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ΣκοπόςΣκοπός καικαι ΣτόχοιΣτόχοι τηςτης ΕργασίαςΕργασίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Η εµπειρική µελέτη και ο προσδιορισµός της κατανάλωσης, των
επενδύσεων και των εισαγωγών στην Νορβηγία,  την Σουηδία και
την Φινλανδία.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1)  Η δηµιουργία και εκτίµηση µακροοικονοµικών µοντέλων για την
κάθε χώρα, ικανά για να απεικονίσουν τη πραγµατικότητα.

2)  Η ανάλυση ευαισθησίας των µεταβλητών που µας ενδιαφέρουν
και εξετάζουµε, ώστε να αναδειχθούν τα αποτελέσµατα που µπορεί
να επιφέρει σε αυτές η εφαρµογή συγκεκριµένων οικονοµικών
πολιτικών.

3)  Η συγκριτική ανάλυση της διάρθρωσης των µακροοικονοµικών
υποδειγµάτων που εκτιµήθηκαν και των αποτελεσµάτων της
ανάλυσης ευαισθησίας για τις τρεις παραπάνω χώρες. 



ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία τηςτης ΈρευναςΈρευνας

� Τα στοιχεία ελήφθησαν από την AMECO, αφορούν την
περίοδο 1960 µέχρι και 2000, είναι σε σταθερές τιµές
και έχουν αναχθεί σε έτος βάσης το έτος 2000. Η

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το

στατιστικό πρόγραµµα Econometric Views.

� Οι δυο κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για

την εκτίµηση των υποδειγµάτων και για τις τρεις χώρες

που εξετάζουµε είναι οι:

� µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και

� η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια.



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων ∆εδοµένων∆εδοµένων

� Ιδιωτική Κατανάλωση

CCO_FINLAND= Ιδιωτική κατανάλωση Φινλανδίας

CCO_NORWAY=Ιδιωτική κατανάλωση Νορβηγίας

CCO_SWEDEN=Ιδιωτική κατανάλωση Σουηδίας

Τα στοιχεία αναφέρονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι σε σταθερές

τιµές του 2000.



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων ∆εδοµένων∆εδοµένων

� Επενδύσεις

Ι_FINLAND= Επενδύσεις Φινλανδίας

Ι_NORWAY=Επενδύσεις Νορβηγίας

Ι_SWEDEN=Επενδύσεις Σουηδίας

Τα στοιχεία αναφέρονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι σε

σταθερές τιµές του 2000.



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τωντων ∆εδοµένων∆εδοµένων

� Εισαγωγές

Μ_FINLAND= Εισαγωγές Φινλανδίας

Μ_NORWAY=Εισαγωγές Νορβηγίας

Μ_SWEDEN=Εισαγωγές Σουηδίας

Τα στοιχεία αναφέρονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι σε

σταθερές τιµές του 2000.



ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός καικαι εκτίµησηεκτίµηση υποδείγµατοςυποδείγµατος

� Κατασκευάζουµε ένα µακροοικονοµικό µοντέλο το οποίο, αποτελείται από τρείς
συναρτήσεις

� Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων καθεµιάς εκ των συναρτήσεων : i) 
Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών, ii) Ελέγχουµε τη
σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, iii) Ελέγχουµε την
προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή
παλινδροµήσεως (R2) και iv) Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που
προέκυψαν, δεν πρέπει να παραλείψουµε τον έλεγχο του δείκτη Durbin – Watsonπου
δείχνει την αυτοσυσχέτιση.

� Έπειτα, κάνουµε έλεγχο κάποιων βασικών υποθέσεων εργαζόµενοι ως εξής : i) 
Ερευνούµε καταρχήν την αυτοσυσχέτιση, που είναι µία από τις πιο βασικές
υποθέσεις του υποδείγµατος παλινδροµήσεως. Σύµφωνα µε την οποία,  υπάρχει
συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών, ii) 
ερευνούµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία, οι διαταρακτικοί όροι
δεν έχουν όλοι την ίδια διακύµανση, iii) Όσον αφορά την εξειδίκευση, ελέγχουµε αν
η µορφή της συνάρτησης έχει πρόβληµα ή όχι, iv) ελέγχουµε αν τα σφάλµατα
κατανέµονται κανονικά και v) χρησιµοποιούµε τα τεστ του Chow και παρατηρώντας
τα αντίστοιχα probabilities, συµπεραίνουµε αν οι συντελεστές που υπήρχαν πριν τη
διαδικασία της πρόβλεψης είναι σταθεροί και δεν επηρεάζονται από συντελεστές του
υποδείγµατός µας.



ΜακροικονοµικόΜακροικονοµικό ΜοντέλοΜοντέλο -- ΝορβηγίαΝορβηγία

� Συνάρτηση Καταναλώσεως

CCO = 1,934 + 0,432Y – 0,359Y(-1) + 0,800CCO(-1)

� Συνάρτηση Επενδύσεων

I = 1,2876 + 0,3716Υ – 0,3649Y(-1) + 0,8797I(-1)

� Συνάρτηση Εισαγωγών

Μ = -5,15+O,89Y+1,097Μ(-2)-0,88Y(-1)
Όπου:

� CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές του 2000

� Y: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε σταθερές τιµές αγοράς του 2000

� I: οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις

� M: οι συνολικές εισαγωγές

� G: οι δηµόσιες δαπάνες

� X: οι συνολικές εξαγωγές



ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση -- ΝορβηγίαΝορβηγία

� Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν
τις µεταβλητές, θα πρέπει να εξετάσουµε και κατά πόσο
είναι σε θέση το υπόδειγµα, να προβλέψει τις τιµές των
ενδογενών µεταβλητών των εξισώσεων.

� Αυτό, θα πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας την ταυτότητα
στο σύστηµα που υπολογίσαµε και εφαρµόζοντας
δυναµική επίλυση. Με την επίλυση αυτή, το στατιστικό
πρόγραµµα Eviews, χρησιµοποιώντας το σύστηµα
εξισώσεων, θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές των
µεταβλητών τις οποίες, θα συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές. 
Στα διαγράµµατα που ακολουθούν, εµφανίζεται η σύγκριση
µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων τιµών. 



ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση -- ΝορβηγίαΝορβηγία

Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές
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ΜακροικονοµικόΜακροικονοµικό ΜοντέλοΜοντέλο –– ΣουηδίαΣουηδία

� Συνάρτηση Καταναλώσεως

CCO = 8,62 + 0,17Y + 0,95CCO(-1) -0,35CCO(-2)

� Συνάρτηση Επενδύσεων

I = -0,39+O,45Y+0,93I(-1)-0,44Y(-1)

� Συνάρτηση Εισαγωγών

Μ = -5,15+O,89Y+1,097Μ(-2)-0,88Y(-1)

Όπου:

� CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές του 2000

� Y: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε σταθερές τιµές αγοράς του 2000

� I: οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις

� M: οι συνολικές εισαγωγές

� G: οι δηµόσιες δαπάνες

� X: οι συνολικές εξαγωγές



ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση -- ΣουηδίαΣουηδία

Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές
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ΜακροικονοµικόΜακροικονοµικό ΜοντέλοΜοντέλο ––ΦινλανδίαΦινλανδία

� Συνάρτηση Καταναλώσεως

CCO = 1,15 + 0,39Y(-1) – 0,26Y(-2) + 0,74CCO(-1)

� Συνάρτηση Επενδύσεων

I = -0,38+0,50Y-0,36Υ(-1)-0,15Υ(-2)+Ι(-1)

� Συνάρτηση Εισαγωγών

Μ = -1,46+0,73Y-0,73Υ(-1)+1,08Μ(-2)

Όπου:

� CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιµές του 2000

� Y: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε σταθερές τιµές αγοράς του 2000

� I: οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις

� M: οι συνολικές εισαγωγές

� G: οι δηµόσιες δαπάνες

� X: οι συνολικές εξαγωγές



ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση -- ΦινλανδίαΦινλανδία

Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές

Κατανάλωσης

Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές εισαγωγών

Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές επενδύσεων



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας(1)(1)

� Η παρούσα εργασία, προσφέρεται για τον εξής
έλεγχο:
Εάν µεταβληθούν οι δηµόσιες δαπάνες κατά 5% το
έτος 1979, τι αλλαγές θα έχουµε στην κατανάλωση, 
στο εισόδηµα, στις εισαγωγές και στις επενδύσεις ;

Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης(CCO): Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας ((22))

Πολλαπλασιαστής επενδύσεων (Ι): 
Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

Πολλαπλασιαστής εισαγωγών (Μ): 
Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα (1)(1)

� Η διάρθρωση των συναρτήσεων σε κάθε µοντέλο, για κάθε χώρα, 
διαφοροποιείται. 

� Η ιδιωτική κατανάλωση και στις τρεις χώρες, εξαρτάται άµεσα από την
µεταβολή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος. Το ίδιο συµβαίνει και
µεταξύ των επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι εισαγωγές επιπρόσθετα, 
έχουν θετική σχέση µε το εισόδηµα. 

� Η ιδιωτική κατανάλωση αλλά και οι επενδύσεις και οι εισαγωγές, 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την µεταβολή της προηγούµενης
περιόδου.  

� Η ανάλυση ευαισθησίας µας βοηθά να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα, 
όσον αφορά τα αποτελέσµατα που θα είχε η εφαρµογή µίας κοινής
οικονοµικής πολιτικής της αύξησης των δηµοσίων δαπανών και στις τρεις
χώρες που µελετάµε.

� Ένας κοινός σχεδιασµός οικονοµικής πολιτικής, της αύξησης της
µεταβλητής G του ρυθµού µεταβολής δηλαδή, του ακαθάριστου εγχωρίου
προϊόντος, θα είχε ΣΧΕ∆ΟΝΣΧΕ∆ΟΝ τα ίδια αποτελέσµατα στις τρεις χώρες. 



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα (2)(2)

� Στη σηµερινή κοινωνία όπου η οικονοµία παρουσιάζει αρκετά
σκαµπανεβάσµατα και ο τρόπος ζωής έχει περισσότερες απαιτήσεις, η
ανθρωπότητα έχει αρχίσει να προβληµατίζεται, η παγκοσµιοποίηση
έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας και τα οικονοµικά σύνορα έχουν
γίνει πλέον παρελθόν και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ευρώπης. 
Όλα αυτά τα δεδοµένα, καθιστούν απαραίτητη την µελέτη της
οικονοµίας και των µακροοικονοµικών µεγεθών κάθε κράτους και
σύγκριση κάποιων, µεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, θεωρήθηκε
σκόπιµο στα µακροοικονοµικά µοντέλα που εκτιµήθηκαν στην εργασία
αυτή, να χρησιµοποιηθούν ως εξωγενείς µεταβλητές, όπως: οι
δηµόσιες δαπάνες και οι εξαγωγές των τριών χωρών ώστε, να
προσδιοριστούν οι µεταβλητές που µας ενδιαφέρουν.  

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, µία µετατόπιση της
κατανάλωσης, µπορεί να µεταβάλλει το επίπεδο των δηµοσίων
δαπανών αλλά και των εξαγωγών. Μία µείωση της συνολικής
κατανάλωσης, η οποία µπορεί να προέρχεται από µείωση του
εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών. 



ΠροτάσειςΠροτάσεις

� Οι συνεχόµενες αυξήσεις στην τιµή που πετρελαίου που
παρατηρούνται πρόσφατα, οι οποίες συνοδεύονται από
µεγάλες αυξήσεις στα επίπεδα των τιµών διεθνώς, 
καθιστούν επίκαιρη την περαιτέρω έρευνα. Μία πρόταση
για περαιτέρω έρευνα, είναι και ο εµπλουτισµός των
µακροοικονικών µοντέλων που εκτιµήθηκαν σε αυτήν την
εργασία µε ενεργειακές µεταβλητές, όπως: η τιµή του
πετρελαίου ή του φυσικού αερίου ώστε, να βοηθήσουν
στον σχεδιασµό οικονοµικών πολιτικών στοχευόµενων
στην αποφυγή µία πιθανής µελλοντικής ενεργειακής και
οικονοµικής κρίσης.



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ……


