από  τον  Ιρλανδό  τραπεζίτη  Richard  Cantillon  ο  οποίος 

θεωρείται ο πρόδρομος της Αυστριακής οικονομικής σχολής. Θεμελιωτής της 

σκέψης των φυσιοκρατών θεωρείται ο ιατρός Francois Quesnay (1694-1774). 

Σαν ομάδα οικονομολόγων, πιστεύουν ότι, η ευημερία των εθνών θα προέλθει 

αποκλειστικά από την αγροτική οικονομία.

Η  μεγαλύτερη  και  σημαντικότερη  συμβολή  των  φυσιοκρατών  είναι  ότι 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην  παραγωγική εργασία,  η οποία αποτελεί  και 

πηγή για την ευημερία των εθνών. Κατά τους φυσιοκράτες μόνον η αγροτική 

εργασία έχει  αξία,  σημείο  για  το  οποίο  δέχτηκαν  ισχυρή  κριτική  από 

μεταγενέστερες οικονομικές σχολές. Η θέση αυτή είναι, πράγματι, αντίθετη με 

τις  απόψεις  των  μερκαντιλιστών,  οι  οποίοι  εστιάζονται  στη  συσσώρευση 

χρυσού  ή  το  εμπορικό  ισοζύγιο.  Οι  φυσιοκράτες  θεωρούν  την  παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών σαν κατανάλωση του αγροτικού πλεονάσματος, ενώ 

οι σύγχρονοι οικονομολόγοι θεωρούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

σαν παραγωγική εργασία και πηγή προστιθέμενης αξίας στο εθνικό εισόδημα. 

Για τους φυσιοκράτες ο μόνος παραγωγικός τομέας της οικονομίας είναι η 

γεωργία- και ο μόνος δυνάμενος να υποστεί φορολογία- ενώ οι άλλοι κλάδοι 

(π.χ.  το  εμπόριο)  δεν  δημιουργούν  πλεόνασμα  διότι  η  συμβολή  τους  στο 

τελικό προϊόν ισούται με τις δαπάνες απασχολήσεώς τους. Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι, οι φυσιοκράτες στράφηκαν ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά και 

την εξεύρεση τρόπων για την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος ώστε να 
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επιτευχθεί  η  οικονομική  ανάπτυξη,  αντίθετα  από  τους  μερκαντιλιστές,  οι 

οποίοι ασχολούνται με την επέκταση της εξωτερικής αγοράς.

Φιλελεύθεροι 
Για  τους  φιλελεύθερους,  ο  πρωταρχικός  στόχος  της  κοινωνίας  είναι  η 

ατομική ελευθερία και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η οικονομική της 

διάσταση είναι ο ανταγωνισμός στην αγορά και η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα 

παραγωγής. 

Οι σύγχρονοι φιλελεύθεροι, όπως οι Χάγιεκ,  Friedman και Νόζικ, αντλούν 

από  δύο  διαφορετικές  φιλοσοφικές  παραδόσεις.  Οι  δύο  πρώτοι 

υπερασπίζονται  την  αγορά  και  την  ατομική  ιδιοκτησία  επειδή  αυτές 

μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία και χρησιμοποιούν επιχειρήματα που 

ανάγονται  ιστορικά  στους  φιλοσόφους  Hume και  Bentham.  Αντίθετα,  ο 

δεύτερος υπερασπίζεται την ατομική ιδιοκτησία ως φυσικό δικαίωμα με ηθικά 

επιχειρήματα. 

Ο  Νόζικ  θεωρεί  την  κρατική  παρέμβαση  ηθικά λανθασμένη,  διότι 

παραβιάζει το φυσικό δικαίωμα κατοχής πλούτου. Η φορολογία είναι κλοπή 

και δουλεία, διότι αποσπά από τα άτομα εισόδημα που απέκτησαν νόμιμα και 

τα αναγκάζει να ξοδεύουν μέρος του χρόνου τους εργαζόμενα για το κράτος. 

Ο  Νόζικ  είναι  υπέρμαχος  του  «ελάχιστου  κράτους»  ή  του  «κράτους 

νυχτοφύλακα», που έχει  ως μοναδικό ρόλο την προάσπιση της ασφάλειας 

των προσώπων και της ιδιοκτησίας. 

Και οι  Χάγιεκ και  Friedman θεωρούν ότι  η σπουδαιότερη κοινωνική αξία 

είναι  η  ατομική ελευθερία,  αλλά  υποστηρίζουν  την  αγορά  και  την  ιδιωτική 

οικονομία με το επιχείρημα ότι αυτό το σύστημα μεγιστοποιεί την  κοινωνική 

ευημερία.  Γι’  αυτούς  η  κρατική  παρέμβαση  πρέπει  να  περιορίζεται  στην 

προστασία της ελευθερίας είτε  από εξωτερικούς εχθρούς (άμυνα) είτε  από 

τους συμπολίτες (διατήρηση του νόμου και της τάξης, εγγύηση των ιδιωτικών 

συμβολαίων, εξασφάλιση πλήρους ανταγωνισμού στις αγορές). Επίσης, ενώ 

για τον Νόζικ το κράτος δεν δικαιούται να έχει κανέναν αναδιανεμητικό ρόλο, 

για τους Χάγιεκ και  Friedman μπορεί να αναδιανέμει το εισόδημα, αλλά σε 

περιορισμένο βαθμό και μόνο για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Κλασσική σχολή
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Οι  εκπρόσωποι  της  κλασικής  σχολής  ήταν  φανατικοί  υποστηρικτές  και 

κήρυκες του οικονομικού φιλελευθερισμού, σύμφωνα με τον οποίο ο κύριος 

κανόνας  οικονομικής  πολιτικής  είναι  η  ελευθερία  της  οικονομικής 

δραστηριότητας,  που  επιτυγχάνεται  με  την  κατάργηση  της  κρατικής 

παρέμβασης. 

Adam Smith
Για τον Smith, πηγή του πλούτου ενός έθνους είναι η εργασία. Η αύξηση 

του πλούτου μπορεί να προέλθει είτε από την αύξηση της παραγωγικότητας 

της  εργασίας,  που  είναι  αποτέλεσμα  του  εντεινόμενου  καταμερισμού  της 

εργασίας, είτε από την αύξηση του αριθμού των παραγωγικών εργατών, που 

εξαρτάται από τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Τόσο ο ρυθμός συσσώρευσης 

του  κεφαλαίου  όσο  και  η  εμβάθυνση  του  καταμερισμού  της  εργασίας 

εξαρτώνται από τη διαρκή μεγέθυνση των αγορών, που επιτυγχάνεται με την 

απελευθέρωση του εμπορίου από τα προστατευτικά εμπόδια. 

Με τον όρο πλούτο, ο Smith εννοούσε το σύνολο των υλικών προϊόντων ή 

των  ειδών  κατανάλωσης,  δεδομένου  ότι  η  κατανάλωση  ήταν  γι’  αυτόν  ο 

τελικός  στόχος  και  η  αιτία  της  παραγωγής.  Επιπλέον,  αναφερόταν  στα 

«αναγκαία» καταναλωτικά εμπορεύματα ως αυτά που «τα ήθη μιας κοινωνίας 

θεωρούν ανεπίτρεπτο για αξιοπρεπείς ανθρώπους, ακόμα και της κατώτερης 

εισοδηματικής τάξης, να μη διαθέτουν». Δεν πρότεινε όμως κάποια μορφή 

κρατικής  παρέμβασης υπέρ των φτωχών,  ώστε  αυτοί  να εξασφαλίζουν τα 

«αναγκαία»  καταναλωτικά  εμπορεύματα,  διότι  εμπιστευόταν  απόλυτα  το 

σύστημα  της  ελεύθερης  αγοράς  ως  προς  αυτό  το  θέμα.  Θεωρούσε 

συγκεκριμένα ότι η αγορά λειτουργούσε ως «αόρατο χέρι», που εναρμόνιζε τα 

ατομικά συμφέροντα με το συμφέρον της κοινωνίας. 

Ο Smith ήταν υπέρμαχος της ελεύθερης οικονομικής δράσης των ατόμων, 

όχι  μόνο  γιατί  τόνισε  ότι  διαμέσου  της  λειτουργίας  της  ελεύθερης  αγοράς 

επιτυγχάνεται η αύξηση του πλούτου ενός κράτους, αλλά και για τους εξής 

επιπλέον λόγους:

Θεώρησε ότι η κρατική παρέμβαση οδηγεί στην δημιουργία μονοπωλίων, 

που καταστρατηγούν την άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων.

Η  παροχή  υπηρεσιών  δεν  συνιστά  παραγωγική  εργασία  και  δεν 

επαυξάνει τη συσσώρευση κεφαλαίου και την οικονομική πρόοδο.
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Οι πολιτικοί δεν είναι ικανοί να ρυθμίσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τη 

λειτουργία της οικονομίας.

Για τους λόγους αυτούς προτείνει η κρατική αρχή να μην παρεμβαίνει στην 

οικονομία παρά μόνο για να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών όπως: α) την 

άμυνα, β) τη δικαιοσύνη και γ) ορισμένα δημόσια έργα και θεσμούς, που δεν 

είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν και να παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες 

οι ιδιώτες.

Υποστηρίζει  όμως ότι  δεν  πρέπει  να υπάρχει  μεγάλο ύψος φορολογίας 

ούτε υψηλός κρατικός δανεισμός, αφού τα κρατικά έσοδα χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε μη παραγωγική εργασία και οι πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι δεν 

είναι  σε  θέση  να  χρησιμοποιήσουν  τα  κεφάλαια  της  οικονομίας  τόσο 

αποδοτικά όσο οι ιδιώτες.

Τέλος, μια αξιοσημείωτη συμβολή του Smith είναι οι αρχές της φορολογίας 

και οι συνέπειες των φόρων. Σύμφωνα με τον Smith, ένας φόρος πρέπει να 

εκπληρώνει τις εξής αρχές:

0. Ισότητα  των  ατόμων  έναντι  των  φόρων  βάσει  της  οικονομικής  τους 

δυνατότητας (αρχή ισότητας).

1. Βεβαιότητα και όχι αυθαιρεσία στο ύψος και το είδος του φόρου (αρχή 

βεβαιότητας).

2. Ευκολία αποπληρωμής των φόρων (αρχή δυνατότητας).

3. Ελάχιστη  δυνατή  φορολογική  επιβάρυνση  των  ατόμων  με  ελάχιστες 

δαπάνες συλλογής (αρχή οικονομικότητας).

Ο Smith, ξεχωρίζοντας τους φόρους σε φόρους κατανάλωσης, εισοδήματος 

και  ακίνητης  περιουσίας,  έδειξε  ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  φόροι  αυτοί  είτε 

μετακυλίονται  σε  άλλα άτομα από αυτά που επιβάλλονται  ή  μειώνουν την 

συσσώρευση του  κεφαλαίου.  Από τους  φόρους  που προτείνει  να  ισχύουν 

είναι  ο  φόρος  στην  πρόσοδο  του  εδάφους  σε  τέτοιο  ύψος  ώστε  να  μην 

αποθαρρύνονται  επενδύσεις  στην  γεωργία,  και  ο  φόρος  στα  αγαθά 

πολυτελείας.

David Ricardo
Ο  David Ricardo, τασσόταν υπέρ της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς 

και κατά των άμεσων κρατικών παρεμβάσεων ακόμη και για την διατήρηση 

του μισθού διαβίωσης των εργαζομένων, γι’ αυτό και δεν επικροτούσε τους 
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¨Νόμους για τους Πτωχούς¨ που είχαν θεσπιστεί στην Αγγλία. Όσον αφορά 

στην  φορολογία,  υποστηρίζει  ότι  αυτή  έχει  αρνητικές  συνέπειες  για  την 

οικονομία.  Όταν  οι  φόροι  επιβάλλονται  στο  κεφάλαιο,  μειώνεται  ο  ρυθμός 

συσσώρευσής του και έτσι μειώνεται η ζήτηση εργασίας. Όταν επιβάλλονται 

στην  κατανάλωση  των  αγαθών,  τότε  μειώνεται  η  συνολική  ζήτηση  ή  η 

αποταμίευση  και  έτσι  μειώνεται  η  ζήτηση  και  η  αμοιβή  της  εργασίας.  Η 

φορολογία της γεωργικής παραγωγής θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των 

αγαθών και του ποσοστού του κέρδους με τις ίδιες δυσμενείς συνέπειες. Ο 

Ricardo είναι υπέρ της φορολόγησης της γαιοπροσόδου, αλλά δεν φαίνεται, 

σε γενικές γραμμές, να θεωρεί τη φορολογία ως όργανο οικονομικής πολιτικής 

που  η  χρήση  του  θα  μπορούσε  να  διορθώσει  τις  δυσμενείς  οικονομικές 

καταστάσεις. Από το άλλο μέρος όμως, υπερασπίζεται τη φορολογία ως πηγή 

δημοσίων εσόδων σε σύγκριση με  τον  εξωτερικό δανεισμό που οδηγεί  σε 

εξαγωγή κεφαλαίων (δηλαδή των τόκων του δανείου).

Αμερικανική σχολή 
Η Αμερικανική σχολή αποτελεί μια μορφή νεο-μερκαντιλισμού, στην οποία 

προσχώρησαν οι ΗΠΑ. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Αμερικάνικης 

σχολής ή του Αμερικάνικου Συστήματος, είναι η υποστήριξη της βιομηχανίας 

και πιο συγκεκριμένα η προστασία της βιομηχανίας μέσω υψηλών δασμών 

(κυρίως  την  περίοδο  1861-1932)  και  επιδοτήσεων  (κυρίως  την  περίοδο 

1932-1970). Ο γνωστότερος από τους δασμούς αυτούς είναι ο δασμός του 

1816 (Tariff 1816), ο οποίος επιβλήθηκε κατά τον πόλεμο του 1812-1815 στη 

Βόρειο Αμερική, μεταξύ των ΗΠΑ και της Αγγλίας και Ιρλανδίας. Μετά τον 

πόλεμο, το αποτέλεσμα του οποίου ωφέλησε γενικά τις ΗΠΑ στα μάτια του 

κόσμου,  η  Αγγλία  δημιούργησε  τεράστια  αποθέματα  σιδήρου  και 

υφαντουργίας, που ήταν ανταγωνιστικά των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι τιμές 

τους  να  είναι  πολύ  χαμηλές  και  να  προτιμώνται  από  τους  Αμερικάνους 

καταναλωτές.  Για  την  προστασία  λοιπόν  των  αντίστοιχων  αμερικάνικων 

βιομηχανιών επιβλήθηκε δασμός στα εισαγόμενα από την Αγγλία, ο οποίος, 

μάλιστα αυξήθηκε στο διάστημα 1824-1828.

Νεοκλασσική σχολή
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Η νεοκλασσική  σχολή έχει  δύο ιδρυτικά μέλη,  τους W.S.  Jevons και  L. 

Walras, οι οποίοι συνέγραψαν τα βασικά τους έργα στη δεκαετία του 1870. Ο 

άνθρωπος  είναι  ένα  ορθολογικό  υποκείμενο  που  αναζητεί  το  μέγιστο  της 

ικανοποίησης  των  αναγκών  του,  δηλαδή  τη  μέγιστη  ωφελιμότητα, 

κατευθύνοντας τις πράξεις του στην αύξηση της ηδονής και στη μείωση του 

πόνου. Έτσι, για τους νεοκλασικούς, ο καταναλωτής επιδιώκει το συνδυασμό 

αγαθών που μεγιστοποιεί τη χρησιμότητα που αντλεί από την κατανάλωση και 

ο παραγωγός τη μεγιστοποίηση του κέρδους του, ενώ κάθε άτομο επιλέγει το 

συνδυασμό  εργασίας  και  σχόλης  που  μεγιστοποιεί  την  ικανοποίησή  του. 

Επίσης, ισχυρίζονται ότι η αξία των αγαθών απορρέει από την  ικανοποίηση 

που  παρέχουν  και  όχι  από  την  εργασία που  ενσωματώνουν,  όπως 

θεωρούσαν οι κλασικοί.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ο Jevons ήταν φιλελεύθερος και 

αντιδρούσε  σφοδρότατα  στην  κοινωνική  νομοθεσία  που  υιοθετείτο  στην 

Αγγλία την εποχή εκείνη και στην προοδευτική φορολογία εισοδήματος. Μόνο 

στο  τέλος  της  ζωής  του  έγινε  πιο  μετριοπαθής,  υπερασπιζόμενος  την 

κοινωνική κατοικία για τους φτωχούς,  τις  ρυθμίσεις για την υγιεινή και  την 

ασφάλεια των χώρων εργασίας, τη διεύρυνση της δημόσιας εκπαίδευσης, ένα 

δημόσιο σύστημα υγείας, τον περιορισμό της εργασίας των ανηλίκων και την 

προστασία  των  εργαζόμενων  γυναικών.  Όμως  παρέμεινε  πολέμιος  των 

συνδικάτων. Αντίθετα, ο Walras είχε την άποψη, ότι στις περιπτώσεις που ο 

ανταγωνισμός  δεν  είναι  ενδεδειγμένος,  το  κράτος  οφείλει  να  παρεμβαίνει 

(αγαθά  δημόσιου  συμφέροντος,  φυσικά  μονοπώλια),  ενώ  αναζητούσε  μία 

συνταγή αποτελεσματικής και δίκαιης διανομής του εισοδήματος. 

Συνοπτικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  οι  νεοκλασικοί  αποδέχονται  και 

προτείνουν την  κρατική  παρέμβαση μόνο στις  περιπτώσεις  αποτυχίας  της 

αγοράς. 

Marshall
Ο  Marshall έδειξε  ότι  στην  περίπτωση  που  η  παραγωγή  λειτουργεί  σε 

καθεστώς αυξουσών αποδόσεων ή φθίνοντος κόστους (λόγω επίδρασης των 

οικονομιών κλίμακας και της εφαρμογής νέας τεχνολογίας), η επιδότησή της 

από  το  κράτος  θα  οδηγήσει  σε  αύξηση  της  χρησιμότητας  και  του 

πλεονάσματος του καταναλωτή. Γι’ αυτό και θεωρεί ότι το κράτος μπορεί να 
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ασκήσει  μια  πολιτική  φορολόγησης  των  παραγωγικών  διαδικασιών  που 

λειτουργούν σε  καθεστώς φθινουσών αποδόσεων και  να επιδοτήσει  με  τα 

κεφάλαια αυτά τις  παραγωγικές διαδικασίες  που λειτουργούν σε  καθεστώς 

αυξουσών  αποδόσεων.  Μια  τέτοια  πολιτική  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 

αύξηση της  γενικής  ευημερίας.  Μια άλλη οικονομική  πολιτική  αύξησης της 

γενικής  ευημερίας  στηρίζεται  στην  υπόθεση  του  Marshall για  φθίνουσα 

χρησιμότητα του χρήματος. Υπέθεσε, δηλαδή, ότι μια επιπλέον νομισματική 

μονάδα  παρέχει  μεγαλύτερη  χρησιμότητα  σε  έναν  πτωχό  παρά  σε  έναν 

πλούσιο. Επομένως εξυπακούεται ότι μια αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ 

των πτωχών θα αυξήσει την γενική ευημερία.

Μαρξιστική θεωρία
Το κοινό  στοιχείο  σε  όλες  τις  μαρξιστικές  θεωρίες  του  κράτους  είναι  η 

υποταγή του κράτους στο συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής και στην κυρίαρχη 

τάξη ή τάξεις αυτού του τρόπου. Με άλλα λόγια, η οικονομικά κυρίαρχη τάξη 

είναι επίσης και η πολιτικά κυρίαρχη ή η άρχουσα τάξη. 

Με  ποιό  τρόπο  ο  κρατικός  μηχανισμός  υπηρετεί  τα  συμφέροντα  της 

οικονομικά κυρίαρχης τάξης; Το κράτος χρειάζεται ένα βαθμό αυτονομίας από 

αυτήν την τάξη προκειμένου να αντιπροσωπεύει με επάρκεια τα συμφέροντά 

της, από τη στιγμή που υπάρχουν μερίδες στο εσωτερικό της που έρχονται σε 

σύγκρουση  μεταξύ  τους  επειδή  εκτός  από  κοινά  έχουν  και  ιδιαίτερα 

συμφέροντα. 

Το κράτος στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής λειτουργεί προς όφελος 

των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της αστικής τάξης ως σύνολο. Διαθέτει 

ένα βαθμό αυτονομίας ως προς αυτήν την τάξη, προκειμένου να μπορεί να 

εκτελεί ένα διαμεσολαβητικό και συμφιλιωτικό ρόλο μεταξύ των διαφορετικών 

μερίδων της και των ιδιαίτερων συμφερόντων τους. Η σχετική αυτονομία που 

έχει  το  κράτος  απέναντι  στα  άμεσα  και  βραχυπρόθεσμα  συμφέροντα  της 

αστικής  τάξης  και  των  μερίδων  της  επιτρέπει  στις  εργαζόμενες  τάξεις  να 

κερδίζουν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις. 

Γιατί  όμως  το  κράτος  στον  καπιταλιστικό  τρόπο  παραγωγής  λειτουργεί 

προς  όφελος  της  αστικής  τάξης;  Ο  Miliband  προβάλλει  τους  εξής  τρεις 

λόγους. Πρώτον, αυτοί που βρίσκονται στα ανώτατα αξιώματα του κράτους 

ανήκουν  στην  αστική  τάξη.  Δεύτερον,  υπάρχει  ανισότητα  ταξικής  δύναμης 

Ελευθερίου Ευδοξία 20



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία υπέρ της αστικής τάξης, η οποία μπορεί να 

ασκεί μεγαλύτερη πίεση/επιρροή στον κρατικό μηχανισμό από τις υπόλοιπες 

τάξεις.  Τρίτον,  ο  καπιταλιστικός  τρόπος  παραγωγής  επιβάλλει  «δομικούς 

περιορισμούς»  στη  λειτουργία  του  κράτους  δηλ.  του  επιβάλλει  να 

συμμορφώνεται  προς  τις  απαιτήσεις  της  διαδικασίας  συσσώρευσης  του 

κεφαλαίου. Το κράτος πρέπει να υπηρετεί τις ανάγκες αυτής της διαδικασίας, 

εφόσον από το ρυθμό συσσώρευσης του κεφαλαίου εξαρτώνται η ευρωστία 

της οικονομίας και άρα τα δημόσια έσοδα από τη φορολογία, που με τη σειρά 

τους χρηματοδοτούν τις δημόσιες δαπάνες. Επομένως, υπάρχει δομική σχέση 

μεταξύ κράτους και οικονομίας. 

2.3 Αντιπαραθέσεις των σχολών.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με  τις  κριτικές που ασκήθηκαν σε 

ορισμένες  οικονομικές  σχολές, με την  στάση  των  θεωρητικών  ρευμάτων 

απέναντι στο κοινωνικό κράτος καθώς και με τις διαφορές της σχολής των 

οριακών (Νεοκλασσικών) από τους Κλασσικούς.

Κριτικές ως προς τον μερκαντιλισμό.
Στα τέλη του 18ου αιώνα το ρεύμα του μερκαντιλισμού άρχισε να χάνει σε 

ισχύ, κυρίως λόγω της κριτικής των κλασικών οικονομολόγων και του Adam 

Smith, καθώς και των D.Hume και J.Locke. Η βασική κριτική ήταν η απουσία 

του  συγκριτικού  πλεονεκτήματος  στη  θεωρία  του  μερκαντιλισμού  και  του 

συνεπαγόμενου οφέλους από το εμπόριο. Ο David Hume, σημείωσε τη μη 

δυνατότητα του σκοπού του μερκαντιλισμού, για σταθερά θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ποσότητα  σε  πολύτιμα  μέταλλα  που 

εισέρχεται στη χώρα, τόσο αυξάνεται η προσφορά πολύτιμων μετάλλων και, 

συνεπώς,  μειώνεται  η  σχετική  αξία  τους  ως  προς  άλλα  αγαθά.  Σαν 

αποτέλεσμα, η χώρα που εξάγει πολύτιμα μέταλλα θα βλέπει την αξία τους 

να αυξάνεται σταδιακά. Έτσι, οι εξαγωγές αγαθών από χώρες με υψηλή τιμή 

σε χώρες με χαμηλή τιμή δεν θα αποφέρουν κέρδος. Οι μερκαντιλιστές δεν 

κατανόησαν  τη  θέση  του  Hume  και,  θεώρησαν  ότι  μια  αύξηση  στην 

προσφορά  χρήματος,  απλά  σημαίνει  ότι  οι  πολίτες  γίνονται  πλούσιοι.  Οι 

ρυθμίσεις των μερκαντιλιστών σταδιακά αναιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του 

19ου αιώνα στην Αγγλία. Η κυβέρνηση της Αγγλίας κατά τη διάρκεια αυτής 
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της περιόδου ασπάσθηκε το ελεύθερο εμπόριο και το laissez-faire του Α. 

Smith.  Στην  υπόλοιπη  Ευρώπη,  τα  πράγματα  άλλαξαν,  επίσης,  αλλά  με 

διαφορετικό ρυθμό και τρόπο. Στη Γαλλία, ο οικονομικό έλεγχος παρέμεινε 

στα  χέρια  της  βασιλικής  οικογένειας  και  ο  μερκαντιλισμός  συνέχισε  να 

κυριαρχεί μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση.

Η στάση των θεωρητικών ρευμάτων απέναντι στο κοινωνικό κράτος 
Οι ακραίοι φιλελεύθεροι τύπου Νόζικ αρνούνται κάθε κρατική παρέμβαση 

πέραν της ελάχιστης για λόγους ασφάλειας. Γι’ αυτό είναι  εχθρικοί προς το 

κοινωνικό κράτος, το οποίο θεωρούν ως ένα καταπιεστικό θεσμό, που πνίγει 

την  ελευθερία  και  τον  ατομικισμό  και  ενθαρρύνει  τη  σπατάλη  και  την 

αναποτελεσματικότητα, με το να επιδιώκει τον κίβδηλο και επικίνδυνο στόχο 

της  κοινωνικής  δικαιοσύνης.  Άλλοι  φιλελεύθεροι,  όπως  οι  Χάγιεκ  και 

Friedman, είναι εχθρικοί μόνο απέναντι σ’ ένα εκτεταμένο κοινωνικό κράτος 

που πραγματοποιεί ευρεία αναδιανομή του εισοδήματος. Αναγνωρίζουν ότι 

μία  ελεύθερη κοινωνία που βασίζεται  στην ατομική ιδιοκτησία των μέσων 

παραγωγής  και  τις  ανταγωνιστικές  αγορές  είναι  πιθανόν  να  διανέμει  το 

εισόδημα  άνισα  και  γι’  αυτό  είναι  πρόθυμοι  να  υποστηρίξουν  ένα  λιτό 
κοινωνικό κράτος του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ανακούφιση από 

την ένδεια. 

Οι  ωφελιμιστές,  και  οι  σοσιαλδημοκράτες  υποστηρίζουν  το  κοινωνικό 

κράτος ως  βασικό  εργαλείο  καταπολέμησης  των  ανισοτήτων.  Οι 

σοσιαλδημοκράτες  το  υπερασπίζονται  ανεπιφύλακτα,  ενώ  οι  ωφελιμιστές 

μόνο όταν συμβάλλει περισσότερο από άλλες εναλλακτικές ρυθμίσεις στην 

επίτευξη των κοινωνικών στόχων. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, οι μαρξιστές ήταν από εχθρικοί έως 

συγκαταβατικοί προς το κοινωνικό κράτος. Κάποιοι το θεωρούσαν επιβλαβή 

για την εργατική τάξη θεσμό,  που απλώς αποτελεί  εργαλείο κοινωνικού 
ελέγχου και χρησιμεύει στη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήματος, 

ενώ  άλλοι  υποστήριζαν  ότι  αποτελεί  γνήσια  βελτίωση  των  συνθηκών 
ζωής της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα το τίμημα που πληρώνει για τη 

μείωση της επαναστατικότητάς της η αστική τάξη. Από τη δεκαετία του 80 

και  ύστερα,  οι  απόπειρες  συρρίκνωσης  του  κοινωνικού  κράτους  από 

νεοφιλελεύθερους  και  σοσιαλδημοκράτες,  έστρεψαν  το  σύνολο  των 

μαρξιστών  στην  υπεράσπισή  του.  Το  κοινωνικό  κράτος  θεωρήθηκε  ως 
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αποκρυστάλλωση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης τις προηγούμενες 

δεκαετίες. 

Γενικές θεωρητικές και μεθοδολογικές διαφορές των Οριακών από τους 
Κλασσικούς

Οι  σημαντικότερες  διαφορές  της  σχολής  των  Οριακών  από  τους 

Κλασσικούς θεωρούνται οι εξής:

(α)  Οι  Κλασσικοί  ενδιαφέρονταν  περισσότερο  για  μακροοικονομικά 

προβλήματα, όπως για παράδειγμα ζητήματα διανομής του προϊόντος και 

για  το  θέμα  της  οικονομικής  μεγέθυνσης  και  ανάπτυξης.  Οι  Οριακοί, 

στράφηκαν κυρίως σε μικροοικονομικά προβλήματα δίνοντας έμφαση στην 

έννοια  της  ατομικής  ζήτησης,  η  οποία  γίνεται  βάση για  την  εξήγηση των 

αξιών  και  των  τιμών  των  αγαθών.  Αυτή  η  αλλαγή  διευκόλυνε  και  τον 

σχηματισμό  ενός  υποδείγματος  ατομικής  οικονομικής  συμπεριφοράς. 

Επίσης, η ιδέα της οριακής παραγωγικότητας χρησιμοποιήθηκε για το θέμα 

της  τιμής  και  της  κατανομής  σε  διάφορες  χρήσεις  των  παραγωγικών 

συντελεστών.

(β) Οι περισσότεροι Κλασσικοί οικονομολόγοι υιοθετούσαν την εργασιακή 

θεωρία της αξίας. Αντίθετα η μεγάλη πλειοψηφία των Οριακών ακολουθεί την 

υποκειμενική  θεωρία  της  αξίας,  η  οποία  στηρίζεται  την  ιδέα  της  οριακής 

χρησιμότητας και συνδέεται με την έννοια της ατομικής ζήτησης.

Εκτός από τις θεωρητικές διαφορές υπάρχει και σημαντική αλλαγή στην 

οικονομική  μεθοδολογία.  Οι  οικονομολόγοι  της  Κλασσικής  σχολής  δεν 

χρησιμοποιούσαν μαθηματικά στην ανάλυση των οικονομικών φαινομένων. 

Αρκετοί  χρησιμοποιούσαν  έναν  συνδυασμό  της  επαγωγικής  και  της 

παραγωγικής  μεθόδου  (π.χ.  Adam Smith).  Άλλοι,  όπως  ο  Ricardo, 

προτιμούσαν τη λογική παραγωγή και την αφαιρετική μέθοδο αλλά χωρίς να 

χρησιμοποιούν μαθηματική ανάλυση. Με την εμφάνιση των οριακών έχουμε 

μία έκδηλη μετατόπιση προς την χρήση των μαθηματικών. Η επίδραση της 

θετικιστικής  φιλοσοφίας  και  της  μεθοδολογίας  των  φυσικών  επιστημών 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή. Οι οικονομολόγοι της 

Οριακής  σχολής  θεωρούνται  οι  πατέρες  της  Νεοκλασικής  Οικονομικής,  η 

οποία  είναι  η  κυρίαρχη  σχολή  της  σύγχρονης  οικονομικής  επιστήμης.  Οι 

νεότερες τεχνικές που εφαρμόζονται σε πολλές ειδικότητες της οικονομικής 

βασίζονται στις ιδέες που εισήγαγαν οι Οριακοί.
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2.4 Συμπεράσματα

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  μελετήσαμε  τις  απόψεις  των  εκπροσώπων των 

ρευμάτων της οικονομικής επιστήμης για την επιβολή φορολογίας, καθώς και 

ορισμένες  βασικές  διαφορές  που  υπάρχουν  ανάμεσα  στις  οικονομικές 

σχολές.  Έτσι,  συνοψίζοντας  μπορούμε  να  πούμε  τα  εξής:  Από  τους 

προκλασσικούς  συγγραφείς,  ο  Hume ως  προς το  θέμα του  φορολογικού 

συστήματος,  τόνισε  ότι  η  επιβολή  μέτριων  έμμεσων  φόρων  που  δεν 

επιβάλλονται  στα αγαθά πρώτης ανάγκης θα ενθαρρύνει  την παραγωγική 

δραστηριότητα των εργαζομένων. Επίσης, υποστήριξε ότι οι καλύτεροι φόροι 

είναι αυτοί που επιβάλλονται στα αγαθά πολυτελείας.

Ο εμποροκρατισμός είναι μια οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η 

οικονομική ευημερία ενός έθνους εξαρτάται από την προσφορά κεφαλαίων 

και  ο  όγκος  του  συνολικού  εμπορίου  μένει  σταθερός.  Η  δεύτερη  πηγή 

οικονομικής ευημερίας είναι η ηγεμονία του εθνικού κράτους, με την οποία τα 

κυρίαρχα  κράτη  αποκτούν  ρόλο  προστάτη  κυρίως  μέσω  της  επιβολής 

δασμών. 

Η  μεγαλύτερη  και  σημαντικότερη  συμβολή  των  φυσιοκρατών  είναι  ότι 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην  παραγωγική εργασία, η οποία αποτελεί και 

πηγή  για  την  ευημερία  των  εθνών.  Για  τους  φυσιοκράτες  ο  μόνος 

παραγωγικός τομέας της οικονομίας είναι η γεωργία, η οποία είναι  και ο 

μόνος δυνάμενος τομέας να υποστεί φορολογία

Ο εκπρόσωπος των φιλελεύθερων,  Nozick υποστήριξε ότι  η φορολογία 

είναι  κλοπή  και  δουλεία,  διότι  αποσπά  από  τα  άτομα  εισόδημα  που 

απέκτησαν νόμιμα και  τα  αναγκάζει  να ξοδεύουν μέρος του χρόνου τους 

εργαζόμενα για το κράτος.

Όσον  αφορά την  κλασσική  σχολή,  ο  σημαντικότερος  εκπρόσωπός της 

είναι  ο  Smith.  Η πιο αξιοσημείωτη συμβολή του  Smith είναι  οι  αρχές της 

φορολογίας και οι συνέπειες των φόρων. Σύμφωνα με τον Smith, ένας φόρος 

πρέπει  να  εκπληρώνει  την  αρχή  της  ισότητας,  της  βεβαιότητας,  της 

δυνατότητας και της οικονομικότητας.

Ένα  από  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  Αμερικάνικης  σχολής  ή  του 

Αμερικάνικου Συστήματος,  είναι  η  υποστήριξη  της  βιομηχανίας και  πιο 
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συγκεκριμένα  η  προστασία  της  βιομηχανίας  μέσω  υψηλών  δασμών  και 

επιδοτήσεων.

Για τους νεοκλασικούς, ο καταναλωτής επιδιώκει το συνδυασμό αγαθών 

που μεγιστοποιεί  τη  χρησιμότητα  που αντλεί  από την  κατανάλωση και  ο 

παραγωγός τη μεγιστοποίηση του κέρδους του, ενώ κάθε άτομο επιλέγει το 

συνδυασμό εργασίας και σχόλης που μεγιστοποιεί την ικανοποίησή του

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το κοινό στοιχείο σε όλες τις μαρξιστικές 

θεωρίες του κράτους είναι η υποταγή του κράτους στο συγκεκριμένο τρόπο 

παραγωγής  και στην  κυρίαρχη τάξη ή τάξεις αυτού του τρόπου. Με άλλα 

λόγια, η οικονομικά κυρίαρχη τάξη είναι επίσης και η πολιτικά κυρίαρχη ή η 

άρχουσα τάξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος

3.1 Εισαγωγή

Στην  πρώτη  ενότητα  του  κεφαλαίου  αυτού,  αρχικά  θα  μελετηθούν  τα 

στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών του υποδείγματος. Τα τέσσερα βασικά 

χαρακτηριστικά που θα μελετηθούν είναι ο  αριθμητικός μέσος (mean),  η 

τυπική  απόκλιση (standard deviation),  η  ασυμμετρία  (skewness)  και  η 

κύρτωση (kurtosis). 

Αν η ασυμμετρία είναι θετική τότε λέμε ότι η κατανομή είναι ασύμμετρη 

δεξιά.  Στην  περίπτωση που η  ασυμμετρία  είναι  αρνητική  τότε  λέμε  ότι  η 

κατανομή είναι ασύμμετρη αριστερά.   

Η κύρτωση έχει ως σημείο αρχής τον αριθμό 3. Α, η κύρτωση είναι ίση με 

3 τότε η κατανομή λέγεται μεσόκυρτη. Αν η κατανομή είναι μικρότερη του 3 

τότε η κατανομή λέγεται  πλατύκυρτη ενώ αν είναι μεγαλύτερη του 3 τότε 

λέγεται λεπτόκυρτη.

Ο συντελεστής μεταβολής ή μεταβλητικότητας CV ισούται με το λόγο 

της τυπικής απόκλισης προς τον αριθμητικό μέσο:

SCV
X

=

Στο  τέλος  της  πρώτης  ενότητας,  θα  πραγματοποιηθεί  ο  έλεγχος 

κανονικότητας JB (Jarque and Bera), ο οποίος δείχνει εάν τα κατάλοιπα του 

υποδείγματος κατανέμονται κανονικά.

Η δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου αυτού, ασχολείται με την εξειδίκευση 

του  υποδείγματος,  δηλαδή  με  την  μελέτη  των  αποτελεσμάτων γραμμικής 

παλινδρόμησης.  Πιο  συγκεκριμένα,  πραγματοποιούνται  ο έλεγχος  των 

προσήμων  όλων  των  μεταβλητών,  ο  έλεγχος  των  συντελεστών  της 

παλινδρόμησης, ο έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C , ο έλεγχος 

ANOVA (F-Statistic) και τέλος ο  έλεγχος αυτοσυσχέτισης. 

3.2 Ανάλυση του υποδείγματος

Α) ΑΕΠ (σχήμα 8)
Ο  αριθμητικός  μέσος  της  μεταβλητής  GDP είναι  ίσος  με  16.11316.  Η 

τυπική απόκλιση ισούται με 6.192112. Η ασυμμετρία της μεταβλητής  GDP 
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ισούται με 0.230631. Άρα η κατανομή γέρνει δεξιά. Η κύρτωση είναι ίση με 

2.141197 και συνεπώς η κατανομή είναι πλατύκυρτη.

6.192112 0.384289
16.11316

SCV
X

= = =

Έλεγχος κανονικότητας JB (Jarque and Bera)
Ο  έλεγχος  της  κανονικότητας  των  καταλοίπων  μπορεί  να 

πραγματοποιηθεί  με τη στατιστική των  Jarque (1980)  and Bera (1981),  ο 

οποίος χρησιμοποιεί την ασσυμετρία και την κύρτωση των καταλοίπων από 

τον παρακάτω τύπο:
2 2( 3)

6 24
SK KUJB n
ι ω−= +κ ϊ
λ ϋ

Όπου  SK είναι  ο  συντελεστής  ασυμμετρίας,  KU είναι  ο  συντελεστής 

κύρτωσης, η το μέγεθος του δείγματος.

Ο  έλεγχος  για  την  κανονικότητα  των  καταλοίπων  γίνεται  με  την  Χ2 

κατανομή και με βαθμούς ελευθερίας ν = 38. Στην κανονική κατανομή έχουμε 

SK = 0 και KU = 3.

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο κανονικότητας και από τον πίνακα της 2x  

κατανομής βρίσκουμε ότι το 2x  = 5,99 και το 2x  της άσκησης, είναι 1.504649. 

Συνεπώς, καθώς το  1.504649 είναι μικρότερο από το 5,99 αποδεχόμαστε 

την υπόθεση ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.

Β) Εταιρικός Φόρος (σχήμα 9)
Ο αριθμητικός μέσος της μεταβλητής TCI είναι ίσος με 2.997368. Η τυπική 

απόκλιση ισούται με 0.725403. Η ασυμμετρία της μεταβλητής TCI ισούται με 

-0.209043.  Άρα  η  κατανομή  γέρνει  αριστερά.  Η  κύρτωση  είναι  ίση  με 

2.486844 και συνεπώς η κατανομή είναι πλατύκυρτη.

0.725403.
2.997368

SCV
X

= = = 0.242013
     

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο κανονικότητας, παρατηρούμε ότι το 2x  του 

πίνακα είναι 2x  = 5,99 και το 2x  της άσκησης, είναι 0.693697. Καθώς λοιπόν, 

το 0.693697 είναι μικρότερο από το 5,99 συμπεραίνουμε ότι τα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά.
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Γ) Προσωπικός Φόρος (σχήμα 10)
Ο αριθμητικός μέσος της μεταβλητής TPI είναι ίσος με 9.831579. Η τυπική 

απόκλιση ισούται με 0.811773. Η ασυμμετρία της μεταβλητής TPI ισούται με 

-0.421241.  Άρα  η  κατανομή  γέρνει  αριστερά.  Η  κύρτωση  είναι  ίση  με 

5.047934 και συνεπώς η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.

0.811773
9.831579

SCV
X

= = = 0.082567

Όσον  αφορά  τον  έλεγχο  κανονικότητας  για  την  μεταβλητή  του 

προσωπικού φόρου, παρατηρούμε από τον πίνακα της 2x  κατανομής ότι το 
2x =5.99 και  το 2x  της άσκησης, είναι 7.764368. Διαπιστώνουμε λοιπόν, 

ότι τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά.

Δ) Φόρος Περιουσίας (σχήμα 11)
Ο  αριθμητικός  μέσος  της  μεταβλητής  TPP είναι  ίσος  με  9.647368.  Η 

τυπική απόκλιση ισούται με 0.657488. Η ασυμμετρία της μεταβλητής  TPP 

ισούται με 0.331600. Άρα η κατανομή γέρνει δεξιά. Η κύρτωση είναι ίση με 

1.991515 και συνεπώς η κατανομή είναι πλατύκυρτη.

0.657488 0.068152
9.647368

SCV
X

= = =

Από  τον  έλεγχο  κανονικότητας,  παρατηρώντας τον  πίνακα  της 2x  

κατανομής βρίσκουμε  ότι 2x  =  5.99.  Το 2x  της άσκησης, είναι 2.306720. 

Καθώς,  το  2.306720  είναι  μικρότερο  από  το  5,99  καταλήγουμε  στο 

συμπέρασμα ότι  τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.

Ε) Φόρος εισαγωγών- εξαγωγών (σχήμα 12)
Ο  αριθμητικός  μέσος  της  μεταβλητής  TOC είναι  ίσος  με  26.72632.  Η 

τυπική απόκλιση ισούται με 3.227976. Η ασυμμετρία της μεταβλητής  TOC 

ισούται με 0.925262. Άρα η κατανομή γέρνει δεξιά. Η κύρτωση είναι ίση με 

3.975110 και συνεπώς η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.

3.227976
26.72632

SCV
X

= = = 0.120778
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Με τον έλεγχο κανονικότητας, βλέπουμε ότι το  2x  του πίνακα είναι  2x  = 

5.99  και το  2x  της  άσκησης  είναι  ίσο  με  6.927526.  Κατά  συνέπεια,  τα 

κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.

ΣΤ) Φόρος Μισθοδοσίας (σχήμα 13)
Ο  αριθμητικός  μέσος  της  μεταβλητής  TSS είναι  ίσος  με  25.39474.  Η 

τυπική απόκλιση ισούται με 1.535340. Η ασυμμετρία της μεταβλητής  TSS 

ισούται με -0.666845. Άρα η κατανομή γέρνει αριστερά. Η κύρτωση είναι ίση 

με 3.339388 και συνεπώς η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.

1.535340 0.0604589
25.39474

SCV
X

= = =

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο κανονικότητας, παρατηρούμε ότι το 2x  του 

πίνακα είναι 2x  =  5.99.  Στην συνέχεια, βρίσκουμε το 2x  της  άσκησης,  το 

οποίο  είναι  2.998693.  Καθώς,  το  2.998693  είναι  μικρότερο  από  το  5,99 

διαπιστώνουμε ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.

Ζ) Φόρος Πωλήσεων (σχήμα 14)
Ο  αριθμητικός  μέσος  της  μεταβλητής  TSV είναι  ίσος  με  19.19737.  Η 

τυπική απόκλιση ισούται με 3.172899. Η ασυμμετρία της μεταβλητής  TSV 

ισούται με -0.132181. Άρα η κατανομή γέρνει αριστερά. Η κύρτωση είναι ίση 

με 3.197832 και συνεπώς η κατανομή είναι λεπτόκυρτη.

3.172899
19.19737

SCV
X

= = = 0.165277

Όσον αφορά τον έλεγχο κανονικότητας του φόρου πωλήσεων, από τον 

πίνακα της 2x  κατανομής βρίσκουμε  ότι το 2x  = 5.99 και το 2x  της άσκησης, 

είναι 0.172623. Επομένως τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.

ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ)

Η συνάρτηση που εκφράζει  τη  σχέση ανάμεσα στην φορολογία  και  το 

ΑΕΠ είναι η : 

( )T f GDP=

Το υπόδειγμα μας είναι στην εξής μορφή:
0 1 1t tY X uβ β= + +
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Και εκφράζει τη σχέση που συνδέει τις δύο οικονομικές μεταβλητές Y, 1tX . 
Όπου  Y είναι  η  φορολογία  και  όπου  1tX  είναι  το  GDP.  Τα  0, 1,β β  είναι 
παράμετροι και tu  ο διαταρακτικός όρος. 

Τα  στοιχεία  που χρησιμοποιούμε  για  τη  μελέτη  του  υποδείγματος  μας 
παρουσιάζονται στον Παράρτημα Β.

TCI-GDP 
Το υπόδειγμα μας στην γραμμική μορφή παρουσιάζεται με την παρακάτω 

σχέση:

0 1 1t tY X uβ β= + +

ή

0 1 tTCI gdp uβ β= + +

Τα στοιχεία του υποδείγματος είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 1965 έως 

και  το  2002.  Προκειμένου  να  δούμε  αν  ο  δείγμα  μας  είναι  κατάλληλο 

τρέχουμε την παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται  στον 

πίνακα  1.  Από  την  παλινδρόμηση,  προκειμένου  να  ελέγξουμε  την 

καταλληλότητα του δείγματος, πραγματοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους:

    Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε ότι τόσο η μεταβλητή του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος 

όσο και η σταθερά έχουν θετικό πρόσημο, το οποίο είναι σύμφωνο με την 

οικονομική θεωρία. Κατ’ επέκταση υπάρχει καλή πορεία του gdp (ΑΕΠ) και 

γενικότερα της οικονομίας της χώρας.

    Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.1916) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι  επομένως  αυτός  ο  συντελεστής  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικός. 
Όσον  αφορά,  την  σταθερά  (=0,0000)  είναι  μικρότερη  του  επιπέδου 

σημαντικότητας 5% και συνεπώς είναι στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

Ο έλεγχος με την t κατανομή είναι δίπλευρος.

• Έλεγχος για την σταθερά C:
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Βρίσκουμε τις κρίσιμες τιμές. Δηλαδή, την απόσταση που χωρίζει το 0H  από 

το αΗ .

)0.025
2,042

( 1) 38 (1 1) 36
t

n kπ ι ν α κ α

α
ν

=ζ
=η = − + = − + =θ

Όπου  ν  οι  βαθμοί  ελευθερίας,  το  n το  μέγεθος  του  δείγματος  (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι 38), και k είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (στο παράδειγμά μας 1). Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι το  t 

της  άσκησης για  τη σταθερά  C είναι  7.880406tα σ κ η σ η ς = . Επειδή  το  t της 

άσκησης  (7.880406)  είναι  μεγαλύτερο  από  το  t του  πίνακα  (7.880406), 

διαπιστώνουμε  ότι  ο  συντελεστής  της  σταθεράς  C είναι  στατιστικά 
σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Όσον αφορά την μεταβλητή του ΑΕΠ,  βρίσκουμε το  t της  άσκησης το 

οποίο  είναι  1.330943tα σ κ η σ η ς = .  Καθώς το  t της  άσκησης(1.330943)  είναι 

μικρότερο από το t του πίνακα(2,042), συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής της 

μεταβλητής GDP είναι μη στατιστικά σημαντικός.

(7.880406)  

(1.330943)

[0.0000]          [0.1916]

                                    {0.328483}  {0.019062}

 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με 0.046898 το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό 

καθώς  δεν  προσεγγίζει  την  μονάδα.  Κατά  συνέπεια,  το  δείγμα  μας  δεν 

αντιπροσωπεύει καλά τον πληθυσμό.

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
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Το  F-statistic ισούται  με  1.771410.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή 0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
 Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Σε  μια  από  τις  υποθέσεις  της  γραμμής  παλινδρόμησης  έχουμε  ότι  η 

διακύμανση του διαταρακτικού όρου είναι σταθερή και σε κάποια άλλη ότι η 

συνδιακύμανση των διαταρακτικών όρων είναι μηδέν.

Αν οι υποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται έχουμε τότε το φαινόμενο της 

αυτοσυσχέτισης ή της αυτοπαλινδρόμησης. Οι έλεγχοι της αυτοσυσχέτισης 

που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο έλεγχος Breusch Godfrey και ο έλεγχος F 

του Wald.

Α) Τρόπος: Έλεγχος του BG (x2) 

Αρχικά βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της 2x  κατανομής

{ 1 1( )
5%

vά έτ ξ η α υ τ ο σ υ σ χ τ ι σ η ς
α

=
=

   } = 3,841

Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι  το 2x  της άσκησης, το οποίο μας το δίνει 

ο υπολογιστής είναι 12.81620 (πίνακας 2),  το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 
2x  του πίνακα (3,841). Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

Β) Τρόπος: έλεγχος F του Wald
Αρχικά υπολογίζουμε τις κρίσιμες τιμές της F κατανομής.

1

2

1
( 1) 38 (1 1) 1 35n

ν
ν κ ρ

=
= − + − = − + − =   } = 4,17

Στην συνέχεια βρίσκουμε το  F της άσκησης, το οποίο είναι (=17.81173) 

και  καθώς  είναι  μεγαλύτερο  από  το 2x  του  πίνακα,  συμπεραίνουμε  ότι 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

TPI – GDP 
Η γραμμική μορφή του υποδείγματος είναι:

0 1 1t tY X uβ β= + +
ή

0 1 tTPI gdp uβ β= + +

Από  την  παλινδρόμηση  (πίνακας  3),  προκειμένου  να  ελέγξουμε  την 

καταλληλότητα του δείγματος, πραγματοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους:
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 Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  αρνητικό  πρόσημο  στην  μεταβλητή  του 

Ακαθάριστου  Εγχωρίου  Προϊόντος,  το  οποίο  δεν  είναι  σύμφωνο  με  την 

οικονομική θεωρία. Τα αρνητικά πρόσημα είναι ένδειξη μη καλής πορείας του 

gdp (ΑΕΠ) και γενικότερα της οικονομίας της χώρας.

 Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.4742) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι  επομένως  αυτός  ο  συντελεστής  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικός. 
Όσον  αφορά,  την  σταθερά  (=0,0000)  είναι  μικρότερη  του  επιπέδου 

σημαντικότητας 5% και επομένως είναι στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

• Έλεγχος για την σταθερά C:

Βρίσκουμε τις κρίσιμες τιμές. Δηλαδή, την απόσταση που χωρίζει το 0H  

από το αΗ .

)0.025
2,042

( 1) 38 (1 1) 36
t

n kπ ι ν α κ α

α
ν

=ζ
=η = − + = − + =θ

Όπου  ν  οι  βαθμοί  ελευθερίας,  το  n το  μέγεθος  του  δείγματος  (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι 38), και  k είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων 

μεταβλητών (στο παράδειγμά μας 1). 

Στην συνέχεια, υπολογίζουμε το t της άσκησης το οποίο για τη σταθερά C 

είναι  10.08436tα σ κ η σ η ς = . Καθώς,  το  t της  άσκησης  (=10.08436)  είναι 

μεγαλύτερο από το t του πίνακα (=2,042) διαπιστώνουμε ότι ο συντελεστής 

της σταθεράς C είναι στατιστικά σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Υπολογίζουμε  το t της άσκησης το οποίο είναι (= -0.015688). Επειδή το t 

της  άσκησης(=  -0.015688)  είναι  μεγαλύτερο  από το  t του  πίνακα(-2,042) 

αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι ο συντελεστής της μεταβλητής GDP είναι μη 
στατιστικά σημαντικός.
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10.08436 0.015688t tTPI GDP= −

(26.97624)    ( 0.723188)−

[0.0000]           [0.4742]

                                    {0.373824}     {0.021693}

 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με 0.014320 το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό 

καθώς δεν βρίσκεται κοντά στην μονάδα. Κατά συνέπεια το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει καλά τον πληθυσμό. 

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
Το  F-statistic ισούται  με  0.523000.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή 0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
 Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Α) Τρόπος: 
Έλεγχος του BG ( 2x )

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  Breusch Godfrey, βρίσκουμε  το 2x  της 

άσκησης, το οποίο μας το δίνει ο υπολογιστής και είναι  7.506912 (πίνακας 

4). Καθώς, το 2x  της άσκησης (7.506912) είναι μεγαλύτερο από το 2x  του 

πίνακα (3,841) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

Β) Τρόπος: έλεγχος F του Wald
Υπολογίζουμε το F της άσκησης, το οποίο είναι (=8.616442). Επομένως, 

καθώς  το  F της  άσκησης  είναι  μεγαλύτερο  από  το 2x  του  πίνακα 

αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι  υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

TPP- GDP 
Το υπόδειγμα μας στην γραμμική μορφή παρουσιάζεται με την σχέση:

0 1 1t tY X uβ β= + +
ή

0 1 tTPP gdp uβ β= + +
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Για  να  δούμε  αν  ο  δείγμα  μας  είναι  κατάλληλο  τρέχουμε  την 

παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στον πίνακα 5.

 Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  αρνητικό  πρόσημο  στην  μεταβλητή  του 

Ακαθάριστου  Εγχωρίου  Προϊόντος,  το  οποίο  δεν  είναι  σύμφωνο  με  την 

οικονομική  θεωρία,  καθώς  τα  αρνητικά  πρόσημα  είναι  ένδειξη  μη  καλής 

πορείας του gdp (ΑΕΠ) και συνεπώς και της οικονομίας της χώρας.

 Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.1512) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι  επομένως  αυτός  ο  συντελεστής  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικός. 
Όσον  αφορά,  την  σταθερά  (=0,0000)  είναι  μικρότερη  του  επιπέδου 

σημαντικότητας 5% και επομένως είναι στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

• Έλεγχος για την σταθερά C:

Όσον αφορά την σταθερά του υποδείγματος, βρίσκουμε το t της άσκησης 

το οποίο για τη σταθερά  C είναι 33.93651tα σ κ η σ η ς = .  Επειδή λοιπόν, το  t της 

άσκησης  (33.93651)  είναι  μεγαλύτερο  από  το  t του  πίνακα  (2,042), 

συμπεραίνουμε  ότι  ο  συντελεστής  της  σταθεράς  C είναι  στατιστικά 
σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο της t κατανομής, υπολογίζουμε ότι το t της 

άσκησης είναι -1.466438tα σ κ η σ η ς = ,  το οποίο είναι  μεγαλύτερο από το  t του 

πίνακα(-2,042). Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο συντελεστής της 

μεταβλητής GDP είναι μη στατιστικά σημαντικός.

10.05357 0.025209TPP GDPt t= −

(33.93651)   ( 1.466438)−

[0.0000]         [0.1512]

                                  {0.296247}     {0.017191}
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 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με 0.056367 το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό 

καθώς δεν βρίσκεται κοντά στην μονάδα. Κατά συνέπεια, το δείγμα μας δεν 

προσεγγίζει τον πληθυσμό. 

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
Το  F-statistic ισούται  με  2.150441.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή  0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
 Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Α) Τρόπος: Έλεγχος του BG ( 2x )
Αρχικά, βρίσκουμε  το 2x  της  άσκησης,  το  οποίο  μας  το  δίνει  ο 

υπολογιστής και  είναι  =7.185896 (πίνακας 6).  Επειδή το 2x  της άσκησης 

(7.185896) είναι μεγαλύτερο από το 2x  του πίνακα (3,841) συμπεραίνουμε 

ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

Β) Τρόπος: έλεγχος F του Wald
Με τον έλεγχο F του Wald, υπολογίζουμε το F της άσκησης, το οποίο είναι 

ίσο με 8.162054. Καθώς λοιπόν, το 2x  της άσκησης είναι μεγαλύτερο από το 
2x  του  πίνακα  (4.17),  καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση.

TOC-GDP 
Το υπόδειγμα μας στην γραμμική μορφή είναι:

0 1 1t tY X uβ β= + +
ή

0 1 tTOC gdp uβ β= + +
Για  να  ελέγξουμε  την  καταλληλότητα  του  δείγματος,  τρέχουμε  την 

παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στον πίνακα 7 και 

πραγματοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους:

 Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε  ότι  τόσο  το  πρόσημο  του  συντελεστή  του  Ακαθάριστου 

Εγχωρίου  Προϊόντος  όσο  και  αυτό  της  σταθεράς  είναι  θετικά.  Αυτό  είναι 

σύμφωνο με την οικονομική θεωρία, και αποδεικνύει την καλή πορεία του 

gdp (ΑΕΠ), του toc και γενικότερα της οικονομίας της Ελλάδος.
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 Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.3359) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι  επομένως  αυτός  ο  συντελεστής  είναι  μη  στατιστικά  σημαντικός. 
Όσον  αφορά,  την  σταθερά  (=0,0000)  είναι  μικρότερη  του  επιπέδου 

σημαντικότητας 5% και επομένως είναι στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

• Έλεγχος για την σταθερά C:

Αρχικά, βρίσκουμε τις κρίσιμες τιμές. Δηλαδή, την απόσταση που χωρίζει 

το 0H  από το αΗ , η οποία είναι ίση με 2.042. Στην συνέχεια, υπολογίζουμε 

το   t της  άσκησης  το  οποίο  για  τη  σταθερά  C είναι  17.17262tα σ κ η σ η ς = . 

Επομένως, εφόσον το  t της άσκησης (17.17262)  είναι μεγαλύτερο από το t 

του πίνακα (2,042), συμπεραίνουμε ότι ο συντελεστής της σταθεράς C είναι 

στατιστικά σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Παρατηρούμε  ότι το  t της  άσκησης  για  την  μεταβλητή  gdp είναι    

0.975295tα σ κ η σ η ς = .  Επειδή το t της άσκησης (0.975295) είναι μικρότερο από 

το  t του πίνακα (2,042) αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι ο συντελεστής της 

μεταβλητής GDP είναι μη στατιστικά σημαντικός.

25.37861 0.083640TOC GDPt t= +

(17.17262)   (0.975295)

[0.0000]         [0.3359]

                                    {1.477853}     {0.085759}

 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με 0.025742 το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό 

καθώς δεν βρίσκεται κοντά στην μονάδα. Κατά συνέπεια το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει επαρκώς τον πληθυσμό. 

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
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Το  F-statistic ισούται  με  0.951201.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή 0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
 Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Α)Τρόπος: Έλεγχος του BG( 2x ) 

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Breusch Godfrey (πίνακας  8), 

παρατηρούμε ότι το 2x  της άσκησης (24.35858) είναι μεγαλύτερο από το 2x  

του πίνακα (3,841) και βρίσκεται στην περιοχή aH . Κατά συνέπεια, υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση.

Β) Τρόπος: Έλεγχος F του Wald

Από  τον  έλεγχο  F του  Wald υπολογίζουμε  ότι  το 2x  της  άσκησης 

(=62.49719)  είναι  μεγαλύτερο  από  το 2x  του  πίνακα  (=4.17).  Συνεπώς, 

αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

TSS- GDP 
Το υπόδειγμα μας στην γραμμική μορφή παρουσιάζεται με την ακόλουθη 

σχέση:

0 1 1t tY X uβ β= + +
ή

0 1 tTSS gdp uβ β= + +
Από  την  παλινδρόμηση  (πίνακας  9),  προκειμένου  να  ελέγξουμε  την 

καταλληλότητα του δείγματος, πραγματοποιούμε τους  εξής ελέγχους:

Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε  ότι  τόσο  το  πρόσημο  του  συντελεστή  του  Ακαθάριστου 

Εγχωρίου  Προϊόντος  όσο  και  αυτό  της  σταθεράς  είναι  θετικά.  Αυτό  είναι 

σύμφωνο με την οικονομική θεωρία, και αποδεικνύει την καλή πορεία του 

gdp (ΑΕΠ), του tss καθώς και της οικονομίας της χώρας.

Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.0011) είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι επομένως αυτός ο συντελεστής είναι  στατιστικά σημαντικός. Όσον 
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αφορά, την σταθερά (=0,0000) είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

5% και επομένως είναι στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

• Έλεγχος για την σταθερά C:

Υπολογίζουμε  το  t της  άσκησης  το  οποίο  για  τη  σταθερά  C είναι 

38.13743tα σ κ η σ η ς = .  Καθώς το  t της άσκησης είναι μεγαλύτερο από το  t του 

πίνακα  (=2,042)  συμπεραίνουμε  ότι  ο  συντελεστής  της  σταθεράς  C είναι 

στατιστικά σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Όσον αφορά τον  έλεγχο για την μεταβλητή του ΑΕΠ, βρίσκουμε ότι το  t 

της  άσκησης  3.561053tα σ κ η σ η ς = ,  το οποίο είναι  μεγαλύτερο από το  t του 

πίνακα (2,042). Επομένως, αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι ο συντελεστής 

της μεταβλητής GDP είναι στατιστικά σημαντικός.

23.35561 0.126551TSS GDPt t= +

(38.13743)   (3.561053)

[0.0000]         [0.0011]

  {0.612406}     {0.035537}
 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με  0.260493  το οποίο δεν είναι  ικανοποιητικό 

καθώς δεν βρίσκεται κοντά στην μονάδα. Κατά συνέπεια το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει καλά τον πληθυσμό. 

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
Το  F-statistic ισούται  με  12.68110.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή 0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Α)Τρόπος:  Έλεγχος του BG ( 2x )
Παρατηρούμε ότι το 2x  της άσκησης, το οποίο μας το δίνει ο υπολογιστής 

(πίνακας  10)  και  είναι  (=12.31250).  Εφόσον  το  2x  της  άσκησης   είναι 

μεγαλύτερο από το 2x  του πίνακα (3,841) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

Ελευθερίου Ευδοξία 39



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Β) Τρόπος: Έλεγχος F του Wald

Χρησιμοποιώντας  τον έλεγχο  F του  Wald,  βρίσκουμε  ότι το 2x  της 

άσκησης  (=16.77616)  είναι  μεγαλύτερο  από  το  2x  του  πίνακα  (=4.17). 

Συνεπώς,  υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

TSV-GDP 
Το υπόδειγμα μας στην γραμμική μορφή είναι το ακόλουθο:

0 1 1t tY X uβ β= + +
ή

0 1 tTSV gdp uβ β= + +
Από την παλινδρόμηση (πίνακας 11), πραγματοποιούμε τους  παρακάτω 

ελέγχους:

Έλεγχος των προσήμων όλων των μεταβλητών.

Παρατηρούμε ότι το πρόσημο του συντελεστή του Ακαθάριστου Εγχωρίου 

Προϊόντος είναι αρνητικό. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με την οικονομική θεωρία, 

και αποδεικνύει την μη καλή πορεία του gdp (ΑΕΠ) και κατά συνέπεια της 

οικονομίας. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόσημο της σταθεράς c 

είναι θετικό.

Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης
Α)Τρόπος: Με έλεγχο του probability των συντελεστών παλινδρόμησης.

Από την παλινδρόμηση παρατηρούμε ότι  το  probability του συντελεστή 

GDP (=0.0405) είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 

5% κι επομένως αυτός ο συντελεστής είναι  στατιστικά σημαντικός. Όσον 

αφορά, την σταθερά (=0,0000) είναι μικρότερη του επιπέδου σημαντικότητας 

5% και επομένως είναι και αυτή στατιστικά σημαντική.
Β)Τρόπος: Έλεγχος των συντελεστών με την t κατανομή.

• Έλεγχος για την σταθερά C:

Βλέπουμε ότι το t της άσκησης για τη σταθερά C είναι 15.82524tα σ κ η σ η ς = . 

Επομένως, εφόσον  το t της άσκησης είναι μεγαλύτερο από το t του πίνακα 

(2,042) αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι ο συντελεστής της σταθεράς C είναι 

στατιστικά σημαντικός.

• Έλεγχος για την μεταβλητή GDP

Από  τον  έλεγχο  για  την  μεταβλητή  του  ΑΕΠ  βρίσκουμε  ότι  το  t της 

άσκησης το για την μεταβλητή gdp είναι -2.125028tα σ κ η σ η ς = .  Επειδή λοιπόν 
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το  t της  άσκησης  είναι  μικρότερο  από  το  t του  πίνακα  (-2,042), 

συμπεραίνουμε  ότι  ο  συντελεστής  της  μεταβλητής  GDP είναι  στατιστικά 
σημαντικός.

21.95382 0.171069TSV GDPt t= −

(15.82524)   ( 2.125028)−

[0.0000]         [0.0405]

                                   {1.387266}    {0.080502}

Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 2R C

Ο συντελεστής 2R C  ισούται με 0.111456 το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό 

καθώς απέχει κατά πολύ από την μονάδα. Κατά συνέπεια το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει καλά τον πληθυσμό. 

 Έλεγχος ANOVA (F-Statistic)
Το  F-statistic ισούται  με  4.515743.  Είναι  μεγαλύτερο  από  το  επίπεδο 

σημαντικότητας  (5%)  άρα  βρισκόμαστε  στην  περιοχή 0H  και  όλοι  οι 

συντελεστές είναι μη στατιστικά σημαντικοί.
 Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης 

Α)Τρόπος:  Έλεγχος του BG ( 2x )
Παρατηρούμε ότι το 2x  της άσκησης, το οποίο μας το δίνει ο υπολογιστής 

(πίνακας 12) είναι =22.74267. Επομένως, καθώς το   2x  της άσκησης είναι 

μεγαλύτερο  από  το 2x  του  πίνακα  (3,841),  διαπιστώνουμε  ότι  υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση.

Β) Τρόπος: Έλεγχος F του Wald
 Υπολογίζουμε ότι  το  F της άσκησης, είναι (=52.17122),  το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από το  2x  του   πίνακα (4.17). Συνεπώς,  αποδεχόμαστε την 

υπόθεση ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

3.3 Συμπεράσματα
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Από την εξειδίκευση του υποδείγματος συμπεράναμε ότι στην περίπτωση 

των  μεταβλητών  ΑΕΠ,  εταιρικός  φόρος,  φόρος  περιουσίας,  φόρος 

μισθοδοσίας  και  φόρος  πωλήσεων  τα  κατάλοιπα  κατανέμονται  κανονικά. 

Αντίθετα,  όσον  αφορά  τον  προσωπικό  φόρο  και  τον  φόρο  εισαγωγών- 

εξαγωγών, τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Επιπλέον, 

από την ανάλυση μας καταλήξαμε στα εξής:

Από την παλινδρόμηση των TCI -GDP, ο συντελεστής του  GDP είναι μη 

στατιστικά  σημαντικός  ενώ η σταθερά είναι  στατιστικά σημαντική. Το ίδιο 

παρατηρήσαμε ότι συμβαίνει και στις παλινδρομήσεις των TPI –  GDP, των 

TPP- GDP και των TOC-GDP. Αντίθετα, στις παλινδρομήσεις των TSS- GDP 

και των  TSV-GDP οι συντελεστές τόσο του ΑΕΠ όσο και της σταθεράς είναι 

στατιστικά σημαντικοί . Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει  επαρκώς  τον  πληθυσμό  καθώς  ο  συντελεστής 

προσδιορισμού δεν προσεγγίζει την μονάδα και τέλος, στις παλινδρομήσεις 

του υποδείγματος εμφανίζεται το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης.
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Κεφάλαιο 4 Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που 
συμμετέχουν στην έρευνα

4.1 Εισαγωγή 

Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού, αναφέρεται στην περιγραφή των 

μεταβλητών  του  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος  και  της  Φορολογίας, 

καθώς και των κατηγοριών οι οποίες συνιστούν την έννοια της τελευταίας. 

Επεξηγούνται οι μεταβλητές του Προσωπικού Φόρου, του Εταιρικού Φόρου, 

του Φόρου Μισθοδοσίας, του Φόρου Πωλήσεων, του Φόρου Εισαγωγών – 

Εξαγωγών  και  του  Φόρου  Περιουσίας.  Στην  συνέχεια,  μελετώνται  οι 

επιπτώσεις  της  φορολόγησης,  το  φαινόμενο  της  φοροδιαφυγής 

(προσδιοριστικοί  παράγοντες  και  συνέπειες)   και  το  φαινόμενο  της 

φοροαποφυγής.

Στο  δεύτερο  μέρος  της  ενότητας  αυτής,  παρουσιάζονται  οι  γραφικές 

παραστάσεις των μεταβλητών.

 4.2 Παρουσίαση των μεταβλητών της έρευνας
1) ΑΕΠ (GDP)

Το  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  είναι  η  συνολική  αξία  σε  χρηματικές 

μονάδες  όλων  των  τελικών  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  παράγει  μια 

οικονομία σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος. Η συνολική 

παραγωγή όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μία οικονομία σε 

μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποτελεί ένα μέτρο της οικονομικής της 

δραστηριότητας  και  ευημερίας.  Επειδή  τα  αγαθά  και  οι  υπηρεσίες  που 

παράγονται  είναι  ποικιλόμορφα  η  παραγωγή  των  επιμέρους  αγαθών  και 

υπηρεσιών εκφράζονται σε συνολική χρηματική αξία.

Το  ΑΕΠ  είναι  το  καλύτερο  μέτρο  της  οικονομικής  ευημερίας  μιας 

κοινωνίας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δείχνει το εισόδημα και την δαπάνη του 
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μέσου  ατόμου  σε  μια  οικονομία.  Υψηλότερο  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  δείχνει 

υψηλότερο  επίπεδο  ευημερίας.  Το  ΑΕΠ  ωστόσο  δεν  είναι  σε  καμία 

περίπτωση το τέλειο μέτρο της ευτυχίας ή της ποιότητας ζωής. 

  Μέτρηση του ΑΕΠ
Το προϊόν υπολογίζεται σε τιμές αγοράς. Συμπεριλαμβάνει την αξία μόνο 

των τελικών αγαθών.  Πιο συγκεκριμένα,  περιλαμβάνει  υλικά αγαθά όπως 

φαγητά και ρούχα, καθώς και αυλές υπηρεσίες όπως ιατρικές επισκέψεις και 

εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αφορά αγαθά και υπηρεσίες που έχουν 

παραχθεί πρόσφατα, και όχι αγαθά και υπηρεσίες του παρελθόντος.

Υπολογίζει  την  αξία  της  παραγωγής  μέσα  στα  γεωγραφικά  όρια  μιας 

χώρας,  που  πραγματοποιείται  στη  διάρκεια  μιας  ορισμένης  χρονικής 

περιόδου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ΑΕΠ. Το  ονομαστικό ΑΕΠ το οποίο 

αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές 

και το πραγματικό ΑΕΠ που αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών σε σταθερές τιμές του έτους βάσης.

Το ΑΕΠ (Y ) είναι το άθροισμα της κατανάλωσης (C), της Επένδυσης (I), 

των Δημοσίων δαπανών (G) και των καθαρών εξαγωγών (NX).

Δηλαδή:

Y = C + I + G + NX
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Α) Κατανάλωση (C): Το τμήμα του ΑΕΠ που αγοράζεται από τον ιδιωτικό 

τομέα  για  να  καλύψει  τρέχουσες  ανάγκες  ονομάζεται  κατανάλωση.  Η 

καταναλωτική δαπάνη αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα του ΑΕΠ στις 

περισσότερες οικονομίες.  

Β) Επένδυση (I): Το μερίδιο του προϊόντος που χρησιμοποιείται από τις 

ιδιωτικές  επιχειρήσεις  (μέσω  δαπάνης  για  αγορά  κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού,  αποθεμάτων  και  κτιρίων)  για  την  παραγωγή  μελλοντικού 

προϊόντος καλείται επένδυση. Η επενδυτική δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί ως 

το τμήμα εκείνο του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται για να αυξήσει το απόθεμα 

κεφαλαίου μιας χώρας.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις καθαρές ξένες επενδύσεις είναι:

Τα πραγματικά επιτόκια των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων.

 Τον  κίνδυνο,  πολιτικό  και  οικονομικό,  που  συνεπάγεται  η  κατοχή 

κεφαλαίων στο εξωτερικό (σε σχέση με τον εγχώριο κίνδυνο).

 Οι  κυβερνητικές  πολιτικές  που  επηρεάζουν  την  κατοχή  εγχώριων 

κεφαλαίων από αλλοδαπούς.

Γ)  Δημόσιες Δαπάνες(G): Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται 

από τις  ομοσπονδιακές,  τις  πολιτειακές ή τις  τοπικές αρχές ταξινομούνται 

στην κατηγορία των δαπανών του δημοσίου στους εθνικούς λογαριασμούς.

Δ) Καθαρές εξαγωγές: Εξαγωγές ανά Προϊόν ορίζονται ως το πηλίκο της 

αξίας  των  εξαγωγών  ενός  προϊόντος  προς  την  αξία  του  συνόλου  των 

εξαγωγών από μια περιοχή. Εκφράζονται ως το ποσοστό επί της εκατό της 

αξίας των εξαγωγών από την συγκεκριμένη περιοχή. Ή με άλλα λόγια, είναι η 

δαπάνη  για  την  αγορά  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  εξάγονται  μείον  την 

δαπάνη για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

Αξίζει να αναφέρουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν

τις καθαρές εξαγωγές:

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά.

 Οι τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών.

 Τα εισοδήματα, εγχώρια και στο εξωτερικό.

 Οι τιμές συναλλάγματος.

 Το κόστος μεταφοράς από χώρα σε χώρα.

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο.
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2) Γενική θεωρία των φόρων
Τα φορολογικά έσοδα αποτελούν το ένα από τα δύο βασικά σκέλη του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. Η σημασία τους για το Δημόσιο είναι ότι και η 

σημασία του εισοδήματος για τα νοικοκυριά. Χωρίς τους φόρους το κράτος 

δεν μπορεί να λειτουργήσει και να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του.

Στις περισσότερες χώρες τα νοικοκυριά αγνοούν (ή θέλουν να αγνοούν) 

την  οργανική  αυτή  σχέση  μεταξύ  φόρων  και  δαπανών.  Ενώ  δηλαδή 

απαιτούν  την  ανάληψη  κρατικής  δραστηριότητας  σε  πολλούς 

κοινωνικοοικονομικούς τομείς, δυστροπούν όταν καλούνται να πληρώσουν 

φόρους, πράγμα που δεν συμβαίνει, ή συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό όταν 

πρόκειται  να αγοράσουν ιδιωτικά αγαθά.  Στο βαθμό που διαπιστώνεται  η 

απροθυμία  των  νοικοκυριών  να  εκπληρώσουν  τις  φορολογικές  τους 

υποχρεώσεις,  το  κράτος  θα  πρέπει  να  βρει  τρόπους  παράκαμψης  των 

αντιδράσεων τους.

Η  πιο  αποτελεσματική  μέθοδος  για  τη  διεύρυνση της  συμμετοχής  των 

νοικοκυριών  στα  φορολογικά  βάρη  θεωρείται  η  μεγάλη  διασπορά  των 

φόρων. Η κατάτμηση δηλαδή της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ανά 

φορολογούμενο σε πολλούς διαφορετικούς φόρους, οι οποίοι να πλήττουν, 

με  χαμηλό  σχετικά  ποσό,  κάθε  στοιχείο  που  πιστοποιεί  την  ύπαρξη 

(φορολογήσιμης)  αγοραστικής  δύναμης  (π.χ.  εισόδημα,  περιουσία, 

κατανάλωση, συναλλαγές). Σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος ενσωματώνεται 
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στην  τιμή  πώλησης  των  αγαθών  και  υπηρεσιών  και  έτσι  δε  γίνεται 

αντιληπτός από τον φορολογούμενο.

Μια  άλλη  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  συμπληρωματικά  για  την 

άμβλυνση των αντιδράσεων των φορολογούμενων, είναι η διαμόρφωση του 

φορολογικού συστήματος με βάση ορισμένες αρχές ή κανόνες. Στόχος των 

κανόνων αυτών είναι να εμφυσήσουν ένα πνεύμα φορολογικής δικαιοσύνης 

και να διευκολύνουν τα νοικοκυριά στην εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων, χωρίς να παραβλέπεται ο ταμιευτικός σκοπός των φόρων. Η 

εφαρμογή βέβαια των εν λόγω κανόνων,  και  ιδίως της αρχής της δίκαιης 

κατανομής  των  φορολογικών  βαρών,  δημιουργεί  πολλά  πρακτικά 

προβλήματα,  για  την  αντιμετώπιση  των  οποίων  έχουν  προταθεί  κατά 

καιρούς διάφορες λύσεις.

Στην  συνέχεια  της  ενότητας  αυτής  περιγράφονται  οι  ιδιότητες  και  τα 

χαρακτηριστικά των φόρων, οι οποίοι ταξινομούνται σε κατηγορίες, με βάση 

ορισμένα  κριτήρια.  Τα  σπουδαιότερα  από  τα  οποία  είναι  αυτά  της 

φορολογικής βάσης (φόροι κατανάλωσης, εισοδήματος και περιουσίας) και 

του  φορολογικού  συντελεστή (αναλογικός,  προοδευτικός,  αντίστροφα 

προοδευτικός). Επίσης, εξετάζονται οι οκτώ βασικές αρχές της φορολογίας: 

καθολικότητα,  βεβαιότητα,  καταλληλότητα,  ορθολογικότητα,  επάρκεια, 

ευκαμψία,  οικονομική  αποτελεσματικότητα  και  δικαιοσύνη.  Από  τις  αρχές 

αυτές τη μεγαλύτερη σημασία έχει η δίκαιη κατανομή των φόρων.

Ορισμός και ταξινόμηση των φόρων (έννοια και περιεχόμενο της 
φορολογίας).

Για να λειτουργήσει το κράτος και να προσφέρει τα δημόσια αγαθά και τις 

λοιπές  υπηρεσίες  στο  κοινωνικό  σύνολο  χρειάζεται  πόρους.  Θα  πρέπει 

δηλαδή να λάβει χώρα μετάθεση παραγωγικών μέσων από τον ιδιωτικό στον 

δημόσιο τομέα. Στην πιο ακραία της μορφή η μετάθεση αυτή μπορεί να γίνει 

μέσω  της  επίταξης  των  αναγκαίων  συντελεστών  παραγωγής,  όπως  π.χ. 

συμβαίνει  με  την στράτευση των νέων για  την  κάλυψη των αναγκών της 

εθνικής άμυνας. Η μέθοδος όμως της επίταξης δεν μπορεί να επεκταθεί και 

στους άλλους κλάδους παροχής δημοσίων αγαθών, διότι θα ήταν άδικη και 

θα προκαλούσε βίαιες αντιδράσεις.
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Για το  λόγο αυτό,  το  κράτος  προτιμά να  πραγματοποιεί  έσοδα,  για  τη 

χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, από τρεις πηγές:

 Δωρεές  (ιδιωτικές  δωρεές  και  κληροδοτήματα  στο  δημόσιο  για  την 

ανέγερση  νοσοκομείων,  σχολείων,  μουσείων,  σταδίων  καθώς  και 

διακρατικές δωρεές ή άλλες μορφές βοήθειας από ξένες κυβερνήσεις ή 

διεθνείς οργανισμούς).

 Συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς επί ίσοις όροις 

με τους ιδιωτικούς φορείς. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα 

έσοδα  από  την  άσκηση  δημόσιας  επιχειρηματικής  δραστηριότητας 

(πώληση  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  παράγουν  οι  δημόσιες 

επιχειρήσεις),  τα  έσοδα  από  την  εκμετάλλευση  της  δημόσιας 

περιουσίας  (για  παράδειγμα,  ενοίκια  δημοσίων  κτιρίων,  τόκοι  από 

καταθέσεις  του  Δημοσίου  σε  τράπεζες),  τα  έσοδα  από δάνεια  που 

συνάπτει το κράτος.

 Άσκηση  της  κυριαρχικής  του  εξουσίας  (έσοδα  από  φόρους,  τέλη, 

πρόστιμα,  χορήγηση  αδειών  για  άσκηση  επαγγέλματος,  χορήγηση 

προνομίων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως και έσοδα από την 

έκδοση νέου χρήματος).

Από όλες τις παραπάνω πηγές χρηματοδότησης των δημοσίων δαπανών, 

η σημαντικότερη είναι η φορολογία. Ο φόρος ορίζεται ως μια μονομερής, 
αναγκαστική  παροχή  των  ιδιωτικών  φορέων  προς  το  Δημόσιο,  η 
οποία δεν αντικρίζεται από ειδική και άμεση οικονομική αντιπαροχή 
του Δημοσίου προς τους φορολογουμένους. Από τον ορισμό του φόρου 

προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι τρία:

 Είναι μονομερής παροχή, διότι δεν αποτελεί τίμημα για την αγορά μιας 

συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας.

 Είναι  αναγκαστική  παροχή,  διότι  όλοι  όσοι  συγκεντρώνουν  τις 

προϋποθέσεις,  που  ορίζει  ο  νόμος,  είναι  υποχρεωμένοι  να 

καταβάλλουν το φόρο, χωρίς αυτό να αποτελεί ποινή.

 Αντικρίζεται  από αντιπαροχή,  μόνο που αυτή  δεν είναι  ούτε  άμεση 

ούτε  ειδική,  δηλαδή  δεν  σχετίζεται  με  το  ποσό  του  φόρου,  που 

πληρώνει ο κάθε φορολογούμενος. Η αντιπαροχή αυτή είναι γενική και 

παρέχεται  εξ  αδιαιρέτου  στο  κοινωνικό  σύνολο,  με  την  μορφή των 

δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών.
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Διακρίσεις των φόρων.
Επειδή  υπάρχει  ένας  μεγάλος  αριθμός  φόρων,  που  δυσχεραίνουν  την 

ανάλυση,  έχει  επικρατήσει  να  ταξινομούνται  σε  κατηγορίες,  με  βάση 

ορισμένα κριτήρια.  Το επικρατέστερο κριτήριο είναι  αυτό της φορολογικής 

βάσης.  Η  φορολογική  βάση  ορίζεται  ως  το  οικονομικό  εκείνο  μέγεθος 

(εισόδημα, καταναλωτική δαπάνη, περιουσία), επί του οποίου υπολογίζεται η 

φορολογική επιβάρυνση.

 Α) Ταξινόμηση με κριτήριο τη φορολογική βάση.
Με  κριτήριο  τη  φορολογική  βάση,  οι  φόροι  ταξινομούνται  σε  φόρους 

σταθερού  ποσού κατά  φορολογούμενο  (ή  εφάπαξ,  ή  πάγιους),  φόρους 

εισοδήματος, φόρους κατανάλωσης και φόρους περιουσίας.

0. Οι  φόροι  σταθερού  ποσού  κατά  φορολογούμενο  (ονομάζονται 
και εφάπαξ ή πάγιοι φόροι)  επιβαρύνουν με το ίδιο ακριβώς ποσό 

όλα τα  άτομα,  ανεξάρτητα  από το  μέγεθος  του  εισοδήματος  ή  της 

περιουσίας  τους,  τις  προσωπικές  τους  συνθήκες.  Κάθε 

φορολογούμενος δηλαδή πληρώνει ορισμένο ποσό φόρου, κοινό για 

όλους τους φορολογούμενους. Τέτοιοι φόροι ήταν κατά το παρελθόν οι 

κεφαλικοί  φόροι,  σήμερα  όμως  τείνουν  να  εκλείψουν  γιατί  είναι 

κοινωνικά άδικοι.

Αν  και  η  ταμιευτική  σπουδαιότητα  του  φόρου  σταθερού  ποσού  είναι 

σήμερα περιορισμένη, η συμβολή του στην διερεύνηση των επιπτώσεων της 

φορολογίας είναι σημαντική. Αυτό συμβαίνει διότι ο φόρος σταθερού ποσού 

είναι ο μοναδικός ουδέτερος ή μη στρεβλωτικός φόρος, δηλαδή ο μοναδικός 

φόρος που δεν επηρεάζει τα κίνητρα για εργασία, αποταμίευση, κατανάλωση 

και  επένδυση.  Το  άτομο  δεν  έχει  κανένα  λόγο  να  αυξομειώσει  την 

παραγωγική  του  δραστηριότητα  ή  να  μεταβάλλει  τα  καταναλωτικά  του 

πρότυπα, εφόσον ότι και να κάνει (είτε δουλέψει είτε όχι, είτε καταναλώσει, 

είτε αποταμιεύσει), θα πληρώνει πάντα το ίδιο ποσό φόρου.

1. Ο Φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος επί των αποδοχών που τα 

φυσικά πρόσωπα, οι εταιρίες, ή άλλα νομικά πρόσωπα λαμβάνουν με 

διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές πηγές. Γενικά, ο φόρος 

θα χρεωθεί  στις προσωπικές αποδοχές (αμοιβές), τα κεφαλαιουχικά 

κέρδη  και  το  επιχειρησιακό  εισόδημα.  Τα  ποσοστά  για  τους 
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διαφορετικούς  τύπους  εισοδημάτων  μπορούν  να  ποικίλλουν  και 

μερικοί  μπορούν να μην φορολογηθούν καθόλου.  Το επιχειρησιακό 

εισόδημα μπορεί  μόνο να φορολογηθεί  εάν  είναι  σημαντικό  φυσικά 

ανάλογα  με  τον  τρόπο  που  πληρώνεται.  Με  άλλα  λόγια  ο  φόρος 

εισοδήματος επιβαρύνει το εισόδημα, που πραγματοποιούν τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, σε ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως ετήσια) 

και διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

α)  Φόροι  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων ή  προσωπικοί φόροι 

εισοδήματος, οι οποίοι επιβάλλονται στο εισόδημα των νοικοκυριών και των 

ιδιόκτητων  προσωπικών  εταιριών,  μετά  την  αφαίρεση  των  δαπανών 

πραγματοποίησης του εισοδήματος και ορισμένων απαλλαγών ή εξαιρέσεων 

(για παράδειγμα, ελάχιστο όριο συντήρησης, οικογενειακά βάρη).

β)  Φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόροι επί των κερδών, 

οι οποίοι επιβάλλονται επί των καθαρών κερδών των ανωνύμων εταιριών.

2. Οι φόροι  κατανάλωσης ή  φόροι  επί  της  δαπάνης πλήττουν  την 

δαπάνη των νοικοκυριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και 

διακρίνονται σε:

 Γενικούς  φόρους  κατανάλωσης,  οι  οποίοι  επιβάλλονται  σε  όλα 

σχεδόν τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά 

(όπως  ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας)  και  ειδικούς  φόρους 

κατανάλωσης, που επιβαρύνουν ορισμένο αγαθό ή κατηγορία αγαθών 

(οινοπνευματώδη, καπνός, αυτοκίνητα).

Φόρους κατ’  αξία,  που υπολογίζονται  σε  ορισμένο ποσοστό επί  της 

τιμής πώλησης του προϊόντος και  φόρους ανά μονάδα προϊόντος που 

υπολογίζονται σε ορισμένο ποσό ανά μονάδα προϊόντος.

Εσωτερικούς φόρους κατανάλωσης που επιβαρύνουν  τα  εγχωρίως 

παραγόμενα και  καταναλισκόμενα προϊόντα,  και  εξωτερικούς φόρους 
κατανάλωσης ή δασμούς , που επιβαρύνουν τα εισαγόμενα προϊόντα (τα 

εξαγόμενα συνήθως δε φορολογούνται).

Μορφή και περιεχόμενο του ΦΠΑ
Ο ΦΠΑ επιβαρύνει  το  τμήμα της  συνολικής  αξίας  του  προϊόντος,  που 

δημιουργείται ή προστίθεται στο κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η προστιθέμενη αξία του προϊόντος από κάθε στάδιο ή επιχείρηση είναι ίση:
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 Είτε  με  το  άθροισμα  των  αμοιβών των  συντελεστών (μισθοί,  κέρδη, 

τόκοι) που απασχολούνται στην παραγωγή του προϊόντος,

 Είτε με τη διαφορά της αξίας των αγορών από την αξία των πωλήσεων 

της επιχείρησης, σε ορισμένη περίοδο.

Σημειώνεται  ότι  το  άθροισμα  των  προστιθέμενων  αξιών  (ανά  μονάδα 

προϊόντος) από όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος 

αντιστοιχεί στην τελική τιμή πώλησης. Από τις διάφορες μορφές, που μπορεί 

να πάρει ο ΦΠΑ, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει εκείνη 

την μορφή, που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Η φορολογική βάση ισούται με την αξία πωλήσεων της επιχείρησης 

μείον την αξία των αγορών της σε ενδιάμεσα προϊόντα (πρώτες ύλες, 

ημικατεργασμένα  προϊόντα)  και  κεφαλαιουχικά  αγαθά  (μηχανήματα, 

μεταφορικά  μέσα,  ακίνητα).  Επομένως,  ο  ΦΠΑ  αυτής  της  μορφής 

επιβαρύνει  μόνο  τα  καταναλωτικά  αγαθά,  ενώ  απαλλάσσει  τα 

κεφαλαιουχικά, ενθαρρύνοντας έτσι τις επενδύσεις.

2. Η  καθαρή  φορολογική  υποχρέωση  της  επιχείρησης,  δηλαδή  το 

οφειλόμενο ποσό φόρου, υπολογίζεται ως εξής:

Ακαθάριστη φορολογική υποχρέωση (= φορολογικός συντελεστής επί αξία 

πωλήσεων) μείον το ποσό του φόρου, που πλήρωσε στις άλλες επιχειρήσεις 

για  την  αγορά  πρώτων  υλών,  ημικατεργασμένων  προϊόντων  και 

μηχανημάτων.

Εννοείται  ότι  η  επιχείρηση  νομιμοποιείται  να  εκπέσει  το  φόρο,  που 

κατέβαλλε επί της αξίας των αγορών της, από το φόρο που αναλογεί στην 

αξία  των  πωλήσεών  της,  μόνο  όταν  αναγράφεται  στα  τιμολόγια  των 

προμηθευτών  της  ο  φόρος,  που  αυτοί  πλήρωσαν  στο  Δημόσιο.  Ο  ΦΠΑ 

δηλαδή  που  πληρώνει  η  κάθε  επιχείρηση  στο  Δημόσιο  εμφανίζεται  ως 

έκπτωση από την άλλη. Αυτό επιτρέπει τη διασταύρωση των πληροφοριών 

ως προς την φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων και ελαχιστοποιεί 

τον κίνδυνο της φοροδιαφυγής.

3. Οι φόροι περιουσίας επιβαρύνουν το σύνολο ή μέρος της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων και διακρίνονται σε:

 Φόρους επί της κατοχής περιουσίας,  όπως είναι  στην Ελλάδα ο 

φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος επιβαρύνει με χαμηλό 

συντελεστή  την  αξία  των  ακίνητων  περιουσιακών  στοιχείων  του 
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ατόμου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις οφειλές ή τις προσωπικές του 

συνθήκες.

 Φόρους  επί  της  μεταβίβασης  της  περιουσίας  με  ετεροβαρείς 
δικαιοπραξίες, όπως είναι οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών 

παροχών.

 Φόρους  επί  της  μεταβίβασης  της  περιουσίας  με  διμερείς 
συναλλαγές, όπως είναι οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, οι φόροι επί 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

5.    Ο  φόρος  μισθωτών  υπηρεσιών προκύπτει  από  μισθούς, 

ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που 

καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας, καθώς και 

το  εισόδημα  που  προκύπτει  από  συντάξεις  (κύριες  ή  επικουρικές), 

μερίσματα, βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν 

οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

6.    Ο  φόρος πωλήσεων επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας των καυσίμων, στο 4% 

της  καθαρής  αξίας  πώλησης  εμπορευμάτων και  στο  8% της  καθαρής 

αξίας της παροχής υπηρεσιών.

Β) Ταξινόμηση των φόρων σε άμεσους και έμμεσους.
 Άμεσοι  φόροι είναι  αυτοί,  που  επιβάλλονται  επί  στοιχείων,  που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη φοροδοτικής  ικανότητας.  Με άλλα λόγια, 

που αποδεικνύουν την  ύπαρξη οικονομικής  δυνατότητας  εκ  μέρους 

του ατόμου να πληρώνει φόρους και έχουν σκοπό να επιβαρύνουν τον 

κατά νόμο υπόχρεο για την πληρωμή τους.

Ένας φόρος που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, είναι ο Φόρος εταιριών, 
ο  οποίος επιβάλλεται  στα  κέρδη  που  γίνονται  από τις  επιχειρήσεις  ή  τις 

ενώσεις και περιλαμβάνει συχνά τα κεφαλαιουχικά  κέρδη μιας επιχείρησης. 

 Έμμεσοι  φόροι  είναι  αυτοί,  που  επιβάλλονται  επί  στοιχείων,  που 

αποτελούν ένδειξη μόνο της φοροδοτικής ικανότητας του ατόμου με 

σκοπό να επιβαρύνουν τα πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται ο 

κατά νόμο υπόχρεος για την πληρωμή τους. Έτσι, ο ΦΠΑ πλήττει με 

ενιαίο συντελεστή τα καταναλωτικά αγαθά για παράδειγμα τα αγαθά 

πρώτης ανάγκης, ανεξάρτητα από το αν αυτά αγοράζονται από έναν 
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πλούσιο ή ένα φτωχό. Είναι ευνόητο ότι η μεμονωμένη δαπάνη για την 

αγορά ενός αγαθού δεν αποτελεί απόδειξη φοροδοτικής ικανότητας. 

Επιπλέον,  ο  κατά  νόμο  υπόχρεος  για  την  απόδοση του  ΦΠΑ στο 

Δημόσιο,  δηλαδή  ο  επιχειρηματίας,  δεν  επιβαρύνεται  ο  ίδιος  με  το 

ποσό του φόρου. Το ποσό αυτό ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης 

του προϊόντος και καταβάλλεται από τον αγοραστή.

Γ) Ταξινόμηση με κριτήριο τη φορολογούσα αρχή.
Βάσει  του  είδους  του  δημοσίου  φορέα  που  είναι  αρμόδιος  για  την 

είσπραξη των φόρων,  έχουμε φόρους Κεντρικής Διοίκησης,  φόρους υπέρ 

των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (εισφορές), και φόρους υπέρ των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δημοτικοί ή κοινοτικοί φόροι, τέλη). Το 

κριτήριο  αυτό  αποκτά  ιδιάζουσα  σημασία,  στην  έκταση  που  υπάρχουν 

πολλές φορολογούσες αρχές, οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα, 

έχουν διαφορετικές ανάγκες και συχνά δεν συντονίζουν τις ενέργειές τους. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι δυνατόν η μέση φορολογική επιβάρυνση 

του  πολίτη  από  την  κάθε  μια  φορολογούσα  αρχή  χωριστά  να  είναι 

περιορισμένη αλλά αθροιστικά να φθάνει  σε υψηλά επίπεδα. Η δυσμενής 

επίδραση,  που  ασκεί  η  πολλαπλή  φορολόγηση  στα  κίνητρα  οικονομικής 

δραστηριότητας, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός κεντρικού συντονιστικού 

οργάνου,  που  να  καθορίζει  το  πλαίσιο  δράσης  της  κάθε  φορολογούσας 

αρχής.

Δ) Ταξινόμηση των φόρων σε προσωπικούς και απρόσωπους.
Προσωπικοί  χαρακτηρίζονται  οι  φόροι,  που  λαμβάνουν  υπόψη  το 

μέγεθος του εισοδήματος ή της περιουσίας, τις προσωπικές συνθήκες, την 

οικογενειακή  κατάσταση,  τον  τρόπο  κτήσης  του  εισοδήματος  και  άλλα 

στοιχεία  του  φορολογουμένου.  Έτσι  στην  κατηγορία  αυτή  υπάγονται  ο 

προσωπικός  φόρος  εισοδήματος  (ΦΕΦΠ)  και  ο  φόρος  κληρονομιών. 

Αντίθετα οι απρόσωποι (ή πραγματικοί ή αντικειμενικοί) φόροι επιβάλλονται 

όχι επί προσώπων, αλλά επί συναλλαγών, με βάση ορισμένα αντικειμενικά 

κριτήρια,  χωρίς  να  λαμβάνουν  υπόψη  το  ύψος  του  εισοδήματος  ή  τις 

προσωπικές  και  λοιπές  συνθήκες  του  φορολογουμένου.  Στην  κατηγορία 

αυτή ανήκουν κατά κύριο λόγο οι φόροι κατανάλωσης, που χρησιμοποιούν 

ως αντικειμενικό κριτήριο το ύψος της μεμονωμένης δαπάνης του ατόμου, 

χωρίς να διερευνούν την εισοδηματική του κατάσταση ή τις ανάγκες του. 
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Ε) Ταξινόμηση με κριτήριο το χαρακτήρα του φορολογικού συντελεστή.
Φορολογικός συντελεστής είναι ο φόρος, που πληρώνει το νοικοκυριό (ή 

το κοινωνικό σύνολο), ως ποσοστό του εισοδήματός του, διακρίνεται δε σε 

μέσο και οριακό.

 Μέσος φορολογικός συντελεστής, είναι ο λόγος του συνολικού ποσού 

του φόρου που πληρώνει το νοικοκυριό (ή το κοινωνικό σύνολο), προς 

το συνολικό του εισόδημα.

 Οριακός  φορολογικός συντελεστής,  είναι  ο  λόγος της μεταβολής  του 

φόρου προς τη μεταβολή του εισοδήματος.

Αναλογική  φορολογία.  Όταν  ο  φόρος  είναι  αναλογικός,  ο  μέσος 

φορολογικός  συντελεστής  παραμένει  σταθερός,  καθώς  μεταβάλλεται  η 

φορολογική  βάση.  Η  φορολογούσα  αρχή  δηλαδή  το  ίδιο  ποσοστό  του 

εισοδήματος, της περιουσίας ή της καταναλωτικής δαπάνης από όλους τους 

φορολογουμένους. 

Προοδευτική  φορολογία. Όταν  ο  φόρος  είναι  προοδευτικός,  ο  μέσος 

φορολογικός συντελεστής ανέρχεται καθώς διευρύνεται η φορολογική βάση, 

και  αντιστρόφως.  Η  φορολογούσα  αρχή  δηλαδή  αφαιρεί  με  το  φόρο 

μεγαλύτερο  ποσοστό  του  εισοδήματος  (περιουσίας,  καταναλωτικής 

δαπάνης)  από  τα  πλουσιότερα  άτομα  και  μικρότερο  ποσοστό  από  τα 

φτωχότερα.

Αντιστρόφως  προοδευτική  φορολογία. Όταν  ο  φόρος  είναι 

αντιστρόφως προοδευτικός,  ο  μέσος  φορολογικός  συντελεστής  μειώνεται, 

καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. Η φορολογούσα αρχή δηλαδή αφαιρεί 

με το φόρο μεγαλύτερο ποσοστό από το εισόδημα (περιουσία, δαπάνη) των 

φτωχότερων  νοικοκυριών  και  μικρότερο  ποσοστό  από  το  εισόδημα  των 

πλουσιοτέρων.

Αναλογικός φόρος επί των κερδών.
Τα  κέρδη  των  ανωνύμων  εταιριών  επιβαρύνονται  με  αναλογικό 

φορολογικό συντελεστή, αν και ο συντελεστής αυτός διαφέρει ανάλογα με το 

είδος  της  επιχείρησης(συνεταιριστική,  εμπορική,  βιομηχανική  με  μετοχές 

εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο). Η επιβολή ενός προοδευτικού ΦΕΝΠ 

είναι ανεπιθύμητη για τρεις λόγους:

α)  Δημιουργεί  ισχυρό  κίνητρο  για  την  διάσπαση  των  μεγάλων 

επιχειρήσεων  σε  πολλές  μικρές,  αντιοικονομικές  μονάδες,  έτσι  ώστε  τα 
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επιμεριζόμενα  κέρδη  να  μετατίθενται  σε  χαμηλότερα  κλιμάκια  και  να 

επιβαρύνονται  με  μικρότερους  οριακούς  φορολογικούς  συντελεστές. 

Επομένως,  η  προοδευτική  φορολόγηση  των  κερδών  θα  απέφερε  και 

λιγότερα έσοδα στο Δημόσιο και θα προκαλούσε αποκλίσεις από την άριστη 

κατανομή των πόρων.

β)  Επιβραδύνει  την  οικονομική  ανάπτυξη  καθώς  πλήττει  βαρύτερα  τις 

μεγάλες επιχειρήσεις,  που έχουν σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και 

υψηλή παραγωγικότητα.

γ)  Δεν  υπηρετεί  το  στόχο  της  φορολογικής  ισότητας,  διότι  τα  νομικά 

πρόσωπα  δεν  έχουν  φυσική  υπόσταση,  που  να  δικαιολογεί  την  δίκαιη 

κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ επιχειρήσεων.

Φορολογία και φορολογικές δαπάνες 
Η  κυβερνητική  πολιτική  βασίζεται  σε  ένα  μεγάλο  σύνολο  από 

παρεμβάσεις,  ένα εκ των οποίων είναι  και  οι  φόροι.  Το μοντέλο ιδανικής 

φορολόγησης είναι αυτό που απαιτεί να φορολογείται το εισόδημα, αλλά τα 

φορολογικά  έσοδα  που  θα  προκύψουν,  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη 

χρηματοδότηση του κοινωνικού καλού. 

Αν  οι  δημοσιονομικές  αρχές  κρίνουν  ότι  ο  τρόπος  παρέμβασής  τους 

πρέπει  να  είναι  τέτοιας  μορφής,  που  να  δίνει  έμφαση  στην  πολιτική 

αναδιανομής του εισοδήματος, τότε η τακτική τους θα πρέπει να συνδυάζει 

την προοδευτική φορολογία - η οποία πλήττει κατά κύριο λόγο τα ανώτερα 

εισοδηματικά κλιμάκια - με τις μεταβιβαστικές πληρωμές προς τα φτωχότερα 

νοικοκυριά.  Η  μεταφορά  όμως  πόρων  από  την  αποταμίευση  στην 

κατανάλωση, είναι σαφές ότι θα αποθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα 

και  συνεχώς θα στενεύουν τα περιθώρια χρηματοδότησης της κοινωνικής 

πολιτικής  μέσα  από  την  παραπάνω  συρρικνωμένη  παραγωγική 

δραστηριότητα. 

Η  χρηματοδότηση  όλο  και  πιο  φιλόδοξων  προγραμμάτων  κοινωνικής 

πολιτικής  ή  η  περαιτέρω  ενίσχυση  των  κινήτρων  για  την  ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης, επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις, 

όταν το ευνοούν οι  συνθήκες να επέμβουν.  Ο τρόπος επιβολής τους δεν 

επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των άμεσων δημόσιων δαπανών τις οποίες 

το  κράτος  θέλει  να  ευνοήσει,  αλλά  με  τη  θέσπιση  ειδικών  φορολογικών 
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ρυθμίσεων. Με τις ρυθμίσεις αυτές μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των 

ομάδων  του  πληθυσμού  που  βρίσκονται  στα  χαμηλότερα  εισοδηματικά 

κλιμάκια. 

Αν μια κυβέρνηση κρίνει  ότι  είναι  απαραίτητο να επέμβει  με  τη μορφή 

φορολογικών  δαπανών,  για  να  ενισχύσει  το  κίνητρο  για  εργασία  σε 

περιόδους που αυτό είναι περιορισμένο, οι επιπτώσεις θα είναι πολύπλοκες. 

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή επηρεάζονται από αντιτιθέμενους 

παράγοντες, όπως είναι οι οριακοί και μέσοι φορολογικοί συντελεστές. Αν για 

παράδειγμα,  οι  δημοσιονομικές  αρχές  αποφασίσουν  να  αυξήσουν  τους 

οριακούς  φορολογικούς  συντελεστές  και  συνεπώς  τα  έσοδά  τους,  το 

αποτέλεσμα θα είναι ότι η θέληση των ατόμων για εργασία θα επηρεαστεί 

αρνητικά. Αυτό συμβαίνει γιατί από κάθε πρόσθετη μονάδα του εισοδήματός 

τους – που προέρχεται από την καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας – οι 

φορολογούμενοι  θα  πρέπει  να  εκχωρήσουν  στο  κράτος  ένα  υψηλότερο 

ποσοστό με τη μορφή φόρου. Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος επιλέξει 

κατά  βούληση  να  μειώσει  τις  ώρες  εργασίας,  επέλθει  δηλαδή  ένα 

αποτέλεσμα υποκατάστασης, η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει πάλι την 

πολιτική της και να στραφεί σε κάτι αποδοτικότερο. Αν η κυβέρνηση κρίνει ότι 

οι ώρες εργασίας των εργαζομένων είναι ανεπαρκείς, μπορεί να αποφασίσει 

μια αύξηση των μέσων φορολογικών συντελεστών. Μια τέτοια αύξηση θα 

μειώσει  το  διαθέσιμο εισόδημα των φορολογουμένων και  θα τους ωθήσει 

στην καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας, μέσα από την αύξηση των ωρών 

εργασίας, προκειμένου να αναπληρώσουν το τμήμα του εισοδήματός τους 

που αφαιρεί η φορολογία. Ένα τέτοιο εισοδηματικό αποτέλεσμα είναι ικανό 

να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των κυβερνητών. 

Τέλος,  οι  προσδοκίες  των  κυβερνητών μπορούν  να  ικανοποιηθούν  και 

στην περίπτωση που αποφασίσουν να επιβάλλουν ένα προσωρινό φόρο στο 

κεφάλαιο για να ξεπληρωθεί  το δημόσιο χρέος. Αν οι  επιχειρήσεις  και  τα 

νοικοκυριά δεν είχαν σκεφτεί ποτέ την επιβολή ενός τέτοιου φόρου, αλλά η 

κυβέρνηση είχε την ικανότητα να τους εγγυηθεί ότι  δεν θα επιβάλλει ξανά 

έναν τέτοιο φόρο, τότε οι απώλειες στην οικονομία δεν θα ήταν σημαντικές 

γιατί, δεν θα προκαλούταν από το φόβο των αποταμιευτών.

Οι επιπτώσεις των φόρων
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Ακόμη  και  στο  πλαίσιο  ενός  προοδευτικού,  δίκαια  διαρθρωμένου 

φορολογικού συστήματος, θα υπάρχουν πάντοτε άτομα, που θα επιδιώκουν 

νόμιμα  ή  παράνομα  την  μείωση  ή  εξάλειψη  της  φορολογικής  τους 

επιβάρυνσης.  Τα  περισσότερα  νοικοκυριά  δεν  έχουν  επίγνωση  των 

απώτερων σκοπών, που εξυπηρετούν οι  φόροι, ή πιστεύουν ότι  δεν είναι 

χρηστή η διαχείριση των εσόδων από το κράτος, με αποτέλεσμα να θεωρούν 

το  φόρο  ως  μια  μονομερή,  αναγκαστική  παροχή.  Προσπαθούν  έτσι  να 

εκμεταλλευθούν τα κενά του νόμου, ή ακόμη και να παραβιάσουν το νόμο, 

προκειμένου  να  μειώσουν  ή  να  μηδενίσουν  την  φορολογική  τους 

επιβάρυνση.

Η  τάση  για  νόμιμη  ή  παράνομη  αποφυγή  του  φορολογικού  βάρους 

αποτελεί μια μορφή αντίδρασης των φορολογουμένων, η οποία στερεί κατά 

τρόπο  άμεσο  έσοδα  από  το  Δημόσιο.  Υπάρχει  όμως  και  μια  μορφή 

αντίδρασης, που δεν επηρεάζει τα δημόσια έσοδα. Πρόκειται για τη μετάθεση 

(μετακύλιση)  του  φορολογικού  βάρους  από τον  ένα φορολογούμενο  στον 

άλλο. Στο βαθμό που δεν υπάρχει πρόθεση απόκρυψης της φορολογητέας 

ύλης,  η  καταβολή  του  φόρου  στο  Δημόσιο  είναι  ανεξάρτητη  από  τη 

διαδικασία μετάθεσης, οπότε τα έσοδα του κράτους δεν μειώνονται.

Υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο να αντιδράσουν τα άτομα κατά τρόπο, που 

να  μεταβάλλει  έμμεσα  τα  φορολογικά  έσοδα.  Αυτό  συμβαίνει  στην 

περίπτωση που οι  φόροι  επηρεάζουν τα κίνητρα οικονομικής δράσης και 

ωθούν  τα  άτομα  να  εργάζονται  περισσότερες  ή  λιγότερες  ώρες,  να 

αποταμιεύουν ή επενδύουν σε μεγαλύτερη (μικρότερη) έκταση, να αλλάζουν 

τους συνδυασμούς των καταναλισκόμενων αγαθών.  Ανάλογα με  το αν οι 

φόροι  εξασθενούν  ή  ενισχύουν  τα  παραπάνω  κίνητρα,  το  ΑΕΠ  και  κατ’ 

επέκταση,  τα  δημόσια  έσοδα  μπορεί  να  μειώνονται  ή  να  αυξάνονται 

αντίστοιχα.

Η  κατανόηση  των  αιτιών  και  των  μηχανισμών,  μέσω  των  οποίων 

εκδηλώνεται  η πρόθεση των ατόμων να αποφύγουν την φορολογική τους 

επιβάρυνση, είναι ικανή για κάθε μελετητή Δημοσίων Οικονομικών. Αν και 

δεν  υπάρχει  φορολογικό  σύστημα  που  να  μη  προκαλεί  ανεπιθύμητες 

αντιδράσεις εκ μέρους  των φορολογουμένων, είναι δυνατό να σχεδιαστούν 

συστήματα φόρων, που να ελαχιστοποιούν τις αντιδράσεις αυτές. Υπάρχουν 

για  παράδειγμα  φόροι  οι  οποίοι  είναι  ουδέτεροι,  με  την  έννοια  ότι  δεν 
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επηρεάζουν  τις  επιλογές  των  νοικοκυριών  και  τα  παραγωγικά  κίνητρα. 

Υπάρχουν  συνδυασμοί  φόρων,  όπου  τα  θετικά  στοιχεία  του  ενός 

εξουδετερώνουν τα αρνητικά στοιχεία του άλλου. Υπάρχουν φόροι που, αν 

σχεδιαστούν  κατάλληλα,  μπορούν  να  περιορίσουν  τις  τριβές  μεταξύ 

φορολογούσας αρχής και φορολογουμένων. Υπάρχουν μορφές φόρων που 

μπορούν να εισπραχθούν σε αντάλλαγμα συγκεκριμένων υπηρεσιών που 

παρέχει  το Δημόσιο. Σε τελική ανάλυση όμως,  η δημιουργία φορολογικής 

συνείδησης  και  η  καλλιέργεια  σχέσεων  εμπιστοσύνης  και  αμοιβαίας 

κατανόησης μεταξύ  φορολογουμένων και  φορολογικών αρχών αποτελούν 

την  αναγκαία  προϋπόθεση  για  την  αποδοτική  λειτουργία  ακόμη  και  του 

τελειότερα σχεδιασμένου φορολογικού συστήματος.

Έτσι  στην  συγκεκριμένη  ενότητα  εξετάζονται  οι  τρεις  βασικές  μορφές 

αντίδρασης των ιδιωτικών φορέων στην επιβολή ή αύξηση της φορολογικής 

τους  επιβάρυνσης.  Δηλαδή  αναλύονται  η  μετακύλιση  των  φόρων,  η 

φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.

Ορισμός και περιεχόμενο της μετακύλισης .
Μετακύλιση είναι η διαδικασία μετάθεσης του φορολογικού βάρους από 

τον  ένα  συναλλασσόμενο  στον  άλλο,  μέσω  της  μεταβολής  της  αγοραίας 

τιμής  των  αγαθών.  Έτσι,  ο  φόρος  κατανάλωσης,  που  επιβάλλεται  στην 

επιχείρηση, αποδίδεται στο Δημόσιο από τον επιχειρηματία. Αυτός όμως έχει 

το δικαίωμα να τον μεταθέσει στον χονδρέμπορα, υψώνοντας ανάλογα την 

τιμή πώλησης του προϊόντος. Ο χονδρέμπορας δικαιούται στην συνέχεια, να 

μεταβιβάσει με τον ίδιο τρόπο το φορολογικό βάρος στον λιανοπωλητή και ο 

τελευταίος στον καταναλωτή. Αυτή η διαδικασία μετάθεσης του φορολογικού 

βάρους προβλέπεται από το νομοθέτη. Για το λόγο αυτό η μετακύλιση των 

φόρων κατανάλωσης χαρακτηρίζεται ως νόμιμη ή ηθελημένη.

Εκτός από τους έμμεσους φόρους, δεκτικοί μετακύλισης είναι και οι άμεσοι 

φόροι. Αν η επιχείρηση πληρώσει το ΦΕΝΠ, όχι μειώνοντας τα κέρδη της, 

αλλά μεταβάλλοντας τους όρους παραγωγής της (τιμή, ποιότητα, ποσότητα, 

αμοιβές  συντελεστών),  ο  φόρος  αυτός  μετακυλίεται.  Επομένως,  η 

επιχείρηση, που είναι κατά νόμο υπόχρεη να επιβαρυνθεί με το φόρο, δεν 

συμπίπτει  με  το  πρόσωπο,  που  πράγματι  επιβαρύνεται  με  το  φόρο 

(καταναλωτές,  εργαζόμενοι).  Η  εν  λόγω  διαδικασία  μετάθεσης  του 
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φορολογικού βάρους, που δεν προβλέπεται από το νομοθέτη χαρακτηρίζεται 

ως μη νόμιμη ή αθέλητη.

Όταν τερματιστεί η διαδικασία μετακύλισης, δηλαδή όταν βρεθεί ο ιδιωτικό 

φορέας, ο οποίος επιβαρύνεται οριστικά με το φόρο, διότι είτε δεν μπορεί είτε 

δεν  θέλει  να τον μετακυλίσει  περαιτέρω,  τότε  γίνεται  λόγος για επίπτωση 

φόρου. Αξίζει  να σημειωθεί ότι η διαδικασία μετακύλισης είναι δυνατόν να 

συνεχίζεται στο διηνεκές, δηλαδή να μη λαμβάνει χώρα επίπτωση φόρου.

Ορισμός και προσδιοριστικοί παράγοντες της Φοροδιαφυγής.
Η φοροδιαφυγή ορίζεται  ως το σύνολο των παράνομων ενεργειών των 

ιδιωτικών  φορέων,  οι  οποίες  αποβλέπουν  στην  μείωση  ή  εξάλειψη  της 

φορολογικής  τους  υποχρέωσης.  Τέτοιες  ενέργειες  είναι  η  δήλωση  στην 

εφορία  μικρότερου  εισοδήματος  ή  λιγότερων  εσόδων  από  τα 

πραγματοποιηθέντα και η λαθραία εισαγωγή προϊόντων.

Το  μέγεθος  της  φοροδιαφυγής  εξαρτάται  από  υποκειμενικούς  και 

αντικειμενικούς  παράγοντες.  Πιο  συγκεκριμένα,  στους  υποκειμενικούς 

συγκαταλέγονται:  το  μορφωτικό  και  πολιτιστικό  επίπεδο  των 

φορολογουμένων, το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο φορολογικής ηθικής 

των φοροτεχνικών οργάνων. Αντίστοιχα, στους αντικειμενικούς παράγοντες 

υπεισέρχονται:  η  μέση  φορολογική  επιβάρυνση  του  ατόμου,  ο  τρόπος 

κατανομής  των  φορολογικών  βαρών,  η  διάρθρωση  του  φορολογικού 

συστήματος,  ο  τρόπος  διαχείρισης  του  δημοσίου  χρήματος,  ο  τρόπος 

οργάνωσης  της  αγοράς  και  ο  τρόπος  οργάνωσης  των  φοροτεχνικών 

υπηρεσιών.

Συνέπειες της φοροδιαφυγής
Η  φοροδιαφυγή  επηρεάζει  δυσμενώς  όλους  τους  δημοσιονομικούς 

στόχους:

1) Η διανομή του εισοδήματος γίνεται περισσότερο άδικη

2) Η ταμιευτική λειτουργία των φόρων εξασθενεί.

3)  Η  καταπολέμηση  των  οικονομικών  διαταραχών  γίνεται  λιγότερο 

αποτελεσματική και η αναπτυξιακή διαδικασία επιβραδύνεται.

Ο περιορισμός του φαινομένου της φοροδιαφυγής προϋποθέτει τη λήψη 

ορισμένων  μέτρων  από  τη  Διοίκηση.  Τέτοια  μέτρα  είναι  η  ορθολογική 

οργάνωση και  λειτουργία των φοροτεχνικών υπηρεσιών (μηχανοργάνωση, 

ικανοποιητικά  αμειβόμενο  και  αδιάφθορο  στελεχιακό  προσωπικό),  η 
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κατάλληλη  διάρθρωση  του  φορολογικού  συστήματος,  η  αποκατάσταση 

πνεύματος  εμπιστοσύνης  και  συνεργασίας  μεταξύ  φορολογουμένων  και 

φορολογούσας αρχής, η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, η συνετή 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος και η υπέρμετρη φορολόγηση.

Ορισμός και προσδιοριστικοί παράγοντες της Φοροαποφυγής.
Η  φοροαποφυγή  ορίζεται  ως  το  σύνολο  των  νόμιμων  ενεργειών  των 

ιδιωτικών  φορέων,  οι  οποίες  αποβλέπουν  στη  μείωση  ή  εξάλειψη  της 

φορολογικής τους υποχρέωσης. Τέτοιες ενέργειες είναι η μείωση της ζήτησης 

των φορολογούμενων προϊόντων (π.χ. οινοπνευματωδών) και η στροφή των 

καταναλωτών  στα  μη  φορολογούμενα  υποκατάστατα  (κρασί).  Ομοίως,  η 

τοποθέτηση  των  αποταμιεύσεων  σε  μη  φορολογούμενους  τίτλους  του 

Δημοσίου  και  όχι  σε  τραπεζικές  καταθέσεις,  των  οποίων  οι  τόκοι 

φορολογούνται, ή σε ακίνητα, που επιβαρύνονται με φόρους περιουσίας.

  Συνέπειες της φοροαποφυγής.
Η  φοροαποφυγή  ασκεί  δυσμενείς  επιδράσεις  τόσο  στην  οικονομική 

συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων όσο και στην ταμιευτική λειτουργία των 

φόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στους έμμεσους φόρους.

Οι  επιχειρήσεις,  που παράγουν τα φορολογούμενα προϊόντα-  τα οποία 

αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτηση, λόγω υψηλότερων τιμών- θα αναγκασθούν 

να περικόψουν την παραγωγή τους. Αν οι  απελευθερούμενοι συντελεστές 

παραγωγής δεν μπορούν να βρουν απασχόληση σε άλλους κλάδους- που 

δεν  φορολογούνται  ή  φορολογούνται  ηπιότερα-  λόγω  υψηλού  βαθμού 

εξειδίκευσης,  γεωγραφικών  εμποδίων,  θα  σημειωθούν  δύο  αρνητικές 

εξελίξεις:  Η  μείωση  της  ζήτησης  των  φορολογουμένων  προϊόντων  θα 

οδηγήσει  σε  μείωση  της  απασχόλησης  και  του  ΑΕΠ,  ενώ η  αύξηση  της 

ζήτησης  των  μη  φορολογούμενων  προϊόντων  θα  οδηγήσει  πιθανώς  σε 

πληθωρισμό  (αν  η  οικονομία  λειτουργεί  κοντά  στο  επίπεδο  της  πλήρους 

απασχόλησης). 

Η ταμιευτική λειτουργία των φόρων επηρεάζεται από την φοροαποφυγή 

με τρεις τρόπους:

 Αν η ζήτηση του φορολογούμενου προϊόντος είναι ανελαστική- δηλαδή 

ελάχιστα επηρεάζεται  από τις  μεταβολές των τιμών- όπως συμβαίνει 

στα τσιγάρα,  οι  καταναλωτές,  με  δεδομένο το εισόδημα και  τη  μέση 
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ροπή προς κατανάλωση, θα αναγκασθούν να περιορίσουν τη ζήτηση 

άλλων αγαθών με ελαστική ζήτηση, όπως είδη αναψυχής. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης 

επί αγαθών με ελαστική ζήτηση.

 Η μείωση της παραγωγής στους κλάδους, που προσφέρουν προϊόντα 

με  ελαστική  ζήτηση,  θα  οδηγήσει  σε  μείωση  των  κερδών  τους  και 

επομένως  σε  μείωση  των  εσόδων  από  το  ΦΕΝΠ.  Επίσης,  ο 

περιορισμός της απασχόλησης στους κλάδους αυτούς θα οδηγήσει και 

στον  περιορισμό  των  εσόδων  από  το  ΦΕΦΠ,  τον  οποίο  θα 

κατέβαλλαν οι απολυόμενοι μισθωτοί.

 Θα  εκδηλωθούν  δευτερογενείς  επιδράσεις,  οι  οποίες  θα  πλήξουν 

περαιτέρω  την  αποδοτικότητα  του  φορολογικού  συστήματος. 

Πράγματι, η μείωση της απασχόλησης σε ορισμένους κλάδους, λόγω 

φοροαποφυγής, θα έχει ως αποτέλεσμα την εκ μέρους των ανέργων 

μείωση της ζήτησης, η οποία προστίθεται στην πρωτογενή μείωση της 

ζήτησης.,  που  προκλήθηκε  από  την  επιβολή  ή  αύξηση  του  φόρου 

κατανάλωσης. Η δευτερογενής αυτή μείωση της ζήτησης θα περιορίσει 

ακόμη περισσότερο την παραγωγή και την απασχόληση, σε τρίτη δε 

φάση  και  τη  ζήτηση.  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  γνωστή  ως 

πολλαπλασιαστική  διαδικασία  μείωσης  του  ΑΕΠ  και  οδηγεί  σε 

συρρίκνωση  των  φορολογικών  εσόδων,  λόγω  περιορισμού  της 

φορολογικής βάσης.

Γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών του υποδείγματος.
Α) ΑΕΠ

Από το Σχήμα 1,  παρατηρούμε ότι  κατά την  διάρκεια  των ετών 1965- 

2002, δεν υπάρχει κάποια σταθερή πορεία της μεταβλητής του Ακαθάριστου 

Εγχωρίου  Προϊόντος.  Αντιθέτως,  οι  εξελίξεις  είναι  ραγδαίες.  Πιο 

συγκεκριμένα, κατά τις περιόδους 1967-1969, 1971- 1973, 1974-1976, 1977-

1979, 1981-1982, 1987-1988 και 1989-1991, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

παρουσιάζει ανόδους, με σημαντικότερες αυτές που σημειώνονται κατά τα 

έτη  1971-1973  και  1987-1988.  Ωστόσο,  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι 

σημειώνονται και σημαντικές πτώσεις του ΑΕΠ, με σημαντικότερες αυτές των 

περιόδων 1973-1974, 1984-1987 και τέλος 1991-1993.

Β) Εταιρικός Φόρος
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Βάσει του Σχήματος 2, διαπιστώνουμε ότι κατά τα έτη 1973-1974, 1982-

1984, 1991-1998 ο Εταιρικός Φόρος παρουσιάζει σημαντικές ανόδους. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 1970- 1972 η άνοδος είναι ραγδαία. Όσον 

αφορά  τα  έτη  1978-1982  και  1998-2001,  παρατηρούνται  οι  μεγαλύτερες 

πτώσεις του φόρου Εταιριών, ενώ κατά τις περίοδοι 1972-1973, 1974-1975, 

1984-1986, 1987-1988, 1990-1991 σημειώνονται οι μικρότερες κάθοδοι.

Γ) Φόρος Εισαγωγών- Εξαγωγών
Όσον  αφορά  τον  φόρο  Εισαγωγών-  Εξαγωγών  από  το  Σχήμα  3, 

συμπεραίνουμε ότι  σημειώνεται μία κατακόρυφη πτώση κατά την περίοδο 

1965-1974, ακολουθεί μία σχετική άνοδος κατά τα έτη 1974-1979 και στην 

συνέχεια  από  το  1979  έως  το  2002  παρατηρούνται  συνεχείς  μικρές 

αυξομειώσεις της μεταβλητής.

Δ) Προσωπικός Φόρος
Σύμφωνα  με  το  Σχήμα  4,  κατά  τις  χρονικές  περιόδους  1965-1971  και 

1972-1974  ο  Προσωπικός  Φόρος  αυξάνεται  σημαντικά,  ενώ  οι  πιο 

αξιοσημείωτες πτώσεις παρατηρούνται στα έτη 1971-1972 και 1974-1975. 

Όσον  αφορά  την  περίοδο  1975-2002  σημειώνονται  μικρές  άνοδοι  και 

πτώσεις του Προσωπικού Φόρου.

Ε) Φόρος Περιουσίας
Στο Σχήμα 5, παρατηρούνται συνεχείς και ραγδαίες άνοδοι και κάθοδοι 

της φορολογίας Περιουσίας. Οι σημαντικότερες άνοδοι πραγματοποιούνται 

κατά  τις  χρονικές  περίοδοι  1969-1971,  1982-1986,  1989-1994  ενώ  οι 

μεγαλύτερες πτώσεις σημειώνονται τα έτη 1967-1969, 1972-1979 και 1986-

1989.

Στ) Φόρος Μισθοδοσίας
Σύμφωνα  με  το  Σχήμα  6,  και  όσον  αφορά  τον  Φόρο  Μισθοδοσίας, 

αυξάνεται σημαντικά κατά τα έτη 1981-1985, 1988-1991 και μειώνεται στις 

περιόδους  1985-1988  και  1991-1994.Κατά  την  διάρκεια  των  υπολοίπων 

ετών  παρατηρούνται  συνεχείς  αλλά  όχι  μεγάλες  αυξομειώσεις  της 

συγκεκριμένης φορολογίας.

Ζ) Φόρος Πωλήσεων
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O φόρος  Πωλήσεων,  βάσει  του  Σχήματος  7,  παρουσιάζει  μία  ανοδική 

πορεία κατά την χρονική περίοδο 1965-2002 σημειώνοντας ωστόσο κάποιες 

μικρές  πτώσεις  με  σημαντικότερη  αυτή  που  καταγράφεται  στα  έτη  1973- 

1978.

4.3 Συμπεράσματα

Στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο  ασχοληθήκαμε  με  την  περιγραφή  των 

μεταβλητών του υποδείγματος μας. Έτσι, συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε 

ότι  το  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν είναι  η  συνολική  αξία  σε  χρηματικές 

μονάδες  όλων  των  τελικών  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  παράγει  μια 

οικονομία σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος. Ο φόρος 

ορίζεται  ως  μια  μονομερής,  αναγκαστική  παροχή  των  ιδιωτικών  φορέων 

προς το Δημόσιο, η οποία δεν αντικρίζεται από ειδική και άμεση οικονομική 

αντιπαροχή του Δημοσίου προς τους φορολογουμένους.

Οι κατηγορίες των φόρων που αποτελούν στην συγκεκριμένη εργασία τις 

μεταβλητές του υποδείγματος είναι:

Οι  εσωτερικοί  φόροι  κατανάλωσης  που  επιβαρύνουν  τα  εγχωρίως 

παραγόμενα  και  καταναλισκόμενα  προϊόντα,  και  οι  εξωτερικοί  φόροι 

κατανάλωσης ή δασμούς ,  που επιβαρύνουν τα εισαγόμενα προϊόντα (τα 

εξαγόμενα συνήθως δε φορολογούνται).

Οι φόροι περιουσίας, οι οποίοι επιβαρύνουν το σύνολο ή μέρος της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων. Οι προσωπικοί φόροι, 

οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του εισοδήματος ή της περιουσίας, 

τις προσωπικές συνθήκες, την οικογενειακή κατάσταση, τον τρόπο κτήσης 

του εισοδήματος και άλλα στοιχεία του φορολογουμένου. 

Οι  φόροι  εταιριών, οι  οποίοι επιβάλλονται  στα  κέρδη  που 

πραγματοποιούνται από τις  επιχειρήσεις ή τις ενώσεις και περιλαμβάνουν 

συχνά  τα  κεφαλαιουχικά   κέρδη  μιας  επιχείρησης.  Ο  φόρος  μισθωτών 

υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)  ο οποίος  είναι ένα ποσό που παρακρατείται από τον 

φόρο εισοδήματος της επόμενης χρονιάς.

Και  τέλος,  ο  φόρος  πωλήσεων,  ο  οποίος  επιβάλλεται  στα  νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας των 

καυσίμων, στο 4% της καθαρής αξίας πώλησης εμπορευμάτων και στο 8% 

της καθαρής αξίας της παροχής υπηρεσιών.

Ελευθερίου Ευδοξία 63



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

4.4 Βιβλιογραφία

 Βασίλειος Α. Δαλαμάγκας (Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών), 2003, 

Εκδόσεις Κριτική, «Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική».

 Υπουργείο Οικονομίας και οικονομικών, «Οδηγίες για την 

συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων οικονομικού έτους 2007».

 Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, (2003), ‹‹Διεθνής Οικονομική, 

Θεωρία και Πολιτική››, Εκδόσεις Κριτική

 http://www.econ.uoi.gr/metaptixiakes_spoudes/ergasies%20Msc/2003

_04/politi/politi.pdf

Ελευθερίου Ευδοξία 64



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Κεφάλαιο 5 Στασιμότητα των μεταβλητών

5.1 Εισαγωγή

Τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας περιορίζονται στο μέσο 

και στη διακύμανση. Σε μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας εκτός από 

το μέσο και τη διακύμανση έχουμε και τη συνδιακύμανση. Επομένως από 

ένα  μόνο  δείγμα  παρατηρήσεων  δεν  μπορούμε  να  εκτιμήσουμε  τις 

παραπάνω  παραμέτρους.  Το  πρόβλημα  που  δημιουργείται  μπορεί  να 

απλοποιηθεί με την υπόθεση της στασιμότητας (stationarity).

Επομένως μια στοχαστική διαδικασία είναι στάσιμη όταν οι ιδιότητες της 

δεν επηρεάζονται από μία αλλαγή μέτρησης της χρονικής περιόδου, δηλαδή 

η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή τη χρονική περίοδο t είναι 

ακριβώς  ίδια  με  τη  συνδυασμένη  συνάρτηση  πιθανότητας  με  αρχή  τη 

χρονική περίοδο t+k. Όπου k είναι μια τυχαία χρονική περίοδος κατά μήκος 

του άξονα του χρόνου. Με απλά λόγια, μια μεταβλητή είναι στάσιμη όταν σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους έχει  τον ίδιο μέσο.  Άρα σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λέμε ότι σε μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας ο μέσος 

και η διακύμανση δε μεταβάλλονται, ενώ η συνδιακύμανση είναι συνάρτηση 

μόνο χρονικών υστερήσεων ή προηγήσεων Mills (1991)

5.2 Έλεγχος της στασιμότητας με τους συντελεστές 
αυτοσυσχέτισης

Για την μεταβλητή ΑΕΠ
Έχω 16 συντελεστές αυτοσυσχέτισης. Από τον πίνακα 8, παρατηρώ ότι το 

ιστόγραμμα  βρίσκεται  έξω  από  τις  διακεκομμένες  γραμμές.  Επομένως, 

σύμφωνα  με  το  test του  Barlet η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι  στάσιμη. 

Επίσης, σύμφωνα με τον έλεγχο των Box & Pierce, το probability είναι πολύ 

μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 5% άρα η χρονολογική 

σειρά δεν είναι στάσιμη.
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Συνεπώς, παίρνουμε τις πρώτες διαφορές ώστε η χρονολογική σειρά να 

γίνει η στάσιμη. Στις πρώτες διαφορές, από τον πίνακα 9, βλέπουμε ότι τα 

ιστογράμματα βρίσκονται εντός των διακεκομμένων γραμμών. Επομένως, η 

χρονολογική σειρά είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές.

Για την μεταβλητή του Φόρου εισαγωγών- εξαγωγών.
Σύμφωνα  με  τον  πίνακα  10,  διαπιστώνουμε  ότι  το  ιστόγραμμα  της 

μεταβλητής του φόρου εισαγωγών εξαγωγών, στα επίπεδα, βρίσκεται έξω 

από τις διακεκομμένες γραμμές. Επομένως, σύμφωνα με το test του Barlet η 

χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιμη. Επίσης, σύμφωνα με τον έλεγχο των 

Box &  Pierce,  το  probability είναι  πολύ  μικρότερο  του  επιπέδου 

σημαντικότητας,  δηλαδή  του  5%  άρα  η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι 
στάσιμη.  Συνεπώς,  παίρνουμε τις  πρώτες  διαφορές  ώστε  η χρονολογική 

σειρά να γίνει η στάσιμη.  Πράγματι, στις πρώτες διαφορές βλέπουμε ότι τα 

ιστογράμματα βρίσκονται εντός των διακεκομμένων γραμμών (πίνακας 11). 

Επομένως, η χρονολογική σειρά γίνεται στάσιμη στις πρώτες διαφορές.
Για την μεταβλητή του Προσωπικού φόρου

Το ιστόγραμμα της μεταβλητής του προσωπικού φόρου (πίνακας 12), στα 

επίπεδα,  βρίσκεται  έξω  από  τις  διακεκομμένες  γραμμές.  Επομένως, 

σύμφωνα  με  το  test του  Barlet η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι  στάσιμη. 

Επίσης, σύμφωνα με τον έλεγχο των Box & Pierce, το probability είναι πολύ 

μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 5% άρα η χρονολογική 

σειρά δεν είναι στάσιμη. Συνεπώς, παίρνουμε τις πρώτες διαφορές ώστε η 

χρονολογική σειρά να γίνει η στάσιμη.

Πράγματι,  στις  πρώτες  διαφορές  βλέπουμε  ότι  τα  ιστογράμματα 

βρίσκονται εντός των διακεκομμένων γραμμών (πίνακας 13). Επομένως, η 

χρονολογική σειρά έγινε στάσιμη.
 Για την μεταβλητή του Φόρου περιουσίας

Αντίστοιχα και το ιστόγραμμα της μεταβλητής του φόρου περιουσίας, στα 

επίπεδα  (πίνακας  14),  βρίσκεται  έξω  από  τις  διακεκομμένες  γραμμές. 

Επομένως, σύμφωνα με το  test του  Barlet η χρονολογική σειρά δεν είναι 

στάσιμη. Επίσης, σύμφωνα με τον έλεγχο των  Box &  Pierce, το  probability 

είναι πολύ μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 5% άρα η 

χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιμη.

Ελευθερίου Ευδοξία 66



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Παίρνοντας  λοιπόν  τις  πρώτες  διαφορές  παρατηρούμε  ότι  τα 

ιστογράμματα  βρίσκονται  εντός  των  διακεκομμένων  γραμμών  και  τα 

probability είναι  μεγαλύτερα  του  επιπέδου  σημαντικότητας  (5%)  (πίνακας 

15). Συνεπώς, η χρονολογική σειρά έγινε στάσιμη.

Για την μεταβλητή του Φόρου μισθοδοσίας
Βλέπουμε  ότι  το  ιστόγραμμα  (πίνακας  16)  της  μεταβλητής  του  φόρου 

μισθοδοσίας, στα επίπεδα, βρίσκεται έξω από τις διακεκομμένες γραμμές. 

Σύμφωνα  με  το  test του  Barlet,  η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι  στάσιμη. 

Επίσης, από τον έλεγχο των Box & Pierce, το probability είναι μικρότερο του 

επιπέδου σημαντικότητας, δηλαδή του 5% και συνεπώς η χρονολογική σειρά 

δεν είναι στάσιμη.
Στις  πρώτες  διαφορές  (πίνακας  17)  βλέπουμε  ότι  τα  ιστογράμματα 

βρίσκονται  εντός  των  διακεκομμένων  γραμμών  και  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα του  επιπέδου σημαντικότητας  (5%).  Συνεπώς,  η  χρονολογική 

σειρά έγινε στάσιμη.
Για την μεταβλητή του Φόρου πωλήσεων

Όσον  αφορά  τον  φόρο  πωλήσεων,  στα  επίπεδα  (πίνακας  18),  το 

ιστόγραμμα βρίσκεται έξω από τις διακεκομμένες γραμμές. Έτσι σύμφωνα με 

το test του Barlet, η χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιμη. Επίσης, από τον 

έλεγχο  των  Box &  Pierce,  το  probability είναι  μικρότερο  του  επιπέδου 

σημαντικότητας,  δηλαδή  του  5%  άρα  η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι 
στάσιμη.

Στις πρώτες διαφορές τα ιστογράμματα (πίνακας 19) βρίσκονται εντός των 

διακεκομμένων γραμμών και τα probability είναι μεγαλύτερα του επιπέδου 

σημαντικότητας (5%). Συνεπώς, η χρονολογική σειρά έγινε στάσιμη.
Για την μεταβλητή του Εταιρικού Φόρου

Στην  περίπτωση  του  Φόρου  Εταιριών,  στα  επίπεδα,  το  ιστόγραμμα 

βρίσκεται έξω από τις διακεκομμένες γραμμές (πίνακας 20). Έτσι σύμφωνα 

με το  test του  Barlet, η χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιμη. Επίσης, από 

τον έλεγχο των  Box &  Pierce, το  probability είναι μικρότερο του επιπέδου 

σημαντικότητας,  δηλαδή  του  5%  άρα  η  χρονολογική  σειρά  δεν  είναι 
στάσιμη.
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Στις  πρώτες  διαφορές  τα  ιστογράμματα  δεν  ξεφεύγουν  των 

διακεκομμένων γραμμών (πίνακας 21) και τα probability είναι μεγαλύτερα του 

επιπέδου σημαντικότητας (5%). Κατά συνέπεια, η χρονολογική σειρά γίνεται 

στάσιμη.

5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ

Χρησιμοποιώντας  το  Eviews πραγματοποιούμε  τον  έλεγχο  της 

στασιμότητας  με  τη  μοναδιαία  ρίζα  για  τις  επτά  μεταβλητές  του 

υποδείγματός.  Στο  Eviews επιλέγουμε τη διαδρομή  View->Unit Root Test 

προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey – 
Fuller στο επίπεδο καθώς και στις πρώτες διαφορές.

Οι  έλεγχοι  των Dickey –  Fuller  για  τη  μοναδιαία  ρίζα γίνονται  από τις 

εξισώσεις:

a) 2 1t t tY Uδ −∆ = Υ +         (εξίσωση λευκού θορύβου)

b) 0 2 1t t tY Y Uδ δ −∆ = + +  (εξίσωση  λευκού  θορύβου  με 

περίπατο)

c) 0 1 2 1t t tY t Uδ δ δ −∆ = + + Υ +

Έτσι, πραγματοποιούμε τους παρακάτω ελέγχους, τα αποτελέσματα των 

οποίων προέρχονται από το Παράρτημα 2:

 Στο επίπεδο χωρίς τάση και σταθερά
Πραγματοποιώντας τον έλεγχο των  Dickey –  Fuller στο επίπεδο χωρίς 

τάση και σταθερά και με 0 χρονικές υστερήσεις, βρίσκουμε ότι το  t-statistic 

του επαυξημένου Dickey – Fuller είναι μεγαλύτερο από τις κρίσιμες τιμές σε 

επίπεδα  σημαντικότητας  1%,  5%  και  10%.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  στις 

περιπτώσεις  της  μίας  και  των  δύο  χρονικών  υστερήσεων.  Συνεπώς,  στα 

επίπεδα βρισκόμαστε στην περιοχή  Ho όπου η μεταβλητή  GDP δεν είναι 
στάσιμη.

 Στο επίπεδο με σταθερά
Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  των  Dickey –  Fuller στο  επίπεδο  με 

σταθερά,  αρχικά  με  μηδέν,  στην  συνέχεια  με  μία  και  στο  τέλος  με  δύο 

χρονικές υστερήσεις βρίσκουμε ότι το  t-statistic του επαυξημένου  Dickey – 

Fuller είναι μεγαλύτερο από τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας 
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1%, 5% και 10%.Άρα, βρισκόμαστε στην περιοχή Ho όπου η μεταβλητή GDP 

δεν είναι στάσιμη.

 Στο επίπεδο με σταθερά και τάση
Πραγματοποιώντας τον έλεγχο των Dickey – Fuller στο επίπεδο με τάση 

και σταθερά, με μηδέν, με μία και με δύο χρονικές υστερήσεις παρατηρούμε 

ότι το  t-statistic  του επαυξημένου Dickey – Fuller είναι μεγαλύτερο από τις 

κρίσιμες  τιμές  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,  5% και  10%.  Επομένως, 

βρισκόμαστε στην περιοχή  Ho όπου η μεταβλητή  GDP δεν είναι στάσιμη 
στα επίπεδα.

 Στις πρώτες διαφορές χωρίς σταθερά και τάση.
Πραγματοποιώντας τον έλεγχο των Dickey – Fuller στις πρώτες διαφορές 

χωρίς  σταθερά  και  τάση  και  στις  περιπτώσεις  των  μηδέν,  μίας  και  δύο 

χρονικών  υστερήσεων,  παρατηρούμε  ότι  το  t-statistic  του  επαυξημένου 

Dickey –  Fuller είναι  μικρότερο  από  τις  κρίσιμες  τιμές  σε  επίπεδα 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Άρα, βρισκόμαστε στην περιοχή Hα όπου 

η μεταβλητή GDP είναι στάσιμη.

 Στις πρώτες διαφορές με σταθερά 
Πραγματοποιώντας τον έλεγχο των Dickey – Fuller στις πρώτες διαφορές 

με σταθερά, με μηδέν, μία και δύο χρονικές υστερήσεις βρίσκουμε ότι το  t-

statistic του επαυξημένου  Dickey –  Fuller είναι μικρότερο από τις κρίσιμες 

τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Άρα, βρισκόμαστε στην 

περιοχή Hα όπου η μεταβλητή GDP είναι στάσιμη.

 Στις πρώτες διαφορές με σταθερά και τάση
Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των  Dickey –  Fuller στις πρώτες διαφορές 

με σταθερά και τάση αρχικά με μηδέν και έπειτα με μία και δύο χρονικές 

υστερήσεις, υπολογίζουμε ότι το t-statistic του επαυξημένου Dickey – Fuller 

είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές σε επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10%. Συνεπώς, βρισκόμαστε στην περιοχή Hα όπου η μεταβλητή  GDP 

είναι στάσιμη.

Με τον  ίδιο  τρόπο πραγματοποιούμε τον  επαυξημένο έλεγχο Dickey – 

Fuller και για τις υπόλοιπες μεταβλητές και στην συνέχεια συμπληρώνουμε 

τους παρακάτω στατιστικούς πίνακες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
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 GDP
Βάσει του στατιστικού πίνακα 1, τα στατιστικά των  Dickey-Fuller και του 

επαυξημένου  D-F είναι  μεγαλύτερα και  στις  τρεις  μορφές των εξισώσεων 

από τις κρίσιμες τιμές του  MacKinnon για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10% για τα επίπεδα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Συνεπώς, η 

μεταβλητή του ΑΕΠ στα επίπεδα της είναι μη στάσιμη.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή  του  ΑΕΠ  είναι  στάσιμη στις  πρώτες  διαφορές  και  στις  τρεις 

μορφές των εξισώσεων.

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Μάλιστα, η τρίτη μορφή, 

είναι η καλύτερη μορφή εφόσον έχει και το μικρότερο Akaike.

 TCI
Όσον  αφορά  τον  Φόρο  Εταιριών,  από  τον  στατιστικό  πίνακα  2, 

παρατηρούμε ότι τα στατιστικά των Dickey-Fuller και του επαυξημένου D-F 

στα επίπεδα είναι μεγαλύτερα και στις τρεις μορφές των εξισώσεων από τις 

κρίσιμες τιμές του MacKinnon για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

του. Συνεπώς, η μεταβλητή του Εταιρικού Φόρου στα επίπεδα της είναι μη 
στάσιμη.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή του Εταιρικού Φόρου είναι  στάσιμη στις  πρώτες διαφορές και 

στις τρεις μορφές των εξισώσεων.

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Μάλιστα, η πρώτη μορφή 

(χωρίς  τάση  και  σταθερά),  είναι  η  καλύτερη  μορφή  εφόσον  έχει  και  το 

μικρότερο Akaike.

 TOC
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Σύμφωνα  με  τον  στατιστικό  πίνακα  3,  στην  περίπτωση  του  Φόρου 

Εισαγωγών Εξαγωγών, τα στατιστικά των Dickey-Fuller και του επαυξημένου 

D-F είναι μεγαλύτερα στα επίπεδα και στις τρεις μορφές των εξισώσεων από 

τις κρίσιμες τιμές του  MacKinnon για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 

10%.  Συνεπώς,  η  μεταβλητή  του  Φόρου  Εισαγωγών  Εξαγωγών  στα 

επίπεδα της είναι μη στάσιμη.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή  του  Φόρου Εισαγωγών Εξαγωγών είναι  στάσιμη στις  πρώτες 

διαφορές και στις τρεις μορφές των εξισώσεων.

Δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση  στα  κατάλοιπα και  στις  τρεις  μορφές  των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πρώτη μορφή, είναι η καλύτερη μορφή εφόσον έχει το μικρότερο Akaike.

 TPI
Βάσει του στατιστικού πίνακα 4, βλέπουμε ότι τα στατιστικά των  Dickey-

Fuller και του επαυξημένου  D-F είναι μεγαλύτερα στην πρώτη και δεύτερη 

μορφή των εξισώσεων από τις κρίσιμες τιμές του  MacKinnon για επίπεδα 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Συνεπώς, η μεταβλητή του Προσωπικού 

Φόρου στα επίπεδα της είναι μη στάσιμη στην πρώτη και δεύτερη μορφή.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή του Προσωπικού Φόρου είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές και 

στις τρεις μορφές των εξισώσεων.

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το  επίπεδο σημαντικότητας  5%.  Τέλος,  η  πρώτη μορφή 

(χωρίς σταθερά και χωρίς τάση), είναι η καλύτερη μορφή εφόσον έχει και το 

μικρότερο Akaike.

 TPP
Τα στατιστικά των  Dickey-Fuller και του επαυξημένου  D-F στα επίπεδα 

είναι μεγαλύτερα στην πρώτη μορφή των εξισώσεων από τις κρίσιμες τιμές 
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του MacKinnon για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και στην τρίτη 

μορφή για επίπεδο σημαντικότητας 1% (στατιστικός πίνακας 5). Επομένως, 

η μεταβλητή του Φόρου Περιουσίας στα επίπεδα της είναι μη στάσιμη για 

επίπεδα 1% 5% και 10% στην 1η μορφή εξισώσεων και 1% στην 3η μορφή.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή του Φόρου Περιουσίας είναι  στάσιμη στις πρώτες διαφορές και 

στις τρεις μορφές των εξισώσεων.

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το  επίπεδο σημαντικότητας  5%.  Τέλος,  η  πρώτη μορφή 

εξισώσεων, είναι η καλύτερη μορφή εφόσον έχει το μικρότερο Akaike.

 TSS
Σύμφωνα με τον στατιστικό πίνακα 6, τα στατιστικά των Dickey-Fuller και 

του επαυξημένου D-F είναι μεγαλύτερα στην πρώτη και δεύτερη μορφή των 

εξισώσεων  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon για  επίπεδα 

σημαντικότητας  1%,  5%  και  10%και  στην  τρίτη  μορφή  για  επίπεδα 

σημαντικότητας  1%  και  10%  .  Συνεπώς,  η  μεταβλητή  του  Φόρου 

Μισθοδοσίας στα  επίπεδα της είναι  μη στάσιμη  στην πρώτη και δεύτερη 

μορφή εξισώσεων για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5%, 10% και στην τρίτη 

μορφή σε επίπεδα 1% και 10%.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon και  στις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων  σε  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,5%  και  10%.Επομένως,  η 

μεταβλητή του Φόρου Μισθοδοσίας είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές και 

στις τρεις μορφές των εξισώσεων.

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα  από  το  επίπεδο  σημαντικότητας  5%.  Από  τις  τρεις  μορφές 

εξισώσεων,  η  πρώτη  είναι  η  καλύτερη  μορφή  καθώς  έχει  το  μικρότερο 

Akaike.

 TSV
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Τα  στατιστικά  των  Dickey-Fuller και  του  επαυξημένου  D-F είναι 

μεγαλύτερα και στις τρεις μορφές των εξισώσεων από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon για  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,  5%  και  10%  (στατιστικός 

πίνακας 7). Συνεπώς, η μεταβλητή του Φόρου Πωλήσεων στα επίπεδα της 

είναι μη στάσιμη.

Στις πρώτες διαφορές τα στατιστικά των  D-F και επαυξημένου  D-F είναι 

μικρότερα από τις κρίσιμες τιμές του  MacKinnon στις δύο πρώτες μορφές 

εξισώσεων σε  επίπεδα σημαντικότητας  1%,5% και  10%,  καθώς  και  στην 

τρίτη  σε  επίπεδα  1%  και  10%.  Επομένως,  η  μεταβλητή  του  Φόρου 

Πωλήσεων είναι  στάσιμη στις  πρώτες διαφορές στην πρώτη και  δεύτερη 

μορφή  των  εξισώσεων σε  επίπεδα  1% ,  5% και  10% και  στην  τρίτη  σε 

επίπεδα 1% και 10% .

Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα και στις τρεις μορφές των 

εξισώσεων  D-F  στις  πρώτες  διαφορές,  εφόσον  τα  probability είναι 

μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Μάλιστα, η δεύτερη μορφή 

έχει το μικρότερο Akaike και κατά συνέπεια είναι η καλύτερη μορφή.

5.4 Συμπεράσματα

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  της  στασιμότητας  με  τους  συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης για τις μεταβλητές του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, 

του  φόρου  πωλήσεων,  του  φόρου  εισαγωγών  εξαγωγών,  του  φόρου 

μισθοδοσίας, του εταιρικού φόρου, του προσωπικού φόρου και του φόρου 

περιουσίας, παρατηρούμε ότι  οι  παραπάνω μεταβλητές στα επίπεδά τους 

δεν είναι στάσιμες.  Ωστόσο, γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Στα 

ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και με την χρήση της μοναδιαίας ρίζας για 

τον έλεγχο της στασιμότητας (με την βοήθεια των στατιστικών πινάκων).

Όσον αφορά την μεταβλητή  GDP, τα κατάλοιπά της δεν παρουσιάζουν 

αυτοσυσχέτιση  στις  πρώτες  διαφορές και η  τρίτη  μορφή  εξισώσεων  (με 

σταθερά και τάση), είναι η καλύτερη. Στην περίπτωση της μεταβλητών TCI, 

TOC,  TPI,  TPP, και  TSS  δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπά τους 

στις  πρώτες  διαφορές  και  η  καλύτερη  μορφή  εξισώσεων  είναι η  πρώτη 

(χωρίς  τάση  και  σταθερά).  Τέλος,  όσον  αφορά  την  μεταβλητή  TSV,  τα 
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κατάλοιπά της δεν παρουσιάζουν  αυτοσυσχέτιση στις πρώτες διαφορές και 

η καλύτερη μορφή εξισώσεων είναι η δεύτερη ( με σταθερά).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 Συνολοκλήρωση (Μακροχρόνιες σχέσεις των 
μεταβλητών)

6.1 Εισαγωγή

Όταν  τα  δεδομένα  που  χρησιμοποιούνται  σε  ένα  υπόδειγμα  δεν 

προέρχονται  από  στάσιμες  χρονικές  σειρές  έχουμε  το  πρόβλημα  της 

κίβδηλης  παλινδρόμησης.  Το  πρόβλημα  της  κίβδηλης  παλινδρόμησης 

μπορεί  επίσης να συμβεί  όταν δύο χρονικές σειρές σε μία παλινδρόμηση 

έχουν  υψηλή συσχέτιση,  ενώ δεν  έχουν  καμία  πραγματική  σχέση μεταξύ 

τους. Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις 

δύο χρονικές σειρές (Granger and Newbold 1974). Στις περιπτώσεις αυτές 

έχει προταθεί να χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι τα επίπεδα 

των χρονικών σειρών. Τις περισσότερες φορές, αυτό που ενδιαφέρει τους 

ερευνητές είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα των χρονικών 

σειρών, και όχι στις διαφορές τους, όπου οι χρονικές σειρές αναφέρονται σε 

βραχυχρόνιες καταστάσεις για το φαινόμενο που ερευνούν.

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ο  προσδιορισμός  της  τάξης 

ολοκλήρωσης ενός γραμμικού συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων χρονικών 

σειρών.  Πάνω στην ιδέα αυτής της ολοκλήρωσης βασίζεται  η  έννοια  των 

συνολοκληρωμένων  διαδικασιών.  Επομένως,  αν  οι  χρονικές  σειρές 

(μεταβλητές)  είναι  μη  στάσιμες  στα  επίπεδά  τους,  μπορούν  να 

ολοκληρωθούν με  βαθμό  ολοκλήρωσης  1  όταν  οι  πρώτες  διαφορές  τους 

είναι στάσιμες. Οι μεταβλητές αυτές μπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν 

αν  υπάρχει  ένας  ή  περισσότεροι  γραμμικοί  συνδυασμοί  μεταξύ  των 

μεταβλητών που να είναι  στάσιμοι.  Αν οι  μεταβλητές συνολοκληρώνονται, 

τότε υπάρχει μία σταθερή μακρο – πρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ τους.

Ένα  σύνολο  μη  στάσιμων  χρονικών  σειρών  λέμε  ότι  είναι 

συνολοκληρωμένο αν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών 
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αυτών  σειρών,  ο  οποίος  είναι  στάσιμος,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  ο 

συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει μία στοχαστική τάση.

Ο  γραμμικός  αυτός  συνδυασμός  των  χρονικών  σειρών  ονομάζεται 

εξίσωση συνολοκλήρωσης.

Κατά  συνέπεια,  στο  συγκεκριμένο  κεφάλαιο  θα  ασχοληθούμε  με  την 

εύρεση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  εντολές  στο  E-views που  θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι οι παρακάτω:  generate →  u=resid → view →  unit 

root →level = none → user specified=0, 1, 2.

6.2  Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο των Engle– 
Granger

Η μέθοδος των Engle – Granger (1987), η οποία ονομάζεται και μέθοδος 

συνολοκλήρωσης  βάσει  των  καταλοίπων  στηρίζεται  στον  έλεγχο  της 

στασιμότητας των καταλοίπων.

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου των Engel –  Granger, κάνουμε τις 

δύο παρακάτω υποθέσεις:

• 0 2: 0H δ =  (Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών)

• 2: 0Hα δ <  (Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών)

Η μηδενική υπόθεση Ηο απορρίπτεται όταν το t- statistic του συντελεστή δ 

των καταλοίπων για κάθε εξίσωση είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon.

Η μέθοδος των Engle – Granger μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες 

από δύο μεταβλητές. Για τον έλεγχο αυτό οι Engle – Granger πρότειναν τα 

παρακάτω βήματα:

 Βήμα  1: Βρίσκουμε  την  τάξη  ολοκλήρωσης  όλων  των  μεταβλητών 

χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών.

 Αν η τάξη ολοκλήρωσης όλων των μεταβλητών είναι ίδια τότε

συνεχίζουμε τη διαδικασία της συνολοκλήρωσης.

 Αν η τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών δεν είναι ίδια για όλες τις 

μεταβλητές  τότε  λέμε  ότι  δεν  υπάρχει  συνολοκλήρωση  μεταξύ  των 
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μεταβλητών  που  εξετάζουμε  ή  υπάρχει  συνολοκλήρωση  μεταξύ 

εκείνων των μεταβλητών μόνο που έχουν την ίδια τάξη ολοκλήρωσης 

οπότε συνεχίζουμε τη διαδικασία με τις μεταβλητές αυτές.

 Αν όλες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτιμούμε με 

τη  μέθοδο  των  ελαχίστων  τετραγώνων  την  εξίσωση  (εξίσωση 

συνολοκλήρωσης) για τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.

Βήμα  2: Εφαρμόζουμε  τη  μεθοδολογία  των  μοναδιαίων  ριζών  για  τη 

στασιμότητα  των  καταλοίπων  (σφάλματα  ισορροπίας)  στην  παρακάτω 

εξίσωση:
1

2 1
1

ˆ ˆ
p

t i tt t
i

U U i U eδ β
−

−−
=

∆ = + ∆ +ε
Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαμβάνει σταθερό όρο διότι τα  κατάλοιπα 

ˆtU  που προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω 

από το μηδέν. Για τον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων ˆtU  οι Engle 

– Granger παρουσίασαν έναν πίνακα με κρίσιμες τιμές για τον έλεγχο αυτό 

διαφορετικό από αυτό με τα στατιστικά των ελέγχων των Dickey – Fuller.

Οι  υποθέσεις  που  ελέγχουμε  για  την  παραπάνω  εξίσωση  είναι  οι 

παρακάτω:

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

δηλαδή δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των

μεταβλητών)

• Ηα: δ2 < 0 (όταν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα

δηλαδή υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών)

• Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν tδ2 < τ (κρίσιμη

τιμή του πίνακα των Engle - Granger).

6.3 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης.

ρ=0 ρ=1 ρ=2
DF/ADF -5.806

5
-3.681

4
-3.3606

LM(1) 3.5255 0.1518 0.5088
Akaike 2.7159 2.6412 2.7073
Swartz 2.7604 2.731 2.8483
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Πίνακας : Πίνακας Engle – Granger για συνολοκλήρωση

Παρατηρούμε ότι το t-statistic του συντελεστή δ των καταλοίπων για κάθε 

εξίσωση  είναι  μικρότερο  από  τις  κρίσιμες  τιμές  του  MacKinnon.  Κατά 

συνέπεια, τα κατάλοιπα είναι στάσιμα στα επίπεδά τους και στα τρία επίπεδα 

σημαντικότητας  (1%,  5%  και  10%).  Επομένως,  οι  μεταβλητές  του 

προσωπικού  φόρου,  του  εταιρικού  φόρου,  του  φόρου  μισθοδοσίας,  του 

φόρου πωλήσεων, του φόρου εισαγωγών- εξαγωγών, του φόρου περιουσίας 

και  του  ακαθάριστου  εθνικού  προϊόντος  συνολοκληρώνονται. Δηλαδή 

υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών.

Για ρ=0, ρ=1 και ρ=2 δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα εφόσον 

το probability είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  η καλύτερη μορφή από τις  τρεις, 

είναι αυτή με ρ=1 καθώς  παρουσιάζει την μικρότερη τιμή Akaike.

6.4 Συμπεράσματα

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τον  έλεγχο  Engle Granger,  καταλήξαμε  στο 

συμπέρασμα  ότι  οι  μεταβλητές  του  προσωπικού  φόρου,  του  εταιρικού 

φόρου,  του  φόρου  μισθοδοσίας,  του  φόρου  πωλήσεων,  του  φόρου 

εισαγωγών- εξαγωγών, του φόρου περιουσίας και του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος  συνολοκληρώνονται. Δηλαδή  υπάρχει  μακροχρόνια  σχέση 
μεταξύ των μεταβλητών αυτών.

6.5 Βιβλιογραφία

 Κάτος Α.Β. (2004), «Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές», 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός

 Χρήστου Κ.Γ., (2002), «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», Αθήνα: 

Εκδόσεις Gutenberg

 Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987) Cointegration and error 

correction: Representation, estimation and testing.

 http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson%209(MSc%20Inf).pdf

Ελευθερίου Ευδοξία 78

http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson 9(MSc Inf).pdf


Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

Κεφάλαιο 7 Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (βραχυχρόνιες 
σχέσεις των μεταβλητών)

7.1 Εισαγωγή

Η  μέθοδος  της  συνολοκλήρωσης  είναι  ένας  τρόπος  με  τον  οποίο 

μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει 

μεταξύ  δύο  ή  περισσότερων  μεταβλητών.  Οι  Engel και  Granger (1987) 

έδειξαν ότι αν δύο μεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει 

μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας  μεταξύ  αυτών  των  μεταβλητών. 

Βραχυχρόνια  όμως  οι  μεταβλητές  αυτές  μπορεί  να  βρίσκονται  σε 

ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας μεταξύ αυτών των 

δύο μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που ονομάζεται 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας (ανισορροπίας) 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  συνενώσει  τη  βραχυχρόνια  με  τη 

μακροχρόνια  περίοδο.  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  για  τη  συνένωση 

αυτή  λέγεται  μηχανισμός  διόρθωσης  σφάλματος  (Error Correction 

Mechanism ECM). Άρα η συνάρτηση που προκύπτει  για να συνδέσει  τη 

βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών δίνεται από 

τη σχέση:       

                            [ ] 1* , ... *t t t t tY lag Y U Uλ −∆ = ∆ ∆ Χ + +

• Όπου 1tU −  είναι το σφάλμα ισορροπίας

• -1<λ<0 είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής

• ,t tY∆ ∆ Χ  είναι οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών Y και X οι οποίες 

είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης

7.2 Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος
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Στο παράδειγμά μας τρέχουμε στο Eviews τις παρακάτω παλινδρομήσεις, 

οι οποίες αποτελούν τις εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος:

TCI - GDP

DTCI  DTCI(-1) DTCI(-2) DTCI(-3)  DTCI(-4)

DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

TOC – GDP

     DTOC  DTOC(-1) DTOC(-2) DTOC(-3)  DTOC(-4)

  DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

TPI – GDP

  DTPI  DTPI(-1) DTPI(-2) DTPI(-3)  DTPI(-4)

         DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

TPP – GDP

 DTPP  DTPP(-1) DTPP(-2) DTPP(-3)  DTPP(-4)

         DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

TSS – GDP

DTSS  DTSS(-1) DTSS(-2) DTSS(-3)  DTSS(-4)

         DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

TSV – GDP

        DTSV  DTSV(-1) DTSV(-2) DTSV(-3)  DTSV(-4)

    DGDP(-1) DGDP(-2) DGDP(-3) DGDP(-4) U(-1)

7.3 Εμπειρικά αποτελέσματα υποδειγμάτων διόρθωσης 
σφάλματος

TCI - GDP
   Παρατηρούμε  από  τον  πίνακα  22,  ότι  ο  συντελεστής  λ,  γνωστός  ως 

συντελεστής προσαρμογής είναι αρνητικός (= -0.07) αλλά όχι και στατιστικά 

σημαντικός,  καθώς  το   probability (=  0.6107)   είναι  μεγαλύτερο  από  το 

επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Για να κάνω τη μεταβλητή στατιστικά σημαντική αφαιρώ τη μεταβλητή με 

το μεγαλύτερο probability, δηλαδή το DGDP(-3).

Παρατηρούμε τώρα (πίνακας 23), ότι ο συντελεστής λ είναι αρνητικός (= 

-0.068)  αλλά  μη  στατιστικά  σημαντικός,  εφόσον  το  probability ισούται  με 

0.6152. Επομένως, αφαιρώ τη μεταβλητή που έχει το μεγαλύτερο probability, 

δηλαδή την μεταβλητή DTCI(-4).

Από τον πίνακα 24 βλέπουμε ότι για μια ακόμη φορά   ο συντελεστής λ 

είναι  αρνητικός  (=  -0.070)  αλλά  όχι  στατιστικά  σημαντικός,  καθώς  το 

probability   (= 0.5999), είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%. 

Κατά συνέπεια,  αφαιρώ τη μεταβλητή που έχει  το μεγαλύτερο  probability, 

δηλαδή την μεταβλητή DTCI(-2).

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 25 ο συντελεστής λ είναι αρνητικός (= 

-0.063)  και  μη  στατιστικά  σημαντικός,  εφόσον  το  probability  (=  0.6167), 

δηλαδή είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%. Έτσι, αφαιρώ τη 

μεταβλητή που έχει το μεγαλύτερο probability, δηλαδή την μεταβλητή DTCI(-

3).

Και σε αυτήν την περίπτωση (πίνακας 26) βλέπουμε ότι ο συντελεστής λ 

είναι αρνητικός (= -0.054) και μη στατιστικά σημαντικός, καθώς το probability 

(= 0.6588) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%. Επομένως, 

αφαιρούμε τη μεταβλητή με το μεγαλύτερο probability, δηλαδή την μεταβλητή 

DGDP(-4).

Από  τον  πίνακα  27,  μετά  την  αφαίρεση  της  μεταβλητής  DGDP(-4), 

παρατηρούμε  ότι  για  μια  ακόμη  φορά  ο  συντελεστής  λ  είναι  αρνητικός 

(-0.034) και μη στατιστικά σημαντικός, καθώς το probability  (= 0.7489) είναι 

μεγαλύτερο  του  επιπέδου  σημαντικότητας  5%.  Συνεπώς,  πρέπει  να 

αφαιρέσουμε  τη  μεταβλητή  με  το  μεγαλύτερο  probability,  δηλαδή  την 

μεταβλητή DGDP(-1).

Ομοίως,  μετά την  αφαίρεση της μεταβλητής  DGDP(-1)  (πίνακας 28),  ο 

συντελεστής  λ  είναι  αρνητικός  (-0.0086)  και  μη  στατιστικά  σημαντικός, 

εφόσον  το  probability (=  0.9362)  είναι  μεγαλύτερο  του  επιπέδου 

σημαντικότητας 5%.Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών GDP και TCI.

TOC – GDP
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Όσον  αφορά  τις  μεταβλητές  TOC –  GDP,  παρατηρούμε  αρχικά  ότι  ο 

συντελεστής λ είναι αρνητικός (-0.0037) και μη στατιστικά σημαντικός, καθώς 

το probability (= 0.9888) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%. 

Έτσι  εξάγουμε  την  μεταβλητή  με  το  μεγαλύτερο  probability,  δηλαδή  την 

DGDP(-2). Στην συνέχεια, πραγματοποιώντας την ίδια διαδικασία αφαιρούμε 

την  μεταβλητή  DGDP(-3)  (καθώς  ο  συντελεστής  λ=0.00061  αλλά  το 

probability=  0.9981,δηλαδή  μεγαλύτερο  του  επιπέδου σημαντικότητας  5%). 

Έπειτα αφαιρούμε με την σειρά τις εξής μεταβλητές:

• DTOC(-1)  (ο  συντελεστής λ= -0.015 και  το  probability=  0.9469,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%) 

• DTOC(-4) (ο συντελεστής λ= -0.00023 και το probability= 0.9991, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTOC(-2) (ο συντελεστής λ= 0.0013 αλλά το probability= 0.9951, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTOC(-3)  (ο  συντελεστής λ= -0.021 και  το  probability=  0.9193,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-4)  (ο  συντελεστής λ= -0.004 και  το  probability= 0.9841,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία βραχυχρόνια σχέση μεταξύ 

των μεταβλητών TOC και GDP.

TPI – GDP
Στην  περίπτωση των  μεταβλητών  TPI –  GDP,  παρατηρούμε  αρχικά  ότι  ο 

συντελεστής λ είναι θετικός (0.090) αλλά μη στατιστικά σημαντικός, καθώς το 

probability (=  0.4591)  είναι  μεγαλύτερο  του  επιπέδου  σημαντικότητας  5%. 

Έτσι,  αφαιρούμε  αρχικά  την  μεταβλητή  DTPI(-3).  Έπειτα,  εξάγουμε  τις 

παρακάτω μεταβλητές:

• DGDP(-3) (ο συντελεστής λ= 0.088 αλλά το  probability= 0.4602, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPI(-4)  (ο  συντελεστής  λ= 0.104 αλλά το  probability=  0.3726,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPI(-2)  (ο  συντελεστής  λ= 0.085 αλλά το  probability=  0.4633,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)
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• DGDP(-4) (ο συντελεστής λ= 0.047 αλλά το  probability= 0.6826, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-2) (ο συντελεστής λ= 0.130 αλλά το  probability= 0.2847, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPI(-1)  (ο  συντελεστής  λ= 0.140 αλλά το  probability=  0.2576,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

Κατά συνέπεια, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών TPI  και GDP.

TPP – GDP
Στην περίπτωση των μεταβλητών  TPP –  GDP, παρατηρούμε αρχικά ότι  ο 

συντελεστής λ είναι θετικός (0.103) αλλά μη στατιστικά σημαντικός, καθώς το 

probability (=  0.4568)  είναι  μεγαλύτερο  του  επιπέδου  σημαντικότητας  5%. 

Έτσι,  αφαιρούμε  αρχικά  την  μεταβλητή  DGDP(-3).  Έπειτα,  αφαιρούμε  τις 

παρακάτω μεταβλητές:

• DTPP(-1) (ο συντελεστής λ= 0.101 αλλά το  probability= 0.4577, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPP(-4) (ο συντελεστής λ= 0.097 αλλά το  probability= 0.4678, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPP(-3) (ο συντελεστής λ= 0.096 αλλά το  probability= 0.4740, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-2) (ο συντελεστής λ= 0.083 αλλά το  probability= 0.5350, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-4) (ο συντελεστής λ= 0.120 αλλά το  probability= 0.3622, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTPP(-2) (ο συντελεστής λ= 0.032 αλλά το  probability= 0.8000, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών TPP – GDP.

TSS – GDP
Όσον αφορά τις μεταβλητές  TSS –  GDP, παρατηρούμε ότι ο συντελεστής λ 

είναι θετικός (0.1077) αλλά μη στατιστικά σημαντικός, εφόσον το probability (= 

0.6679)  είναι  μεγαλύτερο  του  επιπέδου  σημαντικότητας  5%.  Επομένως, 
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εξάγουμε αρχικά την μεταβλητή  DGDP(-1),  καθώς είναι  η μεταβλητή με το 

μεγαλύτερο  probability (=0.8206).  Στην  συνέχεια,  αφαιρούμε  τις  παρακάτω 

μεταβλητές:

• DTSS(-1)  (ο  συντελεστής  λ=  0.1204  είναι  θετικός,  αλλά  το  probability= 

0.6156, δηλαδή μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTSS(-4) (ο συντελεστής λ= 0.1216 αλλά το  probability= 0.6072, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-3) (ο συντελεστής λ= 0.1543 αλλά το probability= 0.5039, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-2) (ο συντελεστής λ= 0.1193 αλλά το probability= 0.6005, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-4) (ο συντελεστής λ= 0.1412 αλλά το probability= 0.5295, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTSS(-2) (ο συντελεστής λ= 0.0887 αλλά το  probability= 0.6686, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

Συνεπώς,  διαπιστώνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  βραχυχρόνια  σχέση μεταξύ  των 

μεταβλητών TSS και GDP.

TSV – GDP
Στην περίπτωση των μεταβλητών  TSV –  GDP, παρατηρούμε αρχικά ότι  ο 

συντελεστής λ είναι αρνητικός (-0.6048) και μη στατιστικά σημαντικός, εφόσον 

το  probability (=0.2402) είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%. 

Επομένως,  εξάγουμε  αρχικά  την  μεταβλητή  DGDP(-1),  καθώς  είναι  η 

μεταβλητή με το μεγαλύτερο probability (=0.8937). Στην συνέχεια, αφαιρούμε 

τις παρακάτω μεταβλητές:

• DTSV(-4) (ο συντελεστής λ= -0.6112 και το  probability= 0.2238, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-4) (ο συντελεστής λ= -0.5782 και το  probability= 0.2260, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTSV(-3) (ο συντελεστής λ= -0.6082 και το  probability= 0.1931, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DTSV(-1) (ο συντελεστής λ= -0.5558 και το  probability= 0.2134, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)
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• DGDP(-3) (ο συντελεστής λ= -0.1287 και το  probability= 0.4541, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

• DGDP(-2) (ο συντελεστής λ= -0.0632 και το  probability= 0.7227, δηλαδή 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%)

Έτσι,  συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  βραχυχρόνια  σχέση  μεταξύ  των 

μεταβλητών TSV – GDP.

7.4 Συμπεράσματα

Στο παρόν κεφάλαιο, ασχοληθήκαμε με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, 

ώστε  να  διαπιστώσουμε  αν  υπάρχει  βραχυχρόνια  σχέση  μεταξύ  των 

ανεξάρτητων  και  εξαρτημένων  μεταβλητών.  Όπως  παρατηρήσαμε,  ο 

συντελεστής λ των μεταβλητών, ήταν είτε θετικός είτε αρνητικός. Ωστόσο, σε 

όλες τις περιπτώσεις ο συντελεστής λ, ήταν μη στατιστικά σημαντικός. Έτσι, 

χρειάστηκε  να  αφαιρέσουμε  τις  μεταβλητές  με  τα  μεγαλύτερα  probability. 

Καταλήξαμε  όμως  στην  ίδια  διαπίστωση,  ότι  δηλαδή  ο  συντελεστής  λ 

παρέμενε μη στατιστικά σημαντικός. Επομένως συμπεράναμε ότι μεταξύ των 

μεταβλητών TCI – GDP, TOC – GDP, TPP – GDP, TPI – GDP, TSS και GDP 

και TSV – GDP, δεν υπάρχει καμία βραχυχρόνια σχέση.

7.5 Βιβλιογραφία

 Κάτος Α.Β. (2004), «Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές», 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός

 Χρήστου Κ.Γ., (2002), «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», Αθήνα: 

Εκδόσεις Gutenberg

 http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson%2010(MSc%20Inf).pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Συνολοκλήρωση και υποδείγματα 
διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγματα)

8.1 Εισαγωγή 

Το υπόδειγμα  VAR (ή υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων) 

είναι ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και 

καθεμιά από αυτές προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών 

όλων των υπολοίπων μεταβλητών του συστήματος. Χαρακτηριστική ιδιότητα 

του  VAR είναι  υποδείγματος  είναι  ότι  όλες  οι  ενδογενείς  του  μεταβλητές 

εκφράζοντα μόνο ως προς τις ενδογενείς με χρονική υστέρηση μεταβλητές 

του. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται  από το ίδιο το 

σύστημα εξισώσεων. Ένα υπόδειγμα VAR είναι πρώτης τάξης, όταν η τιμή 

της μεγαλύτερης χρονικής υστέρησης των μεταβλητών ισούται με ένα, οπότε 

και συμβολίζεται ως VAR(1). Γενικά, ένα υπόδειγμα VAR είναι k τάξης όταν η 

μεγαλύτερη υστέρηση των μεταβλητών του ισούται με k χρονικές υστερήσεις 

οπότε και συμβολίζεται ως VAR(k).

Για  να  εκτιμήσουμε  ένα  VAR υπόδειγμα  πρέπει  να  ισχύουν  κάποιες 

υποθέσεις:

1. Το διάνυσμα των καταλοίπων  ενός υποδείγματος VAR πρέπει να 

έχει μέσο μηδέν

2. Τα  κατάλοιπα  κάθε  εξίσωσης  του  συστήματος  έχουν  σταθερή 

διακύμανση

3. Το υπόδειγμα VAR πρέπει να είναι στάσιμο

8.2 Η μεθοδολογία του Johansen

Ο  έλεγχος  του  Johansen έχει  δύο  τρόπους  ελέγχου  του  αριθμού  των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων:

1. Έλεγχος Ίχνους (trace test)

2. Έλεγχος μέγιστης ιδιοτιμής (λ – max test)

Ο έλεγχος Ίχνους είναι ισχυρότερος από τον έλεγχο ιδιοτιμής.
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Α) Ο έλεγχος του Johansen για τον Εταιρικό Φόρο και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  29), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 

επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5%, διότι σύμφωνα με τον έλεγχο ίχνους το t 

– statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

Β) Ο έλεγχος του Johansen για τον φόρο εισαγωγών εξαγωγών και το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  30), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 

επίπεδο σημαντικότητας  1%,  διότι  σύμφωνα με  τον  έλεγχο  ίχνους το  t – 

statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

Όμως,  για  επίπεδο  σημαντικότητας  5%  υπάρχει  συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα εφόσον το t – statistic είναι μεγαλύτερο από τα κρίσιμα σημεία.

Γ) Ο έλεγχος του Johansen για τον προσωπικό φόρο και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  31), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 

επίπεδο σημαντικότητας  1%,  διότι  σύμφωνα με  τον  έλεγχο  ίχνους το  t – 

statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

Όμως,  για  επίπεδο  σημαντικότητας  5%  υπάρχει  συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα εφόσον το t – statistic είναι μεγαλύτερο από τα κρίσιμα σημεία.

Δ) Ο έλεγχος του Johansen για το Φόρο Περιουσίας και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  32), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 

επίπεδο σημαντικότητας  1%,  διότι  σύμφωνα με  τον  έλεγχο  ίχνους το  t – 

statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

Όμως,  για  επίπεδο  σημαντικότητας  5%  υπάρχει  συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα εφόσον το t – statistic είναι μεγαλύτερο από τα κρίσιμα σημεία.

Ε) Ο έλεγχος του Johansen για τον Φόρο Μισθοδοσίας και το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  33), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 
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επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5%, διότι σύμφωνα με τον έλεγχο ίχνους το t 

– statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

Στ) Ο έλεγχος του Johansen για τον Φόρο Πωλήσεων και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  του  Johansen (πίνακας  34), 

συμπεραίνουμε  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  για 

επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5%, διότι σύμφωνα με τον έλεγχο ίχνους το t 

– statistic είναι μικρότερο από τα κρίσιμα σημεία.

8.3 Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης

Προκειμένου να βρούμε την τάξη του υποδείγματος  VAR, δηλαδή πόσες 

χρονικές  υστερήσεις  υπάρχουν  δεξιά  του  ίσον  στο  σύστημα  εξισώσεων, 

πραγματοποιούμε τα παρακάτω βήματα:

Παρουσιάζουμε  και  τις  δύο  μεταβλητές  του  υποδείγματος (δηλαδή  τον 

Εταιρικό  Φόρο  και  το  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν).  Στη  συνέχεια, 

επιλέγουμε  Make Vector Autogression →  Unrestricted Var→  Lag Structure 

→Lag Length Criteria και θέτουμε το k ίσο με 4.

Από τον  πίνακα 35 συμπεραίνουμε ότι  η  καλύτερη τάξη  είναι  η  τρίτη. 

Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε τρεις χρονικές υστερήσεις.

Ομοίως, προβάρουμε τις μεταβλητές του φόρου εισαγωγών εξαγωγών 
και  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος και  στην  συνέχεια 

πραγματοποιώντας  τα  ίδια  βήματα  εξάγουμε  τον  πίνακα  36.  Από  τον 

συγκεκριμένο  πίνακα  συμπεραίνουμε  ότι  η  καλύτερη  τάξη  είναι  η  τρίτη 

(καθώς έχει την μικρότερη τιμή Akaike). Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε τρεις 

χρονικές υστερήσεις.

Όσον  αφορά,  την  εύρεση  της  τάξης  του  υποδείγματος  Var για  τις 

μεταβλητές του  Προσωπικού  Φόρου  και  του  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου 
Προϊόντος,  εξάγουμε τον πίνακα 37, από τον οποίο συμπεραίνουμε ότι η 

καλύτερη  τάξη  είναι  η  τρίτη.  Με  άλλα  λόγια,  μπορούμε  να  έχουμε  τρεις 

χρονικές υστερήσεις.

Στην συνέχεια,  παρουσιάζουμε τις  μεταβλητές του Φόρου Περιουσίας 
και  του  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος.  Πραγματοποιώντας  τα 

απαραίτητα βήματα εξάγουμε τον πίνακα 38, από τον οποίο παρατηρούμε 
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ότι η καλύτερη τάξη είναι η δεύτερη. Κατά συνέπεια, μπορούμε να έχουμε 

δύο χρονικές υστερήσεις.

Στην  περίπτωση  των  μεταβλητών  του Φόρου  Μισθοδοσίας  και  του 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος από τον πίνακα 39, συμπεραίνουμε ότι 

η καλύτερη τάξη είναι η πρώτη. Επομένως, μπορούμε να έχουμε μία χρονική 

υστέρηση.

Τέλος,  προβάρουμε  τις μεταβλητές  του Φόρου  Πωλήσεων  και  του 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος. Από τον πίνακα 40, παρατηρούμε ότι 

η καλύτερη τάξη είναι η πρώτη. Επομένως, έχουμε μία χρονική υστέρηση.

8.4 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης

Στο παράδειγμα μας, ελέγχουμε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση, με την 

βοήθεια  του  υποδείγματος  VAR,  χρησιμοποιώντας  τέσσερις  χρονικές 

υστερήσεις. 

Επομένως, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα δύο εξισώσεων (δύο είναι και 

οι  μεταβλητές  του  υποδείγματος  μας)  με  τέσσερις  χρονικές  υστερήσεις, 

παίρνουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 41.

Παρατηρώντας τον  πίνακα 41, όσον αφορά την σχέση των μεταβλητών 

του  Εταιρικού  Φόρου  και  του  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος 

παρατηρούμε  ότι  η  πρώτη  εξίσωση  του  συστήματος  έχει  αρνητικό 

συντελεστή  προσαρμογής  λ  (-0.527446).  Όμως,  ο  συντελεστής 

προσαρμογής δεν  είναι  στατιστικά σημαντικός  εφόσον το  probability είναι 

μεγαλύτερο  του  5%,  μιας  και  ισούται  με  0.19691.  Άρα  δεν  υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι θετικό (0.677707) και μη 

στατιστικά  σημαντικό,  εφόσον το  probability ισούται  με  1.27796.  Άρα δεν 

μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

Υπόδειγμα  VAR για  την  σχέση  των  μεταβλητών  του  φόρου 
εισαγωγών εξαγωγών και Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Όσον αφορά την σχέση των μεταβλητών του φόρου εισαγωγών εξαγωγών 

και  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος  παρατηρώντας  τον  πίνακα  42, 

βλέπουμε ότι η πρώτη εξίσωση του συστήματος έχει αρνητικό συντελεστή 

προσαρμογής λ (-0.176533). Όμως, ο συντελεστής προσαρμογής δεν είναι 
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στατιστικά  σημαντικός  καθώς  το  probability είναι  μεγαλύτερο  του  5% 

(0.10690). Συνεπώς, δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι θετικό (0.863695) και μη 

στατιστικά σημαντικό, καθώς το  probability ισούται με 0.47287. Επομένως, 

δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

Υπόδειγμα  VAR για την σχέση των μεταβλητών του Προσωπικού 
Φόρου και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Στην  περίπτωση  των  μεταβλητών  του  προσωπικού  φόρου  και  του 

Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, από τον  πίνακα 43, παρατηρούμε ότι η 

πρώτη εξίσωση του συστήματος έχει αρνητικό συντελεστή προσαρμογής  λ 

(-0.488337).  Ωστόσο,  ο  συντελεστής  προσαρμογής  δεν  είναι  στατιστικά 

σημαντικός καθώς το  probability είναι μεγαλύτερο του 5% (0.24680). Κατά 

συνέπεια, δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι αρνητικό (-5.625042) και 

μη στατιστικά σημαντικό, εφόσον το probability ισούται με 1.56641, το οποίο 

είναι μεγαλύτερο του 5%. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια 

σχέση.

Υπόδειγμα  VAR για  την  σχέση  των  μεταβλητών  του  Φόρου 
Περιουσίας και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Όσον αφορά την σχέση των μεταβλητών του Φόρου Περιουσίας και του 

Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος,  σύμφωνα  με   τον  πίνακα  44, 

παρατηρούμε  ότι  η  πρώτη  εξίσωση  του  συστήματος  έχει  αρνητικό 

συντελεστή  προσαρμογής   λ  (-1.064572).  Όμως,  ο  συντελεστής 

προσαρμογής  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικός  καθώς  το  probability είναι 

μεγαλύτερο του  5% (0.37601).  Κατά συνέπεια,  δεν  υπάρχει  βραχυχρόνια 

σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι θετικό (0.750967) και μη 

στατιστικά  σημαντικό,  καθώς  το  probability είναι  ίσο  με  3.22428,  δηλαδή 

μεγαλύτερο του 5%. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

Υπόδειγμα  VAR για  την  σχέση  των  μεταβλητών  του  Φόρου 
Μισθοδοσίας και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
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Στην  περίπτωση  των  μεταβλητών  του  Φόρου  Μισθοδοσίας  και  του 

Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  45, 

παρατηρούμε  ότι  η  πρώτη  εξίσωση  του  συστήματος  έχει  αρνητικό 

συντελεστή  προσαρμογής   λ  (-0.441907).  Επιπλέον,  ο  συντελεστής 

προσαρμογής  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικός  καθώς  το  probability είναι 

μεγαλύτερο του  5% (0.27624).  Κατά συνέπεια,  δεν  υπάρχει  βραχυχρόνια 

σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι θετικό (1.849845) και μη 

στατιστικά σημαντικό, καθώς το probability ισούται με 1.10516, το οποίο είναι 

μεγαλύτερο του 5%. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

Υπόδειγμα  VAR για  την  σχέση  των  μεταβλητών  του  Φόρου 
Πωλήσεων και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Όσον αφορά την σχέση των μεταβλητών του Φόρου Πωλήσεων και του 

Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος,  σύμφωνα  με   τον  πίνακα  46, 

παρατηρούμε  ότι  η  πρώτη  εξίσωση  του  συστήματος  έχει  αρνητικό 

συντελεστή  προσαρμογής   λ  (-0.128846).  Όμως,  ο  συντελεστής 

προσαρμογής  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικός  καθώς  το  probability είναι 

μεγαλύτερο του  5% (0.09665).  Κατά συνέπεια,  δεν  υπάρχει  βραχυχρόνια 

σχέση.

Στη δεύτερη εξίσωση του συστήματος, το λ είναι αρνητικό (-1.775444) και 

μη στατιστικά σημαντικό, καθώς το probability είναι ίσο με 0.37543, δηλαδή 

μεγαλύτερο του 5%. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

8.5 Συμπεράσματα

Στην  ενότητα  αυτή  ασχοληθήκαμε  με  την  συνολοκλήρωση  και  τα 

υποδείγματα  διανυσματικών  αυτοπαλινδρομήσεων.  Διαπιστώσαμε  ότι  στις 

περιπτώσεις του Εταιρικού Φόρου και του ΑΕΠ, του Προσωπικού Φόρου και 

του  Ακαθαρίστου  Εγχωρίου  Προϊόντος  και  του  φόρου  Εισαγωγών 

-Εξαγωγών η  καλύτερη τάξη  είναι  η  τρίτη.  Δηλαδή,  μπορούμε  να έχουμε 

τρεις χρονικές υστερήσεις. Παρατηρήσαμε ότι στην περίπτωση του Φόρου 

Περιουσίας και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος η καλύτερη τάξη είναι 

η δεύτερη.
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Όσον αφορά την περίπτωση των μεταβλητών του Φόρου Μισθοδοσίας και 

του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και αυτήν του Φόρου Πωλήσεων και 

του  ΑΕΠ  συμπεράναμε  ότι η  καλύτερη  τάξη  είναι  η  πρώτη.  Επομένως, 

μπορούμε να έχουμε μία χρονική υστέρηση.

Τέλος, στο παράδειγμα μας, εξετάσαμε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών και καταλήξαμε, με την βοήθεια του υποδείγματος 

VAR ότι δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Σχέσεις αιτιότητας

9.1 Εισαγωγή

Η  ανακάλυψη   και  διατύπωση  αιτιωδών  σχέσεων  αποτελεί  την 

πεμπτουσία της οικονομικής θεωρίας. Μία στατιστική σχέση, όσο δυνατή και 

αν είναι, δεν μπορεί να προσδιορίσει την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα σε δύο 

ή περισσότερες μεταβλητές. Έτσι, αν και η ανάλυση παλινδρομήσεως είναι 

ανάλυση  της  εξαρτήσεως  ανάμεσα  σε  δύο  ή  περισσότερες  μεταβλητές, 

ωστόσο,  δεν  συνεπάγεται  αιτιότητα.  Σ’  ένα  οικονομετρικό  υπόδειγμα  η 

αιτιότητα,  δηλαδή  η  σχέση  αιτίας  –  αιτιατού,  είναι  δεδομένη  εκ  των 

προτέρων.

Είναι  λογικό  να  δεχτούμε  ότι  το  μέλλον  δεν  προκαλεί  το  παρόν  ή  το 

παρελθόν.  Έτσι,  αν  το  γεγονός  Α  λαμβάνει  χώρα  μετά  το  γεγονός  Β, 

γνωρίζουμε ότι το Α δεν είναι το αίτιο του Β. Αν όμως, το Α λαμβάνει χώρα 

πριν  από  το  Β,  δεν  σημαίνει  απαραίτητα  ότι  το  Α  προκαλεί  το  Β.  Για 

παράδειγμα, παρατηρούμε τις μεταβλητές ΑΕΠ και Φόρος, ως χρονολογικές 

σειρές και θέλουμε να γνωρίζουμε αν οι μεταβολές στο ΑΕΠ προηγούνται ή 

έπονται ή είναι και σύγχρονες των μεταβολών του Φόρου. Η διαπίστωση, 

λοιπόν της προηγήσεως είναι ο σκοπός αναλύσεως αιτιότητας γνωστής και 

ως αιτιότητα κατά Granger.

Έτσι στο  κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο αιτιότητας κατά 

Granger.  Αρχικά,  περιγράφουμε  τον  λόγο  ύπαρξης  του  συγκεκριμένου 

ελέγχου  καθώς  και  την  δομή  του.  Στην  συνέχεια,  πραγματοποιούμε  τον 

έλεγχο  αιτιότητας  για  τα  υποδείγματά  μας  και  τέλος  εξάγουμε  τα 

συμπεράσματα μας.

Όσον  αφορά  το  οικονομετρικό  πρόγραμμα  Eviews οι  εντολές  που 

χρησιμοποιούμε είναι:  View→ granger causality και όπου lags βάζουμε την 

τάξη του υποδείγματος Var.

9.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
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Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή 

επηρεάζει μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης.

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

μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ. Η ύπαρξη υψηλής 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών που 

μελετάμε.

Οι δυσκολίες του καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ των 

οικονομικών μεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της 

οικονομικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» 

(Granger Causality). Γενικά, θα λέμε ότι μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά 

Granger μία άλλη μεταβλητή Υ, αν όλη η πρόσφατη και προηγούμενη 

πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην 

καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ.

Η αιτιότητα κατά Granger αναφέρεται σε ένα σύστημα εξισώσεων.

Ο έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger βασίζεται στο συλλογισμό ότι το 

μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν.

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο 

ακόλουθος:

Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές tY  και tX  και τα παρακάτω 

υποδείγματα:

0 1 1
1 1

m m

t t t t
i i

Y a Uι ιµ β− −
= =

= + Υ + Χ +ε ε

0
1 1

m m

t i t i i t i t
i i

X Y X eφ γ δ− −
= =

= + + +ε ε
Όπου m είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων. Το m είναι ακριβώς 

ίδιο με την τάξη του Var υποδείγματος.

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να έχουμε τις 

τέσσερις παρακάτω περιπτώσεις:

 Αν { }1 2, ,..., 0κβ β β Ή  και { }1 2, ,..., 0κγ γ γ =  τότε υπάρχει μονόδρομη 

σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Χ στη μεταβλητή Υ ( )Χ → Υ
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 Αν { }1 2, ,..., 0κβ β β =  και { }1 2, ,..., 0κγ γ γ Ή  τότε υπάρχει μονόδρομη 

σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Υ στη μεταβλητή Χ ( )Υ → Χ

 Αν { }1 2, ,..., 0κβ β β Ή  και { }1 2, ,..., 0κγ γ γ Ή  τότε υπάρχει αμφίδρομη 

σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές ( )Χ ↔ Υ

 Αν { }1 2, ,..., 0κβ β β =  και { }1 2, ,..., 0κγ γ γ =  τότε δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας. Δηλαδή ούτε η μεταβλητή Χ επηρεάζει τη μεταβλητή Υ 

ούτε η μεταβλητή Υ επηρεάζει τη μεταβλητή Χ

9.3 Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής……. και…….

Α) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Εταιρικού Φόρου και 
του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
Παρατηρώντας τον πίνακα 47 του Granger Causality, συμπεραίνουμε ότι στην 

πρώτη γραμμή το GDP δεν αιτιάται τον Εταιρικό Φόρο (TCI) . Ωστόσο, στην 

δεύτερη  γραμμή  η  μεταβλητή  TCI  αιτιάται  το  GDP.  Επομένως, υπάρχει 
μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή  TCI στη μεταβλητή  GDP 

( )TCI GDP→ .  Με απλά λόγια, η μεταβλητή  Εταιρικός Φόρος επηρεάζει  τη 

μεταβλητή ακαθάριστο εθνικό προϊόν.

Β) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του φόρου εισαγωγών 
εξαγωγών και Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Από τον πίνακα 48 και σύμφωνα με την πρώτη γραμμή, διαπιστώνουμε 

ότι  η  μεταβλητή  του  Ακαθάριστου  Εγχωρίου  Προϊόντος  δεν  αιτιάται  την 

μεταβλητή  του  Φόρου  Εισαγωγών  Εξαγωγών.  Το  ίδιο  ισχύει  και  στην 

δεύτερη γραμμή, από την οποία συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή του Φόρου 

Εισαγωγών  Εξαγωγών  δεν  αιτιάται  την  μεταβλητή  του  Ακαθάριστου 

Εγχωρίου Προϊόντος. Επομένως δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ 

των μεταβλητών  TOC και GDP.

Γ) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Προσωπικού Φόρου 
και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Από τον πίνακα 49 του  Eviews και παρατηρώντας την πρώτη γραμμή, 

συμπεραίνουμε ότι η μεταβλητή ΑΕΠ (GDP) αιτιάται τον  Προσωπικό Φόρο 
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(TPI). Ωστόσο, στην δεύτερη γραμμή η μεταβλητή Προσωπικός Φόρος (TPI) 

δεν  αιτιάται  την  μεταβλητή  GDP.  Δηλαδή,  υπάρχει  μονόδρομη  σχέση 

αιτιότητας από την μεταβλητή  GDP στη μεταβλητή  TPI.  Κατ’  επέκταση, η 

μεταβλητή  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  επηρεάζει  την  μεταβλητή  του 

προσωπικού φόρου. 

Δ) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Περιουσίας και 
του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Βάσει  του  πίνακα  50  του  Granger Causality,  συμπεραίνουμε  ότι  στην 

πρώτη  γραμμή  η  μεταβλητή  ΑΕΠ  (GDP)  δεν  αιτιάται  την  μεταβλητή  του 

Φόρου Περιουσίας (TPP). Ομοίως και στη δεύτερη γραμμή, παρατηρούμε ότι 

ο Φόρος Περιουσίας (TPP) δεν αιτιάται την μεταβλητή του ΑΕΠ (GDP).

Ε) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Μισθοδοσίας 
και του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Πραγματοποιώντας  τον  έλεγχο  Granger Causality (πίνακας  51), 

παρατηρούμε  ότι  στην  πρώτη  γραμμή  το  ΑΕΠ  (GDP)  δεν  αιτιάται  την 

μεταβλητή  του  Φόρου  Μισθοδοσίας  (TSS).  Και  τέλος,  από  την  δεύτερη 

γραμμή  συμπεραίνουμε  ότι  η  μεταβλητή  TSS δεν  αιτιάται  την  μεταβλητή 

GDP.  Επομένως,  δεν  υπάρχει  καμία  σχέση  αιτιότητας  ανάμεσα  στις 

μεταβλητές GDP και TSS.

Στ) Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Πωλήσεων και 
του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Στην τελευταία περίπτωση,  από τον πίνακα 52,  παρατηρούμε ότι  στην 

πρώτη  γραμμή το  ΑΕΠ αιτιάται  τον  Φόρο Πωλήσεων,  ενώ στην δεύτερη 

γραμμή η μεταβλητή TSV δεν αιτιάται την μεταβλητή GDP.

Δηλαδή,  υπάρχει  μονόδρομη  σχέση  αιτιότητας  από  την  μεταβλητή  GDP 

προς την μεταβλητή  TSV. Με άλλα λόγια, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

επηρεάζει τον Φόρο Πωλήσεων.

9.4 Συμπεράσματα
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Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαμε με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger, 

ο οποίος εξετάζει την κατεύθυνση κατά την οποία η μία μεταβλητή επηρεάζει 

την άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Διαπιστώσαμε τα εξής:

Υπάρχει  μονόδρομη  σχέση  αιτιότητας  από  τη  μεταβλητή  TCI στη 

μεταβλητή  GDP ( )TCI GDP→ .  Με απλά λόγια, η μεταβλητή  Εταιρικός 

Φόρος επηρεάζει τη μεταβλητή ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 

Όσον αφορά τις μεταβλητές  GDP και  TPI ,υπάρχει μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας  από  την  μεταβλητή  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  στη 

μεταβλητή προσωπικού φόρου. Κατ’ επέκταση, η μεταβλητή Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν επηρεάζει την μεταβλητή του προσωπικού φόρου. 

Δεν  υπάρχει  καμία  σχέση  αιτιότητας  ανάμεσα  στις  μεταβλητές  του 

Φόρου Περιουσίας (TPP) και του ΑΕΠ (GDP).

Ανάμεσα  στον  φόρο  εισαγωγών  εξαγωγών  (TOC)  και  το  ΑΕΠ,  δεν 

υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας.

 Δεν  υπάρχει  καμία  σχέση  αιτιότητας  ανάμεσα  στις  μεταβλητές  ΑΕΠ 

(GDP) και του Φόρου Μισθοδοσίας (TSS). 

Υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από την μεταβλητή  GDP  προς 

την μεταβλητή TSV. Δηλαδή, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν επηρεάζει 

τον Φόρο Πωλήσεων.
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Κεφάλαιο 10 Συμπεράσματα

10.1 Ανακεφαλαίωση

Η εργασία ασχολήθηκε με τη σχέση των φορολογίας και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Στο υπόδειγμα πραγματοποιήσαμε τους στατιστικούς 

ελέγχους κανονικότητας Jarque – Bera, αυτοσυσχέτισης (με τη μέθοδο F του 

Wald και  με  τη  μέθοδο  Breusch Godfrey)  ,  ANOVA,  έλεγχος  προσήμων, 

έλεγχος  συντελεστών,  έλεγχος  συντελεστή  προσδιορισμού  R2C .Στη 

συνέχεια  πραγματοποιήσαμε  τον  έλεγχο  της  στασιμότητας  με  τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης και με τη μοναδιαία ρίζα, όπου βρέθηκε ότι οι 

μεταβλητές του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος, του φόρου πωλήσεων, 

του  φόρου  εισαγωγών  εξαγωγών,  του  φόρου  μισθοδοσίας,  του  εταιρικού 

φόρου, του προσωπικού φόρου και του φόρου περιουσίας, στα επίπεδά τους 

δεν  είναι  στάσιμες.  Ωστόσο,  γίνονται  στάσιμες  στις  πρώτες  διαφορές. 

Επίσης,  χρησιμοποιήθηκαν  οι  πίνακες  για  τον  έλεγχο  στασιμότητας  του 

απλού  και  του  επαυξημένου  Dickey –  Fuller και  καταλήξαμε  στα  ίδια 

συμπεράσματα για τις μεταβλητές του υποδείγματος.

Εφόσον  οι  μεταβλητές  είναι  στάσιμες  στις  πρώτες  διαφορές 

πραγματοποιήσαμε  τον  έλεγχο  της  συνολοκλήρωσης  του  Johansen και 

Engel – Granger όπου διαπιστώσαμε ότι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται. 

Με  τον  μηχανισμό  διόρθωσης  σφάλματος  βρέθηκε  ότι  δεν  υπάρχει 

βραχυχρόνια  σχέση  μεταξύ  των  μεταβλητών.  Στην  συνέχεια  εξάγαμε  την 

καλύτερη τάξη του  VAR υποδείγματος.  Και  τέλος, πραγματοποιήσαμε τον 

έλεγχο αιτιότητας κατά Granger.

10.2 Επιμέρους συμπεράσματα

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε κάποια επιμέρους συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την συγκεκριμένη έρευνα.

Από την εξειδίκευση του υποδείγματος συμπεράναμε ότι στην περίπτωση 

των  μεταβλητών  ΑΕΠ,  εταιρικός  φόρος,  φόρος  περιουσίας,  φόρος 

μισθοδοσίας  και  φόρος  πωλήσεων  τα  κατάλοιπα  κατανέμονται  κανονικά. 
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Αντίθετα  όσον  αφορά  τον  προσωπικό  φόρο  και  τον  φόρο  εισαγωγών- 

εξαγωγών τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Επιπλέον 

από την ανάλυση μας καταλήξαμε στα εξής:

Από την παλινδρόμηση των TCI -GDP, ο συντελεστής του  GDP είναι μη 

στατιστικά  σημαντικός  ενώ η σταθερά είναι  στατιστικά σημαντική. Το ίδιο 

παρατηρήσαμε ότι συμβαίνει και στις παλινδρομήσεις των TPI –  GDP, των 

TPP- GDP και των TOC-GDP. Αντίθετα, στις παλινδρομήσεις των TSS- GDP 

και των  TSV-GDP οι συντελεστές τόσο του ΑΕΠ όσο και της σταθεράς είναι 

στατιστικά σημαντικοί . Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι το δείγμα μας δεν 

αντιπροσωπεύει  επαρκώς  τον  πληθυσμό  καθώς  ο  συντελεστής 

προσδιορισμού δεν προσεγγίζει την μονάδα και τέλος, στις παλινδρομήσεις 

του υποδείγματος εμφανίζεται το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης.

Σύμφωνα με τον έλεγχο Engle Granger, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

οι  μεταβλητές  του  προσωπικού  φόρου,  του  εταιρικού  φόρου,  του  φόρου 

μισθοδοσίας, του φόρου πωλήσεων, του φόρου εισαγωγών- εξαγωγών, του 

φόρου  περιουσίας  και  του  ακαθάριστου  εθνικού  προϊόντος 

συνολοκληρώνονται. Δηλαδή  υπάρχει  μακροχρόνια  σχέση  μεταξύ  των 

μεταβλητών αυτών.

Από  το  υπόδειγμα  διόρθωσης  λαθών,  διαπιστώσαμε  εάν  υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. 

Έτσι, συμπεράναμε ότι μεταξύ των μεταβλητών  TCI –  GDP,  TOC –  GDP, 

TPP – GDP, TPI – GDP, TSS και GDP και TSV – GDP, δεν υπάρχει καμία 

βραχυχρόνια σχέση.

Από την ενότητα οκτώ  διαπιστώσαμε ότι στις περιπτώσεις του Εταιρικού 

Φόρου  και  του  ΑΕΠ,  του  Προσωπικού  Φόρου  και  του  Ακαθαρίστου 

Εγχωρίου  Προϊόντος  και  του φόρου  εισαγωγών  εξαγωγών  και  ΑΕΠ,  η 

καλύτερη τάξη του  Var υποδείγματος είναι  η τρίτη.  Δηλαδή, μπορούμε να 

έχουμε τρεις χρονικές υστερήσεις. Παρατηρήσαμε ότι στην περίπτωση του 

Φόρου Περιουσίας και  του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος η καλύτερη 

τάξη είναι η δεύτερη.

Όσον αφορά την περίπτωση των μεταβλητών του Φόρου Μισθοδοσίας και 

του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και αυτήν του Φόρου Πωλήσεων και 

του ΑΕΠ διαπιστώσαμε ότι η καλύτερη τάξη είναι η πρώτη. 
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Τέλος,  στο  υπόδειγμά  μας,  εξετάσαμε  αν  υπάρχει  βραχυχρόνια  σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών και καταλήξαμε, με την βοήθεια του υποδείγματος 

VAR ότι δεν μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια σχέση.

Στο ένατο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. 

Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή 

TCI στη μεταβλητή GDP. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των GDP και 

TPI,  όπου  υπάρχει  μονόδρομη  σχέση  αιτιότητας  από  την  μεταβλητή 

Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  στη  μεταβλητή  προσωπικού  φόρου. 

Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από την μεταβλητή 

GDP  προς την μεταβλητή  TSV. Και τέλος, συμπεράναμε ότι δεν υπάρχει 

καμία  σχέση  αιτιότητας  ανάμεσα  στις  μεταβλητές  του  Φόρου  Περιουσίας 

(TPP) και του ΑΕΠ (GDP), του φόρου εισαγωγών εξαγωγών (TOC) και ΑΕΠ 

(GDP)  καθώς και ανάμεσα στις μεταβλητές του ΑΕΠ (GDP) και του Φόρου 

Μισθοδοσίας (TSS). 

10.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. 

Κατ’  αρχήν,  σύμφωνα  με  το  τρίτο  κεφάλαιο  το  οποίο  ασχολείται  με  την 

μελέτη της γραμμικής μορφής του υποδείγματος, παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

ορισμένα  προβλήματα.  Υπάρχει  αυτοσυσχέτιση,  το  δείγμα  μας  δεν  είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, τα κατάλοιπα όλων των μεταβλητών δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανομή και οι συντελεστές των μεταβλητών δεν 

είναι όλοι στατιστικά σημαντικοί. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να μελετήσουμε 

και  την  λογαριθμική  μορφή  του  υποδείγματος  και  στην  περίπτωση  που 

υπήρχαν προβλήματα και σε αυτήν την μορφή θα καταφεύγαμε στην χρήση 

ψευδομεταβλητών.

Επίσης, δεδομένης της παρούσας κρίσης της παγκόσμιας οικονομίας, θα 

ήταν  ιδιαίτερα  ενδιαφέρον  να  μπορούσαμε  να  μελετήσουμε  τα  σημερινά 

στατιστικά  στοιχεία  της  Ελλάδος,  καθώς  οι  συνθήκες  που  επικρατούν 

επηρεάζουν τις μεταβλητές του υποδείγματος μας δραματικά. 

Τέλος, ένα ακόμη κομμάτι που θα μπορούσε να περιληφθεί στην εργασία 

είναι η μελέτη της φορολογικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Παράρτημα Α
Συγκεντρωτική αρθρογραφική ανασκόπηση

Η  θεωρητική  προσέγγιση  του  θέματος  της  διπλωματικής,  βασίστηκε 

κυρίως στο βιβλίο  "Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική",  του  Βασιλείου Α. 

Δαλαμάγκα  (Καθηγητή  Πανεπιστημίου  Αθηνών),  στο  βιβλίο  "Συνοπτική 

ιστορία οικονομικής σκέψης", του Σταύρου Α. Δρακόπουλου (Πανεπιστήμιο 

Αθηνών) και Αναστάσιου Δ. Καραγιάννη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και στις 

σημειώσεις  της  επίκουρης  καθηγήτριας  Μαρίας  Καραμεσίνη  (Πάντειο 

Πανεπιστήμιο)  για  το  μάθημα  "Οικονομικές  θεωρίες  της  κοινωνικής 

πολιτικής".  Από   το  κεφάλαιο  της  βιβλιογραφικής  ανασκόπησης  λοιπόν, 

αξίζει να υπογραμμίσουμε τα εξής σημαντικά σημεία:

Α)  Βάσει  των  σημειώσεων  της  καθηγήτριας  Μαρίας  Καραμεσίνη,  του 

βιβλίου "Συνοπτική ιστορία οικονομικής σκέψης" και των σημειώσεων για το 

μάθημα  "Μικροοικονομική  Θεωρία  Ι"  του  Κώστα  Συριόπουλου, 

αναφερθήκαμε στα διάφορα θεωρητικά οικονομικά ρεύματα και στις απόψεις 

των εκπροσώπων τους για την επιβολή δασμών. Ο κεντρικός στόχος μιας 

οργανωμένης κοινωνίας είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Η 

εκπλήρωσή  του  στόχου  αυτού  προϋποθέτει  την  επίτευξη  δύο  άλλων 

ενδιάμεσων  στόχων  που  είναι  η  οικονομική  αποτελεσματικότητα  και  η 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Κύριοι εκπρόσωποι των προκλασσικών συγγραφέων θεωρούνται ο David 

Hume και ο  Steuart. Ο  David Hume ανέπτυξε αξιοσημείωτες ιδέες για τον 

ρόλο του φορολογικού συστήματος. Τόνισε ότι η επιβολή μέτριων έμμεσων 

φόρων που δεν επιβάλλονται στα αγαθά πρώτης ανάγκης θα ενθαρρύνει την 

παραγωγική  δραστηριότητα  των  εργαζομένων  και  ότι  οι  καλύτεροι  φόροι 

είναι αυτοί που επιβάλλονται στα αγαθά πολυτελείας. Τέλος, υποστήριξε ότι 

εάν  υπάρχει  σχετική  ισότητα  στην  διανομή  του  πλούτου  τα  άτομα  δεν 

αντιμετωπίζουν με απέχθεια τη φορολογία. 

Ο  Steuart  όπως και το επιστημονικό περιβάλλον που επικρατούσε την 

περίοδο εκείνη ήταν υπέρ της επιβολής φόρων στην κατανάλωση αγαθών 

πολυτελείας. Ακολούθησε λοιπόν, το ρεύμα αυτό και πρότεινε την επιβολή 

φόρου  στην  προστιθέμενη  αξία  των  διαφόρων  σταδίων  παραγωγής  των 

αγαθών πολυτελείας.
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Το ρεύμα του εμποροκρατισμού είναι μια οικονομική θεωρία σύμφωνα με 

την οποία η οικονομική ευημερία ενός έθνους εξαρτάται από την προσφορά 

κεφαλαίων  και  ο  όγκος  του  συνολικού  εμπορίου  μένει  σταθερός  (δεν 

μεταβάλλεται). Η δεύτερη πηγή οικονομικής ευημερίας είναι η ηγεμονία του 

εθνικού κράτους, με την οποία τα κυρίαρχα κράτη αποκτούν ρόλο προστάτη, 

κυρίως  μέσω  της  επιβολής  δασμών.  Στόχος  του  εμπορίου  είναι  η 

συσσώρευση σε πολύτιμα μέταλλα και αυτό προσθέτει  ένα νέο ρόλο στις 

κυβερνήσεις,  αυτόν  της  ρύθμισης,  των  όρων  του  εμπορίου  και  των 

οικονομικών συναλλαγών.

Το ρεύμα των φυσιοκρατών αποτελεί μια αντίδραση στους μερκαντιλιστές. 

Η  μεγαλύτερη  και  σημαντικότερη  συμβολή  των  φυσιοκρατών  είναι  ότι 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγική εργασία, η οποία αποτελεί και 

πηγή για την ευημερία των εθνών. Κατά τους φυσιοκράτες μόνον η αγροτική 

εργασία  έχει  αξία,  και  είναι  ο  μόνος  δυνάμενος  τομέας  που  μπορεί  να 

υποστεί  φορολογία,  σημείο  για  το  οποίο  δέχτηκαν  ισχυρή  κριτική  από 

μεταγενέστερες οικονομικές σχολές.

Για  τους  φιλελεύθερους,  ο  πρωταρχικός  στόχος  της  κοινωνίας  είναι  η 

ατομική ελευθερία και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η οικονομική της 

διάσταση είναι  ο  ανταγωνισμός στην αγορά και  η  ατομική  ιδιοκτησία  στα 

μέσα  παραγωγής.  Από  τους  φιλελεύθερους,  ο  Νόζικ  θεωρεί  την  κρατική 

παρέμβαση ηθικά λανθασμένη, διότι παραβιάζει το φυσικό δικαίωμα κατοχής 

πλούτου και υποστηρίζει ότι η φορολογία είναι κλοπή και δουλεία. 

Οι  εκπρόσωποι  της  κλασικής  σχολής  ήταν φανατικοί  υποστηρικτές  και 

κήρυκες του οικονομικού φιλελευθερισμού, σύμφωνα με τον οποίο ο κύριος 

κανόνας  οικονομικής  πολιτικής  είναι  η  ελευθερία  της  οικονομικής 

δραστηριότητας,  που  επιτυγχάνεται  με  την  κατάργηση  της  κρατικής 

παρέμβασης. 

Από  τους  σημαντικότερους  κλασσικούς  συγγραφείς  θεωρείται  ο  Adam 

Smith, ο οποίος θεωρούσε ότι η αγορά λειτουργούσε ως «αόρατο χέρι», που 

εναρμόνιζε τα ατομικά συμφέροντα με το συμφέρον της κοινωνίας. 

Επίσης, υποστήριζε ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλο ύψος φορολογίας 

ούτε υψηλός κρατικός δανεισμός, αφού τα κρατικά έσοδα χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε μη παραγωγική εργασία και οι πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι 

δεν  είναι  σε  θέση να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια της  οικονομίας  τόσο 
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αποδοτικά  όσο οι  ιδιώτες.  Μια  αξιοσημείωτη  συμβολή του  Smith είναι  οι 

αρχές της φορολογίας (αρχή της ισότητας, αρχή της δυνατότητας, αρχή της 

βεβαιότητας  και  αρχή  της  οικονομικότητας)  και  οι  συνέπειες  των  φόρων. 

Τέλος,  από  τους  φόρους  που  προτείνει  να  ισχύουν  είναι  ο  φόρος  στην 

πρόσοδο  του  εδάφους  σε  τέτοιο  ύψος  ώστε  να  μην  αποθαρρύνονται 

επενδύσεις στην γεωργία, και ο φόρος στα αγαθά πολυτελείας.

Η  Αμερικανική σχολή αποτελεί μια μορφή νεο-μερκαντιλισμού. Ένα από 

τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  Αμερικάνικης  σχολής  ή  του  Αμερικάνικου 

Συστήματος,  είναι  η  υποστήριξη  της  βιομηχανίας και  πιο  συγκεκριμένα η 

προστασία  της  βιομηχανίας  μέσω υψηλών  δασμών  (κυρίως  την  περίοδο 

1861-1932)  και  επιδοτήσεων  (κυρίως  την  περίοδο  1932-1970).  Ο 

γνωστότερος από τους δασμούς αυτούς είναι ο δασμός του 1816, ο οποίος 

επιβλήθηκε  στα  εισαγόμενα  για  την  προστασία  των  αμερικάνικων 

βιομηχανιών.

Οι  σημαντικότεροι  εκπρόσωποι  της νεοκλασικής  σχολής  θεωρούνται  οι 

W.S.  Jevons,  L.  Walras  και  Marshall.  Σύμφωνα με  τους νεοκλασικούς,  ο 

άνθρωπος είναι  ένα  ορθολογικό  υποκείμενο που αναζητεί  το  μέγιστο  της 

ικανοποίησης των αναγκών του, δηλαδή τη μέγιστη ωφελιμότητα. Ο Jevons 

ήταν φιλελεύθερος και  αντιδρούσε σφοδρότατα στην κοινωνική νομοθεσία 

που  υιοθετείτο  στην  Αγγλία  την  εποχή  εκείνη  και  στην  προοδευτική 

φορολογία εισοδήματος. Ο Walras είχε την άποψη, ότι στις περιπτώσεις που 

ο ανταγωνισμός δεν είναι ενδεδειγμένος, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει 

(αγαθά δημόσιου  συμφέροντος,  φυσικά  μονοπώλια),  ενώ αναζητούσε  μία 

συνταγή αποτελεσματικής και δίκαιης διανομής του εισοδήματος.

Ο  Marshall θεωρούσε  ότι  το  κράτος  μπορεί  να  ασκήσει  μια  πολιτική 

φορολόγησης των παραγωγικών διαδικασιών που λειτουργούν σε καθεστώς 

φθινουσών  αποδόσεων  και  να  επιδοτήσει  με  τα  κεφάλαια  αυτά  τις 

παραγωγικές  διαδικασίες  που  λειτουργούν  σε  καθεστώς  αυξουσών 

αποδόσεων.  Μια  τέτοια  πολιτική  θα έχει  ως  αποτέλεσμα την  αύξηση της 

γενικής  ευημερίας.  Ανέδειξε  ως  τα  δύο  κύρια  κακά  του  καπιταλιστικού 

συστήματος το ότι αυτό δεν εξασφαλίζει την πλήρη απασχόληση και ότι η 

διανομή του πλούτου και του εισοδήματος είναι αυθαίρετη και άδικη. Επίσης, 

υποστήριξε  ότι  η  λύση στο πρόβλημα της ακούσιας  ανεργίας  δεν  είναι  η 

μείωση των μισθών,  αλλά η αύξηση της ενεργού ζήτησης στην οικονομία 

Ελευθερίου Ευδοξία 103



Φορολογία και ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα

μέσω επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτικής (αύξηση δημοσίων δαπανών, 

μείωση επιτοκίων). 

Βασιζόμενοι στο βιβλίο  "Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική", εξάγαμε την 

έννοια του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος, τον ορισμό της φορολογίας 

καθώς και τις κατηγορίες της τελευταίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες 

όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία σε μια 

ορισμένη  χρονική  περίοδο,  συνήθως  ένα  έτος.  Ο  φόρος  ορίζεται  ως  μια 

μονομερής, αναγκαστική παροχή των ιδιωτικών φορέων προς το Δημόσιο, η 

οποία  δεν  αντικρίζεται  από  ειδική  και  άμεση  οικονομική  αντιπαροχή  του 

Δημοσίου προς τους φορολογουμένους.

Οι  κατηγορίες  των  φόρων  που  έχουν  επικρατήσει  στην  οικονομική 

κοινότητα  και  αποτελούν  στην  συγκεκριμένη  εργασία  τις  μεταβλητές  του 

υποδείγματος είναι:

Οι  εσωτερικοί  φόροι  κατανάλωσης  που  επιβαρύνουν  τα  εγχωρίως 

παραγόμενα  και  καταναλισκόμενα  προϊόντα,  και  οι  εξωτερικοί  φόροι 

κατανάλωσης ή δασμούς ,  που επιβαρύνουν τα εισαγόμενα προϊόντα (τα 

εξαγόμενα συνήθως δε φορολογούνται).

Οι φόροι περιουσίας, οι οποίοι επιβαρύνουν το σύνολο ή μέρος της αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων και διακρίνονται στους 

φόρους  επί  της  κατοχής  περιουσίας  (όπως  ο  φόρος  μεγάλης  ακίνητης 

περιουσίας),  φόρους  επί  της  μεταβίβασης της  περιουσίας  με  ετεροβαρείς 

δικαιοπραξίες (όπως οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών) και 

στους φόρους επί της μεταβίβασης της περιουσίας με διμερείς συναλλαγές 

(όπως οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, οι φόροι επί των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών).

Οι  προσωπικοί  φόροι,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  υπόψη  το  μέγεθος  του 

εισοδήματος ή της περιουσίας, τις προσωπικές συνθήκες, την οικογενειακή 

κατάσταση,  τον  τρόπο  κτήσης  του  εισοδήματος  και  άλλα  στοιχεία  του 

φορολογουμένου.  Ένας  τέτοιος  φόρος  είναι  ο  προσωπικός  φόρος 

εισοδήματος (ΦΕΦΠ) και ο φόρος κληρονομιών.

Οι  φόροι  εταιριών, οι  οποίοι επιβάλλονται  στα  κέρδη  που 

πραγματοποιούνται από τις  επιχειρήσεις ή τις ενώσεις και περιλαμβάνουν 

συχνά  τα  κεφαλαιουχικά   κέρδη  μιας  επιχείρησης.  Ο  φόρος  μισθωτών 
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υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)  ο οποίος  είναι ένα ποσό που παρακρατείται από τον 

φόρο εισοδήματος της επόμενης χρονιάς.

Και τέλος, ο φόρος πωλήσεων, ο οποίος επιβάλλεται στα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και αντιστοιχεί στο 1% της καθαρής αξίας των καυσίμων, 

στο  4%  της  καθαρής  αξίας  πώλησης  εμπορευμάτων  και  στο  8%  της 

καθαρής αξίας της παροχής υπηρεσιών.
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Σχήμα 1: Γραφική παράσταση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος 
(GDP)

Σχήμα 2: Γραφική παράσταση του Εταιρικού Φόρου
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Σχήμα 3: Γραφική παράσταση του Φόρου Εισαγωγών- Εξαγωγών

Σχήμα 4: Γραφική παράσταση Προσωπικού Φόρου
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Σχήμα 5: Γραφική παράσταση του Φόρου Περιουσίας

Σχήμα 6: Γραφική παράσταση του Φόρου Μισθοδοσίας
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Σχήμα 7: Γραφική παράσταση του Φόρου Πωλήσεων

Σχήματα ελέγχου Κανονικότητας

Σχήμα 8: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής gdp
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Σχήμα 9: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TCI

Σχήμα 10: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TPI
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Σχήμα 11: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TPP

Σχήμα 12: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TOC
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Σχήμα 13: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TSS

Σχήμα 14: Στατιστικά στοιχεία της μεταβλητής TSV
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Παλινδρομήσεις και αποτελέσματα ελέγχου αυτοσυσχέτισης

Πίνακας 1: Παλινδρόμηση TCI-GDP

Πίνακας 2: Breusch Godfrey, TCI - GDP
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Πίνακας 3: Παλινδρόμηση TPI-GDP

Πίνακας 4: Breusch Godfrey, TPI - GDP
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Πίνακας 5: Παλινδρόμηση TPP- GDP

Πίνακας 6: Breusch Godfrey, TPP- GDP
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Πίνακας 7: Παλινδρόμηση TOC-GDP

Πίνακας 8: Breusch Godfrey, TOC-GDP
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Πίνακας 9: Παλινδρόμηση TSS- GDP

Πίνακας 10: Breusch Godfrey, TSS- GDP
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Πίνακας 11: Παλινδρόμηση TSV-GDP

Πίνακας 12: Breusch Godfrey, TSV-GDP
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Πίνακες στατιστικών στοιχείων

ΜΟΡΦΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1η μορφή-
χωρίς 

σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF -1.103 -0.737 -0.478 -9.297 -8.001 -4.605

LM[ ] 5.423
[0.02]

7.529
[0.006]

0.00
[1.00]

7.913
[0.004]

0.000
[1.00]

1.299
[0.25]

Akaike 6.218 6.113 5.954 6.073 5.904 5.981

Schwartz 6.262 6.201 6.088 6.117 5.993 6.116

2η μορφή –
με σταθερά

DF -2.663 -1.605 -0.81 -9.175 -7.888 -4.53

LM[ ] 2.892
[0.08]

6.544
[0.01]

0.002
[0.96]

7.967
[0.004]

0.034
[0.85]

1.449
[0.22]

Akaike 6.119 6.107 5.996 6.127 5.96 6.039

Schwartz 6.206 6.239 6.174 6.215 6.093 6.219

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -2.899 -1.956 -1.441 -9.25 -8.601 -5.715

LM[ ] 3.323
[0.06]

9.793
[0.001]

2.674
[0.1]

10.66
[0.001]

2.199
[0.13]

0.022
[0,87]

Akaike 6.129 6.092 5.865 6.149 5.875 5.863

Schwartz 6.259 6.268 6.087 6.281 6.053 6.087
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,62(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός Πίνακας 1: Μεταβλητή GDP
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ΜΟΡΦΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1η μορφή-
χωρίς 

σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF -0.277 0.002 -0.023 -8.731 -4.450 -3.353

LM[ ] 4.746
[0.029

]

0.00
[1.00]

0.00
[1.00]

0.00
[1.00]

0.00
[1.00]

0.00
[1.00]

Akaike 1.763 1.700 1.783 1.644 1.726 1.817

Schwarz 1.807 1.788 1.917 1.688 1.815 1.952

2η μορφή –
με σταθερά

DF -2.835 -2.229 -2.557 -8.645 -4.421 -3.342

LM[ ] 2.914
[0.08]

0.193
[0.66]

2.018
[0.15]

0.122
[0.73]

0.016
[0.89]

0.007
[0.93]

Akaike 1.609 1.609 1.642 1.694 1.777 1.869

Schwarz 1.697 1.741 1.820 1.782 1.910 2.048

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -2.760 -2.027 -2.343 -8.645 -4.492 -3.465

LM[ ] 2.829
[0.09]

0.139
[0.71]

2,074
[0.15]

0.025
[0.87]

0.164
[0.68]

0.487
[0,48]

Akaike 1.661 1.663 1.698 1.728 1.809 1.897

Schwarz 1.792 1.839 1.920 1.860 1.987 2.122
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός Πίνακας 2: Μεταβλητή TCI
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ΜΟΡΦΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1η μορφή-
χωρίς 

σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF -1.906 -1.965 -1.25 -6.872 -3.474 -2.846

LM[ ] 1.628
[0.2]

0.275
[0.599]

1.228
[0.27]

0.00
[1.00]

1.081
[0.298]

0.088
[0.766]

Akaike 3.44 3.454 3.456 3.506 3.447 3.474

Schwarz 3.484 3.542 3.589 3.550 3.535 3.609

2η μορφή –
με σταθερά

DF -3.042 -2.896 -2.455 -7.231 -3.596 -2.852

LM[ ] 2.26
[0.13]

1.503
[0.22]

0.634
[0.42]

0.16
[0.688]

1.474
[0.224]

0.382
[0.536]

Akaike 3.29 3.312 3.352 3.483 3.472 3.516

Schwarz 3.377 3.444 3.529 3.571 3.605 3.695

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -3.148 -2.852 -2.903 -7.417 -3.641 -2.822

LM[ ] 1.592
[0.21]

1.388
[0.24]

1.941
[0.16]

0.651
[0.42]

1.071
[0.3]

0.259
[0,61]

Akaike 3.277 3.318 3.321 3.489 3.511 3.569

Schwarz 3.408 3.494 3.543 3.621 3.689 3.793
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,22(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός πίνακας 3: Μεταβλητή TOC

ΜΟΡΦΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1η μορφή-
χωρίς 

σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF 0.252 0.309 0.674 -7.578 -6.98 -4.291

LM[ ] 1.958
[0.161

]

6.153
[0.013]

0.00
[1.00]

5.66
[0.017]

0.00
[1.00]

0.362
[0.546]

Akaike 2.342 2.331 2.211 2.279 2.168 2.159

Schwarz 2.386 2.419 2.344 2.323 2.257 2.293
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2η μορφή –
με σταθερά

DF -4.567 -4.114 -3.564 -7.513 -6.989 -4.231

LM[ ] 0.738
[0.39]

2.022
[0.154]

0.434
[0.51]

6.306
[0.012]

0.008
[0.928]

0.629
[0.427]

Akaike 1.922 1.967 1.917 2.326 2.203 2.208

Schwarz 2.009 2.099 2.094 2.414 2.336 2.388

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -4.482 -4.033 -3.333 -7.532 -7.059 -4.21

LM[ ] 0.472
[0.49]

1.069
[0.3]

0.533
[0.46]

6.773
[0.009]

0.0003
[0.985]

0.478
[0,489]

Akaike 1.954 2.004 1.971 2.359 2.229 2.257

Schwarz 2.085 2.18 2.193 2.491 2.406 2.482
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,22(1%) -3,53(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός πίνακας 4: Μεταβλητή TPI
ΜΟΡΦΕΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
1η μορφή-

χωρίς 
σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF -0.454 -0.376 -0.528 -6.300 -5.292 -4.715

LM[ ] 0.092
[0.76]

0.229
[0.632]

0.297
[0.58]

0.143
[0.704]

0.212
[0.644]

3.144
[0.076]

Akaike 2.042 2.119 2.137 2.068 2.089 2.086

Schwarz 2.086 2.207 2.271 2.112 2.177 2.221

2η μορφή –
με σταθερά

DF -3.509 -3.789 -3.662 -6.215 -5.236 -4.644

LM[ ] 2.163
[0.14]

0.694
[0.404]

0.061
[0.80]

0.231
[0.63]

0.352
[0.552]

3.171
[0.074]

Akaike 1.799 1.816 1.839 2.122 2.141 2.143

Schwarz 1.886 1.948 2.017 2.21 2.275 2.323

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -3.459 -3.737 -3.605 -6.122 -5.152 -4.560

LM[ ] 2.251
[0.13]

0.618
[0.431]

0.044
[0.83]

0.251
[0.615]

0.337
[0.561]

3.298
[0,069]

Akaike 1.852 1.871 1.895 2.178 2.197 2.202

Schwarz 1.983 2.047 2.117 2.310 2.375 2.426
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,62(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,22(1%) -3,53(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός πίνακας 5: Μεταβλητή TPP
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ΜΟΡΦΕΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1η μορφή-
χωρίς 

σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF -0.716 -0.590 -0.761 -5.555 -5.294 -5.467

LM[ ] 0.044
[0.83]

0.863
[0.352]

4.865
[0.03]

0.429
[0.512]

3.937
[0.047]

0.00
[1.00]

Akaike 3.097 3.175 3.167 3.130 3.128 3.085

Schwarz 3.141 3.263 3.301 3.174 3.217 3.219

2η μορφή –
με σταθερά

DF -2.132 -2.530 -1.755 -5.507 -5.293 -5.553

LM[ ] 2.209
[0.14]

0.376
[0.539]

1.805
[0.18]

0.762
[0.382]

4.924
[0.026]

0.881
[0.347]

Akaike 3.034 3.057 3.133 3.179 3.171 3.111

Schwarz 3.121 3.189 3.311 3.267 3.304 3.291

3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF 2.882 -3.608 -2.849 -5.447 -5.265 -5.628

LM[ ] 4.249
[0.04]

0.047
[0.827]

0.091
[0.76]

0.274
[0.6]

5.529
[0.018]

1.471
[0.225]

Akaike 2.989 2.944 3.034 3.231 3.217 3.138

Schwarz 3.119 3.121 3.256 3.362 3.394 3.362
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,62(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,53(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός πίνακας 6: Μεταβλητή TSS
ΜΟΡΦΕΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
1η μορφή-

χωρίς 
σταθερά
& τάση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Επίπεδα Α΄ Διαφορές
Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2

DF 2.172 1.86 1.291 -5.396 -3.131 -3.542

LM[ ] 0.00
[1.00]

1.035
[0.308]

1.121
[0.28]

0.00
[1.00]

0.00
[1.00]

0.042
[0.836]

Akaike 2.811 2.806 2.815 2.847 2.809 2.739

Schwarz 2.855 2.894 2.948 2.891 2.898 2.873

2η μορφή –
με σταθερά

DF -1.771 -1.139 -0.902 -6.012 -3.489 -3.918

LM[ ] 0.013
[0.91]

0.167
[0.682]

0.023
[0.87]

0.732
[0.391]

0.854
[0.355]

2.49
[0.114]

Akaike 2.741 2.801 2.834 2.784 2.803 2.719

Schwarz 2.828 2.933 3.011 2.872 2.936 2.899
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3η μορφή –
με σταθερά

& τάση

DF -2.606 -2.117 -2.343 -5.889 -3.386 -3.765

LM[ ] 0.323
[0.56]

1.409
[0.235]

0.026
[0.87]

0.714
[0.397]

1.26
[0.261]

3.78
[0.051]

Akaike 2.69 2.763 2.747 2.839 2.858 2.753

Schwarz 2.821 2.939 2.969 2.971 3.035 2.977
Κρίσιμα
Σημεία

1
2
3

-2,62(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,22(1%) -3,53(5%) -3,2(10%)

-2,63(1%) -1,95(5%) -1,61(10%)
-3,62(1%) -2,94(5%) -2,61(10%)
-4,23(1%) -3,54(5%) -3,2(10%)

Στατιστικός πίνακας 7: Μεταβλητή TSV

Πίνακες ελέγχου στασιμότητας
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Πίνακας 8: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 9: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής GDP
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Πίνακας 10: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 11: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TOC
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Πίνακας 12: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 13: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TPI
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Πίνακας 14: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 15: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TPP
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Πίνακας 16: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 17: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TSS
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Πίνακας 18: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 19: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TSV
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Πίνακας 20: Κορελόγραμμα στα επίπεδα

Πίνακας 21: Κορελόγραμμα στις 1ες διαφορές της μεταβλητής TCI
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Αποτελέσματα εκτιμήσεων του ελέγχου Johansen

Πίνακας 29: έλεγχος του Johansen για τον Εταιρικό Φόρο και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν
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Πίνακας 30: έλεγχος του Johansen για τον φόρο εισαγωγών εξαγωγών και το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
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Πίνακας 31: έλεγχος του Johansen για τον προσωπικό φόρο και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.
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Πίνακας 32: έλεγχος του Johansen για το Φόρο Περιουσίας και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.
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Πίνακας 33: έλεγχος του Johansen για τον Φόρο Μισθοδοσίας και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.
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Πίνακας 34:  έλεγχος του Johansen για τον Φόρο Πωλήσεων και το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.
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Αποτελέσματα ελέγχου βαθμού συνολοκλήρωσης

Πίνακας 35: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TCI

Πίνακας 36: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TOC
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Πίνακας 37: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TPI

Πίνακας 38: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TPP
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Πίνακας 39: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TSS

Πίνακας 40: Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης για την TSV
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Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης

Πίνακας 41: TCI-GDP
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Πίνακας 42: TOC-GDP
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Πίνακας 43: TPI-GDP
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Πίνακας 44: TPP-GDP
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Πίνακας 45: TSS-GDP
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Πίνακας 46: TSV-GDP
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Πίνακες σχέσεων αιτιότητας

Πίνακας47: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Εταιρικού Φόρου και του 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Πίνακας 48: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του φόρου εισαγωγών 
εξαγωγών και Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος

Πίνακας 49: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Προσωπικού Φόρου και 
του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
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Πίνακας 50: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Περιουσίας και του 
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Πίνακας 51: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Μισθοδοσίας και 

του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Πίνακας 52: Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της μεταβλητής του Φόρου Πωλήσεων και του 

Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
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Παράρτημα Β

Πίνακας 53: Στοιχεία των μεταβλητών TCI, TOC, TPI, TSS, TSV, TPP & GDP 
για τα έτη 1965-2002

Πηγή: OECD
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