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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα της 

πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης κάθε χώρας. Κατά συνέπεια ερωτήματα του 

ποιος παίρνει τι, σε ποια περιοχή, σε τι κόστος και ποιος πληρώνει για όλα αυτά, 

αποτελούν κεντρικά θέματα της περιφερειακής πολιτικής και γίνονται ακόμη 

σημαντικότερα σε περιόδους δημοσιονομικής στενότητας, ή σε περιόδους - και σε 

περιοχές - με αυξημένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς επίσης και εκτίμησης με βάση τα 

δεδομένα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, της συνάρτησης, που υπάρχει 

μεταξύ των Επενδύσεων (INV) με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP), την 

Κατανάλωση (CON), τις Εξαγωγές (EXPOR), και τέλος τις Εισαγωγές (IMPOR). 

Για τις στατιστικές αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά πακέτα 

microfit 4.1. 

 

 
ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 
 
 

 
Μάιος 2009 

 
 

 
 



  xi 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα τον επιβλέποντα καθηγητή της 

διπλωματικής μου, Καθηγητή του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Νικόλαο Δριτσάκη, τους υπόλοιπους καθηγητές του 

τμήματος καθώς επίσης και τους συμφοιτητές μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xii 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η συσχέτιση των δημοσίων επενδύσεων - υποδομών με την περιφερειακή 

ανάπτυξη δεν συνιστά βεβαίως νεωτερισμό. Αντίθετα κατέχει εδώ και δεκαετίες 

προεξέχοντα ρόλο στις θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης, ενώ αποτελεί το βασικό 

υπόβαθρο για την άσκηση σύγχρονων πολιτικών οικονομικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

Ο πυρήνας του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας, η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, η εξειδίκευση σε 

χαμηλής ποιότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, καθώς και η 

διάβρωση του παραγωγικού ιστού. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου των δημοσίων 

επενδύσεων και της ανάπτυξης των υποδομών στην ελληνική επικράτεια με έμφαση 

την περιφέρεια.  

Η σημερινή εποχή είναι η εποχή της «γνωσιακής οικονομίας», η οποία είναι 

πολύ διαφορετική από την εποχή της καπιταλιστικής οικονομίας ή της βιομηχανικής 

οικονομίας. Σημαντικό ρόλο, έχει στην ανάπτυξη, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, 

η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο σημαντικότερος παράγων κάθε 

παραγωγικού συστήματος είναι ο άνθρωπος, η δε δημιουργία ανθρώπινου 

κεφαλαίου ο ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη μιας ευρείας βάσεως 

αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Στα πλαίσια χάραξης και άσκησης αυτή της πολιτικής σημαντικό ρόλο 

καταλαμβάνουν οι δημόσιες επενδύσεις και ο τρόπος κατανομής τους στις 

περιφέρειες και στους νομούς της Ελλάδας.  

 

 
 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες Επενδύσεις, Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή ανάπτυξη, 

Υποδομές, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  
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ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   
 

Η μακροοικονομική ανάλυση ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

συνολικών οικονομικών μεγεθών. Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών είναι ένα 

σύστημα κανόνων και ορισμών για τη μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών 

μεγεθών. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, «Οι Εθνικοί 

Λογαριασμοί είναι μια ολοκληρωμένη και συστηματική ποσοτική περιγραφή των 

οικονομικών φαινομένων που συμβαίνουν σε μία οικονομία κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου».1

Χωρίς αμφιβολία, σήμερα, οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν ίσως την πιο 

σημαντική, συστηματική συλλογή οικονομικών πληροφοριών που καταχωρούνται και 

παρουσιάζονται μέσα σ' ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί μέρος του 

ευρύτερου πλαισίου της κοινωνικής λογιστικής. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες 

τόσο για τους οικονομολόγους, προκειμένου να ελέγξουν εμπειρικά τις θεωρητικές 

τους υποθέσεις, όσο και για τους υπεύθυνους για τη χάραξη και την άσκηση της 

οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις και 

να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής για την επίτευξη των 

βασικών στόχων της πλήρους απασχόλησης, της σταθερότητας των τιμών, της οικο-

νομικής ανάπτυξης κ.ά. 

 Μολονότι σήμερα η ύπαρξη των εθνικών 

λογαριασμών θεωρείται δεδομένη, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά μέχρι τον 

μεσοπόλεμο. Η ανάπτυξη των εθνικών λογαριασμών υπαγορεύτηκε από τη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος των οικονομολόγων από αποκλειστικά 

μικροοικονομικά θέματα σε μακροοικονομικά θέματα και την έμφαση που άρχισε να 

δίνεται στα συνολικά οικονομικά μεγέθη την περίοδο αυτή. Οι οικονομολόγοι Simon 

Kuznets και Richard Stone έλαβαν το βραβείο Νόμπελ για τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη των εθνικών λογαριασμών στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, αντίστοιχα. 

Η ανάπτυξη εννοιών που επιτρέπουν τη μέτρηση της συνολικής οικονομικής 

δραστηριότητας έδωσαν παραπέρα ώθηση στην ανάπτυξη της μακροοικονομικής 

θεωρίας. 

Η εισαγωγή του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών στην Ελλάδα έγινε 

πρώτη φορά το 1953, υιοθετώντας το τυποποιημένο σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 

του ΟΗΕ, το οποίο το 1958 αντικαταστάθηκε από το τυποποιημένο Σύστημα 

Εθνικών Λογαριασμών του ΟΟΣΑ. Αργότερα, το Στατιστικό Γραφείο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσάρμοσε το Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών στις 

ανάγκες της οικονομικής πληροφόρησης των Κρατών Μελών της EE και εξέδωσε το 

                                                 
1 Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1988-1997, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα, 1998 σελ. 15. 
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts, ESA), το οποίο 

πήρε την τελική του μορφή και κυκλοφόρησε το 1995. Όλα τα Κράτη Μέλη της EE 

είναι υποχρεωμένα να προσαρμόσουν το Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών τους 

στο ESA.2

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η αποτύπωση ορισμένων βασικών 

μακροοικονομικών μεγεθών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ 

τους. Αυτό είναι αναγκαίο για την κατανόηση των βασικών μακροοικονομικών 

εννοιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη του οικονομικού υποδείγματος. 

 

 

      

                                                 
2 Για μια αξιόλογη παρουσίαση και σε βάθος ανάλυση του νέου Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών βλέπε Τριαντάφυλλο Ελ. Ράφτη: 
Μακροοικονομική Λογιστική, Θεσσαλονίκη, 1997. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   111   –––   ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγήήή   σσστττοοο   θθθέέέμμμααα   τττηηηςςς   δδδιιιπππλλλωωωμμμααατττιιικκκήήήςςς...   
   
1.1. Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 
   

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες – μελέτες που 

έχουν σαν στόχο την ερμηνεία της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της ανάπτυξης και 

των επενδύσεων (δημοσίων & ιδιωτικών). 

Αναμφισβήτητα, οι Δημόσιες – Ιδιωτικές Επενδύσεις αποτελούν σημαντικό 

στοιχείο μιας οικονομίας, και της οικονομικής ανάπτυξης αυτής.  

Για το λόγο αυτό η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με την 

εμπειρική μελέτη των Δημοσίων Επενδύσεων καθώς επίσης του Προγράμματος 

Δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος δεν έγινε τυχαία. Το 2009 (και η 

περίοδος που εξετάζουμε 2000 – 2007) είναι σίγουρα μια περίοδος σταθμός για την 

Ελληνική οικονομία. Είναι η περίοδος, πριν, κατά την διάρκεια και μετά τους 

ολυμπιακούς αγώνες, είναι η περίοδος που η Ε.Ε. και το Ευρώ λειτουργούν ως 

δεύτερος πόλος σταθερότητας και ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική και το 

δολάριο και τέλος είναι η εποχή που ουσιαστικά τέθηκαν τα θεμέλια της μεγαλύτερης 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα της οποίας, (αυτά που έχουμε δει 

μέχρι και σήμερα), αποτελούν κατά πολλούς οικονομολόγους μόνο την κορυφή του 

παγόβουνου.   

   
1.2. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 
   

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προσπαθήσει με εμπειρικό 

τρόπο να προσδιορίσει τη σχέση που μπορεί να υπάρχει, ανάμεσα στο Α.Ε.Π., 

Κατανάλωση, Εισαγωγές και Εξαγωγές με τις Επενδύσεις (Δημόσιες & Ιδιωτικές) και 

κατά πόσο αυτές επηρεάζουν το κοινωνικό - οικονομικό σύστημα στην εποχή της 

«γνωστικής οικονομίας» όπου ο βασικότερος παράγοντας του παραγωγικού 

συστήματος είναι ο άνθρωπος. 

Στην εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιούνται στοιχεία για την περίοδο 2000 – 

2007, σε τριμηνιαία βάση, βασισμένα σε στοιχεία της ΕΣΥΕ.   

   
1.3. Στόχοι της διπλωματικής 
   

Η εμπειρική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις Δημόσιες Επενδύσεις, το 

Α.Π.Ε., την Κατανάλωση, τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές έχει ως στόχο, αρχικά, την 
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χρήση πρόσφατων οικονομετρικών μεθόδων για την ανάλυση των χρονικών σειρών 

και την εξαγωγή στη συνέχεια, συμπερασμάτων που βασίζονται στους ελέγχους 

αυτούς.   
   
1.4. Διάθρωση της διπλωματικής  
   
   

Στο Δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Η εργασία είναι δομημένη ως εξής: 

Στο Τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των μεταβλητών του υποδείγματος 

(ορισμοί, τρόποι υπολογισμού). 

Στο Τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και παρουσίαση του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

Στη συνέχεια στα κεφάλαια 5 έως 8 γίνονται οι κυριότεροι οικονομετρικοί 

έλεγχοι. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων και η 

εξειδίκευση του υποδείγματος, η οικονομετρική προσέγγιση στην ανάλυση των 

οικονομικών φαινομένων καθώς επίσης και των περιγραφικών στοιχείων των 

μεταβλητών μας. 

Αναλυτικά:  

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται ο έλεγχος τη παλινδρόμησης, ο έλεγχος των 

προσήμων των μεταβλητών, ο έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού και τέλος ο 

έλεγχος της διακύμανσης 

 Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διαγνωστικά τεστ καταλοίπων και 

συγκεκριμένα ο έλεγχος της αυτοσυσχέτισης της εξειδίκευσης του υποδείγματος, της 

κανονικότητας των καταλοίπων και τέλος της ετεροσκεδαστικότητας. 

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τεστ προβλέψεων και 

συγκεκριμένα ο έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών, ο έλεγχος της 

προβλεπτικής αποτυχίας της παλινδρόμησης, τα διαγράμματα εμπιστοσύνης Cosum 

– Cosum2. 

Ολοκληρώνοντας στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 

διπλωματικής εργασίας.      
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   222   –––   ΒΒΒιιιβββλλλιιιοοογγγρρραααφφφιιικκκήήή   ααανννααασσσκκκόόόπππηηησσσηηη...   
 
2.1. Εισαγωγή 

 

Η συσχέτιση των δημοσίων επενδύσεων - υποδομών με την περιφερειακή 

ανάπτυξη δεν συνιστά βεβαίως νεωτερισμό. Αντίθετα κατέχει εδώ και δεκαετίες 

προεξέχοντα ρόλο στις θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης ενώ αποτελεί το βασικό 

υπόβαθρο για την άσκηση σύγχρονων πολιτικών οικονομικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

 
2.2. Δημόσιες Επενδύσεις και υποδομές 

 

Ο σημαντικός ρόλος των δημοσίων επενδύσεων για μια πετυχημένη 

αναπτυξιακή στρατηγική έχει υπογραμμιστεί και από τους πρώτους νεότερους 

θεωρητικούς της οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στο Notes on the Theory 
of the "Big Push", ήδη από το 1943 ο Rosenstein - Rodan αναπτύσσοντας το 

υπόδειγμα της ισόρροπης ανάπτυξης, έδωσε έμφαση στη σημασία που 

προσλαμβάνει το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο στην "μεγάλη ώθηση". Το πάγιο 

κοινωνικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τους κλάδους της ενέργειας, των μεταφορών και 

των επικοινωνιών, η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση 

των παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια στο The Strategy 
for Economic Development (1958), ο Hirschman, σε ένα υπόδειγμα μη ισόρροπης 

ανάπτυξης, αποδίδει στο πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, 

στο βαθμό που αυτό εξασφαλίζει τις βασικές υπηρεσίες χωρίς τις οποίες ο 

πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 

Τέλος ο Rostow στο The Stages of Economic Growth (1956), θεωρεί ότι το πάγιο 

κοινωνικό κεφάλαιο είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των όρων της απογείωσης 

και συνιστά την αρχική προωθητική δύναμη για την εκκίνηση των σταδίων 

οικονομικής ανάπτυξης (εκτενέστερη ανάπτυξη στο Σκάγιαννης, 1994). 

Την αντίστοιχη περίοδο η αναπτυξιακή πολιτική αντλεί επιχειρήματα από 

αυτές τις θεωρίες και τις μετατρέπει σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι και το Σχέδιο Marshall, πέρα από τις πολιτικές 

σκοπιμότητες που επρόκειτο να υπηρετήσει, κάλυπτε κατά ένα μεγάλο μέρος την 

δημιουργία των βασικών υποδομών για την ανασυγκρότηση και αποτελεσματική 

λειτουργία της οικονομίας, 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδηλώσει από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον της για 

το ρόλο που παίζουν οι δημόσιες επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Στις 

αναλύσεις αλλά και στην κατάστρωση της πολιτικής της για την περιφερειακή 

ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως η μελέτη The 

Contribution of Infrastructure to Regional Development, η οποία ολοκληρώθηκε το 

1986 από το Infrastructure Study Group υπό τον D. Biehl κατ' ανάθεση της 

Επιτροπής (Biehl, 1986). Η μελέτη αυτή χρησιμοποιώντας φυσικούς δείκτες για τη 

μέτρηση των υποδομών σχεδίασε ένα δείκτη και ταξινόμησε τις περιφέρειες ως προς 

την επάρκεια σε υποδομές και στη συνέχεια συσχέτισε το επίπεδο υποδομών με την 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι οι υποδομές είναι ένας 

από τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες περιφερειακής ανάπτυξης. Όσο 

μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα υποδομών διαθέτει μια περιφέρεια, 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάπτυξη της σε όρους εισοδήματος, παραγωγικότητας 

και απασχόλησης. Η πρόταση πολιτικής που απορρέει από αυτό το συμπέρασμα 

είναι ότι οι υποδομές αποτελούν ένα εξαιρετικά αποδοτικό μέσο πολιτικής για την 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

Όμως η συζήτηση για το ρόλο του κράτους και των δημοσίων επενδύσεων 

στην οικονομική ανάπτυξη προσέλαβε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον τη δεκαετία του 

'80. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό βασίζονται στην εμπειρική διαπίστωση ότι η 

κάμψη της παραγωγικότητας που παρατηρήθηκε σε πολλές αναπτυγμένες 

οικονομίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ συνοδεύτηκε από αντίστοιχη επιβράδυνση 

των δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές. Η συσχέτιση αυτών των δύο παραγόντων 

δεν άργησε να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης με τη χρήση 

σύγχρονων οικονομετρικών υποδειγμάτων και τεχνικών ανάλυσης.  

Η συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει 

ακολουθήσει δύο δρόμους.  

 Ο ένας αφορά στην αναζήτηση των παραγόντων που ερμηνεύουν την 

κάμψη των δημοσίων επενδύσεων. 

 Ο άλλος αφορά στις μακροοικονομικές τους εκπτώσεις. 

Το πρώτο ζήτημα δεν εμπίπτει στην διερεύνηση που επιχειρείται στο 

πλαίσιο αυτής της εργασίας, μπορεί μόνο επιγραμματικά να αναφερθεί ότι η 

πλειονότητα των ερευνών προσφέρει ενδείξεις ότι σε περίοδο δημοσιονομικής στενό-

τητας, όπως κατά την προαναφερθείσα περίοδο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι οι 

πρώτες που μειώνονται (και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μειώνονται δραστικά) 

δεδομένου ότι αυτές αποτελούν τις λιγότερο ανελαστικές δαπάνες από το σύνολο 

των δημοσίων δαπανών (Roubini and Sachs 1989: 108-109).  
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Σύμφωνα με τους Oxley and Martin (1991: 161) η μείωση των δημοσίων 

επενδύσεων αντικατοπτρίζει την πολιτική πρακτική των κυβερνήσεων σύμφωνα με 

την οποία σε περιόδους περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής για τον έλεγχο των 

ελλειμμάτων και του χρέους, συνηθίζεται να περικόπτονται ή να μετατίθενται στο 

μέλλον οι επενδυτικές δαπάνες μάλλον παρά οι καταναλωτικές, αφού οι πρώτες δεν 

επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες (και ψηφοφόρους) και οι οικονομικές τους 

επιπτώσεις εμφανίζονται μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Υπάρχει σε εξέλιξη μια 

εκτενής συζήτηση που αναπτύσσεται πάνω σε αυτό το ζήτημα και αφορά στον 

έλεγχο και άλλων ειδικότερων παραμέτρων που ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό 

(Lybeck 1988, De Haan and Sturm 1994, Lambrinidis S Psycharis 1997). 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις των δημοσίων επενδύσεων φαίνεται ότι σε 

γενικές γραμμές υιοθετείται η υπόθεση των Arrow & Kurz (1970), σύμφωνα με την 

οποία το δημόσιο κεφάλαιο είναι παραγωγικό και πρέπει να περιλαμβάνεται στη 

συνάρτηση παραγωγής. Καταλυτικό ρόλο στην διαπίστωση αυτή έπαιζε αρχικά ο 

Ratner (1983) στον οποίο ανήκει και η πρώτη ποσοτική εκτίμηση της σχέσης μεταξύ 

των δημοσίων επενδύσεων και της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας για την 

αμερικανική οικονομία.  

Στη συνέχεια ο Αμερικανός οικονομολόγος David Ascnauer fAschauer, 
1988, 1989a, 1989b, 1989c και 1990), έθεσε προς διερεύνηση την υπόθεση ότι η 

μείωση των δημοσίων επενδύσεων αποτελεί έναν κρίσιμο ερμηνευτικό παράγοντα 

της γενικευμένης κάμψης της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ. Υιοθετώντας ως αναλυτικό 

πλαίσιο τη γενικευμένη μορφή της συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas και χρη-

σιμοποιώντας στοιχεία χρονολογικών σειρών νια την περίοδο 1949 έως 1985 

προχώρησε σε συστηματικές οικονομετρικές εκτιμήσεις της επίδρασης των 

υποδομών στην οικονομική ανάπτυξη. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκε 

από τις έρευνες του είναι ότι η συμβολή των δημοσίων επενδύσεων στο ρυθμό της 

οικονομικής ανάπτυξης είναι στατιστικά σημαντική και ποσοτικά ουσιαστική. Με βάση 

τα συμπεράσματα του, μια αύξηση του δημοσίου κεφαλαίου κατά 1 % θα μπορούσε 

να αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 0.39%. 

Το μήνυμα που απευθύνεται προς τους σχεδιαστές της οικονομικής 

πολιτικής είναι σαφές: οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν για να 
υπάρξει οικονομική ανάκαμψη

Οι διαπιστώσεις αυτές ήλθαν να διασαλεύσουν την κυρίαρχη άποψη αυτής 

της περιόδου σχετικά με το ρόλο του κράτους στην οικονομία. Τόσο η κυρίαρχη 

θεωρία όσο και η πολιτική πρακτική αυτής της περιόδου αντιμετώπιζαν με έντονο 

σκεπτικισμό ότι αφορούσε το ρόλο του δημόσιου τομέα στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Ο σκεπτικισμός αυτός βασίστηκε αφενός στην πεποίθηση ότι οι δυνατότητες 

. 
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αποδοτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων του κράτους και των 

άλλων δημόσιων φορέων υστερούν καταφανώς και εγγενώς έναντι του ιδιωτικού 

τομέα και αφετέρου στην άποψη ότι η ελλειμματική χρηματοδότηση των δημόσιων 

επενδύσεων περιορίζει τα δανειακά κεφάλαια που μπορούν να διατεθούν στον 

ιδιωτικό τομέα «και επομένως οι δημόσιες επενδύσεις απλά “εκτοπίζουν” ιδιωτικές 

επενδύσεις χωρίς να οδηγούν σε καθαρή αύξηση του κεφαλαιακού αποθέματος της 

οικονομίας. Στην εξάπλωση των αντιλήψεων αυτών συνετέλεσε η διόγκωση των 

δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους και οι αρνητικές τους συνέπειες, 

ιδιαίτερα σ' ότι αφορά τον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα των εθνικών 

οικονομιών σ' ένα ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 

Η πεποίθηση ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε τελευταία ανάλυση εκτοπίζουν 

αντίστοιχου μεγέθους ιδιωτικές επενδύσεις χωρίς να οδηγούν σε καθαρή αύξηση του 

σχηματισμού κεφαλαίου στο σύνολο της οικονομίας, η οποία υποστηρίχτηκε με 

ιδιαίτερη έμφαση από τον Milton Friedman, σε συνδυασμό κ αι με την διάχυση 

νεοφιλελεύθερων απόψεων σχετικά με την εγγενή αναποτελεσματικότητα του 

δημόσιου τομέα συνετέλεσαν στην επικράτηση πολιτικών συρρίκνωσης του 

δημόσιου τομέα που είχαν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των δημόσιων 

επενδύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ. 

Οι διαπιστώσεις που εισήγαγαν οι Ratner και Aschauer πυροδότησαν μια 

πλούσια επιστημονική συζήτηση που εξελίσσεται και εξειδικεύεται ακόμη και μέχρι 

σήμερα. Χρησιμοποιώντας το αναλυτικό πλαίσιο των εργασιών του Aschauer, η 
Munnell (1990a) απέδωσε σημαντικό τμήμα της κάμψης της παραγωγικότητας της 

οικονομίας των Η.Π.Α. κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 στην αντίστοιχη 

επιβράδυνση των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές. Σε μια άλλη εργασία της, η 

Munnell (1990) χρησιμοποίησε το μεθοδολογικό πλαίσιο του Aschauer στην 

ανάλυση διαστρωματικών στοιχείων από 48 πολιτείες των Η.Π.Α. και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι, με δεδομένα το απόθεμα ιδιωτικού κεφαλαίου και την απασχόληση, 

το απόθεμα του δημοσίου κεφαλαίου σε υποδομές αποτελεί σημαντικό καθοριστικό 

παράγοντα του επιπέδου περιφερειακής ανάπτυξης σε επίπεδο πολιτείας. Τα 

οικονομετρικά αποτελέσματα της Munnell ειδικότερα έδειξαν ότι το οριακό προϊόν του 

δημοσίου κεφαλαίου σε υποδομές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους όπως το οριακό 

προϊόν του ιδιωτικού κεφαλαίου, Η σημασία που αποδίδεται στις υποδομές από τις 

παραπάνω και άλλες πρόσφατες ερευνητικές εργασίες, σε συνδυασμό και με την 

παρατήρηση ότι οι επενδύσεις σε υποδομές υπήρξαν κυρίως αποτέλεσμα 

αποφάσεων οικονομικής πολιτικής και όχι απόρροια της λειτουργίας του μηχανισμού 

των αγορών, καθιστούν το θέμα της περιφερειακής κατανομής και των 

περιφερειακών επιδράσεων των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές, ένα θέμα 
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ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της περιφερειακής 

πολιτικής. 

Η δημοσίευση των εργασιών του Aschauer και η εξειδίκευση του αναλυτικού 

τους πλαισίου σε περιφερειακό επίπεδο από τη Munnell τροφοδότησαν ακόμη 

περισσότερο την επιστημονική συζήτηση σχετικά με τις αναπτυξιακές επιπτώσεις 

των υποδομών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή 

χρησιμοποιείται πλέον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αξιολόγηση των 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και των πολιτικών της (European Commission, 
1999) 

Οι περισσότερες από τις δημοσιευθείσες εργασίες υιοθετούν, με διάφορες 

επιμέρους τροποποιήσεις, το αναλυτικό πλαίσιο του Aschauer, εξετάζοντας την 

επίδραση των υποδομών στα πλαίσια μιας συνάρτησης παραγωγής που 

περιλαμβάνει το δημόσιο κεφάλαιο σε υποδομές ως προσδιοριστική μεταβλητή του 

επιπέδου του πραγματικού προϊόντος μαζί με το ιδιωτικό κεφάλαιο και το εργατικό 

δυναμικό. 

Η εκτεταμένη συζήτηση που ακολούθησε οδήγησε σε εμπειρικές εφαρμογές 

σε πολλές χώρες. Άλλες επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα των Aschauer και Munnell 

ενώ άλλες τα έθεσαν υπό αμφισβήτηση. Ένα πανόραμα των διαφορετικών 

αποτελεσμάτων σε ότι αφορά τη συμβολή των υποδομών στην οικονομική ανάπτυξη 

παρουσιάζεται από τους Gramlich (1994) και Rietveld (1989). 
Όπως συνήθως συμβαίνει, τα συμπεράσματα των επιμέρους ερευνών ήταν 

μικτά. Τα αποτελέσματα πολλών από τις δημοσιευθείσες εργασίες ήταν σε συμφωνία 

με το βασικό συμπέρασμα του Aschauer ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές 

συμβάλλουν σημαντικά στις αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονομίας (π.χ, Munnell 
1990a and 1990b, Ford and Porei 1991, Costa et al. 1987), ενώ άλλες κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η συμβολή αυτή είναι αμελητέα (Holtz-Eakin 1994, Hulten and 
Schwab 1984 and 1991, κ,α.), Πάντως από της μελέτες φαίνεται ότι όταν 

χρησιμοποιούνται στοιχεία σε εθνικό επίπεδο η ελαστικότητα του προϊόντος ως προς 

το πάγιο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερη από όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία σε επίπεδο 

Πολιτείας (stales) η Περιφέρειας (region). Η Munnell (1992:193-194) αποδίδει τη 

διαφορά αυτή, στις διαρροές και στην απώλεια πληροφόρησης που εμφανίζουν τα 

στοιχεία όταν αναφέρονται σε περιορισμένη γεωγραφική κλίμακα καθώς επίσης στην 

αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού των αποτελεσμάτων που παράγει μια επένδυση 

σε μικρή γεωγραφική ενότητα λόγω των φαινομένων διάχυσης των αποτελεσμάτων 

πέρα από τα φυσικά όρια της μικρής γεωγραφικής ενότητας. 

Οι μελέτες που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα χρησιμοποιούν για τη μέτρηση 

της επίδρασης των υποδομών μια συνάρτηση παραγωγής Gobb-Douglas στην οποία 
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εισάγονται οι υποδομές ως παραγωγικός συντελεστής από κοινού με το ιδιωτικό 

κεφάλαιο και την απασχόληση. Η προσέγγιση όμως αυτή δεν είναι η μόνη. Άλλες 

προσεγγίσεις χρησιμοποιούν μια υπερλογαριθμική συνάρτηση κόστους και εκτιμούν 

την επίδραση του δημοσίου κεφαλαίου στο συνολικό κόστος παραγωγής των 

επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχει επίσης εκτενής έρευνα με 

αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιείται η συνάρτηση παραγωγής 

(Seitz & Lictil 1995, Morisson & Schawartz 1992, Shah 1992, Naridi & 
Mamuneas 1994, Lynde & Richmond, 1992 κ.α.). Ο ρόλος των δημοσίων 

υποδομών εξετάζεται επίσης στο πλαίσιο θεωρητικών υποδειγμάτων ενδογενούς 

οικονομικής ανάπτυξης (Barro, 1990, Barro & Sala-I Martin, 1992). 
Για την ελληνική οικονομία έχουν γίνει εμπειρικές έρευνες της επίπτωσης 

των δημοσίων επενδύσεων στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό 

επίπεδο από τον Δαλαμάγκα (Dalamagas, 1995) με τη χρήση συναρτήσεων 

παραγωγής, ενώ σε εργασία των Σεγούρα και Χριστοδουλάκη (1997) 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα οικονομετρικών εκτιμήσεων των συναρτήσεων 

παραγωγής και κόστους με τις οποίες εξετάζεται η επίδραση των δημόσιων 

υποδομών στην αναπτυξιακή πορεία του ιδιωτικού τομέα, επίσης σε εθνικό επίπεδο 

(Christodoulakis,1993 και Christodoulakis and Segoura, 1993). 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία χρονολογικών σειρών για την βιομηχανία (πάνω από 20 

εργαζόμενους) για την περίοδο 1963 - 90 και στοιχεία για τις υποδομές στους τομείς 

των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, οι δύο ερευνητές 

προσεγγίζουν το θέμα της επίδρασης που έχουν οι δημόσιες υποδομές στην 

παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο τόσο μέσω της συνάρτησης 

παραγωγής όσο και μέσω της συνάρτησης κόστους της ελληνικής μεταποίησης. Το 

γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης τους είναι ότι το δημόσιο κεφάλαιο παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα της ελληνικής μεταποίησης καθώς οι δημόσια 

παρεχόμενες υποδομές μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν έναν παραγωγικό 

συντελεστή του οποίου η παραγωγική συνεισφορά είναι υψηλή, ενώ παράλληλα 

οδηγούν σε μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, Συγκεκριμένα σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις των 

Τα οπωσδήποτε εντυπωσιακά αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

σχετικά με την επίδραση των υποδομών στις αναπτυξιακές επιδόσεις της ελληνικής 

μεταποίησης σε εθνικό επίπεδο δημιουργούν εύλογα το ερώτημα κατά πόσο τα 

ευρήματα των Χριστοδουλάκη και Σεγούρα ισχύουν και σε περιφερειακό επίπεδο, 

Σεγούρα και Χριστοδουλάκη (1997: 76-77) μια αύξηση των 

υποδομών κατά 1% θα αυξήσει το προϊόν της μεγάλης βιομηχανίας κατά 0,4% 

περίπου και θα μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής της μεταποίησης κατά 

0,86%. 
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κατά πόσο δηλαδή η διαφοροποίηση των αναπτυξιακών επιδόσεων της ελληνικής 

μεταποίησης κατά νομό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην περιφερειακή 

ανισοκατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές. Βέβαια όπως έχει ήδη 

διαφανεί στη διεθνή εμπειρία η προσέγγιση της επίδρασης των υποδομών στην 

παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακό επίπεδο δεν αποτελεί απλή 
προέκταση της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο αφού για τον 
προσδιορισμό των επιπτώσεων σε περιφερειακό επίπεδο υπεισέρχονται πολλοί 
άλλοι παράγοντες που επιβάλλουν μια κατάλληλη αναπροσαρμογή της μεθο-

δολογίας. 

Σύμφωνα με τους (Chistodoulakis & Kalyvitis 2008), όπου περιγραφούν 

ένα μακροοικονομικό μοντέλο για την Ελλάδα, στην χρήση και τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχουν για την οικονομία οι εισροές επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση με τη μορφή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ),  τα συμπεράσματα 

είναι, ότι οι δράσεις των ΚΠΣ παράγουν μόνο μια προσωρινή αύξηση στη 

δραστηριότητα και την απασχόληση. Μετά τη λήξη της περιόδου των εισροών, η 

οικονομία θα επανέλθει στην προηγούμενη μορφή, χωρίς τα κεφάλαια. Ωστόσο, αν η 

παραγωγή, η παραγωγικότητα, απασχόληση και η ικανότητα εξαγωγής της χώρας 

βελτιωθεί σημαντικά, η εικόνα αλλάζει εκ διαμέτρου.  

Στην συνέχεια σύμφωνα με τους Eric Parre & Timo Valila 2007/01 η 

εξέλιξη των δημοσίων επενδύσεων των παλαιών κρατών μελών της Ε.Ε. 

παρουσιάζουν πτωτική πορεία ενώ για τα νέα μέλη της υπάρχουν αυξήσεις με 

διακυμάνσεις και αστάθεια ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. 

Τέλος σύμφωνα με τους Pierre – Richard Agenor (2006) η έλλειψη 

υποδομών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη σε πολλές 

χώρες χαμηλού εισοδήματος. Συγκεκριμένα στην Αφρική, ένας στους πέντε 

Αφρικανούς έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος μεταφοράς είναι το 

υψηλότερο στον κόσμο.  

Άλλες έρευνες, ωστόσο, τόνισαν ότι οι υποδομές μπορούν επίσης να 

επηρεάσουν το σύνολο της δημόσιας υγείας, ειδικότερα α) η πρόσβαση σε καθαρό 

νερό, β) η πρόσβαση σε δίκτυο  αποχέτευσης, γ) η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας, δ) η βελτίωση των οδικών. 

Πράγματι οι Wagstaff και Claeson (2004) διαπίστωσαν ότι η οδική 

υποδομή (όπως μετράται από το μήκος του οδικού δικτύου) είχε σημαντική 

επίπτωση στον αριθμό των δεικτών υγείας, όπως παιδικής και γυναικείας 

θνησιμότητας. 
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Ολοκληρώνοντας σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία (Luis 
Serven) κατά πόσο οι δημόσιες επενδύσεις αυξάνουν το ιδιωτικό κεφάλαιο 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

• τα δημόσια έργα υποδομής αυξάνουν την κερδοφορία των ιδιωτικών 

επενδύσεων  

• ενώ τα έργα υποδομής σε περιοχές όπου ο δημόσιος τομέας 

ανταγωνίζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσμα.  

 

2.3. Ξένες άμεσες επενδύσεις 
 
Οι επιδράσεις των ΞΑΕ στη χώρα υποδοχής είναι από τα πιο σημαντικά 

ζητήματα στα διεθνή οικονομικά. Η μεγάλη αύξηση των διεθνών ροών κεφαλαίων για 

ΞΑΕ έχει αυξήσει και το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά.  

Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τους ερευνητές είναι: 

α) τα οφέλη που προέρχονται από τις ΞΑΕ και μπορούν να οδηγήσουν στην 

άμεση αύξηση της εγχώριας παραγωγικότητας, αλλά και στην έμμεση αύξησή της 

μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας και  

β) το κόστος για τις εγχώριες εταιρίες από τη διείσδυση ανταγωνιστών στην 

αγορά. 

Ο σκοπός της αναφοράς είναι η διερεύνηση των επιδράσεων των ΞΑΕ στην 

παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ποιες είναι οι άμεσες και οι 

τυχόν έμμεσες επιδράσεις που ασκεί στην εγχώρια παραγωγικότητα η ξένη 

παρουσία. Πρέπει να τονιστεί ότι οι ΞΑΕ ασκούν δύο διαφορετικές επιδράσεις στην 

παραγωγικότητα της εγχώριας οικονομίας. Η πρώτη (άμεση) σχετίζεται με το μέσο 

όρο της παραγωγικότητας της οικονομίας. Η δεύτερη (έμμεση) επίδραση σχετίζεται 

με την οριακή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της ξένης παρουσίας.  

Υπάρχουν αρκετές εμπειρικές ενδείξεις ότι οι ΞΑΕ είναι πιο παραγωγικές 

από τις αμιγώς εγχώριες και συνεπώς έχουν θετικές (άμεσες) επιδράσεις στο μέσο 

όρο παραγωγικότητας της εγχώριας οικονομίας. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από ισολογισμούς εταιριών για τις ΗΠΑ, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, οι Conyon et al. (2002) και οι Criscuolo and 
Martin (2004) δείχνουν ότι οι πολυεθνικές εταιρίες (και συνεπώς οι ΞΑΕ) είναι πιο 

παραγωγικές από τις εγχώριες εταιρίες.3

                                                 
3 Ως πολυεθνική ορίζεται μια εταιρία που έχει κάποιου είδους παραγωγή σε άλλη χώρα μέσω ΞΑΕ. Συνεπώς, μια εταιρία που 
χαρακτηρίζεται ΞΑΕ είναι μέρος μιας πολυεθνικής εταιρίας. 

 Π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν διπλάσια παραγωγικότητα από τις 
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εγχώριες (Criscuolo and Martin, 2004). Το άρθρο των Alfaro and Rodrίguez - 
Clare (2004) δείχνει ότι το ίδιο ισχύει και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Σε γενικές γραμμές, μελέτες βασισμένες σε κλαδικά στοιχεία διαπιστώνουν 

θετική συσχέτιση μεταξύ της ξένης παρουσίας και της μέσης προστιθέμενης αξίας 

ανά εργαζόμενο στον τομέα.4

Άλλες μελέτες, όπως των Djankov and Hoekman (2000) για την Τσεχία, 

Konings (2001) για τη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, Braconier et al. 
(2001) για τη Σουηδία και Girma and Wakelin (2001) για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

βρίσκουν αμφίβολες ή μηδενικές έμμεσες επιδράσεις στην εγχώρια παραγωγικότητα, 

ενώ οι μελέτες των Haskel, Pereira and Slaughter (2007) για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

Griffith, Redding and Simpson (2003) επίσης για το Ηνωμένο Βασίλειο, Javorcik 
(2004) για τη Λιθουανία, Keller and Yeaple για τις ΗΠΑ, Liu (2008) για την Κίνα, 

Javorcik and Spatareanu (2008) για τη Ρουμανία βρίσκουν θετικές έμμεσες 

επιδράσεις στην εγχώρια παραγωγικότητα από τη διείσδυση ξένων επιχειρήσεων 

στην εγχώρια αγορά. 

 Αντίθετα, μελέτες που χρησιμοποιούν στοιχεία από 

ισολογισμούς εταιριών παρουσιάζουν ένα πιο περίπλοκο τοπίο. Κάποιες μελέτες, 

όπως των Haddad and Harrison (1993) για το Μαρόκο και Aitken and Harrison 

(1999) για τη Βενεζουέλα, βρίσκουν αρνητικές έμμεσες επιδράσεις στην εγχώρια 

παραγωγικότητα λόγω της παρουσίας ξένων επιχειρήσεων. 

Τέλος, για την Ελλάδα υπάρχουν δύο μελέτες των Dimelis and Louri (2002, 

2004) που βρίσκουν θετικές άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στην παραγωγικότητα 

των εγχώριων εταιριών λόγω της ύπαρξης ΞΑΕ. 

Η μελέτη των Dimelis and Louri (2002) χρησιμοποιεί διαστρωματικά 

στοιχεία για το έτος 1997 σε επίπεδο εταιριών (από ισολογισμούς). 

Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της ICAP και αφορούν 

περίπου 4.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στην 

παραγωγικότητα διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο της παραγωγικότητας. Ως προς 

τις έμμεσες επιδράσεις λόγω της διάχυσης τεχνολογίας από τις ξένες εταιρίες αυτές 

είναι πιο θετικές σε εταιρίες με υψηλή παραγωγικότητα, ασχέτως του αν οι ξένοι 

μέτοχοι κατέχουν την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία των μετοχών. Αντιθέτως, σε 

εταιρίες με μέση ή μικρή παραγωγικότητα ασκούνται θετικές επιδράσεις μόνο από 

την παρουσία κοινοπραξιών (joint ventures, δηλ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% 

και κάτω). 

                                                 
4 Βλ. Blomstrom and Kokko (1998) για μια επισκόπηση. 
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Η δεύτερη μελέτη των Dimelis and Louri (2004) χρησιμοποιεί επίσης 

διαστρωματικά στοιχεία της ICAP για το έτος 1997, σε επίπεδο εταιριών (από 

ισολογισμούς), για 3.742 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 

μεταποίησης. Οι συγγραφείς διαχωρίζουν το δείγμα τους σε μεγάλες και μικρές 

εταιρίες (εταιρίες με προσωπικό πάνω από 50 άτομα και εταιρίες με προσωπικό έως 

και 50 άτομα).  

Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης είναι ότι υπάρχουν θετικές άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις στην παραγωγικότητα των εγχώριων εταιριών λόγω των ΞΑΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως ΞΑΕ και στις 

οποίες οι ξένοι επενδυτές κατέχουν πάνω από το 50% των μετοχών είναι πιο 

παραγωγικές από τις εγχώριες. Επίσης, η διαφορά παραγωγικότητας αυξάνεται με το 

μέγεθος των εταιριών, δηλ. οι μεγάλες εταιρίες (με προσωπικό πάνω από 50 άτομα) 

είναι σχετικά πιο παραγωγικές. Οι θετικές έμμεσες επιδράσεις από τη διάχυση 

τεχνολογίας, αντιθέτως, ασκούνται από μικρότερες εταιρίες κοινοπραξιών (joint 

ventures) κυρίως σε μικρότερες εγχώριες εταιρίες. 

Επίσης, οι ξένες εταιρίες είναι περίπου κατά 18% πιο παραγωγικές από τις 

ελληνικές πολυεθνικές. Η διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα στις ξένες και τις 

ελληνικές πολυεθνικές εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής της ξένης εταιρίας. Οι 

επενδύσεις που έχουν ποσοστό συμμετοχής 50% ή λιγότερο δεν φαίνεται να 

διαφέρουν σε παραγωγικότητα από τις ελληνικές πολυεθνικές, αλλά διαφέρουν από 

τις αμιγώς εγχώριες εταιρίες. Τέλος, η παρουσία ξένων άμεσων επενδύσεων φαίνεται 

να έχει θετική επίδραση στη διάχυση τεχνολογίας στην ελληνική οικονομία. Η 

διάχυση τεχνολογίας είναι στατιστικά σημαντική για μικρότερες εταιρίες που 

βρίσκονται στα ενδιάμεσα κλιμάκια παραγωγικότητας. Η συνολική εικόνα είναι ότι οι 

ξένες άμεσες επενδύσεις έχουν θετική επίδραση, άμεση και έμμεση, στην 

παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   333   ---   ΑΑΑ...ΕΕΕ...ΠΠΠ...,,,   ΕΕΕξξξαααγγγωωωγγγέέέςςς,,,   ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγέέέςςς,,,   
ΕΕΕπππεεενννδδδύύύσσσεεειιιςςς,,,   ΚΚΚααατττααανννάάάλλλωωωσσσηηη...   
 
3.1. Εισαγωγή 
 

 Οι εισαγωγές, εξαγωγές, το εισόδημα, οι επενδύσεις, η κατανάλωση 

αποτελούν έννοιες τις οποίες εξετάζει η μάκρο - οικονομική η οποία εξετάζει την 

οικονομία ως σύνολο. Δεν ασχολείται με τις λεπτομέρειες αλλά με την συνολική 

εικόνα της οικονομίας. Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που την απασχολούν 

ανάμεσα στα άλλα (πληθωρισμός, ανεργία), είναι το προϊόν και η μεγέθυνση του. Πιο 

συγκεκριμένα, το πραγματικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μετρά το συνολικό 

εισόδημα της οικονομίας, δείχνει την ποσότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που 

μπορεί να αγοράσει συνολικά η οικονομία. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

ονομάζεται οικονομική μεγέθυνση. 

 

3.2.   Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 
 

Ορισμός. 
 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ)   μετρά το προϊόν που παράγεται 

από τους συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στην εγχώρια οικονομία 

ανεξάρτητα από το ποιος τους κατέχει. Το ΑΕΠ μετρά την αξία του προϊόντος που 

παράγεται στην οικονομία. Αν στο ΑΕΠ προσθέσουμε το καθαρό εισόδημα που 

προέρχεται από την αλλοδαπή, θα λάβουμε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 

Η έννοια του Εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές είναι χρήσιμη γιατί 

αποτελεί μέτρο της οικονομικής ευημερίας της χώρας, ενώ η μέτρηση του εθνικού 

εισοδήματος είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της παραγωγικότητας της οικονομίας. 

Το εθνικό προϊόν μπορεί να εκφραστεί ως το σύνολο των αμοιβών των 

συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία στη 

διάρκεια ενός έτους. Για τον υπολογισμό του εθνικού εισοδήματος με τον τρόπο αυτό 

θα πρέπει να κατανεμηθεί το συνολικό κόστος παραγωγής στους επί μέρους 

συντελεστές παραγωγής, όπως δείχνει  ο παρακάτω πίνακας. 

 

 Εθνικό Εισόδημα ως Κόστος Παραγωγής του Προϊόντος 

Μισθοί και Ημερομίσθια 

 Πρόσοδος Επιχειρηματικής Δράσης Ιδιωτών 
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 Ενοίκιο 

 Τόκοι 

 Κέρδη Ανώνυμων Εταιριών 

 

Μια τέτοια κατανομή θα ήταν βέβαια πολύ επιθυμητή αλλά είναι ευνόητο ότι 

μόνο κατά προσέγγιση δυνατή. Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας μιας οικονομίας 

βάζει περιορισμούς στην έκταση της λεπτομέρειας με την οποία μπορούν να δοθούν 

τα στατιστικά στοιχεία εισοδήματος. Σε πολλές φάσεις της η οικονομική 

δραστηριότητα απαιτεί σύνθετες συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι 

από ένας παραγωγικοί συντελεστές ώστε να είναι αδύνατος ο ακριβής 

προσδιορισμός της συμμετοχής κάθε συντελεστή χωριστά. 

Όταν μια οικονομία δεν έχει συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο, τότε την 

ονομάζουμε κλειστή οικονομία. Ενώ αντίθετα, καλείται ανοιχτή οικονομία όταν 

συναλλάσσεται με άλλες χώρες και συνεπώς αναπτύσσει εισαγωγές και εξαγωγές 

μαζί τους. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, Gross Domestic Product, GDP) 
μίας χώρας είναι η αξία (υπολογισμένη σε τιμές της αγοράς) όλων των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των γεωγραφικών ορίων της χώρας 

κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. 

(α) Προκειμένου ν' αποφευχθεί η διπλή και τριπλή μέτρηση, το ΑΕΠ 
περιλαμβάνει μόνο τα τελικά αγαθά και υπηρεσίες (final goods and services), δηλαδή 

αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση - δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσα (intermediate)  

αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή ό,τι αγοράζεται προς μεταπώληση ή προς περαιτέρω 

επεξεργασία πριν φθάσει στον τελικό χρήστη, 

(β) Οι παραγωγοί μπορεί να είναι ημεδαποί ή ξένοι, αρκεί η παραγωγή να 

πραγματοποιείται εντός των ορίων της χώρας, 

(γ) Αγαθά και υπηρεσίες που παρήχθησαν σε προηγούμενες περιόδους, 

αλλά δεν έχουν ακόμη πωληθεί, δεν περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ της τρέχουσας 

περιόδου, διότι ήδη συμπεριλήφθησαν ως αποθέματα (inventories) στο ΑΕΠ της 

περιόδου  κατά την οποία παρήχθησαν.  

 

3.2.1. Ονομαστικό, πραγματικό, παρατηρούμενο και δυνητικό 
ΑΕΠ. 

 

Το ΑΕΠ διακρίνεται σε ονομαστικό (nominal GDP), όταν υπολογίζεται σε 

τρέχουσες τιμές της αγοράς, και σε πραγματικό (real GDP), όταν υπολογίζεται σε 
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σταθερές τιμές, δηλαδή σε τιμές που επεκράτησαν κατά τη διάρκεια ενός έτους, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως έτος βάσεως. Η έννοια «πραγματικό ΑΕΠ» αναφέρεται στο 

παρατηρούμενο (actual) πραγματικό ΑΕΠ και συμβολίζεται με Υ. Δεν αναφέρεται στο 

δυνητικό (potential) πραγματικό ΑΕΠ, δηλαδή στο ΑΕΠ που θα παραγόταν αν 

απασχολούνταν όλοι οι διαθέσιμοι συντελεστές παραγωγής. Το δυνητικό ΑΕΠ 
ονομάζεται και προϊόν πλήρους απασχολήσεως (full employment output) και 

συμβολίζεται με Yf. 
 

3.2.2. Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ ως μέτρο ευημερίας 
 

Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ χρησιμοποιείται ως μέτρο της ευημερίας 

μίας χώρας. Ως τέτοιο, έχει τα εξής μειονεκτήματα: 

 Αγνοεί μερικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτά που παράγονται στο 

σπίτι από τον ίδιο τον οικοκύρη ή την οικοκυρά, όπως αγνοεί και αυτά που 

ανταλλάσσονται στην παραοικονομία, όταν, για παράδειγμα, ένας παραγωγός 

πορτοκαλιών πωλεί τα πορτοκάλια του απ' ευθείας στον καταναλωτή, χωρίς 

τιμολόγιο, 

 Αγνοεί τη ρύπανση του περιβάλλοντος, η οποία πολλές φορές 

συνοδεύει την παραγωγή αγαθών,  

 Αγνοεί τη βελτίωση της ποιότητας,  

 Αγνοεί την ανάπαυση, η οποία βεβαίως αυξάνει την ευημερία. 

 

3.2.3. Τρεις τρόποι μετρήσεως του ΑΕΠ 
 

3.2.3.1. Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη της οικονομίας. 
 

Το συνολικό προϊόν που παρέχεται στη οικονομία, σε μια δεδομένη χρονική 

περίοδο, ισούται με αυτό που έχει παραχθεί στην οικονομία (GDP) και αυτό που έχει 

εισαχθεί από την αλλοδαπή (ΙΜ). Το συνολικό αυτό προϊόν (GDP+IM) θα αγοραστεί 

είτε από τους κατοίκους της χώρας, ως ιδιωτική κατανάλωση (C), είτε ως ιδιωτική 

επένδυση (Iag), είτε ως κρατική δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών (G), ή 

από αλλοδαπούς, ως εξαγωγές (Χ). Δηλαδή ισχύει: 

XGICIMGDP ag +++≡= , 

Όπου Iag είναι η πραγματοποιηθείσα ακαθάριστη επένδυση (actual gross 

investment) του ιδιωτικού τομέα. Ο χαρακτηρισμός «πραγματοποιηθείσα» σημαίνει 

ότι περιλαμβάνει τόσο την επιθυμητή, όσο και την ανεπιθύμητη επένδυση. Ο 



 18 

χαρακτηρισμός «ακαθάριστη» σημαίνει ότι περιλαμβάνει τόσο την καθαρή επένδυση 

(In), δηλαδή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και τις αποσβέσεις. (D). 

Δηλαδή: 

DII ng +=  

Έτσι καταλήγουμε στην εξής διατύπωση: 

IMXGICGDP ag −+++≡  

η οποία μάλιστα είναι γνωστή και ως θεμελιώδης μακροοικονομική 

ταυτότητα. Μας δείχνει λοιπόν πως ένας τρόπος για να μετρήσουμε το ΑΕΠ είναι να 

προσθέσουμε τη συνολική εγχώρια δαπάνη, GICE ag ++=  και τις καθαρές 

εξαγωγές, IMXNX −= . Χρησιμοποιώντας το σύμβολο )(EGDP  για να δείξουμε 

ότι εδώ υπολογίζουμε το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη, έχουμε ότι: 

NXEEGDP +=)(  

Ας ορίσουμε τώρα πιο προσεκτικά τα μεγέθη C, Iag, G και X. 

 

Πρώτον

 αποτελεί το μεγαλύτερο συστατικό της συνολικής ζήτησης, γι αυτό και 

οι πολιτικές που την επηρεάζουν (π.χ. φορολογικές) έχουν μεγάλη σημασία από 

απόψεως σταθεροποιητικής πολιτικής. 

, η συνολική κατανάλωση (C) αναφέρεται στη συνολική ιδιωτική 

δαπάνη για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, οικοσκευές, 

αυτοκίνητα, ιατρικές επισκέψεις, μαθήματα οδήγησης κ.α. Ας σημειωθούν τα εξής για 

το μέγεθος C: 

 περιλαμβάνει και την κατανάλωση εισαγόμενων αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 η παρατηρούμενη κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από την 

επιθυμητή. 

 

Δεύτερον

 περιλαμβάνει και εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά. 

, η συνολική παρατηρούμενη ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση (Iag)  

αποτελείται από την αύξηση του φυσικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων, την αύξηση 

των αποθεμάτων τους, τις αποσβέσεις και την κατασκευή νέων κατοικιών. Ας 

σημειωθούν τα εξής για το μέγεθος Iag: 

 αναφέρεται στην αγορά εκ μέρους των επιχειρήσεων πραγματικών και 

όχι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 αναφέρεται στην αύξηση φυσικού κεφαλαίου (νέα εργοστάσια, νέες 

μηχανές, νέες κατοικίες) και όχι στην αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
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 αναφέρεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι στα νοικοκυριά, ούτε στο 

κράτος. Έτσι, αν ένα νοικοκυριό αναθέσει σε ένα εργολάβο να χτίσει για αυτό μια 

καινούργια κατοικία, η δαπάνη θα θεωρηθεί ως επένδυση, διότι θα πραγματοποιηθεί 

από επιχείρηση (τον εργολάβο) και κατόπιν θα μεταβιβασθεί στο νοικοκυριό. 

 

Τρίτον

 περιλαμβάνει δαπάνες τόσο για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, 

όσο και για επενδυτικά αγαθά. 

, οι κρατικές δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών (G) 

αναφέρονται στις δαπάνες για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, για την 

αγορά αμυντικού εξοπλισμού, για το κτίσιμο, τον εξοπλισμό και την λειτουργία 

σχολείων, νοσοκομείων κ.α.  Πρέπει να τονισθεί ότι δεν περιλαμβάνει μεταβιβαστικές 

πληρωμές, όπως είναι οι συντάξεις, οι τόκοι για το δημόσιο χρέος και τα επιδόματα 

ανεργίας. Συνεπώς, δεν πρέπει να συγχέεται με τις κρατικές δαπάνες που είναι τα 

άθροισμα G+TR. Ας σημειωθούν τα εξής για το μέγεθος G: 

 περιλαμβάνει και εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες. 

 για τις χώρες που έχουν τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές 

κυβερνήσεις, το G αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα κυβερνήσεως. 

 οι παρατηρούμενες κρατικές αγορές μπορεί να διαφέρουν από τις 

επιθυμητές. 

 

3.2.3.2. Το ΑΕΠ ως συνολικό εισόδημα. 
 

Αρχίζουμε από τον ορισμό του κέρδους της επιχείρησης ii Π,  : 

iiiiisii DICINTRENTWiTiTSALES −−−−−−+=Π ,, int  

Όπου: 

SALE = έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παράγει η 

επιχείρηση i. 

Ts, I = κρατικές επιδοτήσεις προς την επιχείρηση i 

Tint, i = έμμεσοι φόροι που συλλέγει η επιχείρηση i από τις πωλήσεις των 

προϊόντων της και που πρέπει να αποδώσει στο κράτος. 

Wi = μισθοί που πληρώνει η επιχείρηση i για το προσωπικό που απασχολεί 

REN = ενοίκια που πληρώνει η επιχείρηση i 

INTi = τόκοι που πληρώνει η επιχείρηση i  για το χρέος της 

ICi =  ενδιάμεση κατανάλωση της επιχείρησης i 

Di = αποσβέσεις της επιχείρησης i 
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Έχουμε λοιπόν: 

 

DINRENTWTsTICSALES −−−−−−−=Π )int()(  

 

Η διαφορά ICSALES −  είναι τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις όλων 

των αγαθών και υπηρεσιών, τελικών και ενδιάμεσων, μείον την ενδιάμεση 

κατανάλωση. Αλλά, εφόσον η ενδιάμεση κατανάλωση αποτελεί έσοδο για τις 

επιχειρήσεις που παράγουν τα ενδιάμεσα αγαθά και τις υπηρεσίες, έπεται ότι η 

διαφορά ICSALES −  παριστάνει τα έσοδα από τις πωλήσεις των τελικών μόνο 

αγαθών και υπηρεσιών.  

 

Δηλαδή, GDPICSALES =− . 

 

3.2.3.3. Το ΑΕΠ ως προστιθέμενη αξία. 
 
    Προς αποφυγή διπλής και τριπλής μετρήσεως στοιχείων στον 

υπολογισμό του ΑΕΠ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της προστιθέμενης 

αξίας. Προστιθέμενη αξία μιας επιχείρησης είναι η αξία του προϊόντος της 

(υπολογισμένη σε τιμές αγοράς) μείον την ενδιάμεση κατανάλωση της. Για 

παράδειγμα, έστω ότι ένα κιλό ψωμί το οποίο πωλείται στο πολυκατάστημα αντί 1 

ευρώ, περνάει από τα εξής στάδια: 

 

1. Ο γεωργός πουλά στον έμπορο το σιτάρι που απαιτείται για ένα κιλό 

ψωμί αντί 0,30 ευρώ. 

2. Ο έμπορος πουλά στον μυλωνά αντί 0.35 ευρώ.(προστιθέμενη αξία 

του εμπόρου = 0,35 – 0,30 = 0,05 ευρώ). 

3. Ο μυλωνάς πουλά το αλεύρι στον αρτοποιό αντί 0,60 

ευρώ.(προστιθέμενη αξία 0,60 - 0,35 = 0,25 ευρώ). 

4. Ο αρτοποιός πουλά το ψωμί στο πολυκατάστημα αντί 

0,90.(προστιθέμενη αξία = 0,90 - 0,60 = 0,30 ευρώ). 

5. Το πολυκατάστημα πουλά το ψωμί στον καταναλωτή αντί 

1ευρώ.(προστιθέμενη αξία =1 - 0,90 = 0,10 ευρώ). 

    

    Συνεπώς η συνολική προστιθέμενη αξία είναι: 0,30 + 0,05 + 0,25 + 0,30 + 

0,10 = 1 ευρώ. 
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3.2.4. Προβλήματα κατά τη μέτρηση του ΑΕΠ. 
 

Ένα από τα μειονεκτήματα του ΑΕΠ ως μέτρου ευημερίας μιας χώρας είναι 

ότι αυτό δεν μετράται σωστά, λόγω της παραοικονομίας , λόγω των προϊόντων που 

ποτέ δεν φτάνουν στην αγορά.(π.χ. αυτά που παράγονται σε ιδιωτικούς κήπους). 

Εκτός όμως από αυτό υπάρχουν και άλλα προβλήματα στη μέτρηση του ΑΕΠ για την 

αντιμετώπιση των οποίων έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες στην κατάρτιση του 

συστήματος εθνικών λογαριασμών.  

Πρώτον, εφόσον οι κρατικές υπηρεσίες δεν περνούν μέσα από την αγορά, 

πως γνωρίζουμε την αξία τους; Η συμφωνία εδώ είναι ότι η αξία αυτή εκτιμάται με 

βάση το κόστος παραγωγής των υπηρεσιών: μισθοί υπαλλήλων, λογαριασμοί ΔΕΗ 

κτλ. Δεύτερον, τα αποθέματα, ενώ δεν έχουν πωληθεί, εν τούτοις θεωρούνται ως 

αγορασθέντα από τις επιχειρήσεις που τα παρήγαγαν και καταχωρούνται ως 

επένδυση. Τρίτον, ενώ τα επενδυτικά αγαθά (π.χ. μηχανές) είναι στην 

πραγματικότητα ενδιάμεσα αγαθά, σύμφωνα με τον ορισμό των ενδιάμεσων αγαθών, 

δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο ΑΕΠ, εν τούτοις θεωρούνται ως τελικά 

και συμπεριλαμβάνονται στο ΑΕΠ. 

 

3.2.5. GDP - GNP 
 
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross National product, GNP) μιας χώρας 

είναι το προϊόν που παράγεται από συντελεστές παραγωγής που κατέχουν οι 

κάτοικοι της χώρας αλλά η παραγωγή μπορεί να πραγματοποιείται οπουδήποτε στον 

κόσμο. Για παράδειγμα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει ένας Αλβανός 

εργάτης (που δεν έχει γίνει Έλληνας πολίτης) ανήκουν στο GDP της Ελλάδος, αλλά 

όχι στο GNP της.  Ανήκουν στο GNP της Αλβανίας (αλλά όχι στο GDP της). 

Συγκεκριμένα ισχύει ότι: 

NFIPOIGDPGNP −= )( , όπου =NFIPO καθαρή εκροή εισοδήματος (από 

αμοιβές συντελεστών) στην αλλοδαπή. Έτσι αν για την Ελλάδα ισχύει ότι 

GDPGNP > , αυτό σημαίνει ότι 0<NFIPO  , δηλαδή οι κάτοικοι της Ελλάδας 

παράγουν περισσότερα στην αλλοδαπή απ’ ότι οι αλλοδαποί στην Ελλάδα. 
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3.2.6. Ρυθμός μεταβολής Α.Ε.Π. 1992 - 2008 
 

Η μεγάλη επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει επηρεάσει 

δυσμενώς την ελληνική οικονομία. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ υποχώρησε στο 2,9% 

το 2008 από 4,0% το 2007, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των επενδύσεων.  

 

 

 
ΠΗΓΗ: ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ 2008 (http://www.inegsee.gr) Πίνακας 3.1. 

 

  

http://www.inegsee.gr/�
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3.3. Εξαγωγές - Εισαγωγές. 
 

    Οι εξαγωγές (Χ) αποτελούνται από αγαθά που παράγονται εγχώρια αλλά 

πωλούνται στο εξωτερικό. Οι εισαγωγές (Ζ) αποτελούνται από αγαθά που 

παράγονται στο εξωτερικό αλλά αγοράζονται προς χρήση στην εγχώρια οικονομία. 

Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση αγοράζουν αγαθά από το εξωτερικό 

(Ζ) που δεν αποτελούν μέρος του εγχώριου προϊόντος και δεν δημιουργούν 

εισόδημα στους εγχώριους συντελεστές παραγωγής. Οι εισαγωγές  

αντιπροσωπεύουν διαρροή, ενώ οι εξαγωγές αποτελούν εισροή. Το Εμπορικό 
Ισοζύγιο μιας χώρας δίνεται από την διαφορά μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών 

της(Ζ-Χ) και αλλιώς ονομάζεται Καθαρές Εξαγωγές. 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο είναι: 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά, 

 Οι τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων αγαθών, 

 Τα εισοδήματα, εγχώρια και εξωτερικού, 

 Οι τιμές συναλλάγματος, 

 Το κόστος μεταφοράς από χώρα σε χώρα, 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. 

 

Μια άλλη σημαντική λογιστική κατάσταση που αναφέρεται σε 

μακροοικονομικά μεγέθη είναι το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το οποίο 

αποκαλείται και ισοζύγιο πληρωμών. Στο ισοζύγιο αυτό καταγράφονται οι 

συναλλαγές μιας χώρας με όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Το ισοζύγιο 

εξωτερικών συναλλαγών αποτελείται από δύο βασικά ισοζύγια:  

• Πρώτον, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο οποίο 

καταγράφονται οι εξαγωγές και οι εισαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, καθώς 

και οι ροές εισοδημάτων και μεταβιβαστικών πληρωμών από και προς τον υπόλοιπο 

κόσμο. 

• Δεύτερον, το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών στο 

οποίο καταγράφονται οι εισροές και οι εκροές κεφαλαίων για μακροχρόνια ή 

βραχυχρόνια τοποθέτηση, επένδυση σε πάγια στοιχεία κ.λ.π. Στα δύο αυτά βασικά 

ισοζύγια περιλαμβάνονται άλλα επιμέρους ισοζύγια. 

Πλεόνασμα ή έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας 

είναι η διαφορά μεταξύ: α) των απαιτήσεων της χώρας από τις εξαγωγές 

εμπορευμάτων , τη διάθεση υπηρεσιών σε ξένους, τη χρησιμοποίηση στο εξωτερικό 

παραγωγικών συντελεστών που ανήκουν σε κατοίκους της χώρας και τις μονομερείς 
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εισοδηματικές μεταβιβάσεις προς τη χώρα και β) των υποχρεώσεων της χώρας λόγω 

εισαγωγών εμπορευμάτων, αγοράς υπηρεσιών από το εξωτερικό, χρησιμοποίησης 

παραγωγικών συντελεστών που ανήκουν σε ξένους ή μονομερών μεταβιβάσεων από 

τη χώρα προς το εξωτερικό. Αν η διαφορά αυτή είναι θετική, υπάρχει πλεόνασμα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ αν είναι αρνητική, υπάρχει έλλειμμα. 

Στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, το οποίο αναφέρεται και ως ισοζύγιο 

πληρωμών, καταγράφονται οι συναλλαγές μιας χώρας με όλες τις άλλες του κόσμου 

κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Τέτοιου είδους συναλλαγές είναι 

οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εμπορευμάτων, η αγορά και διάθεση υπηρεσιών και οι 

εισροές και εκροές κεφαλαίων για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια τοποθέτηση ή για 

μεταβιβαστικές πληρωμές. Οι συναλλαγές αυτές δημιουργούν υποχρεώσεις ή 

απαιτήσεις της χώρας για εξαγωγή ή εισαγωγή συναλλάγματος αντίστοιχα. Οι 

εισαγωγές εμπορευμάτων και η αγορά υπηρεσιών καθώς και οι εκροές κεφαλαίων 

για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια τοποθέτηση ή για μεταβιβαστικές πληρωμές 

δημιουργούν υποχρεώσεις, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και η διάθεση υπηρεσιών 

καθώς και οι εισροές κεφαλαίων δημιουργούν απαιτήσεις της χώρας σε ξένο 

συνάλλαγμα. 

Η έννοια του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών είναι διαφορετική έννοια 

από αυτήν του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του εμπορικού ισοζυγίου. Στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνονται οι εισαγωγές και εξαγωγές 

εμπορευμάτων, οι υπηρεσίες που διατίθενται στο εξωτερικό ή αγοράζονται από το 

εξωτερικό και οι μονομερείς εισοδηματικές μεταβιβάσεις, ενώ στο εμπορικό ισοζύγιο 

περιλαμβάνονται μόνο οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εμπορευμάτων. Αν η αξία των 

εισαγωγών εμπορευμάτων σε μία χώρα είναι μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών, 

το εμπορικό ισοζύγιο της θα εμφανίζει έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό είναι δυνατόν να 

καλύπτεται από πλεόνασμα στα άλλα ισοζύγια. 

 

Τα κυριότερα οφέλη από την ύπαρξη του διεθνούς εμπορίου μπορούμε να 

τα συνοψίσουμε στις ακόλουθες κατηγορίες: 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. 

 Στην εξειδίκευση των χωρών για την παραγωγή των προϊόντων 

εκείνων στα οποία έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, παραγωγή μεγαλύτερου 

προϊόντος  και συνεπώς, αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρησιμοποίηση των 

πόρων των χωρών που μετέχουν στο διεθνές εμπόριο και αύξηση της οικονομικής 

τους ευημερίας. 

 Στον ανταγωνισμό και την μείωση της μονοπωλιακής  δύναμης των 

εγχώριων επιχειρήσεων, για την  άσκηση μετριοπαθέστερης τιμολογιακής πολιτικής 
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εκ μέρους των επιχειρήσεων που έχουν μονοπωλιακή δύναμη, λόγου του φόβου ότι 

υψηλότερες  τ ιμές  θα ενθαρρύνουν την  ε ίσοδο νέων επ ιχε ιρήσεων. 

 Στην δυνατότητα πραγματοποίησης οικονομιών μεγέθους. 

 Στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης λόγω 

μεταφοράς  νέας τεχνολογίας και ενθάρρυνσης των επενδύσεων.   
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3.4. Επένδυση 
 

3.4.1. Η συνάρτηση επενδύσεων 
 
Η επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων για την απόκτηση νέων 

κεφαλαιουχικών αγαθών, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταβολή του 

επιθυμητού επιπέδου αποθεμάτων των προϊόντων τους, αν και είναι σχετικά μικρή 

σε σύγκριση με την καταναλωτική δαπάνη, είναι, όπως θα δούμε, πολύ σπουδαίο 

συστατικό στοιχείο της συνολικής ζήτησης. Στην Ελλάδα η εγχώρια ιδιωτική 

επενδυτική δαπάνη αντιπροσωπεύει σχεδόν το 15% του ΑΕΠ. 

Η επένδυση αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής δαπάνης σε 

μια οικονομία, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος της είναι κατά πολύ μικρότερο από 

την κατανάλωση. Η μεγάλη σημασία της οφείλεται στο ότι αυτή μεταβάλλεται πολύ 

περισσότερο και πολύ συχνότερα σε σύγκριση με τα άλλα στοιχεία της συνολικής 

δαπάνης και οι μεταβολές της προκαλούν συχνές διακυμάνσεις στην οικονομική 

δραστηριότητα και στο εισόδημα.  

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση επενδύσεων έχει την ακόλουθη απλή 

γραμμική μορφή: 

0,0,00 >>+−= yryr iiYiriiI , 

όπου 0i είναι οι επενδυτικές δαπάνες που προσδιορίζονται από παράγοντες 

οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνάρτηση, είναι το επιτόκιο αγοράς το οποίο, 

στο κεφάλαιο αυτό, υποθέτουμε ότι προσδιορίζεται εξωγενώς και ri , yi είναι θετικοί 

παράμετροι. 

Το άθροισμα 00 rii r−  στη σχέση αντιπροσωπεύει το σύνολο των αυτόνομων 

επενδυτικών δαπανών που είναι ανεξάρτητες από το επίπεδο του εθνικού 

εισοδήματος όρος Yiy είναι το σύνολο των κατά προώθηση επενδυτικών δαπανών 

που βρίσκονται σε θετική σχέση με το επίπεδο του εθνικού εισοδήματος. 

Η κλίση της συνολικής συνάρτησης επενδύσεων είναι θετική και ίση με την 

οριακή ροπή για επενδύσεις. Η οριακή ροπή για επενδύσεις είναι η μεταβολή της 

συνολικής επενδυτικής δαπάνης που προκύπτει από μια μεταβολή του συνολικού 

εισοδήματος κατά μια μονάδα.  Δεδομένου και του επιτοκίου των άλλων παραγόντων 

οι οποίοι επηρεάζουν το επίπεδο των αυτόνομων επενδυτικών δαπανών, οι 

αυτόνομες επενδυτικές δαπάνες  απεικονίζονται με μια ευθεία γραμμή παράλληλη 

προς των άξονα του εισοδήματος. Ο Keynes πίστευε ότι οι οικονομικές διακυμάνσεις 

οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αστάθεια των αυτόνομων επενδυτικών 
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δαπανών. Στην Ελλάδα ο συντελεστής μεταβλητότητας των επενδυτικών και 

καταναλωτικών δαπανών την περίοδο 1960-96 είναι 0,056 και 1,60 αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ότι η επενδυτική δαπάνη παρουσιάζει αρκετά μεγάλη μεταβλητότητα 

από την κατανάλωση, γεγονός που συμπίπτει με την άποψη ότι η αστάθεια αυτή των 

επενδυτικών δαπανών είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για την αστάθεια του 

εισοδήματος και της απασχόλησης. 

Ο Keynes, όπως και οι κλασικοί οικονομολόγοι υποθέτουν ότι, υπάρχει 

αρνητική σχέση μεταξύ των επενδυτικών δαπανών και του επιτοκίου. Οι επενδυτικές 

αποφάσεις εξαρτώνται από δύο βασικούς παράγοντες, το επιτόκιο και την οριακή 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου (marginal efficiency of capital). Όπως παρατηρήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για την ανάληψη 

επενδύσεων συγκρίνοντας την προσδοκώμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων 

αυτών με το επιτόκιο αγοράς. Οι επενδύσεις θα αναληφθούν μόνον αν η οριακή 

αποδοτικότητα τους είναι μεγαλύτερη από το επιτόκιο. Συνεπώς, δεδομένης της 

οριακής αποδοτικότητας των επενδύσεων στην οικονομία, μια αύξηση (μείωση) του 

επιτοκίου θα οδηγήσει σε μια μείωση (αύξηση) των επενδύσεων, γιατί θα υπάρχουν 

λιγότερες (περισσότερες) επενδύσεις που έχουν οριακή αποδοτικότητα μεγαλύτερη 

του επιτοκίου. 

Ο Keynes ισχυρίζεται ότι η σύγκριση της οριακής αποδοτικότητας των 

επενδύσεων με το επιτόκιο αποτελεί την αναγκαία αλλά όχι και την ικανή συνθήκη για 

την ανάληψη τους. Η οριακή αποδοτικότητα μιας επένδυσης φανερώνει την 

προσδοκώμενη μελλοντική αποδοτικότητα της επένδυσης, η οποία όμως δεν είναι 

βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί. Μπορεί, για παράδειγμα, μια επένδυση να έχει 

οριακή αποδοτικότητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτόκιο, αλλά να έχει πολύ μικρή 

πιθανότητα η απόδοση αυτή να πραγματοποιηθεί. Με άλλα λόγια, η προσδοκώμενη 

αποδοτικότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, με συνέπεια η 

επένδυση να μην αναληφθεί. 

Η έννοια της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου είναι σπουδαία διότι 

τονίζει τον ρόλο που παίζουν οι προσδοκίες στον προσδιορισμό του εισοδήματος και 

της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον Keynes, «Η κλίμακα της οριακής αποδοτικότητας 

του κεφαλαίου είναι θεμελιώδους σημασίας διότι είναι κυρίως μέσω αυτού του 

παράγοντα ... που η προσδοκία του μέλλοντος επηρεάζει το παρόν.». Οι προσδοκίες 

των επιχειρήσεων για τη μελλοντική αποδοτικότητα των επενδύσεων αποτελούν τον 

πυρήνα της Κεϋνσιανής ανάλυσης για τα αίτια των οικονομικών διακυμάνσεων. 

Ο Keynes ορίζει την οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου ως το 

προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των προσδοκώμενων 

μελλοντικών αποδόσεων (καθαρών χρηματικών ροών) που προκύπτουν από τη 
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χρήση των κεφαλαιουχικών αγαθών στην παραγωγική διαδικασία με την τρέχουσα 

τιμή προσφοράς τους. Οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν εκτιμήσεις για τις μελλοντικές 

αποδόσεις βασιζόμενες αφενός σε ότι γνωρίζουν σχεδόν με βεβαιότητα και αφετέρου 

σε μελλοντικά γεγονότα τα οποία μπορούν να εκτιμήσουν. 

Υποθέτουμε, για παράδειγμα, ότι μια επιχείρηση εξετάζει αν είναι επικερδές 

να προσθέσει ακόμα ένα μηχάνημα στην παραγωγική της διαδικασία. Η επιχείρηση 

γνωρίζει σχεδόν με βεβαιότητα την τιμή αγοράς του μηχανήματος, τον αριθμό των 

μηχανημάτων τα οποία ήδη χρησιμοποιεί, την τρέχουσα ζήτηση, την τιμή των 

προϊόντων που παράγει κ.ά. Δεδομένου ότι το μηχάνημα έχει, για παράδειγμα, 

προσδοκώμενη οικονομική ζωή 20 χρόνια, η επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσει τις 

προσδοκώμενες καθαρές χρηματικές ροές από την επένδυση για 20 χρόνια. Πρέπει, 

δηλαδή, να εκτιμήσει τώρα για το ποια θα είναι, κατά τη διάρκεια της ζωής του 

μηχανήματος, η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτό θα παράγει, 

καθώς και τις τιμές τους, το επίπεδο της συνολικής ζήτησης προϊόντος, τις 

μελλοντικές τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, το κόστος εργασίας, τους 

φορολογικούς συντελεστές κ.ά. 

Ο Keynes αποκάλεσε αυτές τις εκτιμήσεις μακροχρόνιες προσδοκίες. 

Δεδομένου ότι οι παράγοντες στους οποίους βασίζονται οι μακροχρόνιες αυτές 

προσδοκίες είναι αρκετά αβέβαιοι, όταν οι επιχειρήσεις αξιολογούν επενδυτικά 

προγράμματα, δίνουν περισσότερο βάρος στους παράγοντες για τους οποίους έχουν 

αρκετή βεβαιότητα. Με τον τρόπο αυτό, υποστήριζε ο Keynes, τα γεγονότα της 

υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και τα περισσότερο βέβαια μελλοντικά γεγονότα, 

μετρούν πολύ περισσότερο στη διαμόρφωση των μακροχρόνιων προσδοκιών, σε 

σχέση με τα πολύ αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Η συνήθης πρακτική, λοιπόν, είναι, 

σύμφωνα με τον Keynes, «... να παίρνουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να την 

προβάλλουμε στο μέλλον, τροποποιημένη μόνο στο μέτρο που έχουμε λίγο πολύ 

συγκεκριμένους λόγους για να προσδοκούμε μια μεταβολή.» 

Επομένως, η διαμόρφωση των μακροχρόνιων προσδοκιών δεν βασίζεται 

μόνο στο τι προσδοκούν οι επιχειρηματίες να συμβεί στο μέλλον, αλλά επίσης και 

στο πόσο βέβαιοι είναι ότι θα συμβεί αυτό που προσδοκούν, δηλαδή στον βαθμό 

εμπιστοσύνης που έχουν στις προσδοκίες τους. Ο βαθμός εμπιστοσύνης είναι ένας 

από τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της οριακής αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου, η οποία ταυτίζεται με τη ζήτηση για επενδύσεις. 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι η προσδοκώμενη αποδοτικότητα ων επενδύσεων 

εξαρτάται από τις μακροχρόνιες προσδοκίες εισάγει το στοιχείο αστάθειας στη 

ζήτηση για επενδύσεις. Ο Keynes πίστευε ότι οι προσδοκίες αυτές των επιχειρήσεων 
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μεταβάλλονται συχνά και πολλές φορές δραστικά, με αποτέλεσμα να  καθιστούν τη 

ζήτηση για επενδύσεις ασταθή. 

Η επένδυση συνήθως αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής ευημερίας και 

μειώνεται σε περιόδους ύφεσης. Σε αντίθεση με τη συνάρτηση κατανάλωσης, η 

συνάρτηση επένδυσης είχε εξεταστεί σε βάθος από τους πριν τον Keynes 

οικονομολόγους, από τους οποίους και θεμελιώθηκε η θεωρία της επένδυσης. 

Από οικονομικής πλευράς, ως επένδυση θεωρείται η αύξηση του 

υπάρχοντος υλικού κεφαλαίου σε μια οικονομία. Για τον λόγο αυτόν, η επένδυση έχει 

διπλή σημασία. Εκτός από τη σημασία της για τη συνολική δαπάνη κατά τη χρονική 

περίοδο που εξετάζεται, το μέγεθος της έχει και ιδιαίτερη σημασία για τη δυνατότητα 

αύξησης του προϊόντος στις μεταγενέστερες περιόδους. Σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία και την εμπειρική παρατήρηση, το μέγεθος της επένδυσης αποτελεί έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή 

την αύξηση του προϊόντος μιας οικονομίας στο μακροχρόνιο διάστημα. 

Η ιδιωτική επένδυση, μπορεί να διακριθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) 

επένδυση των επιχειρήσεων σε πάγια στοιχεία, όπως είναι τα μηχανήματα, οι 

εγκαταστάσεις και τα κτίρια για τη διεξαγωγή της παραγωγικής δραστηριότητας, β) 

μεταβολές των αποθεμάτων των επιχειρήσεων και γ) επένδυση σε κτίρια για τις 

στεγαστικές ανάγκες των νοικοκυριών. Για την εξήγηση αυτού του είδους επένδυσης 

έχουν διατυπωθεί διάφορα θεωρητικά υποδείγματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

τα υποδείγματα αυτά αποσκοπούν στο να εξηγήσουν δύο πράγματα: α) πώς 

προσδιορίζεται το επιθυμητό απόθεμα κεφαλαίου, δηλαδή το απόθεμα κεφαλαίου 

που οι επιχειρήσεις κρίνουν ότι πρέπει να έχουν και β) πώς γίνεται η προσαρμογή 

του υπάρχοντος αποθέματος κεφαλαίου προς το επιθυμητό. 

Δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και αυλές επενδυτικές 

δραστηριότητες του Δημοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης 

επενδυτικής και οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής στοχεύουν στην αναδιανομή του 

εθνικού εισοδήματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  

 

3.4.2. Δημοσιονομική - νομισματική πολιτική και επένδυση 
 

Μια αύξηση των δημόσιων δαπανών ή μείωση των φόρων θα έχει ως 

αποτέλεσμα, την αύξηση του επιτοκίου και, κατά συνέπεια, την αύξηση του κόστους 

του κεφαλαίου και τη μείωση της ιδιωτικής επένδυσης. Θα παρατηρηθεί δηλαδή το 

φαινόμενο της εκτόπισης της ιδιωτικής επένδυσης από τη δραστηριότητα του 

δημόσιου τομέα. Αν όμως τα πιο πάνω δημοσιονομικά μέτρα αυξήσουν το εισόδημα, 
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αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιθυμητού αποθέματος κεφαλαίου και, 

επομένως, παράλληλα θα παρατηρηθεί και αύξηση της ανάγκης για επένδυση. 

Η νομισματική πολιτική επηρεάζει το ονομαστικό επιτόκιο και κατά συνέπεια, 

το κόστος κεφαλαίου και την επένδυση. Αν όμως υπάρξει αντίστοιχη μεταβολή στον 

αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού, το πραγματικό επιτόκιο μπορεί να μη μεταβληθεί 

έπειτα από μια αύξηση της προσφοράς χρήματος και έτσι να μην επηρεαστεί η 

επένδυση. Η επίδραση μιας μεταβολής της προσφοράς χρήματος στην επένδυση 

εξαρτάται, όπως θα δούμε αργότερα, από παράγοντες όπως το μέγεθος της 

μεταβολής του επιτοκίου και την ελαστικότητα της επένδυσης ως προς το επιτόκιο, 

καθώς επίσης και από την επίδραση της μεταβολής αυτής στον αναμενόμενο ρυθμό 

πληθωρισμού. Σύμφωνα με την αποκαλούμενη νέα κλασική οικονομική, η οποία 

αποτελεί μετεξέλιξη της κλασικής θεωρίας, μια αύξηση της προσφοράς χρήματος 

που μπορεί να προβλεφθεί, θα προκαλέσει αντίστοιχη αύξηση του αναμενόμενου 

ρυθμού πληθωρισμού και αυτό θα προκαλέσει αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου 

και έτσι δεν θα υπάρξει επίδραση στο πραγματικό επιτόκιο και στην επένδυση. 

 

3.4.3. Οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο και η τάση για 
επένδυση 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπωθεί από τον James Tobin και 

αναφέρεται ως η θεωρία q της επένδυσης, το κίνητρο μιας επιχείρησης για την 

πραγματοποίηση επένδυσης σε ένα κεφαλαιουχικό αγαθό εξαρτάται από τη σχέση 

μεταξύ της αξίας που θα έχει αυτό για την επιχείρηση και του κόστους του. Η αξία 

των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης αντιπροσωπεύεται από τη συνολική 

χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της. Αν αναμένεται ότι με την πραγματοποίηση 

μιας επένδυσης η αξία των μετοχών μιας επιχείρησης θα αυξηθεί περισσότερο από 

το κόστος της επένδυσης, συμφέρει την επιχείρηση να προβεί στην επένδυση. 

Τέτοιου είδους περιθώρια θα υπάρχουν όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης, όπως αυτή εκφράζεται με την αξία των μετοχών της, είναι μεγα-

λύτερη από την αξία αντικατάστασης των εν λόγω στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι η 

επένδυση μιας επιχείρησης εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της αξίας των 

περιουσιακών της στοιχείων στην αγορά και της αξίας αντικατάστασης τους. 
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3.4.4. Επένδυση σε κατοικίες 
 

Η επένδυση που γίνεται σε μια οικονομία για την κατασκευή κτιρίων για τη 

στέγαση των νοικοκυριών εξαρτάται κυρίως από το επιτόκιο. Επειδή οι κατοικίες είναι 

αγαθά που έχουν μακρά διάρκεια και για την κατασκευή τους απαιτούνται σχετικά 

μεγάλα χρηματικά ποσά, το ύψος του επιτοκίου παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 

απόφαση για την αγορά νέων κατοικιών. Για τον λόγο αυτό, το επιτόκιο επηρεάζει 

σημαντικά το μέγεθος της επένδυσης σε κατοικίες. Σε χώρες στις οποίες υπάρχει 

επιδότηση του επιτοκίου για ορισμένες κοινωνικές ομάδες, το ύψος της επιδότησης 

αυτής και η διαθεσιμότητα των σχετικών δανείων παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

 

3.4.5. Επένδυση σε αποθέματα 
 

Η επένδυση των επιχειρήσεων σε αποθέματα αντιπροσωπεύει ένα πολύ 

μικρό μέρος της συνολικής ζήτησης, είναι όμως ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μέγεθος. 

Η επένδυση σε αποθέματα γίνεται για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, για 

την αντιμετώπιση απροσδόκητων μεταβολών στις πωλήσεις και για κερδοσκοπικούς 

λόγους. Η διατήρηση των αποθεμάτων συνεπάγεται ένα κόστος για τις επιχειρήσεις, 

το οποίο αυξάνεται με την αύξηση του μεγέθους των αποθεμάτων. Οι έρευνες που 

έχουν γίνει δείχνουν ότι το μέγεθος της επένδυσης σε αποθέματα επηρεάζεται 

κυρίως από το μέγεθος των πωλήσεων και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για την 

εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας. Σε περιόδους ύφεσης η ζήτηση για 

επένδυση σε αποθέματα γίνεται αρνητική και αυτό διότι, λόγω των δυσμενών 

προοπτικών για τις πωλήσεις, οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε πλήρη 

αποκατάσταση των αποθεμάτων τους. 

 

3.4.6. Εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της επένδυσης των επιχειρήσεων σε πάγια 
κεφάλαια 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών σχετικών με τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της επένδυσης των επιχειρήσεων σε πάγια κεφάλαια. 

Η αναφορά και μόνο των συμπερασμάτων ορισμένων από τις μελέτες αυτές θα 

απαιτούσε πολύ περισσότερο χώρο από αυτόν που δικαιολογείται από τους 

σκοπούς του παρόντος συγγράμματος. Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε συνοπτικά 

μόνο σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα. 
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Σχετικά με την επίδραση του ύψους του επιτοκίου στο μέγεθος της 

επένδυσης, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η επίδραση αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική, αλλά η ελαστικότητα της επένδυσης στις μεταβολές του επιτοκίου είναι 

μικρότερη από τη μονάδα. Η ανταπόκριση της επένδυσης στις μεταβολές του 

επιτοκίου γίνεται συνήθως με χρονικές υστερήσεις. Σε διάφορες μελέτες έχει βρεθεί 

ότι η ανταπόκριση της επένδυσης στις μεταβολές του επιτοκίου αρχίζει ύστερα από 2 

έως 3 τρίμηνα από κάθε μεταβολή και συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστημα, που 

φθάνει μέχρι και 3 έως 4 έτη. 

Ορισμένες από τις μελέτες κάνουν διάκριση μεταξύ της βραχυχρόνιας και 

της μακροχρόνιας ελαστικότητας της επένδυσης. Η βραχυχρόνια ελαστικότητα 

περιγράφει την ανταπόκριση της επένδυσης στις μεταβολές του επιτοκίου σε 

σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη μεταβολή του, ενώ η μακροχρόνια την 

ανταπόκριση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έχει εκτιμηθεί εμπειρικά ότι η 

μακροχρόνια ελαστικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη βραχυχρόνια. 

Τα αποτελέσματα αρκετών μελετών σχετικά με τη σημασία του επιτοκίου για 

τον προσδιορισμό της επένδυσης σε χώρες του εξωτερικού δίνουν ελαστικότητες της 

επένδυσης ως προς τις μεταβολές του επιτοκίου μεταξύ του -0,25 και του -0,50. Αυτό 

σημαίνει ότι μια αύξηση του επιτοκίου κατά μία μονάδα, π.χ., από 5% σε 6% (δηλαδή 

κατά 20%), είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της επένδυσης κατά 5% ως 10%. Αυτό 

σημαίνει ότι, παρ' όλο που η τιμή της ελαστικότητας της επένδυσης στις μεταβολές 

του επιτοκίου είναι μικρότερη από τη μονάδα, η ανταπόκριση της επένδυσης μπορεί 

να είναι αρκετά σημαντική. 

Συνοψίζοντας είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι σε αρκετές μελέτες έχει γίνει 

σύγκριση της ικανότητας διαφόρων θεωριών επένδυσης, να εξηγήσουν την 

επένδυση που πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το νεοκλασικό υπόδειγμα είχε ασύγκριτα μεγαλύτερη 

επιτυχία για την εξήγηση των μεταβολών της επένδυσης των επιχειρήσεων αυτών σε 

σχέση με τα υποδείγματα των αναμενόμενων αποδόσεων, του επιταχυντή και των 

χρηματοδοτικών παραγόντων. 
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3.5. Κατανάλωση 
 

3.5.1. Συνάρτηση κατανάλωσης. 
 
Στις περισσότερες χώρες, οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 

μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης. Στην Ελλάδα, οι συνολικές ιδιωτικές 

δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του ΑΕΠ. Για τον λόγο αυτό, οι 

καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν το πιο σπουδαίο συστατικό στοιχείο της 

συνολικής ζήτησης. 

Στην ανάλυση του, o Keynes επικέντρωσε την προσοχή του στην εξέταση 

των προσδιοριστικών παραγόντων της κατανάλωσης αντί της αποταμίευσης, όπως 

έκαναν οι κλασικοί οικονομολόγοι. Η συνάρτηση κατανάλωσης ή η ροπή για 

κατανάλωση (propensity to consume), όπως την αποκάλεσε ο Keynes, αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες συμβολές του στη μοντέρνα μακροοικονομική θεωρία. 

Η θεωρία κατανάλωσης του Keynes δεν αναγνωρίζει στο επιτόκιο τον ρόλο 

του αυτόματου σταθεροποιητικού παράγοντα του επιπέδου της συνολικής ζήτησης, 

που, σύμφωνα με τους κλασικούς, εξισώνει τη συνολική αποταμίευση με τη συνολική 

επενδυτική δαπάνη και εξασφαλίζει πάντα ισορροπία πλήρους απασχόλησης. 

Τα άτομα έχουν δύο επιλογές για τη διάθεση του εισοδήματός τους, να το 

καταναλώσουν ή να το αποταμιεύσουν. Στην ανάλυση των παραμέτρων αυτών θα 

κάνουμε δύο νέες υποθέσεις, οι οποίες ενώ απλουστεύουν την ανάλυση δεν 

επηρεάζουν τη συνέπεια των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Υποθέτουμε ότι το 

επίπεδο των τιμών παραμένει σταθερό, οπότε οποιαδήποτε μεταβολή του 

εισοδήματος οφείλεται στη μεταβολή της παραγωγής. 

Επίσης εξετάζουμε μια κλειστή οικονομία, χωρίς κρατική παρέμβαση και 

χωρίς αδιανέμητα κέρδη, οπότε Υ = ΝΙ = Υd. 

Θα θεωρήσουμε την κατανάλωση ως μια γραμμική συνάρτηση του 

εισοδήματος. 

Δηλαδή C = α + βY , όπου α>0 και 0<β<1. Από τη συνάρτηση της 

κατανάλωσης παίρνουμε τις παρακάτω πληροφορίες: 

α) Όταν Υ = 0 τότε C = α>0, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο 

κατανάλωσης απαραίτητο σε κάθε άτομο, το οποίο εξασφαλίζει έστω και αν δεν 

επαρκεί το εισόδημά του (είτε με δανεισμό, είτε μειώνοντας την αποταμίευση 

προηγούμενων περιόδων). 

β) Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εισοδήματος και κατανάλωσης. Δηλαδή 

όταν αυξάνει το εισόδημα αυξάνει και η κατανάλωση. Όμως η κατανάλωση αυξάνει 

με μικρότερο ρυθμό απ’ ότι το εισόδημα. 
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Δύο σημαντικές έννοιες που περιγράφουν τη σχέση εισοδήματος και 

κατανάλωσης είναι η ‘‘Μέση Ροπή προς Κατανάλωση’’ και η ‘‘Οριακή Ροπή προς 

Κατανάλωση’’. 

Η μέση ροπή προς κατανάλωση (APC) είναι ο λόγος της κατανάλωσης 

προς το εισόδημα και μας δείχνει το ποσοστό του εισοδήματος το οποίο 

καταναλώνεται. Δηλαδή 

APC = C/Y 

Όμως, C = α + βΥ  

Η οριακή ροπή προς κατανάλωση (MPC) είναι ο λόγος της μεταβολής της 

κατανάλωσης προς τη μεταβολή του εισοδήματος. Δηλαδή μας λέει πόσο θα 

μεταβληθεί η κατανάλωση από τη μεταβολή του εισοδήματος. Η οριακή ροπή προς 

κατανάλωση ισούται με την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης κατανάλωσης, 

δηλαδή β. 

Η θέση του Keynes για την μέση ροπή προς κατανάλωση και για την οριακή 

ροπή προς κατανάλωση: 

Η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης κατανάλωσης, C'(Yd) είναι γνωστή ως 

οριακή ροπή για κατανάλωση (marginal propensity to consume, MPC). Η MPC 

μπορεί να οριστεί ως η μεταβολή της καταναλωτικής δαπάνης κατά μονάδα 

μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Η οριακή ροπή για κατανάλωση είναι θετική 

και μικρότερη από τη μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση αυξάνεται 

(ελαττώνεται) όταν το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται (ελαττώνεται), αλλά όχι τόσο 

όσο το διαθέσιμο εισόδημα. 

Σύμφωνα με τον Keynes και, όπως προκύπτει από τη σχέση, C"(Yd)<0 , 

δηλαδή, η οριακή ροπή για κατανάλωση δεν είναι σταθερή όταν μεταβάλλεται το 

επίπεδο απασχόλησης και διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά είναι φθίνουσα συνάρτηση 

του εισοδήματος. Η συμπεριφορά αυτή της οριακής ροπής για κατανάλωση εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι περισσότερες ανάγκες των νοικοκυριών έχουν ήδη 

ικανοποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα διαθέσιμου εισοδήματος, με αποτέλεσμα 

περαιτέρω αυξήσεις του εισοδήματος να συνοδεύονται από φθίνουσες επιπλέον 

αυξήσεις της καταναλωτικής δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι όταν το επίπεδο του 

διαθέσιμου εισοδήματος αυξάνεται (ελαττώνεται), η MPC ελαττώνεται (αυξάνεται). 

Αν ο πληθυσμός των νοικοκυριών σε μια οικονομία ταξινομηθεί σε μια 

εισοδηματική κατανομή, η οριακή ροπή για κατανάλωση θα μειώνεται όταν 

κινούμαστε από χαμηλές σε υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Με άλλα λόγια, όταν 

το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, τα άτομα επιθυμούν, κατά μέσον όρο, να 

καταναλώνουν όλο και μικρότερο μέρος της αύξησης αυτής του εισοδήματος τους. 

Συγκεκριμένα, η MPC των νοικοκυριών που ανήκουν στις πολύ χαμηλές 
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εισοδηματικές τάξεις προσεγγίζει τη μονάδα, ενώ εκείνων που ανήκουν στις 

υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις προσεγγίζει το μηδέν. Συνέπεια της φθίνουσας 

MPC είναι ότι ο βαθμός της άνισης κατανομής του εισοδήματος μπορεί να επηρεάσει 

τη μέση οριακή ροπή για κατανάλωση του πληθυσμού και, συνεπώς, τη συνολική 

κατανάλωση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η κυβέρνηση επιθυμεί την 

αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, δεδομένου ότι οι καταναλωτές με υψηλά 

εισοδήματα έχουν μικρότερη MPC από εκείνους που έχουν χαμηλά εισοδήματα, 

μπορεί να το επιδιώξει υιοθετώντας φορολογική πολιτική, η οποία αναδιανέμει το 

εισόδημα από τις υψηλές στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. 

Επίσης, ο Keynes πίστευε ότι η MPC μεταβάλλεται αντίθετα με τη μεταβολή 

του επιπέδου απασχόλησης και εισοδήματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

κύκλου, δηλαδή, μειώνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανόδου και αυξάνεται 

όταν η οικονομία είναι σε ύφεση. Ο Keynes εξηγεί αυτή την ανακυκλική συμπεριφορά 

της οριακής ροπής για κατανάλωση ως εξής. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

ανόδου, δεδομένης της φθίνουσας απόδοσης του συντελεστή εργασίας στη 

βραχυχρόνια περίοδο η αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος προκαλεί 

αύξηση του μεριδίου των επιχειρηματιών στο συνολικό εισόδημα. Δεδομένου ότι οι 

επιχειρηματίες έχουν σχετικά χαμηλή MPC, η μέση τιμή της οριακής ροπής για 

κατανάλωση του πληθυσμού θα ελαττωθεί. Από την άλλη μεριά, όταν η οικονομία 

βρίσκεται σε ύφεση, οι μεταβιβαστικές πληρωμές (επιδόματα ανεργίας, απορίας κ.ά.) 

είναι υψηλές και τα άτομα που τις λαμβάνουν έχουν σχετικά υψηλή MPC, με 

αποτέλεσμα η μέση τιμή της οριακής ροπής για κατανάλωση του πληθυσμού να 

αυξηθεί. 

Τέλος, ο Keynes παρατηρεί ότι η αύξηση του επιπέδου του εισοδήματος θα 

τείνει κατά κανόνα να αυξάνει το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος και 

της κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, η μέση ροπή για κατανάλωση > (average 

propensity to consume, APC), η οποία ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής  

κατανάλωσης προς το  συνολικό  διαθέσιμο  εισόδημα,  δηλαδή : 

 

APC = C(Yd )/Yd , μειώνεται όταν το εισόδημα αυξάνεται. 

 

Αυτό σημαίνει ότι η μέση ροπή για κατανάλωση είναι φθίνουσα  
συνάρτηση του εισοδήματος, δηλαδή: 

 

d { C ( Y d ) / Y d } / d Y d < 0 .
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Σε μια δεδομένη χρονική περίοδο το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος 

είναι δεδομένο. Ένα μέρος του καταναλώνεται και το υπόλοιπο αποταμιεύεται, 

δηλαδή: 

 

Y d = C  +  S   

 

3.5.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης. 
 

Σύμφωνα με τον Keynes, ο σπουδαιότερος προσδιοριστικός παράγοντας 

του επιπέδου της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης είναι το τρέχον συνολικό 

διαθέσιμο εισόδημα Yd.  Εκτός του διαθέσιμου εισοδήματος ο Keynes ανέφερε επίσης 

και έναν αριθμό υποκειμενικών και άλλων αντικειμενικών παραγόντων που μπορούν 

να επηρεάσουν το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης. 

Οι υποκειμενικοί παράγοντες αναφέρονται στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 

των ατόμων καθώς και το κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας, τα οποία 

προσδιορίζουν τα κίνητρα που έχουν τα άτομα να αποταμιεύουν μέρος του 

εισοδήματος τους και συνεπώς να καταναλώνουν. Ο Keynes υποστήριξε ότι οι 

υποκειμενικοί αυτοί παράγοντες δεν μεταβάλλονται στη βραχυχρόνια περίοδο. Με 

δεδομένους λοιπόν τους υποκειμενικούς παράγοντες στη βραχυχρόνια περίοδο, η 

κατανάλωση εξαρτάται από τις μεταβολές των αντικειμενικών παραγόντων. 

Εκτός του διαθέσιμου εισοδήματος άλλοι αντικειμενικοί παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν την κατανάλωση περιλαμβάνουν τις μεταβολές των 

προτιμήσεων των καταναλωτών, των κεφαλαιουχικών κερδών ή ζημιών, του 

προσδοκώμενου μελλοντικού επιπέδου του εισοδήματος, του προσδοκώμενου 

μελλοντικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, του επιτοκίου, της 

δημοσιονομικής πολιτικής κ.α. Ο Keynes θεωρεί ότι, μολονότι οι μεταβολές των 

παραγόντων αυτών μπορούν να επηρεάσουν κάπως την κατανάλωση, η επίδραση 

αυτή δεν είναι σημαντική σε σύγκριση με την επίδραση που ασκούν οι μεταβολές του 

εισοδήματος. Έτσι, στη βραχυχρόνια περίοδο, θεωρεί τη συνάρτηση κατανάλωσης 

ως σταθερή συνάρτηση του τρέχοντος συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή: 

 

)( dYCC = , όπου TYYd −= , 

 

Υ, είναι το τρέχον συνολικό εισόδημα και Τ το σύνολο των καθαρών φόρων. 
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Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της κατανάλωσης είναι το μέγεθος 

του εισοδήματος. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που προσδιορίζουν το 

μέγεθος της κατανάλωσης. 

α) Η Κατοχή Ρευστών Διαθεσίμων

β) 

. Ρευστά διαθέσιμα είναι τα μετρητά, οι 

καταθέσεις όψεως και οι διάφοροι τίτλοι που μπορούν χωρίς σημαντική ζημιά να 

μετατραπούν σε χρήμα. Ένα άτομο που κατέχει ρευστά διαθέσιμα, έχει ήδη ένα 

απόθεμα αποταμιεύσεων και συνεπώς μικρότερη πίεση ως προς συσσώρευση 

αποθέματος ρευστών διαθεσίμων. Έτσι το επίπεδο κατανάλωσής του θα είναι 

υψηλότερο από ότι αν δεν κατείχε ρευστά διαθέσιμα. Επομένως όσο μεγαλύτερο 

είναι το ύψος των ρευστών διαθεσίμων τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο 

καταναλώσεως.  

Το Επιτόκιο

• Αν το επιδιωκόμενο εισόδημα είναι 1000 χρηματικές μονάδες το 

χρόνο και το επιτόκιο 5%, το απαιτούμενο ποσό αποταμιεύσεων 

είναι 20.000 μονάδες. 

. Θεωρείται ότι αύξηση του επιτοκίου συνεπάγεται αύξηση της 

αποταμίευσης. Από αυτό προκύπτει αρνητική σχέση μεταξύ επιτοκίου και 

κατανάλωσης. Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο αποταμιεύει για να εξασφαλίσει ένα 

ορισμένο ετήσιο εισόδημα από τους τόκους. 

• Αν το επιτόκιο αυξηθεί σε 6%, το απαιτούμενο ποσό αποταμιεύσεων 

μειώνεται σε 16.666 μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ επιτοκίου και κατανάλωσης. Γενικά γνωρίζουμε ότι 

υπάρχει σχέση επιτοκίου και κατανάλωσης, χωρίς να είναι πάντοτε 

σαφές αν η συσχέτιση είναι αρνητική ή θετική. 

γ) Ικανότητα προς Δανεισμό. Οδηγεί σε αύξηση της καταναλώσεως διότι 

αυξάνει το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα της τρέχουσας περιόδου και 

επίσης μειώνεται ο κίνδυνος προσωρινά ελλείψεως διαθέσιμου εισοδήματος και άρα 

μειώνεται η επιτακτικότητα της αποταμίευσης από το παρόν εισόδημα. 

δ) Οι Προσδοκίες Μελλοντικού Εισοδήματος

ε) 

. Η συμπεριφορά των ατόμων 

κατά το παρόν εξαρτάται σημαντικά από τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Έτσι, αν 

ένα άτομο προβλέπει μείωση εισοδήματος στο μέλλον, θα τείνει να αυξήσει τις 

τρέχουσες αποταμιεύσεις του ώστε να ενισχύσει την ικανότητά του για μελλοντική 

δαπάνη. Αντίθετα, αν προβλέπει αύξηση του εισοδήματος στο μέλλον, θα τείνει 

μάλλον προς αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης. 

Οι Προσδοκίες Μελλοντικού Επιπέδου Τιμών. Το συμφέρον του 

καταναλωτή είναι να αγοράζει στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Αν προβλέπουν 

μελλοντική αύξηση επιπέδου τιμών, οι καταναλωτές θα αυξήσουν τις τρέχουσες 

αγορές για αποφυγή υψηλότερης δαπάνης στο μέλλον. Αντίθετα, αν προβλέπουν 
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μείωση τιμών, οι καταναλωτές θα αναβάλλουν τις μη αναγκαίες τρέχουσες αγορές για 

μετά την πτώση των τιμών. Άρα το μέγεθος της κατανάλωσης αυξάνεται ή μειώνεται 

ανάλογα με την προβλεπόμενη μεταβολή του επιπέδου τιμών. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   444   –––   TTTooo   ΠΠΠρρρόόόγγγρρραααμμμμμμααα   ΔΔΔηηημμμοοοσσσίίίωωωννν   
ΕΕΕπππεεενννδδδύύύσσσεεεωωωννν   
 
4.1. Εισαγωγή 
 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυτό που καθορίζει τους 

πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση επενδυτικών έργων. Αφορά τις δαπάνες 

που πραγματοποιούνται για έργα υποδομής και οικονομικής ανάπτυξης από το 

Ελληνικό Δημόσιο. 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καταρτίζεται από το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας κατόπιν υποβολής των προτάσεων από τα αρμόδια Υπουργεία 

και τις Νομαρχίες. 

Ιστορικά, θα λέγαμε ότι ο δημόσιος τομέας άρχισε να ισχυροποιείται και να 

αποκτά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού γίγνεσθαι της ελληνικής 

επικράτειας, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωμανική κατοχή 

(Rovolis, 1999: 66) και επεκτάθηκε σημαντικά καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

(Τσουκαλάς, 1989: 65). Παρ' όλα αυτά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν 

εξαιρετικά σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές στο σύνολο της Ελλάδας. Η ανταλλαγή 

πληθυσμών και η έλευση των προσφύγων μετά την καταστροφή του 1922 ενέτεινε 

ακόμα περισσότερο την ανάγκη για την ύπαρξη υποδομών, οι οποίες θα 

εξασφάλιζαν την αποκατάσταση τους. Εν συνεχεία το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου και κατ' επέκταση οι καταστροφές που υπέστη ολόκληρη η χώρα 

κατάφεραν βαρύ πλήγμα στις υπάρχουσες δημόσιες υποδομές της Χώρας. 

Ουσιαστικά λοιπόν, οι δημόσιες επενδύσεις επανακάμπτουν μετά το τέλος του 

πολέμου, το 1947 μέσω του Προγράμματος για την Ανακατασκευή της Ελληνικής 

Οικονομίας5, το οποίο ως προς την εφαρμογή του αποτελούσε αποτέλεσμα της 

συνεργασίας πολλών Υπουργείων αλλά θεσπίστηκε εξ' ολοκλήρου από το 

Υπουργείο Συντονισμού. 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ξεκινά το 1952 με τον Νόμο 2212/ 

1952 και το 1954 η εφαρμογή του περνά αποκλειστικά στο Υπουργείο Συντονισμού, 

το σημερινό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, μέσω του Διατάγματος 2957, μέσω του 

οποίου καθορίζονται και εκτενέστερα οι παράμετροι λειτουργίας του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Ακολουθούν τα Διατάγματα 120 και 498 κατά το έτος 1960 

αλλά και το Διάταγμα 4355 κατά το έτος 1964, τα οποία περιέχουν συμπληρωματικές 

και διορθωτικές δράσεις κυρίως αναφορικά με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων 

                                                 
Programme for the Reconstruction of Greek Economy (Rovolis, 1999: 67) 
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Υπουργείων στην σχεδίαση και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Παρ' όλα αυτά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) άλλαξε 

ριζικά για να πάρει τη σημερινή του μορφή, μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής 

του Νόμου 1235/1982. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία σύστασης του ετήσιου 

προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων περιλαμβάνει πέντε στάδια. Αρχικά 

λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αποστέλλει έγγραφα με τις οδηγίες σε όλες 

τις αρμόδιες αρχές - όπως είναι οι ΟΤΑ, τα διοικητικά όργανα των Περιφερειών, οι 

Νομαρχίες αλλά και όλα τα Υπουργεία της χώρας - σχετικά με τις προτάσεις που θα 

πρέπει να συγκροτήσουν οι οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του 

ΠΔΕ κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται 

και το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης των έργων καθενός εκ των προαναφερθέντων 

φορέων. Εν συνεχεία οι ίδιοι οι φορείς είναι αυτοί που συλλέγουν τα απαραίτητα 

στοιχεία και αποφασίζουν ποια έργα θα προταθούν προς χρηματοδότηση και ποιο 

μέρος του συνολικού διαθέσιμου χρηματικού ποσού αναμένεται να απορροφήσει 

καθένα από τα προτεινόμενα έργα. Οι προτάσεις αποστέλλονται στο Τμήμα 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπου όταν 

ολοκληρωθεί η συλλογή των προτάσεων από τους φορείς πραγματοποιείται η 

σύσταση ενός προσχεδίου του ΠΔΕ το οποίο αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους. Σε αυτό το σημείο γίνεται πλέον λεπτομερειακός καθορισμός όλων των 

οικονομικών παραμέτρων που συνθέτουν το ΠΔΕ κάθε χρόνο. Εν κατακλείδι όταν και 

εφόσον οριστούν όλες οι οικονομικές παράμετροι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

αποστέλλει σε κάθε φορέα έγγραφα που πιστοποιούν τον προϋπολογισμό που του 

αντιστοιχεί. 

Το ΠΔΕ σε ετήσια βάση καθορίζεται και επικυρώνεται από ειδικού 

χαρακτήρα υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ονομάζονται «Συλλογικές Αποφάσεις». 

Οι Συλλογικές Αποφάσεις χωρίζονται σε τέσσερις υποκατηγορίες (Rovolis, 1999: 
68): 

• Συλλογικές Αποφάσεις για τα Έργα 

• Συλλογικές Αποφάσεις για την Έρευνα 

• Συλλογικές Αποφάσεις για τους Περιφερειακούς Πόρους 

• Συλλογικές Αποφάσεις για Διοικητικές Δαπάνες 
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4.2. Η σύσταση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
 

Σε αυτό το σημείο και εφόσον έχουμε αναφερθεί στη διαδικασία δημιουργίας 

του ΠΔΕ είναι σημαντικό να εξετάσουμε και την σύσταση του, δηλαδή τι ακριβώς 

περιλαμβάνει και σε ποιους τομείς εστιάζονται οι δράσεις που προτείνει. Με αυτή τη 

λογική λοιπόν, θα πρέπει πρωτίστως να αποσαφηνίσουμε ότι με την πάροδο των 

ετών οι κατηγορίες που περικλείονται στο ΠΔΕ φαίνεται να αλλάζουν, κάποιες να 

τροποποιούνται μερικώς, κάποιες να καταργούνται εντελώς κάποιες να καταργούνται 

για κάποια έτη και να επανεμφανίζονται αργότερα. 

 

Πίνακας 4.1

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

. - Κατηγορίες επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων για τη χρονική περίοδο 1976 - 1980 
Ειδικό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια του Έβρου 

Πρόγραμμα Αρδευτικών Έργων του Υπουργείου 

Γεωργίας Πρόγραμμα Αρδευτικών Έργων του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων Ορυχεία 

Κοινωνική Πρόνοια Ύδρευση- Αποχέτευση 

Δημόσια Διοίκηση Οργανισμοί Έρευνας 

Αεροπορία - Αεροπλοΐα Περιφερειακά Έργα 

Σχολικά Κτίρια Ανώτερη Εκπαίδευση Τουρισμός 

Διάφορα 

Βιομηχανία – Ενέργεια - Βιοτεχνία Υπόλοιπη Εκπαίδευση 

Δρόμοι – Γέφυρες Οικισμός 

Λιμάνια Υγεία 

Γεωργία Δάση Ειδικά Έργα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Συγκοινωνίες Διασυνοριακά Προγράμματα 

Σιδηρόδρομοι Αλιεία 

Διοικητικές Δαπάνες Μουσεία Ειδικά Έργα 

Περιφερειακά Προγράμματα  

 
Πηγή: Rovolis, 1999: 72 

Ξεκινώντας από τη χρονική περίοδο 1976 - 1980 και μελετώντας κανείς τον 

παραπάνω πίνακα, διαπιστώνει ότι το ΠΔΕ περικλείει πολλές και ετερόκλητες 

κατηγορίες έργων. Κατά συνέπεια παρατηρούμε την ύπαρξη επενδυτικών δράσεων 

σε «παραδοσιακά επιδοτούμενους» τομείς οι οποίοι αφορούν την γεωργία, αλιεία 

αλλά και σε πιο εξειδικευμένους τομείς όπως είναι τα σχολικά κτίρια ή τα μουσεία. 

 

Πίνακας 4.2

Γεωργία 

. - Κατηγορίες επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων για τη χρονική περίοδο 1981- 1992 
Οικισμός 

Δάση – Αλιεία Υγεία - Κοινωνική Πρόνοια 

Αρδευτικά Έργα Ύδρευση - Αποχέτευση 

Βιομηχανία – Ενέργεια - Βιοτεχνία Δημόσια Διοίκηση 



 42 

Μεταφορές Έρευνα και Τεχνολογία 

Σιδηρόδρομοι Περιφερειακά Έργα 

Τουρισμός – Μουσεία - Μνημεία Διάφορα 

Εκπαίδευση Ειδικά Έργα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Διοικητικές Δαπάνες Ειδικά Έργα 

Περιφερειακά Προγράμματα Περιφερειακά Προγράμματα ΜΟΠ6 

Προγράμματα ΟΤΑ  

 
Πηγή: Rovolis, 1999: 72 

Στον Πίνακα 4.2 μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες που περιλαμβάνει το 

ΠΔΕ κατά τα επόμενα δώδεκα έτη από το έτος 1980 ως και το έτος 1992. 

Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο στον αριθμό των κατηγοριών όσο και 

σε αυτές καθαυτές τις κατηγορίες που περιλαμβάνει το ΠΔΕ. 

Έτσι λοιπόν το ΠΔΕ δεν περιλαμβάνει πλέον κατηγορίες όπως «Αεροπορία 

- Αεροπλοΐα» ή «Δρόμοι - Γέφυρες», «Λιμάνια», οι οποίες φαίνεται να έχουν 

ενσωματωθεί σε μια ενιαία κατηγορία «Μεταφορές», ενώ το ίδιο συμβαίνει και με 

άλλες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τον τομέα της εκπαίδευσης. Επιπλέον 

αξίζει να επισημάνουμε ότι τομείς που εμφανίζονται ξεχωριστά στο ΠΔΕ για την 

περίοδο 1976 - 1980 όπως για παράδειγμα η «Υγεία» και η « Κοινωνική Πρόνοια» 

αλλά και τα «Δάση» και η «Αλιεία», φαίνεται να συνενώνονται κατά την χρονική 

περίοδο 1981- 1992. 

 

Πίνακας 4.3

Γεωργία 

. - Κατηγορίες επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων για τη χρονική περίοδο 1993- 1997 
Ενέργεια 

Δάση – Αλιεία Επικοινωνίες 

Βιομηχανία- Βιοτεχνία Νομαρχιακά Έργα 

Τουρισμός Περιφερειακά Έργα 

Πολιτισμός Προγράμματα ΟΤΑ 

Εκπαίδευση Συγκοινωνίες 

Οικισμός – Περιβάλλον Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Υγεία – Πρόνοια Ταμείο Συνοχής 

Ύδρευση – Αποχέτευση Ειδικά Έργα 

Κατάρτιση Έρευνα - Τεχνολογία 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογες 

μεταβολές κατά την ακόλουθη χρονική περίοδο από το 1993 ως το 1997, αλλά ούτε 

                                                 
6 Τα εν λόγω Περιφερειακά Προγράμματα χρηματοδοτούνται από τα Μεσογειακά Οργανωμένα Προγράμματα 
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και κατά την περίοδο 1998 - 2005. Εν κατακλείδι εύλογα θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι μεγάλη διαφοροποίηση στην κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

υπήρξε μετά το έτος 1980, γεγονός απόλυτα αναμενόμενο εφόσον όπως είδαμε στην 

προηγούμενη ενότητα μόλις το 1982 το ΠΔΕ πήρε την οριστική και σημερινή του 

μορφή. 

Οι επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων του ΠΔΕ θα μπορούσαν να 

ταξινομηθούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες, αυτές των υποδομών παραγωγής, των 

κοινωνικών υποδομών και των λειτουργικών δαπανών από την λειτουργία του ΠΔΕ 

(Rovolis, 1999: 73). Η ταξινόμηση αυτή θα μας ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη στην 

περίπτωση μελέτης όλου του ΠΔΕ σε βάθος χρόνου, καθώς θα μας βοηθούσε να 

απομονώσουμε εξ' ολοκλήρου την κατηγορία των λειτουργικών εξόδων του ΠΔΕ και 

να εστιάσουμε στην διαχρονική κατανομή των πόρων στις δύο άλλες κατηγορίες. Με 

άλλα λόγια αυτή η διαδικασία θα μας έδινε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με τις 

πραγματικές επενδύσεις ανά τομέα. 

 

Πίνακας 4.4

Γεωργία Δάση – Αλιεία 

. - Κατηγορίες επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων για τη χρονική περίοδο 1998- 2008 
Σιδηρόδρομοι 

Τουρισμός – Μουσεία - Μνημεία Νομαρχιακά Έργα 

Βιομηχανία – Βιοτεχνία Περιφερειακά Προγράμματα 

Πολιτισμός Συγκοινωνίες 

Εκπαίδευση Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

Οικισμός – Περιβάλλον Ταμείο Συνοχής 

Υγεία – Πρόνοια Νομαρχιακά Έργα 

Ύδρευση- Αποχέτευση Κατάρτιση 

Έρευνα – Τεχνολογία Ενέργεια 

Δημόσια Διοίκηση Επικοινωνίες 

Διάφορα Ειδικά Έργα 

 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

4.3. Η επιλογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
για την μελέτη των επενδύσεων 

 
Η επιλογή του ΠΔΕ για τη μελέτη της εξέλιξης των υποδομών στην Ελλάδα 

μόνο τυχαία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, εφόσον αποτελεί το βέλτιστο μέσο  

για  τη   κατάδειξη   των  κρατικών  δαπανών. 

Όπως άλλωστε αναφέρουν και οι Ψυχάρης και Καζάζης στο άρθρο τους με 

γενικό τίτλο « Η περιφερειακή κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στη Ελλάδα»: 
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«Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα 

της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης κάθε χώρας. Είναι προφανές ότι οι 

δαπάνες δημοσίων επενδύσεων συνθέτουν κατά ένα μέρος τον "κοινωνικό 

μισθό" που λαμβάνουν οι πολίτες ενώ  παράλληλα προκαλούν ευνοϊκές 

εξωτερικές οικονομίες στον βιομηχανικό και παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

(Ψυχάρης, Καζάζης, 2005: 148)» Δίκαια, λοιπόν, η κατανομή των δημοσίων 

επενδύσεων στο χώρο αποτελεί τον βασικό άξονα και συνάμα ένα από τα 

ζητήματα μείζονος σημασίας κατά την κατάρτιση της περιφερειακής πολιτικής 

μιας χώρας (Hirschman, 1957: 550). Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε εύλογα 

κανείς να υποστηρίξει ότι η παράλληλη μελέτη και άλλων οικονομικών δεικτών 

όπως λόγου χάρη το πολυσυζητημένο - και μάλλον απαραίτητο σε κάθε είδους 

οικονομική ανάλυση αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα - ΑΕΠ ή 

ακόμα και η μελέτη των κονδυλίων που δαπανώνται μέσω των Δημοσίων 

Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας ή και των νομαρχιακών πόρων θα μπορούσε 

να παρέχει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις επενδύσεις στον τομέα των 

μεταφορών και ειδικότερα σε ότι αφορά στις μεταφορικές υποδομές. Άλλωστε 

όπως επισημαίνει και ο Ροβολής στο διδακτορική του διατριβή: 

«Μέσω της αποκλειστικής χρήσης του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων το ύψος των πραγματικής επένδυσης είναι υποτιμημένο επειδή 

στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές πηγές δημοσίων επενδύσεων. Η 

συνεισφορά αυτών στη σύνθεση του δημοσίου κεφαλαίου δεν μπορεί να 

υπολογισθεί μέσω της χρήσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 

μόνο (Rovolis, 1999: 63)7.» 

Από την άλλη πλευρά όμως θα μπορούσε κανείς να βασισθεί αποκλειστικά 

στο ΠΔΕ αναφορικά με την μελέτη των επενδύσεων στις υποδομές καθώς σε ότι 

αφορά ειδικότερα στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω των ΔΕΚΟ είναι 

σημαντικά μικρότερες και πολύ λιγότερες. Πράγματι οι ΔΕΚΟ κατέχουν μια πολύ 

διαφορετική θέση στην ελληνική οικονομία συγκριτικά με τις οικονομίες των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία αρχίζει να διαφοροποιείται δειλά - δειλά 

κατά την τελευταία διετία. Στην Ελλάδα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και 

υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας αποτελεί παραδοσιακά υποχρέωση του δημόσιου 

τομέα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι εν λόγω παροχές 

γίνονται από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται 

δύσκολή η σύγκριση των δημόσιων επενδύσεων μέσω των ΔΕΚΟ με τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία, άρα η αποκλειστική χρήση του 
                                                 
" Using the PIPR exclusively, the level of the actual investment is underestimated because in Greece there are some alternative 
sources of public investment. Their contribution to the public capital formation is not captured by the exclusive use of the PIPR 
(Rovolis, 1999: 63). 
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ΠΔΕ διαφαίνεται ως μια πολύ καλή λύση στο εν λόγω πρόβλημα. Ταυτόχρονα 

κάποιες από τις ΔΕΚΟ πραγματοποιούν επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή 

συγκεκριμένους νομούς καθώς εκεί υπάρχουν φυσικοί πόροι προς εκμετάλλευση. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις σε αυτή την περίπτωση είναι 

«κατευθυνόμενες» καθώς εξυπηρετούν σκοπούς της αναπτυξιακής στρατηγικής των 

δημοσίων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον αναφορικά με τις επενδύσεις σε υποδομές διαμέσου των 

νομαρχιακών οικονομικών κονδυλίων, θα πρέπει να επισημάνουμε το ύψος και ο 

τρόπος διάθεσης των κονδυλίων αποτελούν ζήτημα αποκλειστικά των τοπικών 

αρχών, οι οποίες αποφασίζουν και ενεργούν. Παρ' όλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις 

έργα μικρής εμβέλειας όπως η πλακόστρωση ενός δρόμου ή η δημιουργία 

πεζοδρομίων βαφτίζονται ως «επενδύσεις» αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύνανται 

να συγκριθούν με τα έργα υποδομών που υποστηρίζονται από το ΠΔΕ, τα οποία 

είναι μεγαλύτερης έκτασης αλλά και εμβέλειας αν λάβει κανείς υπόψη τον αριθμό 

ατόμων που εξυπηρετούν ή που έχουν κατασκευαστεί να εξυπηρετούν8. 

Σε γενικές γραμμές αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έγκειται στη δυνατότητα 

που μας παρέχει να πραγματοποιήσουμε συγκρίσεις χρησιμοποιώντας ως άξονα το 

χρόνο, δηλαδή τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από έτος σε έτος - ή το χώρο, 

δηλαδή τις μεταβολές που πραγματοποιούνται σε ένα έτος από περιφέρεια σε 

περιφέρεια ή και από νομό σε νομό ανάλογα με το επίπεδο χωρικής αναφοράς που 

έχουμε επιλέξει. Αξίζει δε να σημειωθεί το γεγονός ότι μέχρι το 1981 οι δημόσιες 

επενδύσεις πραγματοποιούνται μόνο μέσω των εθνικών πόρων (Ψυχάρης, 
Καζάζης, 2005: 147). Από το 1982 και ύστερα ο ρόλος της τότε Ε.Ο.Κ. φαίνεται να 

ενισχύεται μέσω της σύστασης των διαρθρωτικών ταμείων τα οποία παρέχουν 

ενίσχυση στις δημόσιες επενδύσεις ενώ από το 1988 και έπειτα οι δημόσιες 

επενδύσεις ενισχύονται από τα Α', Β' και Γ' ΚΠΣ καθώς και από τις Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες. 

 
4.4. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σήμερα  

 

Η οικονομική πολιτική για την τελευταία πενταετία είναι σταθερά 

προσανατολισμένη στους στόχους για την ενίσχυση της υγιούς ανάπτυξης της 

οικονομίας σε μακροχρόνια βάση, της απασχόλησης και της περαιτέρω 

ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική της ήπιας δημοσιονομικής 

προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται  με στόχο την 

                                                 
Εδώ γίνεται αναφορά σε αυτό που αποκαλείται στην αγγλική γλώσσα ως "carrying capacity" 
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ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, την εξωστρέφεια και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις επιπτώσεις 

της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, την επιβράδυνση της παγκόσμιας 

οικονομίας και τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 

ευρωζώνη.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΔΕ συμβάλλει στην επίτευξη των προαναφερόμενων 

στόχων με τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα 

υποδομών στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, της δημόσιας 

υγείας, της παιδείας, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, καθώς και 

δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας που ενσωματώνουν 

νέες τεχνολογίες και καινοτομίες. 

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται με την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων στο τομέα της φορολογίας, με την ενίσχυση των ιδιωτικών 

επενδύσεων μέσω του επενδυτικού νόμου, με την εξυγίανση των δομών του Γ΄ ΚΠΣ 

που ολοκληρώνεται το 2009, με την έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τη 

σημασία που δίνεται στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των 

υποδομών της χώρας. Ενισχύεται με τις Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα, με 

την ψηφιακή στρατηγική που οδηγεί στην τεχνολογική αναβάθμιση, με τη νέα 

εξαγωγική πολιτική και τη στοχευόμενη προβολή των ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στο εξωτερικό, καθώς και με την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων.  

Ο προϋπολογισμοί της τελευταίας πενταετίας στοχεύουν στην ενδυνάμωση 

της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος, 

στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του κράτους ενεργοποιώντας το Εθνικό Ταμείο 

Κοινωνικής Συνοχής για τις ευαίσθητες ομάδες του κοινωνικού συνόλου, στη 

συνέχιση της φορολογικής μεταρρύθμισης με έμφαση στην αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής, στην ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και της περιφερειακής 

σύγκλισης.  

Οι παραπάνω στόχοι συνοδεύονται από ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό 

πρόγραμμα, που απελευθερώνει τον αναπτυξιακό δυναμισμό του ιδιωτικού τομέα. 

Δίνεται έμφαση στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της 

απασχόλησης, στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, στην εξωστρέφεια, 

καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους.  

Οι στόχοι των προϋπολογισμών της τελευταίας πενταετίας είναι έντονα 

αναπτυξιακοί, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτοί καταρτίζονται σε μια από τις 

πιο κρίσιμες περιόδους για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα 
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προβλήματα από την παρούσα σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία σε όλα τα επίπεδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί 

για το κράτος σημαντικό μέσο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  

Η αποφασιστική συμβολή του ΠΔΕ επιτυγχάνεται με τη χρηματοδότηση 

επενδυτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, με άμεση 

προτεραιότητα στα προβλήματα της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας και στην 

ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο 

πλαίσιο εφαρμογής των υφιστάμενων επενδυτικών νόμων. Η δημιουργία ευνοϊκού 

κλίματος μέσω των επενδύσεων επηρεάζει θετικά όλους τους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας και συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας. 

Επίσης, το ΠΔΕ 2005 - 2009 στοχεύει σε δράσεις ενίσχυσης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του κορμού της ελληνικής οικονομίας, που δρουν ως 

μοχλός για την απασχόληση και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.  

Η αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης και η επίσπευση της 

απορρόφησης των πόρων από την ΕΕ για τα έργα του ΠΔΕ που 

συγχρηματοδοτούνται από τις επιχορηγήσεις των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ 

καθίσταται για τη χώρα μας πολύ σημαντική.  

H ορθολογική διαχείριση των πόρων του ΠΔΕ διασφαλίζει την πλήρη και 

αποτελεσματική κάλυψη των απαιτήσεων των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων. 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενθάρρυνση των ιδιωτικών 

επενδύσεων και η στήριξη των ΜΜΕ αποτελούν σήμερα βασικές προτεραιότητες της 

Κυβέρνησης, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Ο επενδυτικός νόμος 

3299/2004 διασφαλίζει υψηλά ποσοστά ενίσχυσης για όλες τις περιφέρειες της 

χώρας, με ανώτατα όρια επιδότησης, που φθάνουν ανάλογα με την περιοχή, το είδος 

και το μέγεθος της επιχείρησης, μέχρι και το 60% της επένδυσης.  

Στον επενδυτικό νόμο γίνεται διεύρυνση του φάσματος των υπαγομένων 

επιχειρήσεων – δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα επεκτείνονται τα κίνητρα των 

ενισχύσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων σε σχέση 

με το μέγεθός τους, με εισαγωγή του όρου Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) και 

θέσπιση σημαντικών επιπλέον ενισχύσεων. Μόνο στην διάρκεια του 2008 μέσω του 

επενδυτικού νόμου έχουν χρηματοδοτηθεί επενδύσεις με ποσά που φθάνουν τα 11,1 

δισ. €, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. € είναι δημόσια δαπάνη. Τα έργα αυτά έδωσαν 

ώθηση στην ανάπτυξη, ενώ στην παρούσα οικονομική κρίση, η συμβολή του νόμου 
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καθίσταται ακόμη πιο αποφασιστική δημιουργώντας πάνω από 26.000 νέες άμεσες 

θέσεις εργασίας.  

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και ο νόμος για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013 

συνιστούν το αναπτυξιακό πλαίσιο και το εργαλείο αντιστοίχως για τη μεγιστοποίηση 

της αξιοποίησης των σημαντικότατων πόρων ύψους 36,4 δισ. € (24,4 δισ. € 

κοινοτικοί πόροι και 12 δισ. € εθνικοί πόροι) που θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη 

της χώρας, σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία.  

Οι πολιτικές ανάπτυξης της Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ σχεδιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδίωξη 

της ανταγωνιστικότητας απαιτεί σύνθετη, ολοκληρωμένη δράση για βελτιώσεις σε 

ευρύ πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.  

Στόχος της νέας πολιτικής είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων ολόκληρης της χώρας και των περιφερειών της, η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την επίτευξη 

της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών 

χωρίς αποκλεισμούς, με ταυτόχρονη άμβλυνση των διαπεριφερειακών και των 

ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.  

Στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ σημαντική θέση κατέχουν η καινοτομία, η έρευνα, 

η επιχειρηματικότητα και η διασύνδεσή τους, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε 

βιώσιμες υποδομές, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της χώρας ως τόπου επενδύσεων.  

Η συγκέντρωση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των περιφερειών της 

χώρας στις πέντε χωρικές ενότητες συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της 

οικονομικής λειτουργικότητας κάθε μιας από αυτές και στην τόνωση της 

εξωστρέφειάς τους. Το μεγαλύτερο μέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες 

συνθήκες ανάπτυξης της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόμενο διεθνή της ρόλο. 

 

4.5. Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα 
 

Ο ν. 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 

αποτελεί βασικό θεσμικό εργαλείο για την υλοποίηση υποδομών και την παροχή 

κοινωφελών υπηρεσιών με τη συνεργασία και συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού 

τομέα. Οι ΣΔΙΤ δεν δίνουν μόνο μία νέα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, 

διασφαλίζοντας την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση αναγκαίων υποδομών 

αλλά, συμβάλλουν παράλληλα, στην απελευθέρωση κρατικών πόρων, προκειμένου 

αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, προς 
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όφελος των πολιτών. Παράλληλα, μέσω των ΣΔΙΤ, τονώνεται και η οικονομική και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, με τη δημιουργία μίας νέας αγοράς έργων και 

υπηρεσιών, που θα αποτελέσει έναν επιπλέον μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική 

οικονομία.  

Από τον Απρίλιο του 2006 η Διυπουργική Επιτροπή των Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) έχει εγκρίνει την υλοποίηση 52 συμπράξεων 

με ενδεικτικό προϋπολογισμό 5,7 δισ. €. Τα έργα αυτά εντάσσονται σε διαφορετικούς 

τομείς της κρατικής δράσης, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της παιδείας, της 

υγείας, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης, της άμυνας, της στέγασης δημόσιων 

υπηρεσιών, των λιμενικών υποδομών, των μεταφορών και επικοινωνιών, του 

τουρισμού και των αθλητικών υποδομών. Ήδη έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ οι σχετικές 

δράσεις σύμφωνα με τις απαιτούμε-νες διαδικασίες του νόμου. 

 

 

Ειδικότερα έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα (συμπράξεις):  

 Κατασκευή / αναπαλαίωση και συντήρηση 24 σχολικών υποδομών στην 

Αττική, κατασκευή / συντήρηση 29 σχολικών υποδομών στην Κεντρική 

Μακεδονία, 23 στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, 24 στη Στερεά Ελλάδα, 

Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα και 26 στην Πελοπόννησο, το Βόρειο και Νότιο 

Αιγαίο και την Κρήτη συνολικού προϋπολογισμού 556 εκατ. €, αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Οργανισμός 

Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ,  

 κατασκευή και συντήρηση νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 100 εκατ. €,  

 κατασκευή και συντήρηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

προϋπολογισμού 163 εκατ. €,  

 κατασκευή του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, προϋπολογισμού 255 

εκατ. € – Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ΑΕ,  

 τεχνική διαχείριση 2 κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛΑΣ, προϋπολογισμού 

25 εκατ. €, αρμοδιότητας του Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή 14 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (Αστυνομικά Τμήματα και 

Διευθύνσεις) της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), προϋπολογισμού 149 εκατ. 

€, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων πέντε (5) Αστυνομικών 

Διευθύνσεων και δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας 
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προϋπολογισμού 65 εκατ. €, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων τεσσάρων (4) Ειδικών Μονάδων 

Αποκατάστασης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και τριών (3) Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 77 εκατ. €, αρμοδιότητας Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή 7 νέων πυροσβεστικών σταθμών, για τις ανάγκες του 

Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικού προϋπολογισμού 38 εκατ. €, 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Κέντρου και 

του Κέντρου Πυρομηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιμών και 

Πιστοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος, προϋπολογισμού 186 εκατ. €, 

αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αρχηγείου του 

Πυροσβεστικού Σώματος και του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού, 

προϋπολογισμού 43 εκατ. €, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνική διαχείριση 

υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων της Ακαδημίας της Ελληνικής 

Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, προϋπολογισμού 110 εκατ. €, αρμοδιότητας 

της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, προϋπολογισμού 113 εκατ. €, αρμοδιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 μετασκευή εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου 

για τη στέγαση Διευθύνσεων της ΕΛΑΣ, προϋπολογισμού 65 εκατ. €, 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης – ΚΕΔ,  

 κατασκευή και συντήρηση 3 νέων καταστημάτων κράτησης στη 

Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Κόρινθο, προϋπολογισμού 238 εκατ. €, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης - Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ,  

 κατασκευή και συντήρηση 2 νέων δικαστικών μεγάρων στο Ηράκλειο 

Κρήτης και την Πάτρα, προϋπολογισμού 120 εκατ. €, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης - Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ,  

 κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 131 

εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ΑΕ,  
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 κατασκευή του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 

προϋπολογισμού 396 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΕΠΑΝΟΜ,  

 κατασκευή του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 

προϋπολογισμού 389 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΕΠΑΝΟΜ,  

 δημιουργία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου 

Ελλάδος, προϋπολογισμού 124 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας 

(ΑΕΜΥ) ΑΕ,  

 τεχνική διαχείριση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων προϋπολογισμού 

46,5 εκατ. €, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  

 εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε 23 Προκεχωρημένες Θέσεις 

Αποθήκευσης Πυρομαχικών, προϋπολογισμού 30 εκατ. € – αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  

 κατασκευή οικημάτων στέγασης, Βρεφονηπιακών Σταθμών και Πολυχώρων 

Άθλησης σε μονάδες του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του 

Πολεμικού Ναυτικού, προϋπολογισμού 180 εκατ. €, αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  

 δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσεως, προϋπολογισμού 

131 εκατ. €, αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  

 κατασκευή νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του Κέντρου 

Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πο-λέμου (ΚΛΑΠ) Μεθάνων - Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας,  

 κατασκευή 11 γυμναστηρίων και 13 κολυμβητηρίων, προϋπολογισμού 142 

εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού,  

 δημιουργία Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στο κλειστό γυμναστήριο 

Φαλήρου, προϋπολογισμού 65 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης,  

 κατασκευή 10 γυμναστηρίων και 5 κολυμβητηρίων, προϋπολογισμού 127 

εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού - Γενική Γραμματεία 

Ολυμπιακής Αξιοποίησης,  

 ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, 

προϋπολογισμού 36 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας,  
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 ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, 

προϋπολογισμού 34 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας,  

 ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων, 

προϋπολογισμού 23 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων,  

 ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, 

προϋπολογισμού 25 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας,  

 ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος ''Δόμπολη'' για τη στέγαση των 

υπηρεσιών της Πε-ριφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 19 εκατ. €, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – Περιφέρεια Ηπείρου,  

 κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου 

Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 26 εκατ. €, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών - Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου / Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Νομαρχίας 

Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, προϋπολογισμού 49 εκατ. €, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών – ΚΕΔ,  

 κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου στην Τρίπολη, προϋπολογισμού 43 εκατ. €, αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Εσωτερικών - ΚΕΔ,  

 κατασκευή κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, 

προϋπολογισμού 29 εκατ. €, αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών - 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας,  

 κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση υπηρεσιών, 

αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής του Δήμου Χαλανδρίου, 

καθώς και για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 

προϋπολογισμού 254 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών – ΚΕΔ,  

 κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο 

Δήμο Ραφήνας, προϋπολογισμού 48 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εσωτερικών – Δήμος Ραφήνας,  

 δημιουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 116 

εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ,  
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 δημιουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Νομού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 290 εκατ. €, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών – Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος 

Θεσσαλονίκης,  

 δημιουργία αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και υπηρεσίες 

διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ, προϋπολογισθείσας επένδυσης 27 

εκατ. €, αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών - 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ,  

 εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την 

πληροφόρηση επιβατών της ΕΘΕΛ και του ΗΛΠΑΠ και τη διαχείριση του 

στόλου τους, προϋπολογισθείσας επένδυσης 22 εκατ. €, αρμοδιότητας 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών – ΟΑΣΑ,  

 εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 λιμένες για την 

κάλυψη των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών ασφάλειας, 

προϋπολογισμού 342 εκατ. €, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  

 αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας με την Υλοποίηση Προτύπου Κέντρου 

Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μίκρας, προϋπολογισμού 126 εκατ. € - 

Δήμος Μίκρας Θεσσαλονίκης και  

 ανάπλαση της Παλαιάς Λαχαναγοράς και την υλοποίηση υπόγειου 

πολυωρόφου χώρου στάθμευσης, προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ – Δήμος 

Χίου.  

Όλοι οι παραπάνω προϋπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και συμπεριλαμβάνουν 

το κόστος χρηματοδότησης, κατασκευής, τεχνικής διαχείρισης, ασφάλισης και βαριάς 

συντήρησης των υποδομών. Το οριστικό ποσό που θα καταβάλει το Δημόσιο θα 

καθορισθεί μετά από την ολοκλήρωση των διαγωνισμών για την ανάθεσή τους.  

Από τα παραπάνω ήδη εγκριθέντα έργα, το Πρότυπο Κέντρο Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Δήμου Μίκρας, η Ανάπλαση της Παλαιάς Λαχαναγοράς και η 

υλοποίηση υπόγειου πολυώροφου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Χίου, το 

Διοικητήριο της Νομαρχίας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο και οι νέες ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Λουτροθεραπείας Αναπήρων Πολέμου (ΚΛΑΠ) 

Μεθάνων, είναι αμιγώς ανταποδοτικά και δεν επιβαρύνουν το ΠΔΕ.  

Σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2007 και 2008, προκηρύχθηκαν δεκατρείς (13) 

διαγωνισμοί για τη δημοπράτηση έργων ΣΔΙΤ (6 υπηρεσίες και 1 Σταθμός του 

Πυροσβεστικού Σώματος, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στο Κλειστό Γυμναστήριο 

Φαλήρου, κτίρια διοίκησης και σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, 14 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής, 3 νέα 
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καταστήματα Κράτησης στην Κόρινθο, την Θεσσαλονίκη και το Βόλο, Διοικητήρια ΝΑ 

Φθιώτιδας, Αχαΐας, Τρικάλων και Κορίνθου, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 

16 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 13 Διευθύνσεις, 

Τμήματα, Σταθμοί και άλλες περιφερειακές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, 10 σχολικές 

μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής, 2 νέα δικαστικά μέγαρα στην Πάτρα και το 

Ηράκλειο Κρήτης) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. €, ενώ 

ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ («Μελέτη, 

Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών 

Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση έξι (6) υπηρεσιών και ενός (1) Σταθμού του 

Πυροσβεστικού Σώματος») με την ανακήρυξη αναδόχου. Το σύνολο των υπόλοιπων 

έργων εκτιμάται ότι θα προκηρυχθεί εντός των επομένων δεκαοκτώ μηνών. 

 

4.6. Διαχρονική εξέλιξη του ΠΔΕ και συμμετοχή του στο ΑΕΠ 
 
Στον παρακάτω πίνακα – γραφήματα, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη 

του ΠΔΕ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο τμήμα) από το 2000 έως το 2009 και η 

ποσοστιαία συμμετοχή του στο ΑΕΠ (αναθεωρημένες τιμές) της χώρας. 

 

 

Πηγή : ΠΔΕ, ΓΔΟΠ : Πίνακας 4.5.  

 

Πηγή : ΠΔΕ, ΓΔΟΠ : Γράφημα 4.1. 
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Πηγή : ΠΔΕ 2009 : Γράφημα 4.2. 

Η θετική συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομία της χώρας επιβεβαιώνεται και 

από το γεγονός ότι, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν στη ζώνη του 

ευρώ, το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, χωρίς τις κεφαλαιακές 

μεταβιβάσεις, κυμαίνεται μεταξύ 2,6% και 3,7% κατά την περίοδο 2000 - 2009, έναντι 

ποσοστού του ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές) μεταξύ 2,4% και 2,6% των χωρών της 

Ευρωζώνης την ίδια περίοδο. Τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω  

πίνακα - γράφημα. 

 

 
Πηγή :  1. EC, «European Economy, Spring 2008»  

 

2. Εκτιμήσεις και προβλέψεις ΥΠΟΙΟ 2008-2009 : Πίνακας 4.6. 
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Πηγή :  1. EC, «European Economy, Spring 2008»  

 
2. Εκτιμήσεις και προβλέψεις ΥΠΟΙΟ 2008-2009 : Γράφημα 4.3. 

4.7. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2009 
 

Το συνολικό ποσό των δαπανών του ΠΔΕ για το 2009 συγκεκριμένα, 

καθορίσθηκε στο ύψος των 8.800 εκατ. €. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 5.150 εκατ. 

ευρώ για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και σε 

3.650 εκατ. € για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Η 

κατανομή των σχετικών κονδυλίων έγινε με γνώμονα την επίσπευση και την 

ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ, των Κοινοτικών 

Πρωτοβουλιών και έργων του Ταμείου Συνοχής, καθώς και την έναρξη 

χρηματοδότησης των δράσεων του ΕΣΠΑ με στόχο τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Για την κάλυψη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το 2009 έχει 

προβλεφθεί μικρότερο ποσό σε σχέση με το 2008, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι 

ανάγκες ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ είναι 

σημαντικά μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2008. Οι δεσμεύσεις που 

ανέλαβε η χώρα για την ολοκλήρωση εκείνων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

του Γ’ ΚΠΣ που επίσημα παρατάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτούν 

μέρος των αντίστοιχων πόρων του 2008.  

Παράλληλα, το ποσό των 5.150 εκατ. € υπερκαλύπτει τις όποιες δαπάνες 

εκτιμάται ότι θα είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και δράσεων του 2009, όπως προκύπτουν από το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το ΕΠ «Αλιεία 

2007 - 2013», τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και άλλα.  
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* Το ποσό των 920 εκατ. ευρώ αφορά δαπάνες για ΣΑΤΑ, διότι οι δαπάνες για ΘΗΣΕΑ θα 

καθοριστούν μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού. : Γράφημα 4.4. 

Μεγάλο βάρος στις δημόσιες επενδύσεις του 2009 δίνεται στο σκέλος των 

έργων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, που αυξάνονται κατά 1 

δισ. ευρώ ή 37,7% σε σχέση με το 2008, ποσοστό που συνιστά τη μεγαλύτερη 

αύξηση που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στο ΠΔΕ. Σχετικά με τα ποσά που θα 

διατεθούν από το ΠΔΕ για έργα αμιγώς χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, η 

επιλογή τους θα γίνει με κριτήριο τη συμπληρωματικότητα, τις συνέργιες και τη 

σκοπιμότητά τους σε σχέση με την εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την 

ΕΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), που θα λειτουργεί 

συνοδευτικά ως προς το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο θα 

υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2007 - 2013.  

Ταυτόχρονα απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την τόνωση της 

ενεργού ζήτησης της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης, με αύξηση των 

δαπανών για τους επενδυτικούς νόμους και τις λοιπές δράσεις που δεν 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, με κριτήριο την ενίσχυση της αναπτυξιακής 

δυναμικής της χώρας, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και την ανάγκη 

στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και περιοχών που πλήττονται εντονότερα 

από τη διεθνή κρίση. Σημειώνεται ότι η κατανομή των προβλεπόμενων δαπανών στο 

ΠΔΕ 2009 κατά τομέα διαφοροποιείται ενόψει του νέου τρόπου κατάρτισης του 

προϋπολογισμού με τη μορφή προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό καταργούνται δύο 

τομείς, ήτοι ο τομέας των σιδηροδρόμων που μεταφέρεται στον τομέα των 

συγκοινωνιών και ο τομέας των ειδικών έργων που κατανέμεται στους τομείς της 

άμυνας, του οικισμού - περιβάλλοντος και των συγκοινωνιών και δημιουργούνται οι 

κάτωθι οκτώ νέοι τομείς:  
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 γενικός οικονομικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει έργα του ΥΠΟΙΟ. 
 εξωτερικές υποθέσεις που περιλαμβάνει έργα του ΥΠΕΞ. 
 άμυνα που περιλαμβάνει έργα του ΥΠΕΘΑ. 

 δικαιοσύνη που περιλαμβάνει έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 δημόσια ασφάλεια που περιλαμβάνει έργα των Υπουργείων Εμπορικής 

Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών – Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Τάξης. 
 έργα ΟΤΑ α’ βαθμού που περιλαμβάνει έργα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 απασχόληση που περιλαμβάνει έργα του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας  

 αθλητισμός που περιλαμβάνει έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Το 2009 είναι μεταβατικό έτος ως προς την κατανομή του σε νέους τομείς 

λόγω του νέου τρόπου κατάρτισης. Για το λόγο αυτό στον πίνακα 3.25 

αποτυπώνονται τα στοιχεία του ΠΔΕ κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 σύμφωνα με 

τους παλαιούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

σύγκρισης των δαπανών της τριετίας και στον πίνακα 3.26 αποτυπώνονται τα 

στοιχεία του ΠΔΕ κατά τα έτη 2008 και 2009 σύμφωνα με τους νέους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας .  

 

4.8. Έργα υποδομών, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου 
 
Η συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομική ανάπτυξη αποτυπώνεται στα 

προγράμματα των υπουργείων που χρηματοδοτούν μεγάλα έργα υποδομών, όπως 

την κατασκευή των εθνικών οδικών αξόνων, την επέκταση του Μετρό Αθηνών, τον 

εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκταση του 

Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, τα λιμενικά έργα, τα έργα για τα αεροδρόμια, 

καθώς και τα έργα του συνολικού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.  

Τα έργα της κατηγορίας αυτής απορροφούν το μεγαλύτερο τμήμα του ΠΔΕ, 

σε σχέση με τα λοιπά έργα του προγράμματος. Το 2009, το συνολικό ποσό που θα 

διατεθεί για τα προαναφερθέντα έργα προβλέπεται να ανέλθει στα 1.860 εκατ. € 

ποσό που αντιστοιχεί στο 21,1% του συνόλου του ΠΔΕ.  

Από το ΠΔΕ χρηματοδοτούνται τα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας, με 

πιστώσεις συνολικού ύψους 190 εκατ. € για το 2009. 

Τα έργα του γεωργικού τομέα, της αλιείας και των δασών συνιστούν μια 

άλλη σημαντική κατηγορία έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Εδώ 

περιλαμβάνονται έργα υποδομών για τη βελτίωση συνθηκών μεταποίησης και 

εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οικονομικές ενισχύσεις γεωργικών προγραμμάτων, 



 59 

κατασκευαστικές βελτιώσεις και εξοπλισμός κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ακριτικές 

περιοχές κ.λπ. Για τα έργα αυτά δεσμεύονται πιστώσεις 420 εκατ. ευρώ για το 2009.  

Οι δράσεις βιομηχανίας – βιοτεχνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 

ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούνται επίσης από το ΠΔΕ. Σημαντικό εργαλείο 

αποτελεί ο επενδυτικός νόμος που ενισχύει την ανάπτυξη τόσο των νέων όσο και 

των παλαιών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών και 

ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό τους, την προώθηση των 

νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, την απασχόληση και την ανάπτυξη της 

περιφέρειας. Επίσης στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την 

ανάπτυξη και λειτουργία κέντρων υποδοχής επενδυτών στη χώρα, όπως και οι 

επιχορηγήσεις στον ΕΟΜΜΕΧ για αποζημιώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

θεομηνίες. Για τα έργα αυτά δεσμεύονται πιστώσεις 810 εκατ. € για το 2009.  

Η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι 

βασικά στοιχεία της οικονομίας της γνώσης και λειτουργούν καθοριστικά στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Το ΠΔΕ 

χρηματοδοτεί δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, για προγράμματα 

ανάπτυξης βιομηχανικών ερευνών, όπως και για προγράμματα ενίσχυσης 

ερευνητικού δυναμικού. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να φθάσουν τα 130 εκατ. € 

κατά το 2009.  

Στις δαπάνες για ενέργεια περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις σε 

ενδιάμεσους φορείς (όπως Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ) για την 

πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι δαπάνες 

αυτές προβλέπονται να φθάσουν τα 65 εκατ. € κατά το 2009.  

Σημαντικά είναι επίσης τα ποσά που διατίθενται από τις δημόσιες 

επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δράσεις για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, για την άρση διοικητικών 

εμποδίων, για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών αποκλεισμού από την κοινωνία 

της γνώσης, για τη διοικητική διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, για 

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη δια βίου μάθηση και 

εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων, για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής 

συνεργασίας, για τη μετατροπή των ΚΕΠ σε κέντρα ολοκληρωμένων συναλλαγών 

κ.λπ. Τα ποσά που δεσμεύονται για το 2009 και αφορούν σε έργα των τομέων της 

δημόσιας διοίκησης, του γενικού οικονομικού σχεδιασμού, της δικαιοσύνης, των 

εξωτερικών υποθέσεων, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας ανέρχονται στα 366 

εκατ. €.  
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4.9. Έργα για την παιδεία, τον πολιτισμό και την υγεία - 
πρόνοια 

 
Εκτός από τα ανωτέρω έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων οικονομικού και διοικητικού περιεχομένου, μέσω του ΠΔΕ, 

χρηματοδοτούνται επίσης δράσεις που συμβάλλουν στην πνευματική, πολιτιστική και 

κοινωνική ανάπτυξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δαπάνες για την παιδεία, τον 

πολιτισμό, την υγεία και την πρόνοια. Η προσπάθεια της πολιτείας είναι να 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στην κοινωνία και να συμβάλει με διάφορες 

δράσεις, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά του πνεύματος και του 

πολιτισμού.  

Η ταχύτητα των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική 

διαδικασία δημιουργεί συνεχώς την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και 

ανάπτυξης ποικίλων δεξιοτήτων στο κοινωνικό σύνολο. Ο ρόλος της κατάρτισης και 

της εκπαίδευσης καθίσταται πρωταρχικός, τόσο για τους άνεργους όσο και για τους 

εργαζόμενους και με ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους και τις γυναίκες, στον τομέα της 

ενίσχυσης των προοπτικών απασχόλησης, αλλά και της επαγγελματικής ανέλιξης 

αντίστοιχα. Το σχετικό ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων του 2009 ανέρχεται στα 390 εκατ. €. 

Ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για 

τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη διάχυση της γνώσης μέσω ποικίλων 

δράσεων στους νέους. Το ποσό που εγγράφεται στο ΠΔΕ του 2009 ανέρχεται στα 

815 εκατ. €. Η συμμετοχή του τομέα αυτού στο σύνολο των δημόσιων επενδύσεων 

ανέρχεται στο 9,3%. Τα έργα της παιδείας είναι έργα υποδομής, κτιριακές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Στην ίδια κατηγορία 

περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό πρόγραμμα του ΟΣΚ για σχολικά κτίρια και 

υποστηρικτικές εκπαιδευτικές εργασίες σε βιβλιοθήκες, σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και στην επιμόρφωση ενηλίκων.  

Οι δαπάνες για την υγεία – πρόνοια, προβλέπεται να ανέλθουν στα 195 

εκατ. € το 2009. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δαπάνες για 

κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό των νοσοκομείων, για λειτουργία παιδικών 

σταθμών και γηροκομείων, για δημιουργία δομών αποασυλοποίησης ψυχικά 

ασθενών, όπως και δομών παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, καθώς και δαπάνες 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

Σημαντική είναι και η συμμετοχή του ΠΔΕ για έργα πολιτισμού, όπως η 

κατασκευή – επισκευή μουσείων, η συντήρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, 
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όπως και η συνολική ανάδειξή τους. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να διατεθούν 

143 εκατ. € κατά το 2009.  

Εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή του ΠΔΕ για έργα προστασίας του 

περιβάλλοντος και για τη σωστή οικιστική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται 

να διατεθούν 280 εκατ. € κατά το 2009.  

Επιπλέον το ΠΔΕ χρηματοδοτεί δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, 

των επικοινωνιών, τη βελτίωση των υποδομών στην ύδρευση και την αποχέτευση, 

τον αθλητισμό, την απασχόληση και την προστασία των ανέργων, καθώς και άλλες 

δράσεις που απαιτούνται για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.  

 

4.10. Έργα προγραμμάτων περιφερειών, ΝΑ και ΟΤΑ A’ 
βαθμού 

 
Πολύ σημαντική είναι η συμβολή του ΠΔΕ στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της περιφέρειας. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 

έτους 2009 για έργα περιφερειακών προγραμμάτων ανέρχονται στο ποσό των 1.265 

εκατ. €, ήτοι 990 εκατ. € για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και 275 εκατ. € 

για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους, έναντι 1.565 εκατ. € το 

2008 και 1.313 εκατ. € το 2007.  

Στον παρακάτω πίνακα – γράφημα δίδονται στοιχεία για τη χρηματοδότηση 

από το ΠΔΕ έργων που εκτελούνται από τις περιφέρειες για τις χρήσεις 2003 - 2009. 

 

 

Πηγή : ΠΔΕ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. : Πίνακας 4.7. 

 
Πηγή : ΠΔΕ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. : Γράφημα 4.5. 



 62 

 
Εκτός από τα έργα περιφερειακών προγραμμάτων, μέσω του ΠΔΕ 

χρηματοδοτούνται και έργα νομαρχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΟΤΑ α΄ 

βαθμού. Το συνολικό ύψος των δαπανών για τα έργα της κατηγορίας αυτής 

προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.243 εκατ. € το 2009, εκ των οποίων 202 εκατ. € για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ΄ ΚΠΣ και 1.041 εκατ. € για έργα 

χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους (χωρίς να υπολογίζονται οι 

δαπάνες του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ που θα καθοριστούν μετά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού). Οι αντίστοιχες δαπάνες το 2008 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 

1.448 εκατ. €, ενώ το 2007 ανήλθαν στα 1.253 εκατ. €.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 

έργων της κατηγορίας αυτής για την περίοδο 2007 -2009. 

 

 

 

Πηγή : ΠΔΕ - Δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», 

καθότι θα καθοριστούν μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. : Πίνακας 4.8. 

Συνολικά, η χρηματοδότηση των έργων των περιφερειών και των ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού, η οποία για το 2009 προβλέπεται να ανέλθει στα 2.508 εκατ. €, αποτελεί 

το 28,5% του συνολικού ΠΔΕ γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνεται στην 

ενίσχυση και ανάπτυξη της περιφέρειας.  

Σε ότι αφορά ειδικότερα στην υποστήριξη των ΟΤΑ α΄ βαθμού σημειώνεται 

ότι υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ (ν. 3274/2004). Σημαντικό μέρος του προγράμματος αυτού 

θα χρηματοδοτηθεί και το 2009 από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Το ύψος της 

χρηματοδότησης και η κατανομή του στους φορείς θα καθοριστεί μετά την ψήφιση 

του κρατικού προϋπολογισμού στην εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2009. 
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Πηγή : ΠΔΕ 2009. : Πίνακας 4.9. 

 

Πηγή : ΠΔΕ 2009. : Γράφημα 4.6. 

 
Πηγή : ΠΔΕ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. : Πίνακας 4.10. 
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Πηγή : ΠΔΕ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. : Γράφημα 4.7. 

 

4.11. Συμμετοχή του ΠΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο των ΔΕΚΟ 
και ΑΕ του Δημοσίου  

 

Σημαντικό μέρος των μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 

υλοποιείται από ΔΕΚΟ και Ανώνυμες Εταιρείες του δημόσιου τομέα με μεταβίβαση 

πιστώσεων στους οργανισμούς αυτούς. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2009 το ύψος 

των επιχορηγήσεων ανέρχεται στα 950 εκατ. € (10,8 % του ΠΔΕ).  

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχορηγήσεων κατευθύνεται σε μεγάλα έργα 

υποδομής, όπως τα έργα της Εγνατίας ΑΕ, του Μετρό Αθηνών, του ΟΣΕ και του 

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 

 

 
Πηγή : ΠΔΕ 2009. : Πίνακας 4.11. 
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Πηγή : ΠΔΕ 2009. : Γράφημα 4.8. 

 

4.12. Πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ  
 

Βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση των έργων του ΠΔΕ αποτελούν 

οι εισροές από την ΕΕ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Αλιείας, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο 

Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών. Για το 2009 προβλέπεται ότι 

τα έσοδα από την ΕΕ θα ανέλθουν στα 3.500 εκατ. € και θα καλύψουν το 39,8 % 

περί-που του συνόλου των δαπανών του ΠΔΕ.  

Το 2008 η μείωση των εσόδων από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ ήταν της 

τάξης του 0,2% σε σχέση με το 2007 και το 2009 προβλέπεται μείωση των εσόδων 

αυτών κατά 27,1% έναντι του 2008.  

Τα πιστωτικ ά έσοδα του ΠΔΕ και η αύξηση των στοιχείων του 

ενεργητικού του Δημοσίου παρουσιάζουν αύξηση κατά 14,9% το 2008 σε 

σχέση με το 2007 και κατά 12,8% το 2009 σε σχέση με το 2008. 

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΔΕ κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009 

με τα αντίστοιχα ποσά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πηγή : ΠΔΕ 2007, 2008, 2009. : Πίνακας 4.12. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   555   –––   ΔΔΔεεεδδδοοομμμέέένννααα   κκκαααιιι   ΕΕΕξξξεεειιιδδδίίίκκκεεευυυσσσηηη   τττοοουυυ   
υυυππποοοδδδεεείίίγγγμμμααατττοοοςςς   
 

 
5.1. Αρχικά δεδομένα 
 

Τα δεδομένα αφορούν τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το πώς αυτές 

επηρεάζονται από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την Κατανάλωση, τις Εξαγωγές 

και τις Εισαγωγές, κατά τα έτη 2000 έως και 2007, ανά τρίμηνο. 

 

 

 
Η πηγή των δεδομένων είναι η ΕΣΥΕ. Πίνακας 5.1. 
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Δεδομένα (Log) 
 
 

ΕΤΟΣ LOG_GDP LOG_CON LOG_EXPOR LOG_INPOR LOG_INV 
2000/Q1 10,4167 10,3154 9,0477 9,4925 8,9652 
2000/Q2 10,4303 10,3277 9,0455 9,4842 8,9810 
2000/Q3 10,4429 10,3388 9,0438 9,4737 8,9863 
2000/Q4 10,4542 10,3490 9,0407 9,4614 8,9881 
2001/Q1 10,4650 10,3468 9,0390 9,4322 8,9572 
2001/Q2 10,4747 10,3668 9,0165 9,4206 8,9584 
2001/Q3 10,4848 10,3756 9,0052 9,4130 8,9643 
2001/Q4 10,4954 10,3866 9,0065 9,4090 8,9760 
2002/Q1 10,5027 10,4011 8,9689 9,4115 8,9869 
2002/Q2 10,5135 10,4106 8,9343 9,4145 9,0180 
2002/Q3 10,5230 10,4216 8,9170 9,4171 9,0363 
2002/Q4 10,5340 10,4294 8,9271 9,4246 9,0596 
2003/Q1 10,5501 10,4379 8,9819 9,4668 9,1555 
2003/Q2 10,5612 10,4476 8,9472 9,4837 9,1684 
2003/Q3 10,5736 10,4564 8,9529 9,5076 9,2111 
2003/Q4 10,5847 10,4686 8,9627 9,5405 9,2325 
2004/Q1 10,5970 10,4794 9,0290 9,5711 9,2406 
2004/Q2 10,6071 10,4901 9,0842 9,5953 9,2644 
2004/Q3 10,6172 10,5011 9,1034 9,6148 9,2599 
2004/Q4 10,6274 10,5097 9,1028 9,6252 9,2768 
2005/Q1 10,6350 10,5180 9,0939 9,6233 9,2518 
2005/Q2 10,6451 10,5259 9,1055 9,5617 9,2443 
2005/Q3 10,6545 10,5349 9,1100 9,6063 9,2834 
2005/Q4 10,6647 10,5440 9,1175 9,6323 9,2982 
2006/Q1 10,6744 10,5522 9,1159 9,6482 9,3334 
2006/Q2 10,6856 10,5601 9,1344 9,6855 9,3952 
2006/Q3 10,6970 10,5665 9,1814 9,6983 9,4003 
2006/Q4 10,7066 10,5738 9,1933 9,7251 9,4318 
2007/Q1 10,7174 10,5956 9,1923 9,7597 9,4458 
2007/Q2 10,7262 10,6036 9,2005 9,7583 9,4432 
2007/Q3 10,7350 10,6119 9,1989 9,7768 9,4685 
2007/Q4 10,7420 10,6186 9,2620 9,7323 9,3834 
 

 
Η πηγή των δεδομένων είναι η ΕΣΥΕ. Πίνακας 5.2. 
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5.2.  Οικονομετρική προσέγγιση στην ανάλυση των οικονομικών 
φαινομένων. 
 

Τη βάση για την επιστημονική διερεύνηση ενός οικονομικού φαινομένου - 

προβλήματος αποτελεί η κατασκευή μιας θεωρίας. Όπως και σε άλλο σημείο 

αναφέρεται, η θεωρία συνίσταται από τις αρχικές υποθέσεις ή τα αξιώματα, τα 

συμπεράσματα ή θεωρήματα και τους περιορισμούς. Οι αρχικές υποθέσεις 

εκφράζουν a priori παραδοχές αναφορικά με τη συμπεριφορά του φαινομένου που 

ερευνάται, ενώ τα συμπεράσματα ή θεωρήματα περιγράφουν αιτιώδεις σχέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στις οικονομικές μεταβλητές. Οι σχέσεις αυτές 

διατυπώνονται σε μορφή ποιοτικών προτάσεων και προκειμένου να προστεθούν στο 

απόθεμα της υπάρχουσας γνώσης, είναι απαραίτητο να περάσουν το κριτήριο του 

εμπειρικού ελέγχου. Εξάλλου, για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια της θεωρίας 

είναι αναγκαίο να πληρούνται ορισμένες συνθήκες ή περιορισμοί, οι οποίοι πρέπει 

επίσης να ελέγχονται εμπειρικά. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να γίνουν μόνο σε 

αντιπαράθεση με τα εμπειρικά δεδομένα και με μεθόδους που να είναι επιστημονικά 

αποδεκτές. Το φαινόμενο ή το πρόβλημα που θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας 

πρέπει να είναι σημαντικό, με την έννοια ότι η ερμηνεία και ο έλεγχος αυτού 

ενδιαφέρουν εκείνους που παίρνουν αποφάσεις αναφορικά με τις μεταβλητές που το 

προσδιορίζουν. 

Το πρόβλημα τίθεται από τους ενδιαφερομένους ή επιλέγεται από τον 

ερευνητή. Επειδή τα οικονομικά φαινόμενα είναι κατά κανόνα πολυδιάστατα, είναι 

σημαντικό να προσδιοριστούν εξαρχής με ακρίβεια τα ερωτήματα που αναμένεται να 

απαντηθούν από τη σχετική έρευνα. Η ρητή διατύπωση των ερωτημάτων βοηθάει 

τον ερευνητή στη διαμόρφωση της κατάλληλης θεωρίας και στην επιλογή των 

μεταβλητών που τελικά θα προληφθούν στο υπόδειγμα. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια a priori υποθέσεων ή αξιωμάτων, 

διαμορφώνεται η θεωρία, η οποία εκφράζεται με ένα σύνολο συνεπών 

συναρτησιακών σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές συνήθως προκύπτουν είτε ως 

αποτέλεσμα κάποιας διαδικασίας αριστοποίησης, είτε ως αποτέλεσμα προσπαθειών 

περιγραφής του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας συνολικά, ή σημαντικών τομέων 

αυτής, ή ακόμη της παγκόσμιας αγοράς. Ορισμένες οικονομικές θεωρίες εκφράζουν 

μικτές καταστάσεις, δηλαδή εμπεριέχουν και κάποια διαδικασία αριστοποίησης και 

ορισμένες πρόσθετες υποθέσεις σχετικές με το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο λειτουργεί η θεωρία. Τέτοιες είναι οι υποθέσεις που γίνονται αναφορικά με τη 

μορφή και την ισορροπία της αγοράς, στα πλαίσια της οποίας λαμβάνονται οι 

αποφάσεις που διαμορφώνουν τις τιμές των οικονομικών μεγεθών. 
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5.3. Εκτίμηση του υποδείγματος και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. 

 

 α) Εκτίμηση του υποδείγματος. 
 

Μετά την εξειδίκευση του υποδείγματος ακολουθεί το στάδιο της εκτίμησης. 

Εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «εκτίμηση» στην εφαρμοσμένη οικονομετρία 

έχει διαφορετικό περιεχόμενο από τον ίδιο όρο στη θεωρητική οικονομετρία. Στην 

τελευταία περίπτωση, με τον όρο εκτίμηση εννοούμε την εξεύρεση μαθηματικών 

τύπων, από τους οποίους μπορούν να υπολογιστούν οι άγνωστοι παράμετροι του 

υποδείγματος με τη βοήθεια στοιχείων δείγματος. Οι τύποι αυτοί, ως γνωστόν, 

εξάγονται μετά από την υιοθέτηση κάποιου κριτηρίου αριστοποίησης το οποίο 

χαρακτηρίζει και τη μέθοδο εκτίμησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μεθόδου 

των ελαχίστων τετραγώνων το κριτήριο αριστοποίησης συνίσταται στην 

ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των αποκλίσεων μεταξύ 

δειγματοληπτικών και θεωρητικών τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ στη 

μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας το κριτήριο αναφέρεται στη μεγιστοποίηση της 

πιθανότητας να συμπέσουν οι θεωρητικές με τις δειγματοληπτικές τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής. 

Στη θεωρητική οικονομετρία η σχετική προσπάθεια σταματάει στην εύρεση 

των τύπων (δηλαδή των εκτιμητών ή εκτιμητριών) και στη διερεύνηση των ιδιοτήτων 

τους κάτω από εναλλακτικές καταστάσεις που προσδιορίζονται από την παραβίαση 

των υποθέσεων, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί. Με άλλα λόγια, η θεωρητική 

οικονομετρία δεν ασχολείται με την εκτίμηση συγκεκριμένων υποδειγμάτων. Αντίθετα, 

στην εφαρμοσμένη οικονομετρία με τον όρο εκτίμηση του υποδείγματος εννοούμε 

την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων 

στατιστικών στοιχείων για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του 

υποδείγματος, έτσι ώστε τα εμπειρικά αποτελέσματα να είναι αξιοποιήσιμα για έναν ή 

περισσότερους από τους σκοπούς. 

Το στάδιο εκτίμησης περιλαμβάνει δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση ο ερευνητής ασχολείται με τη συλλογή των αναγκαίων 

στοιχείων και τον έλεγχο της καταλληλότητας τους. Σε πολλές περιπτώσεις θα 

χρειαστεί να γίνει σχετική επεξεργασία των στοιχείων, προκειμένου αυτά να 

πλησιάσουν τους ορισμούς που απαιτεί η θεωρία. 

Στη δεύτερη φάση επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος εκτίμησης και 

εκτελούνται οι σχετικοί υπολογισμοί.  
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Επιλογή της μεθόδου εκτίμησης

 

: Στη σύγχρονη οικονομετρική θεωρία έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες αποβλέπουν στην αντιμετώπιση 

των ειδικότερων προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτίμηση 

συγκεκριμένων οικονομετρικών υποδειγμάτων. Στη βάση τους είναι οι κλασικές 

μέθοδοι της στατιστικής, δηλαδή η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, η μέθοδος της 

μεγίστης πιθανοφάνειας, η μέθοδος της άριστης αμερόληπτης γραμμικής εκτίμησης 

και η μέθοδος του Bayes. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί αρκετές παραλλαγές ή και 

επεκτάσεις των μεθόδων αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικά 

προβλήματα. Μεταξύ αυτών είναι: η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών, η έμμεση 

μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο και τρία 

στάδια, η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας με περιορισμένη και με πλήρη 

πληροφόρηση (full information maximum likelihood), η μέθοδος της ραχοειδούς 

παλινδρόμησης (ridge regression), κλπ. 

α) τις ιδιαιτερότητες του υποδείγματος το οποίο πρόκειται να εκτιμηθεί, 

Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων μεθόδων εξαρτάται από: 

β) τον επιδιωκόμενο σκοπό, 

γ) τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των στοιχείων που θα 

χρησιμοποιηθούν, 

δ) τη δαπάνη σε χρόνο και χρήμα που συνεπάγεται η εφαρμογή κάθε 

μεθόδου και 

ε) από τη διαθεσιμότητα έτοιμων προγραμμάτων εκτίμησης του 

υποδείγματος. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο χώρο των υποδειγμάτων της μιας εξίσωσης, 

όταν πληρούνται όλες οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν, η εφαρμογή της μεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων είναι επαρκής για την εκτίμηση του υποδείγματος. 

Προβλήματα δημιουργούνται από τη στιγμή που παραβιάζεται μία ή περισσότερες 

από τις υποθέσεις που απαιτεί η εφαρμογή της μεθόδου αυτής. Σημειώνεται ότι η 

παραβίαση υποθέσεων στις περιπτώσεις εκτίμησης οικονομετρικών υποδειγμάτων 

αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Γι αυτό η απευθείας εφαρμογή της 

μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων υποδηλώνει άγνοια από την πλευρά του ερευνητή, 

τα δε αποτελέσματα στερούνται συνήθως οποιασδήποτε αξίας. Για παράδειγμα, αν 

μεταξύ δύο ερμηνευτικών μεταβλητών υπάρχει ισχυρή γραμμική εξάρτηση 

(πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας), τα αποτελέσματα που παίρνουμε με τη μέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων δεν έχουν καμιά σχέση με εκείνα που αναζητούμε. Εδώ είναι 

απαραίτητο να εφαρμοστεί η μέθοδος της ραγοειδούς παλινδρόμησης, ή κάποια 
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άλλη παραλλαγή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Επίσης, αν σε μία ή 

περισσότερες μεταβλητές υπάρχουν λάθη μέτρησης, η μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων δίνει εκτιμήσεις που είναι μεροληπτικές, ασυνεπείς και μη 

αποτελεσματικές. Η χρησιμοποίηση της μεθόδου των βοηθητικών μεταβλητών στην 

περίπτωση αυτή αποτελεί μια λύση. 

 

β) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
 

Μετά την εκτίμηση του υποδείγματος ακολουθεί το στάδιο αξιολόγησης των 

εμπειρικών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τον οικονομικό, το 

στατιστικό και τον οικονομετρικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Ο οικονομικός έλεγχος 

αναφέρεται στη συμφωνία ή στην ασυμφωνία των ποσοτικών συμπερασμάτων με 

την οικονομική θεωρία. Ως κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση αυτή 

χρησιμοποιούνται τα πρόσημα των εκτιμημένων συντελεστών, η σημαντικότητα τους, 

το μέγεθος τους και η ικανοποίηση των περιορισμών που θέτει η θεωρία. Για 

παράδειγμα, σε μια συνάρτηση ζήτησης ενός κανονικού αγαθού, η θεωρία λέει ότι ο 

συντελεστής της μεταβλητής της τιμής του ίδιου του αγαθού πρέπει να έχει αρνητικό 

πρόσημο, ενώ οι συντελεστές του εισοδήματος και της τιμής των υποκατάστατων 

αγαθών πρέπει να είναι θετικοί. Αν κάποιος από τους συντελεστές αυτούς συμβεί να 

έχει αντίθετο πρόσημο, τότε κάτι δεν πήγε καλά είτε στο στάδιο της εξειδίκευσης είτε 

στο στάδιο εκτίμησης του υποδείγματος. Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία, αλλά και 

την εμπειρία, οι συντελεστές των παραπάνω μεταβλητών αναμένεται να είναι 

διαφορετικοί από το μηδέν, διότι όλες είναι ουσιώδεις προσδιοριστικοί παράγοντες 

της ζήτησης όλων σχεδόν των κανονικών αγαθών. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να 

γίνει αποδεκτό σε μια συνάρτηση κατανάλωσης κρέατος ο συντελεστής του 

εισοδήματος να μην είναι σημαντικά διαφορετικός από το μηδέν. 

Εξάλλου, η θεωρία σε πολλές περιπτώσεις βοηθάει στον προσδιορισμό των 

ορίων, μέσα στα οποία πρέπει να βρίσκονται οι αριθμητικές τιμές ορισμένων 

παραμέτρων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η οριακή ροπή προς κατανάλωση, η τιμή 

της οποίας δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός του διαστήματος (0,1). Σε άλλες 

περιπτώσεις η θεωρία θέτει περιορισμούς αναφορικά με τις τιμές που είναι δυνατό να 

πάρει μια παράμετρος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία η οριακή 

παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής είναι μη αρνητική. Αν από την 

εκτίμηση της συνάρτησης παραγωγής για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

προκύψει ότι η οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι αρνητική, αυτό δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ωστόσο, σε εμπειρικές έρευνες έχουν δημοσιευθεί 

παρόμοια αποτελέσματα. Αντί ο ερευνητής να βιαστεί να παρουσιάσει τα 
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αποτελέσματα του, τα οποία ας σημειωθεί δεν έχουν καμιά αξία, πρέπει να 

αναζητήσει τους λόγους που οδήγησαν στις παραβιάσεις των περιορισμών της 

θεωρίας. Το πιθανότερο είναι, στην περίοδο που αναφέρεται το δείγμα, να υπήρχε 

σημαντική υποαπασχόληση του κεφαλαίου, πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

κατά την εκτίμηση. 

Γενικά τα αποτελέσματα που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις από τη 

θεωρία, αλλά και την εμπειρία, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Ο ερευνητής έχει 

καθήκον να αναζητήσει τους λόγους των αποκλίσεων αυτών, που ενδέχεται να 

οφείλονται στη χρησιμοποίηση εσφαλμένης αλγεβρικής μορφής, στην παραβίαση 

ορισμένων υποθέσεων, την πλήρωση των οποίων απαιτεί η μέθοδος εκτίμησης που 

εφαρμόστηκε, είτε τέλος στη χρησιμοποίηση ακατάλληλων στατιστικών δεδομένων. 

Αφού τα αποτελέσματα περάσουν το στάδιο του οικονομικού (θεωρητικού) 

ελέγχου, υποβάλλονται σε στατιστικό έλεγχο. Δεδομένου ότι τα οικονομετρικά 

υποδείγματα είναι στοχαστικά, οι διάφορες αποφάσεις (συμπεράσματα) αναφορικά 

με τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης λαμβάνονται σε όρους 

πιθανότητας. Αυτό απαιτεί τη χρησιμοποίηση στατιστικών κριτηρίων για τον έλεγχο 

της σημαντικότητας των εμπειρικών εκτιμήσεων. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να 

αφορούν τον έλεγχο της συνολικής ερμηνευτικής ικανότητας του υποδείγματος ή τη 

σημαντικότητα των επιμέρους παραμέτρων. 

 

Για τον έλεγχο του υποδείγματος στο σύνολο του χρησιμοποιούνται τα εξής 

κριτήρια: 

α) το τυπικό σφάλμα εκτίμησης, 

β) ο συντελεστής προσδιορισμού, 

γ) το κριτήριο F και 

δ) η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος. 

 

Εξάλλου, για τον έλεγχο των επιμέρους συντελεστών χρησιμοποιούνται: 

α) το κριτήριο της τυποποιημένης κανονικής κατανομής 

β) το κριτήριο t του student. 

 

Ακόμη και στην περίπτωση που τα εμπειρικά αποτελέσματα περάσουν τους 

παραπάνω ελέγχους κατά τρόπο ικανοποιητικό, πάλι δεν είναι έτοιμα να 

χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με το σκοπό, ή τους σκοπούς, 

που έγινε η έρευνα. Βεβαίως, τα πράγματα είναι δυσάρεστα στις περιπτώσεις που τα 

αποτελέσματα δεν περάσουν κάποιους από τους δύο ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση, 

τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε 
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οικονομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει έλεγχο της καταλληλότητας της 

αλγεβρικής μορφής, των στατιστικών δεδομένων και του βαθμού παραβίασης των 

διαφόρων υποθέσεων. Και τούτο διότι κύρια επιδίωξη της εφαρμοσμένης 

οικονομετρικής έρευνας είναι η ακρίβεια και η σταθερότητα των εκτιμήσεων, καθώς 

και η καταλληλότητα τους για τη θεμελίωση προτάσεων με γενικότερη ισχύ. 

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, έστω ότι ο συντελεστής της με-

ταβλητής κεφάλαιο σε μια συνάρτηση παραγωγής τύπου Cobb-Douglas είναι ίσος με 

+0,12 και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η εκτίμηση αυτή 

περνάει τόσο τον οικονομικό όσο και το στατιστικό έλεγχο. Ο πρώτος ικανοποιείται 

με το θετικό πρόσημο, ενώ ο δεύτερος με τον συντελεστή στατιστικής 

σημαντικότητας. Ωστόσο, η τιμή 0,12 φαίνεται να είναι χαμηλή.   Όπως είναι γνωστό, 

στην περίπτωση μας ο παραπάνω συντελεστής μετράει την ελαστικότητα της 

παραγωγής σε σχέση με το κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση του κεφαλαίου 

κατά 10% θα προκαλέσει, ceteris paribus, αύξηση της παραγωγής κατά 1,2%. Αν 

μάλιστα υποθέσουμε ότι η βιομηχανία στο σύνολο της χαρακτηρίζεται από σταθερές 

οικονομίες κλίμακας (constant returns to scale), υπόθεση που ίσως δεν βρίσκεται 

μακριά από την πραγματικότητα, και αν στη συνάρτηση έχουν χρησιμοποιηθεί δύο 

μόνο συντελεστές παραγωγής (εργασία και κεφάλαιο), όπως γίνεται συνήθως, τότε η 

ελαστικότητα της εργασίας ως προς την παραγωγή θα είναι 0,88. Κατά συνέπεια, 

αύξηση του συντελεστή εργασία κατά 10% θα προκαλέσει αύξηση στη βιομηχανική 

παραγωγή κατά 8,8%. Τα αποτελέσματα αυτά δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτά από 

έναν έμπειρο ερευνητή, διότι θα οδηγήσουν σε εσφαλμένες αποφάσεις. Αν, για 

παράδειγμα, τα αποτελέσματα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εκτίμηση των 

απαιτήσεων της βιομηχανίας σε εργασία και κεφάλαιο κατά την κατάρτιση του 

πενταετούς προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης, τα μεγέθη που θα προκύψουν 

δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν. Η χαμηλή τιμή του συντελεστή του κεφαλαίου 

πιθανό να οφείλεται στην ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας, ή σε σφάλματα μέτρησης 

(υποαπασχόληση κεφαλαίου) ή τέλος, στην επιλογή εσφαλμένης αλγεβρικής μορφής. 

Ακόμη, η τιμή αυτή ενδέχεται να εκφράζει τη συνδυασμένη επίδραση σφαλμάτων. 

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, καθώς και άλλων που 

συνήθως ανακύπτουν, είναι έργο και καθήκον του οικονομέτρη - ερευνητή. Αφού τα 

αποτελέσματα περάσουν όλους τους ελέγχους και κριθούν ικανοποιητικά, μόνο τότε 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων. Διαφορετικά, επιβάλλεται να 

αναζητηθούν τα αίτια που προκάλεσαν τις διάφορες αποκλίσεις και να εφαρμοστεί η 

ενδεδειγμένη σε κάθε περίπτωση μέθοδος εκτίμησης. Αυτό άλλωστε σημαίνει 

οικονομετρική έρευνα και όχι απλή εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων σε κάποια στατιστικά δεδομένα. Για τον κλάδο της εφαρμοσμένης 
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οικονομετρίας μια τέτοια απλοϊκή αντιμετώπιση των προβλημάτων δείχνει άγνοια, τα 

δε αποτελέσματα στερούνται οποιασδήποτε αξίας. 

Εφαρμόζοντας την τακτική αυτή καταλήγουμε στην ακόλουθη γενική μορφή 

της συνάρτησης, η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στα στοιχεία που έχουμε 

συλλέξει: 

INV = f(GDP,CON,EXPOR,IMPOR) 

Όπου: 

INV: Επενδύσεις  

GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

CON: Κατανάλωση  

EXPOR: Εξαγωγές 

IMPOR: Εισαγωγές  

 

Εάν το υπόδειγμα γραφεί στην στοχαστική του μορφή θα είναι ως εξής: 

INV = b0+b1GDP+b2CON+b3EXPOR-b4IMPOR+Ut 
 

5.4.  Έλεγχος των γραφικών παραστάσεων   
 

Στο σημείο αυτό και με την βοήθεια του προγράμματος Microfit  θα 

μπορέσουμε να δούμε πως εξελίσσονται διαχρονικά οι μεταβλητές στο χρονικό 

διάστημα που μελετούμε. 

Η γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήμα για την ανάλυση μίας 

χρονολογικής σειράς. Μέσω της γραφικής παράστασης μίας μεταβλητής μπορούμε 

να διαπιστώσουμε αν μία χρονοσειρά παρουσιάζει στασιμότητα. Αν η γραφική 

παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή ακανόνιστη 

μεταβολή, τότε η χρονολογική σειρά είναι μη  στάσιμη. 

Τρέχοντας τις μεταβλητές του υποδείγματος παίρνουμε τα διαγράμματα 

1,2,3,4 και 5, στα οποία απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών 

INV, GDP, CON, EXPOR και IMPOR. Από την μελέτη των διαγραμμάτων 

διαπιστώνουμε ότι τα δεδομένα είναι μη στάσιμα, καθώς παρουσιάζουν πότε ανοδική 

και πότε καθοδική τάση, από τα οποία δε, απουσιάζει ο μέσος όρος. 
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5.4.1. INV 

 

 
Διάγραμμα 5.1. : Γραφική παράσταση της μεταβλητής INV  

 Οι επενδύσεις (εννοώντας Δημόσιες & Ιδιωτικές) παρουσιάζουν αύξηση 

διαχρονικά. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση των επενδύσεων την χρονική περίοδο πριν 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και φυσικά η πτωτικής τους πορεία αμέσως 

μετά την λήξη τους. Τέλος βάση του γραφήματος αξίζει να σημειωθεί η κατακόρυφη 

πτώση που παρατηρείται μετά το 2ον εξάμηνο του 2007 που κατά ένα μεγάλο μέρος 

θα οφείλεται και στην γενικότερη οικονομική κρίση που υπάρχει παγκοσμίως. 
 

5.4.2. GDP 

 

 
Διάγραμμα 5.2. : Γραφική παράσταση της μεταβλητής GDP  

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρατηρούμε ότι διαχρονικά αυξάνεται, με 

σταθερή κλίση αύξησης την τελευταία οκταετία. 
 
  



 77 

5.4.3. CON 

 

 
Διάγραμμα 5.3. : Γραφική παράσταση της μεταβλητής CON  

Η Κατανάλωση παρατηρούμε ότι διαχρονικά αυξάνεται, με σταθερή κλίση 

αύξησης. 
 

5.4.4. EXPOR 

 

 
Διάγραμμα 5.4. : Γραφική παράσταση της μεταβλητής EXPOR 

Οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν 

στασιμότητα σε γενικές γραμμές την τελευταία οκταετία, με μικρές διαφοροποιήσεις 

στο μεσοδιάστημα.    
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5.4.5. IMPOR 

 

       
Διάγραμμα 5.5. : Γραφική παράσταση της μεταβλητής IMPOR 

Οι εισαγωγές παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν την πιο ενδιαφέρουσα 

εξέλιξη, μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο του 2002 παρουσιάζουν σημαντική μείωση 

(περίοδος ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ αμέσως μετά παρατηρείται 

σημαντική αύξηση. 

Τέλος αξίζει να δούμε την συνολική εικόνα των μεταβλητών που εξετάζουμε: 
 

 

 
Διάγραμμα 5.6. : Γραφική παράσταση όλων των μεταβλητών του Υποδείγμαος  

‘Όπως μπορούμε να δούμε η διαχρονική ανοδική εξέλιξη του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος προωθήθηκε καθαρά στο μεγαλύτερο μέρος της (πλέον του 

85%) καθαρά στην Κατανάλωση. Ο όποιος ρυθμός ανάπτυξης που παρατηρήθηκε 

την τελευταία οκταετία που ως γνωστό ήταν μεγαλύτερος από τον μέσο Ευρωπαϊκό 

κατασπαταλήθηκε σε καθαρά καταναλωτικά αγαθά, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για 

ανάπτυξη των επενδύσεων. 
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5.5. Στατιστικός έλεγχος 
 

5.5.1. 

 

INV 

Δίνεται το ιστόγραμμα για των επενδύσεων καθώς και ο πίνακας που αφορά 

τα στατιστικά στοιχεία τους: 
 

 

 
Διάγραμμα 5.7. : Ιστόγραμμα της μεταβλητής INV  

Sample period 2000Q1 to 2007Q4 

Variable(s)       INV 

Maximum 12.946,00 

Minimum   7.764,00 

Mean 9.941,40 

Std. Deviation    1.735,60 

Skewness 0,16030 

Kurtosis - 3 -1,2872 

Coef of Variation 0,17458 

 

Η μέγιστη τιμή των επενδύσεων είναι 12.946,00 η ελάχιστη είναι 7.764,00 ο 

αριθμητικός μέσος είναι 9.941,40 και η τυπική απόκλιση είναι 1.735,60. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0.16030 ≈  0.1 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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5.5.2. GDP 

 

Δίνεται το ιστόγραμμα για το Α.Ε.Π. καθώς και ο πίνακας που αφορά τα 

στατιστικά στοιχεία του: 
 

 
Διάγραμμα 5.8: Ιστόγραμμα της μεταβλητής GDP  

 

Sample period 2000Q1 to 2007Q4 

Variable(s)       GDP 

Maximum 46.261.00 

Minimum   33.416.00 

Mean 39.751.50 

Std. Deviation    3.929.70 

Skewness 0.056583 

Kurtosis - 3 -1.2340 

Coef of Variation 0.098858 

 

Η μέγιστη τιμή του Α.Ε.Π. είναι 46.261.00, η ελάχιστη είναι 33.416.00, ο 

αριθμητικός μέσος είναι 39.751.50 και η τυπική απόκλιση είναι 3.929.70. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι -1.2340≈  0.1 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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5.5.3. CON 

 

Δίνεται το ιστόγραμμα για την Κατανάλωση καθώς και ο πίνακας που αφορά 

τα στατιστικά στοιχεία του: 
 

 
Διάγραμμα 5.9: Ιστόγραμμα της μεταβλητής CON  

 

Sample period 2000Q1 to 2007Q4 

Variable(s)       CON 

Maximum 40.891,00 

Minimum   30.194,00 

Mean 35.414,90 

Std. Deviation    3.235,50 

Skewness 0,046180 

Kurtosis - 3 -1,1791 

Coef of Variation 0,091359 

 

Η μέγιστη τιμή της Κατανάλωσης είναι 40.891,00, η ελάχιστη είναι 

30.194,00, ο αριθμητικός μέσος είναι 35.414,90 και η τυπική απόκλιση είναι 

3.235,50. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0,046180 ≈  0.1 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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5.5.4. EXPOR 

 

Δίνεται το ιστόγραμμα για τις εξαγωγές καθώς και ο πίνακας που αφορά τα 

στατιστικά στοιχεία τους: 
 

 
Διάγραμμα 5.10: Ιστόγραμμα της μεταβλητής EXPOR 

 
Sample period 2000Q1 to 2007Q4 

Variable(s)       EXPOR 

Maximum 10,531,00 

Minimum   7,458,00 

Mean 8,678,60 

Std. Deviation    808,1022 

Skewness 0,37956 

Kurtosis - 3 -0,68290 

Coef of Variation 0,093115 

 

Η μέγιστη τιμή των εξαγωγών είναι 10.531,00, η ελάχιστη είναι 7.458,00, ο 

αριθμητικός μέσος είναι  8.677,80 και η τυπική απόκλιση είναι 808,0493 . 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0.37963 ≈  0.1 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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5.5.5. IMPOR 

 

Δίνεται το ιστόγραμμα για τις εισαγωγών καθώς και ο πίνακας που αφορά τα 

στατιστικά στοιχεία τους: 

 

 
Διάγραμμα 5.11: Ιστόγραμμα της μεταβλητής IMPOR  

 

Sample period 2000Q1 to 2007Q4 

Variable(s)       IMPOR 

Maximum 17,621,00 

Minimum   12,198,00 

Mean 14,264,80 

Std. Deviation    1,754,70 

Skewness 0,44797 

Kurtosis - 3 -1,0786 

Coef of Variation 0,12301 

 

Η μέγιστη τιμή των εισαγωγών είναι 17.621,00 , η ελάχιστη είναι 12.198,00, 

ο αριθμητικός μέσος είναι 14.266,50 και η τυπική απόκλιση είναι 1.753,30. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι 0,44773 ≈  0.1 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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5.6. Πίνακας Correlation 
 

Ο πίνακας συσχετίσεων είναι αυτός που μας δείχνει την συσχέτιση που 

έχουν οι μεταβλητές μεταξύ τους. Τα διαγώνια στοιχεία του είναι ίσα με την μονάδα, 

ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει ότι όσο πιο κοντά είναι το αποτέλεσμα στην μονάδα, 

τόσο πιο μεγάλη / ισχυρή συσχέτιση έχουν οι μεταβλητές μεταξύ τους. 

Για τα δεδομένα μας, μέσα από την χρήση του Microfit εξάγεται το εξής 

αποτέλεσμα: 
 

                Estimated Correlation Matrix of Variables 
 LOG_INV LOG_GDP LOG_CON LOG_EXPOR LOG_IMPOR 

LOG_INV 1.00000 0.97425 0.96933 0.79372 0.96031 

LOG_GDR 0.97425 1.00000 0.99893 0.78803 0.92445 

LOG_CON 0.96933 0.99893 1.00000 0.77794 0.91901 

LOG_EXPOR 0.79372 0.78803 0.77794 1.00000 0.90880 

LOG_IMPOR 0.96031 0.92445 0.91901 0.90880 1.00000 

Πίνακας 5.3. 
 

Όταν τα στοιχεία του πίνακα είναι >0.75, θεωρούμε ότι υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων. 

Σε ότι αφορά τα δικά μας δεδομένα παρατηρούμε ότι όλοι οι δείκτες 

(στοιχεία) του πίνακα είναι >0.75, οπότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών μας. 

Η μεγαλύτερη συσχέτιση (μεταξύ εξαρτημένης και ανεξάρτητών μεταβλητών) 

παρατηρείται ανάμεσα των Επενδύσεων και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

LOG_INV - LOG_GDP (=0.97425). 
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5.7. Εξειδίκευση του υποδείγματος 
 

 
Μετά από δοκιμές στο Microfit καταλήγουμε στην καταλληλότερη μορφή που 

περιγράφει τα δεδομένα μας και πρόκειται για την λογαριθμική μορφή. 

 

Έτσι, η συνάρτηση που περιγράφει το υπόδειγμα μας είναι της μορφής: 
 
 
 
 

Και πιο συγκεκριμένα για τα δεδομένα μας: 
 

LOG_INV =  b0 + b1LOG_GDP - b2LOG_CON + b3LOG_IMPOR - 
b4LOG_EXPOR + u 

 
 

 
A PRIORI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή των κατάλληλων οικονομετρικών 

μεγεθών για την εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, απαιτείται επιπλέον 

για την πλήρη εξειδίκευσή του ο καθορισμός των προσδοκώμενων προσήμων των 

παραμέτρων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οικονομική θεωρία. 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρουμε πως η συσχέτιση για το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (συντελεστής b1) και των Εισαγωγών (συντελεστής b3) 

με τις Επενδύσεις είναι θετική ενώ της Κατανάλωσης (συντελεστής b2) και των 

Εξαγωγών (συντελεστής b4) με τις Επενδύσεις είναι αρνητική. 

 

  

Y= b0+b1x0+b2x1+b3x2 b4x3+u 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Έλεγχος της παλινδρόμησης 
 

6.1.  Παλινδρόμηση 
 
Με την βοήθεια του Μicrofit, δίνοντας τα δεδομένα μας για τις 

προαναφερθείσες μεταβλητές, «τρέχουμε» την παλινδρόμηση και λαμβάνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία θα περάσουμε στους περαιτέρω 

ελέγχους: 
 

 
 

 
Έτσι λοιπόν, με βάση τα αποτελέσματα το υπόδειγμα μας λαμβάνει την 

μορφή: 
 

LOG_INV = - 3.3831 + 3,5733 LOG_GDP – 2,8633 LOG_CON – 0,68046 LOG_EXPOR + 

1,1400 LOG_IMPOR + a 

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι: 
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Coefficient: Δίνει τις εκτιμήσεις της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων 

OLS, ˆ
iβ . 

Std. Error: Δίνει τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητών, δηλαδή ˆ
ivar(β )  

t-Ratio: Δίνει την στατιστική t δηλαδή  

Prob.: Δίνει την πιθανότητα ή τιμή p της t στατιστικής. 

R-squared: Ο συντελεστής προσδιορισμού 2R  

Adjusted R-squared: Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού 2R  

S.E. of regression: Τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης, δηλαδή s , όπου

ˆ∑
n

2
t

2 t=1
u

S =
n-k

 

Sum squared resid: Άθροισμα τετραγώνων καταλοίπων, δηλαδή ˆ∑
n

2
t

t=1
u  

Durbin-Watson stat: Στατιστική των Durbin - Watson για έλεγχο 

αυτοσυσχέτισης α’ πρώτου βαθμού. Αν είναι κοντά στο 2 δεν υπάρχει πρόβλημα 

αυτοσυσχέτισης. 

Mean dependent var: Μέσος της εξαρτημένης μεταβλητής, ∑
n

t
t=1

Y = Y /T  

S.D. dependent var: Τυπική απόκλιση εξαρτημένης μεταβλητής 

∑
n

2
t

t=1
Y

(Y - Y)
S =

n-1
 

F-statistic: F στατιστική για τον έλεγχο  

Prob(F-statistic): Πιθανότητα του ελέγχου F. 

 

Και περνάμε στους περαιτέρω ελέγχους για το υπόδειγμα. 
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6.2. Έλεγχος των προσήμων 
 
Η Συσχέτιση ασχολείται με τον ποσοτικό προσδιορισμό του βαθμού 

εξαρτήσεως μεταξύ των μεταβλητών και με την φύση της συσχετίσεως θετική ή 

αρνητική. Η μέτρηση του βαθμού συσχετίσεως μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

μεταβλητών γίνεται με μια στατιστική παράμετρο η οποία ονομάζεται Συντελεστής 
Συσχέτισης (correlation coefficient). Η Συσχέτιση διακρίνεται σε θετική και αρνητική. 

Θετική καλείται η συσχέτιση όταν κάθε αύξηση (η μείωση) της μια μεταβλητής 

αντιστοιχεί αύξηση (η μείωση και της άλλη μεταβλητής). 

 Αρνητική καλείται η συσχέτιση όταν σε κάθε αύξηση (η μείωση) της μιας 

μεταβλητής αντιστοιχεί μείωση (η αύξηση) της άλλης μεταβλητής. π.χ αύξηση της 

τιμής του ενός δείκτη συνεπάγεται την μείωση της τιμής του άλλου δείκτη και το 

αντίστροφο. 

    Ελέγχουμε σύμφωνα με την οικονομική θεωρία αν τα πρόσημα των 

συντελεστών του εκτιμωμένου υποδείγματος είναι θετικά ή αρνητικά. Ελέγχουμε 

λοιπόν, τον τρόπο με τον οποίο κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την 

εξαρτημένη, εάν καθεμιά επιδρά θετικά ή αρνητικά. Άρα λοιπόν, στο υπόδειγμά μας 

για το οποίο ισχύει: 

 

LOG_GDP coefficient = 3,5733>0 

LOG_CON coefficient= - 2,8633<0 

LOG_EXPOR coefficient= - 0,68046>0 

LOG_IMPOR coefficient= 1,1400<0 

 
Συμπεραίνουμε ότι όταν αυξάνονται οι Επενδύσεις (LOG_INV), αυξάνεται το 

Α.Ε.Π. (LOG_GDP)  και οι Εισαγωγές (LOG_MPOR), ενώ το αντίθετο συμβαίνει με 

την Κατανάλωση (LOG_CON) και τις Εξαγωγές (LOG_EXPOR). Ο σταθερός όρος bo 

έχει αρνητικό πρόσημο, γεγονός που συμφωνεί με τη θεωρία. 

Οι εξαρτήσεις αυτές συμβαδίζουν με την οικονομική θεωρία, οπότε 

δεχόμαστε a-priori τις αλληλεξαρτήσεις αυτές. 
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6.3.  Έλεγχος των συντελεστών της παλινδρόμησης 
 
Ο όρος ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται συνήθως όταν 

αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου τόσο το Υ όσο και τα Χ είναι ποσοτικές 

μεταβλητές. Αυτό αποτελεί ένα από τους σοβαρούς περιορισμούς της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα προβλήματα που μελετώνται 

αναφέρονται και σε ποιοτικές μεταβλητές οι οποίες, εκ των πραγμάτων, πρέπει να 

ποσοτικοποιηθούν προκειμένου να μελετηθούν. Εξάλλου, οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις παλινδρόμησης, είναι, συνήθως, συνεχείς. Σε 

πολλές όμως περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο παράγοντα που 

εμφανίζεται σε δύο ή περισσότερα, διακεκριμένα επίπεδα.  

Για να ελέγξουμε τους συντελεστές παλινδρόμησης των μεταβλητών, 

δηλαδή να εξετάσουμε πόσο στατιστικά σημαντικοί είναι, υπάρχουν 2 τρόποι:  
 

 Με την χρήση της κατανομής t-student 

 Με τον έλεγχο του Probability 
 

6.3.1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ T - STUDENT 
Ακολουθούν τα 5 βήματα ελέγχου: 
 

1. Διατυπώνω τις υποθέσεις, κύρια και εναλλακτική: 
 

           0H : 0 0B =    (Μη στατιστικά σημαντικοί). 

           aH  : 0 0B ≠    (Στατιστικά σημαντικοί). 

 

2. Κάνω το σχήμα της κατανομής t-student: 
 

 

Τα εμβαδά aH =5% 
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Το εμβαδό 0H =95% 

3. Βρίσκω τα κρίσιμα σημεία 

 
όπου: 

α  είναι το επίπεδο σημαντικότητας 

ν  είναι οι βαθμοί ελευθερίας και ισούται με τις παρατηρήσεις μείον τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. 

 

Στο υπόδειγμά μας αυτά είναι : α=5%, n=32, k=4, ν=27 

Βρίσκω Τπίνακα = 2.052 

 

4. Βρίσκω τα Τ άσκησης τα οποία είναι: 

 

T LOG_GDP 5.3682 

Το συγκρίνω 
με 

Τ πίνακα 2.052  
T LOG_CON -4.0585 

T LOG_EXPOR -8.6706 

T LOG_IMPOR 12.1348 

 

Παρατηρώ ότι  ΤLOG_GDP   >  Τπίνακα 

                         ΤLOG_CON  >  Τπίνακα 

                         ΤLOG_EXPOR   >  Τπίνακα 

                  ΤLOG_IMPOR   >  Τπίνακα 

 

5. Απόφαση:  

 Επειδή Τ LOG_GDP > Τπίνακα, απορρίπτω την υπόθεση Η0 και δέχομαι την 

Ηα. Δηλαδή ο συντελεστής της μεταβλητής LOG_GDP είναι στατιστικά σημαντικός 

και η ύπαρξη του στο υπόδειγμα έχει νόημα. 

 

 Επειδή ΤLOG_CON > Τπίνακα, απορρίπτω την υπόθεση Η0 και δέχομαι την 

Ηα. Δηλαδή ο συντελεστής της μεταβλητής LOG_CON  είναι στατιστικά σημαντικός 

και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχει νόημα η ύπαρξη του. 
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 Επειδή ΤLOG_EXPOR > Τπίνακα, απορρίπτω την υπόθεση Η0 και δέχομαι 

την Ηα. Δηλαδή ο συντελεστής της μεταβλητής LOG_EXPRO  είναι στατιστικά 

σημαντικός και η ύπαρξη του στο υπόδειγμα μας είναι χρήσιμη. 

 

 Επειδή ΤLOG_IMPOR > Τπίνακα, απορρίπτω την υπόθεση Η0 και δέχομαι 

την Ηα. Δηλαδή ο συντελεστής της μεταβλητής LOG_IMPOR  είναι στατιστικά 

σημαντικός και η ύπαρξη του στο υπόδειγμα μας είναι χρήσιμη. 

 

Probability 
 Αν το Probability > επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε ο 

συντελεστής είναι μη στατιστικά σημαντικός. 

 Αν το  Probability < επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε ο 

συντελεστής είναι  στατιστικά σημαντικός.  

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: 

 

Prob. LOG_GDP 0.0000 

< 5% 

Άρα οι 
συντελεστές 

είναι στατιστικά 
σημαντικοί 

Prob. LOG_CON 0.0000 
Prob. LOG_EXPOR 0.0000 
Prob. LOG_IMPOR 0.0000 
 

Πιο συγκεκριμένα: 
Στο υπόδειγμά μας οι συντελεστές των LOG_GDP, LOG_CON, 

LOG_EXPOR, LOG_IMPOR είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=5% .  

Τα αποτελέσματα αυτά του δευτέρου ελέγχου (Probability) συμβαδίζουν με 

τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου (t-student). 
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6.4. Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 
 

Με τη γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος προσπαθούμε να 

ερμηνεύσουμε τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής, που εξηγείται από τις 

μεταβολές στις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών. Την αναλογία (ποσοστό) της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση ονομάζουμε συντελεστή προσδιορισμού (coefficient of determination) 

και παριστάνεται με 2R . (ο συντελεστής προσδιορισμού δεν μπορεί να πάρει 

αρνητικές τιμές ή μεγαλύτερες από τη μονάδα) 

 
        Όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται αυτός ο συντελεστής τόσο είναι 

καλύτερο, τόσο πιο καλή είναι η προσαρμογή της ευθείας παλινδρόμησης. 

 

Δηλαδή  0 < R2 <1 
 

Στο υπόδειγμά μας R2 =0.99276 άρα είναι κοντά στη μονάδα, γεγονός που 

σημαίνει ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Το σύνολο των 

ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος, επηρεάζουν – ερμηνεύουν κατά 

99,276% περίπου την εξαρτημένη μεταβλητή για το συγκεκριμένο δείγμα που 

εξετάζουμε και για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ μόνο το 0,73% του 

υποδείγματος επηρεάζεται από τρίτους παράγοντες. 
 

6.5. Ο Διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού 2R  
 

Στην απλή παλινδρόμηση ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) μετρά το 

ποσοστό της μεταβλητικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (Υ) που οφείλεται στις 

επιδράσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής (X). Στην πολλαπλή παλινδρόμηση 

χρησιμοποιούμε επίσης τον ανάλογο συντελεστή για να μετρήσουμε το ποσοστό της 

μεταβλητικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής Y που οφείλεται στις επιδράσεις όλων 

μαζί των ανεξάρτητων μεταβλητών.  Επειδή στο υπόδειγμα της πολλαπλής 

παλινδρόμησης περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές, ο 

συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού μετράει τη συνολική επίδραση που δέχεται 

η Y από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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Από τον ορισμό τόσο του απλού όσο και του πολλαπλού συντελεστή 

προσδιορισμού, προκύπτει ότι η προσθήκη μιας νέας ανεξάρτητης μεταβλητής στο 

υπόδειγμα θα οδηγήσει σε μείωση της ανερμήνευτης συνιστώσας (αποκλίσεις μεταξύ 

Y  και Ŷ ) και επομένως σε αύξηση της τιμής του συντελεστή R2. 

Επομένως η προσθήκη νέων ανεξάρτητων μεταβλητών στο υπόδειγμα θα 

οδηγήσει πάντα σε αύξηση της τιμής του R2.  Όμως, κάθε νέα ανεξάρτητη μεταβλητή 

«στοιχίζει» και ένα βαθμό ελευθερίας.  Το ερώτημα είναι αν η αύξηση αυτή του R2 

είναι τόσο σημαντική, ώστε να αξίζει την απώλεια ενός βαθμού ελευθερίας.  Η 

προσθήκη πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών μπορεί να οδηγήσει σε «τεχνητή» 

αύξηση της τιμής του R2 που δε θα έχει καμία αξία, όταν μάλιστα ο αριθμός των 

ανεξάρτητων μεταβλητών (k) είναι υψηλός σε σχέση με το μέγεθος του δείγματος. 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με το «διορθωμένο» (adjusted) 

συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού που λαμβάνει υπόψη του την απώλεια των 

βαθμών ελευθερίας. 

Έτσι λοιπόν ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού θεωρείται πιο 

αξιόπιστος και για το μοντέλο μας είναι: 

R-Bar-Sq = 0.99169, γεγονός που μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με 

παραπάνω, ότι δηλαδή το 99,169% της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από τις 

ανεξάρτητες, και μόνο το υπόλοιπο 0,84% εξαρτάτε από άλλους παράγοντες που δεν 

έχουν συμπεριλήφθη στο υπόδειγμα.  
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6.6. Έλεγχος διακύμανσης - (Έλεγχος των συντελεστών της 
παλινδρόμησης) 
 
 

Στην απλή παλινδρόμηση που υφίσταται στην περίπτωσή μας, η F -

κατανομή αναφέρεται στη γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Με το 

κριτήριο αυτό αξιολογούνται στο σύνολό τους οι συντελεστές της παλινδρόμησης. 

Γεγονός που  επιτυγχάνεται με 2 τρόπους: 

 

 Με την χρήση της F κατανομής 

 Με την χρήση του Probability 

 
 

6.6.1. F - ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
Ακολουθούν τα 5 βήματα ελέγχου: 

 
1. Διατυπώνουμε τις υποθέσεις, κύρια και εναλλακτική 
 

           0H :  Μη γραμμική σχέση 

           aH : Γραμμική σχέση 

 

2. Κάνω το σχήμα της F-κατανομής: 
 

 
   

3. Βρίσκω τα κρίσιμα σημεία 
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όπου: 

α=5% 

ν1=4 , ν2=27 

4.    Συγκρίνω το  πίνακαf = 2.73 με το statisticf = 926.2059 

                                πίνακα statisticf < f
 

5.    Απόφαση:  

Επομένως ισχύει η υπόθεση aH ( γραμμική σχέση). Αυτό σημαίνει ότι οι 

συντελεστές στο σύνολό τους, είναι στατιστικά σημαντικοί για επίπεδο 

σημαντικότητας α=5%. 

 

Probability 
Το Probability F = 0.0000 < 5%, επομένως υπάρχει γραμμική σχέση, 

δηλαδή οι συντελεστές στο σύνολό τους, είναι στατιστικά σημαντικοί για επίπεδο 

σημαντικότητας α=5%. 

 

    Με την χρήση αυτού του δεύτερου τρόπου καταλήγουμε στο ίδιο 

συμπέρασμα, όπως και με τον πρώτο, στο ότι δηλαδή οι συντελεστές στο σύνολό 

τους, είναι στατιστικά σημαντικοί για επίπεδο σημαντικότητας α=5%. 

 
Πίνακας ANOVA  
Για το συγκεκριμένο μοντέλο προκύπτει ο πίνακας Ανάλυσης της 

Διακύμανσης (AΝalysis Of VAriance - ANOVA): 
 

ΠΗΓΕΣ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
(SS) 

ΒΑΘΜΟΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(df) 

ΜΕΣΑ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ 
(MS) 

F 

MSR

MSE
 

Παλινδρόμησης 

(R) SSR = 0.935275 df_R = 4 MSR = 0.233819 926.2059 
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Καταλοίπων 
(E) SSE = 0.00565143 df_E = 27 MSE = 

0.000209312  

Σύνολο 

(T) SST = 0.940926 df_T = 31   

 
Ο πίνακας 6.1. ANOVA του μοντέλου των τεσσάρων μεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Διαγνωστικά τεστ καταλοίπων 
 

7.1. Έλεγχος της αυτοσυσχέτισης 
 

Σε μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης διαπιστώνουμε ότι η 

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

διακύμανση των διαταρακτικών όρων είναι μηδέν. 

Αν οι υποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται, τότε έχουμε το φαινόμενο της 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή της αυτοπαλινδρόμησης (autoregression).  Η 

αυτοσυσχέτιση είναι συνηθισμένο φαινόμενο όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία 

χρονολογικών σειρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση όταν 

χρησιμοποιούνται διαστρωματικά στοιχεία. 

Ο διαταρακτικός όρος, όπως αναφέραμε παραπάνω, παριστάνει την 

επίδραση όλων των παραγόντων που δεν μπορούν να περιληφθούν στην 

εξεταζόμενη σχέση.  Συχνά όμως, η επίδραση πολλών από αυτούς τους παράγοντες 

μπορεί να μην εξαντλείται στην τρέχουσα περίοδο, αλλά διαχέεται και σε μελλοντικές 

περιόδους.  Στην περίπτωση αυτή, οι διαδοχικές τιμές του διαταρακτικού όρου θα 

συσχετίζονται.  Η αυτοσυσχέτιση μπορεί επίσης να οφείλεται στην παράλειψη 

ερμηνευτικών μεταβλητών, στην εσφαλμένη εξειδίκευση του υποδείγματος της 

μαθηματικής μορφής του υποδείγματος καθώς και σε πολλούς άλλους λόγους. 

Η σχέση εξαρτήσεως, αν υπάρχει, ανάμεσα στις διαδοχικές τιμές του 

διαταρακτικού όρου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές.  Αν η τιμή του διαταρακτικού 

όρου στην περίοδο t εξαρτάται από την τιμή του στην περίοδο t -1, δηλαδή, 

 
όπου εt μια τυχαία μεταβλητή και ρ μια παράμετρος, τότε έχουμε αυτοσυσχέτιση 

πρώτης τάξης (first order autocorrelation) ή το αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτου 
βαθμού (first order autoregressive scheme), που συμβολίζεται ως AR(1).  Ο 

συντελεστής ρ ονομάζεται συντελεστής αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης.  Αν η τιμή 

του διαταρακτικού όρου στην περίοδο t εξαρτάται όχι μόνο από την τιμή του στην 

περίοδο t -1 αλλά και από την τιμή του στην περίοδο t - 2, δηλαδή, 

 
τότε έχουμε αυτοσυσχέτιση δευτέρας τάξεως ή AR(2) κ.ο.κ.   

 

    Γενικά, αν  
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τότε έχουμε αυτοσυσχέτιση ρ τάξεως ή το αυτοπαλίνδρομο σχήμα  ρ βαθμού ή 

AR(ρ). 
Για να διαπιστωθεί εάν σε μια γραμμή παλινδρόμησης υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης υπάρχουν πολλοί τρόποι όπως: 

 

 Διάγραμμα της διασποράς 

 Έλεγχος του Von Neuman 

 Έλεγχος των Durbin – Watson 

 Έλεγχος h – Durbin 

 Εναλλακτικός έλεγχος του Durbin 

 Έλεγχος του t                                           

 Έλεγχος Geary ή έλεγχος ροών 

 Έλεγχος ανεξαρτησίας του 2X  

 Έλεγχος Berenblut – Webb 

 

Οι εκτιμητές που προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

όταν το υπόδειγμα χαρακτηρίζεται από αυτοσυσχέτιση εξακολουθούν, όπως και στην 

περίπτωση της ετεροσκεδαστικότητας, να είναι γραμμικά αμερόληπτοι και συνεπείς.  

Το πρόβλημα που δημιουργείται αναφέρεται κυρίως στις εκτιμήσεις των 

διακυμάνσεών τους και στην αποτελεσματικότητά τους.  Οι διακυμάνσεις είναι 

μεροληπτικές και οι εκτιμητές δεν είναι αποτελεσματικοί. 

 

7.1.1. Έλεγχος των Durbin – Watson 
 

Για την διερεύνηση της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού οι  Durbin 

– Watson δημιούργησαν ένα στατιστικό έλεγχο, γνωστό ως έλεγχο Durbin – Watson 

ο οποίος βασίζεται στα ακόλουθα πέντε βήματα: 

Ο έλεγχος των Durbin – Watson (1950, 1951) αποτελεί τον περισσότερο 

διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό 

όρο. Το στατιστικό Durbin – Watson συμβολίζεται με d και είναι μία ποσότητα με τη 

βοήθεια της οποίας ελέγχουμε τη γραμμική εξάρτηση ή ανεξαρτησία των υπολοίπων. 

 

Μειονεκτήματα Durbin – Watson: 

 Μπορούμε να πέσουμε σε αβέβαιες περιοχές. 

 Γίνεται έλεγχος για αυτοσυσχέτιση μόνο πρώτης τάξης. 
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Πλεονέκτημα Durbin – Watson: 

 Μπορούμε να εντοπίσουμε και το είδος της αυτοσυσχέτισης. 

 

(Durbin – Watson) 

Ακολουθούν τα 5 βήματα ελέγχου: 

 
1. Διατυπώνουμε τις υποθέσεις 

             0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 1ης τάξης 

            aH : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 1ης τάξης 

 

2. Κάνουμε το σχήμα 

 
Διάγραμμα 7.1: Γραφική παράσταση για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης με το στατιστικό Durbin – Watson 

 
3. Βρίσκω το D - W του πίνακα με 

 
 K=4 

 α=5% 

 n=32 

 Τα διαστήματα είναι τα εξής: dL=1.2, dU=1.63 

       4-dL=2.7  4-dU=2.8 

Για την εφαρμογή του ελέγχου αυτού απαιτούνται δύο κριτικές τιμές, η 

ανώτερη  dU και η dL, οι τιμές των οποίων εξαρτώνται από το επίπεδο σημαντικότητας 
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α, από το μέγεθος n του δείγματος των παρατηρήσεων και από τον αριθμό k των 

ανεξάρτητων μεταβλητών του υποδείγματος.  

 

4. Τοποθετώ τις τιμές που βρήκα στο σχήμα και βλέπω σε ποια 
διαστήματα βρίσκονται. 

 

Επίσης τοποθετώ στο σχήμα και το D - W της άσκησης = 2.0080 > 1.63 

 

 
5.  Απόφαση: 

Εμπίπτει στην 0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

Επίσης από το γράφημα των υπολοίπων μπορούμε να βγάλουμε τα εξής 

συμπεράσματα για την αυτοσυσχέτιση:  

 Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 

 
Κατάλοιπα θετικά συσχετισμένα. 

τότε τα υπόλοιπα είναι θετικά συσχετισμένα. 

 Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 
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Κατάλοιπα αρνητικά συσχετισμένα. 

τότε τα υπόλοιπα είναι αρνητικά συσχετισμένα. 

 

7.1.2. Έλεγχος ανεξαρτησίας του 2Χ  
 

Ο έλεγχος αυτός ανήκει στην κατηγορία των μη παραμετρικών ελέγχων και 

ακολουθεί την κλασική μεθοδολογία ελέγχου ανεξαρτησίας ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα: 

 
Ακολουθούν τα 5 βήματα ελέγχου: 

 

1. Διατυπώνουμε τις υποθέσεις 

 

             0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 1ης τάξης 

            aH : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 1ης τάξης 

 

2. Κάνουμε το σχήμα της Χ κατανομής 
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3. Βρίσκω το κρίσιμο στοιχείο 

Για  α = 5%, ν = 4 είναι ίσο με : χ2 πίνακα = 9,418 

 

4. Βρίσκω το χ2 άσκησης το οποίο είναι: 5,9937 

 
5.   Απόφαση: 
Επειδή το   χ2 άσκησης <   χ2 πίνακα, βρισκόμαστε στο διάστημα όπου 

ισχύει η   0H  
Δηλαδή δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στα κατάλοιπα. 

 

Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται επίσης με την χρήση του  Probability. 
 

 
Probability 

 Αν το Probability > επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε 

δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

 Αν το  Probability < επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: 

 

Prob. Serial 

Correlation 
0.200 > 0.05 Άρα 

 
  
Έτσι λοιπόν και με τον τρόπο των Probability καταλήγουμε στο ίδιο 

συμπέρασμα. 
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7.2. Εξειδίκευση του υποδείγματος. 
 

Η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι η πιο σπουδαία αλλά και η πιο 

δύσκολη φάση στην οικονομετρική ανάλυση ενός οικονομικού φαινομένου, γιατί δεν 

υπάρχουν κριτήρια ή κανόνες για την επιλογή του κατάλληλου υποδείγματος. 

Η εξειδίκευση του υποδείγματος αναφέρεται τόσο στην διατύπωση της 

εξίσωσης παλινδρόμησης, όσο και στη διατύπωση των υποθέσεων για τις 

ερμηνευτικές μεταβλητές  και το διαταρακτικό όρο. Συνήθως ο όρος σφάλμα 
εξειδίκευσης (specification error) αναφέρεται στα σφάλματα που δημιουργούνται 

από λαθεμένη διατύπωση της εξίσωσης παλινδρόμησης (παραλείπεται από το 

υπόδειγμα μια σημαντική ερμηνευτική μεταβλητή) ή στη χρησιμοποίηση λαθεμένης 

μορφής συνάρτησης (γραμμική αντί εκθετική). 

 
Έλεγχοι Εξειδίκευσης 
Ο γενικός έλεγχος διερεύνησης σφαλμάτων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος 

είναι ο έλεγχος RESET (Regression Specification Error Test) που προτάθηκε από 

τον Ramsey (1969). Ο έλεγχος αυτός χρησιμοποιεί τα τετράγωνα των εκτιμημένων 

τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

 
1. Διατυπώνουμε τις υποθέσεις. 

0H :  Το υπόδειγμα είναι σωστά εξειδικευμένο. 

aH : Το υπόδειγμα  δεν είναι σωστά εξειδικευμένο. 
 

2. Κάνουμε το σχήμα της F-κατανομής και Χ -κατανομής. 

  
 
 

3. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία. 
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όπου: 

α=5% 

ν1=4 ,ν2=27 

4. Συγκρίνω το  πίνακαf = 2.714 με το statisticf = 2.1644 

πίνακαf
> statisticf

 

Συγκρίνω το  χ2
πίνακα

= 41.337 με το = χ2
άσκησης

=  2.4591 

χ2
πίνακα  >

    χ2
άσκησης 

 

5. Απόφαση. 
 

Ισχύει λοιπόν η 0H . 

Το υπόδειγμα μας λοιπόν είναι σωστά εξειδικευμένο. 

 
 
Probability 

 Αν το Probability > επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε η 

εξειδίκευση του υποδείγματος είναι σωστή. 

 Αν το  Probability < επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε η 

εξειδίκευση του υποδείγματος δεν είναι σωστή. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: 

 

Prob. F 

Prob. 𝑿𝑿𝟐𝟐 

0.117 

0.153 

 

> 

 

0.05 Άρα 

 
Και με τον έλεγχο λοιπόν του Probability καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι 

το υπόδειγμά μας είναι σωστά εξειδικευμένο. 
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7.3. Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων 
 

Μια από τις βασικές υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης είναι η 

υπόθεση της κανονικότητας των διαταραρακτικών όρων. 

 

Αποτέλεσμα της υπόθεσης αυτής είναι: 

 Η εξαρτημένη μεταβλητή να κατανέμεται κανονικά. 

 Οι εκτιμητές των συντελεστών της παλινδρόμησης να κατανέμονται 

κανονικά. 

 Οι μέθοδοι εκτίμησης όπως της μεγίστης πιθανότητας να βασίζονται 

στην υπόθεση της κανονικότητας. 

 Οι έλεγχοι των υποθέσεων να βασίζονται στην κανονική κατανομή, ή 

στις παράγωγες αυτής όπως η t, F  και η X2. 

 

Οι Jarque and Bera (1980), Bera and Jarque (1981) πρότειναν τον έλεγχο 

για την κανονικότητα των καταλοίπων ο οποίος χρησιμοποιεί την ασυμμετρία και την 

κύρτωση των καταλοίπων. 

 

1. Διατυπώνουμε τις υποθέσεις. 

0H :  Τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά, ρ=0 

aH : Τα κατάλοιπα  δεν κατανέμονται κανονικά,ρ≠ 0 

 

2. Κάνουμε το σχήμα της  Χ - κατανομής. 
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3. Βρίσκουμε το κρίσιμο σημείο. 

 
               για  α=5% και ν=2 (δύο βαθμοί ελευθερίας) 

              

4. Συγκρίνω το  κρίσιμο σημείο με την τιμή της 
2Χ κατανομής του 

συγκεκριμένου μοντέλου για επίπεδο σημαντικότητας 5% και βαθμούς ελευθερίας 

ν=2  η οποία είναι ίση με 8.3590. 
                             

2Χ  πίνακα = 5.991 ενώ  < 
2Χ  άσκησης = 8.3590 

 

5. Απόφαση 
 

Ισχύει λοιπόν η. Ho  

Δηλαδή τα κατάλοιπα του υποδείγματος μας κατανέμονται κανονικά. 

 
 
Probability 
 Αν το Probability > επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε τα 

κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά. 

 Αν το  Probability < επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε τα 

κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: 

 

Prob. 𝑿𝑿𝟐𝟐 0.000 < 0.05 Άρα 

 

Και με τον έλεγχο λοιπόν του Probability καταλήγουμε και πάλι στο 

συμπέρασμα, ότι τα κατάλοιπα του υποδείγματος κατανέμονται κανονικά. 
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7.4. Ετεροσκεδαστικότητα 
 
 Αν η διασπορά των υπολοίπων δεν είναι σταθερή τότε οι διαταρακτικοί όροι u έχουν 

την ίδια διακύμανση (ομοιοσκεδαστικότητας), επομένως λέμε ότι τα δεδομένα έχουν 

ετεροσκεδαστικότητα. 
 

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

 
1.  Διατυπώνουμε τις υποθέσεις. 

0H :  Τα κατάλοιπα είναι ομοσκεδαστικά. 

aH : Τα κατάλοιπα δεν είναι ομοσκεδαστικά. 
 
2. Κάνουμε το σχήμα της F-κατανομής και Χ - κατανομής. 
 

  
   

3. Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία. 

 
όπου: 

α=5% 

ν1=4 ,ν2=28, ν=1 

4. Συγκρίνω το  πίνακαf = 2.714 με το statisticf = 0.43401 

                                πίνακαf
> statisticf

 

Συγκρίνω το  χ2
πίνακα

= 3.841  με το = χ2
άσκησης

=  0.45634 
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                            χ2
πίνακα       >

    χ2
άσκησης 

 

5. Απόφαση. 
 

Ισχύει λοιπόν η 0H . 

Τα κατάλοιπα του υποδείγματος είναι ομοιοσκεδαστικά. 

 
 
Probability 
 Αν το Probability > επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε τα 

κατάλοιπα είναι ομοιοσκεδαστικά. 

 Αν το  Probability < επίπεδο σημαντικότητας ( α=5% ) , τότε τα 

κατάλοιπα δεν είναι ομοιοσκεδαστικά. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε: 

 

Prob. F 

Prob. 𝑿𝑿𝟐𝟐 

0.515 

0.499 

 

> 

 

0.05 Άρα 

 
    Και με τον έλεγχο λοιπόν του Probability καταλήγουμε και πάλι στο 

συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα είναι ομοιοσκεδαστικά. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα 

ετεροσκεδαστικότητας. 

Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται οι πιο κλασικές μορφές 

ετεροσκεδαστικότητας. 

1) Σφάλμα Κανονικότητας 
Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 

 

 
τότε υπάρχουν σφάλματα κανονικότητας. 
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2) Σφάλμα Ασυμμετρίας 
Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 

 
τότε υπάρχει θετική ασυμμετρία (skewed positive). 

 

Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 

 
τότε υπάρχει αρνητική ασυμμετρία (skewed negative). 

 
3) Σφάλματα Επιλογής Μεταβλητών 
Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 

 
τότε πρέπει στο μοντέλο να προσθέσουμε και άλλο όρο και μάλιστα 

«μάλλον» δευτέρου βαθμού δηλαδή το μοντέλο μας έχει κυρτότητα. 

 
4) Σφάλματα Ετερογενούς Διασποράς 
Αν το γράφημα των υπολοίπων έχει τη μορφή: 
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τότε υπάρχει ετερογενής διασπορά δηλαδή η διασπορά μεγαλώνει όσο 

μεγαλώνουν οι τιμές ix . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Τεστ προβλέψεων 
 

8.1. Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (Πρώτος 
έλεγχος του CHOW) 
 

Σε πολλές περιπτώσεις μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε αν η σχέση που 

υπάρχει μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των αντίστοιχων ερμηνευτικών 

μεταβλητών διατηρείται σταθερή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χρονικές 

περιόδους ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα διαστρωματικά επίπεδα. 

Με άλλα λόγια θέλουμε να ελέγξουμε αν όλοι οι συντελεστές της 

παλινδρόμησης σε δύο διαφορετικά δείγματα παρατηρήσεων των ίδιων μεταβλητών 

είναι ίσοι μεταξύ τους. 

Αν δηλαδή έχουμε δύο συναρτήσεις: 

 (1) 

για 1 2 3i n, , ,...=  (όπου n – μέγεθος πρώτου δείγματος) 

και  

 (2) 

για 1 2 3j m, , ,...=  (όπου m – μέγεθος πρώτου δείγματος) 

τότε ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

0H : Όλοι οι  συντελεστές είναι ίσοι. 

αH : Όχι όλοι οι  συντελεστές είναι ίσοι. 
 
Για τον έλεγχο αυτό κάνουμε τα εξής βήματα: 

 

• Βήμα 1 

Εκτιμούμε την πρώτη συνάρτηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 1ESS , το οποίο 

έχει  

ν1 = n - (k+1) βαθμούς ελευθερίας (όπου n = το μέγεθος του δείγματος της 

πρώτης περιόδου ή περιοχής). 

όπου: 

k = ο αριθμός των ερμηνευτικών μεταβλητών του υποδείγματος 

• Βήμα 2 
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Εκτιμούμε τη δεύτερη συνάρτηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 2ESS , το οποίο 

έχει  

ν2 = m - (k+1) βαθμούς ελευθερίας (όπου m = το μέγεθος του δείγματος της 

δεύτερης  περιόδου ή περιοχής). 

 

• Βήμα 3 
Εκτιμούμε μια τρίτη συνάρτηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και για τα δύο δείγματα μαζί ως ένα δείγμα και υπολογίζουμε το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων 0ESS ,το οποίο έχει ν = (n + m) - (k+1) βαθμούς 

ελευθερίας. 

 

• Βήμα 4 

Υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων από τις δύο 

πρώτες συναρτήσεις 1 2ESS + ESS το οποίο έχει [n - (k + 1)] + [m - (k + 1)] = n 

+ m - 2(k + 1) βαθμούς ελευθερίας. 

 

• Βήμα 5 

Αφαιρούμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων του 

προηγούμενου βήματος από το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων της 

τρίτης συνάρτησης 0 1 2ESS - (ESS + ESS )το οποίο έχει [n + m - (k + 1)] - 

[n + m - 2 (k + 1)] = k + 1 βαθμούς ελευθερίας. 

 

• Βήμα 6 

Υπολογίζουμε την ποσότητα: 
 

( )
( )

( )
( )

 
 

  

1o 2

1 2

ESS - ESS + ESS

k + 1
F =

ESS + ESS
n + m - 2 k + 1

 

 
η οποία ακολουθεί την F κατανομή με  

ν1 = (k + 1)  και 

ν2 = [n + m – 2 (k + 1)]  βαθμούς ελευθερίας αντίστοιχα. 
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• Βήμα 7 

Βρίσκουμε το κρίσιμο πεδίο ως εξής: Fπιν(ν1,ν2,α) 

 
Αν F>Fπιν(ν1,ν2,α) 

 

Όπου: 

ν1=(κ+1) και  

ν2=[n+m-2(k+1)]  βαθμούς ελευθερίας αντίστοιχα και α το επίπεδο 

σημαντικότητας, τότε ισχύει η υπόθεση Ηα. 

 

Χωρίζουμε λοιπόν τι δείγμα μας σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη 
αφορά την περίοδο 2000/Q1-2006/Q2 ενώ η δεύτερη 20006/Q3-2007/Q4. 

Θέλουμε να εξετάσουμε λοιπόν αν οι συντελεστές των δύο υποπεριόδων 

διαφέρουν. 

 
    Διατυπώνουμε  τις υποθέσεις που έχουν ως εξής: 
       0H : Οι συντελεστές των δύο περιόδων είναι ίσοι. 

      Hα : Οι συντελεστές των δύο περιόδων δεν είναι ίσοι. 
 

* F:Chow Test         *CHSQ(   5)=   .94878[.967]*F(   5,  22)=   .18976[.963]* 

 
Παίρνουμε λοιπόν από το Microfit  την τιμή F= 0.18976 

Από τους στατιστικούς πίνακες βρίσκουμε το F 5,22,0.05= 2.66. 

Αφού ισχύει F= 0.18976< F 5,22,0.05= 2.66, απορρίπτουμε την υπόθεση

Hα  και αποδεχόμαστε την υπόθεση 0H , δηλαδή στο μοντέλο μας οι συντελεστές 

των δύο υποπεριόδων είναι ίσοι. 
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8.2. Έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας της παλινδρόμησης 
(Δεύτερο κριτήριο του CHOW). 
 

Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αύξηση των στοιχείων του δείγματος που 

ερευνούμε, που γίνεται αιτία να αλλάξουν οι αρχικές μας εκτιμήσεις. Τότε λέμε ότι η 

συνάρτηση είναι ευαίσθητη όταν αυξάνει το δείγμα. 

Η ευαισθησία αυτή της αύξησης του δείγματος ελέγχεται με τη σταθερότητα 

όλων των συντελεστών της παλινδρόμησης, δηλαδή θέλουμε να ελέγξουμε αν όλοι οι 

συντελεστές της παλινδρόμησης που παίρνουμε από την αύξηση του μεγέθους ενός 

δείγματος παραμένουν ίσοι με την αύξηση αυτή. 

Αν δηλαδή έχουμε δύο συναρτήσεις: 

 (1) 

για 1 2 3i n, , ,...=  (όπου n – μέγεθος πρώτου δείγματος) 

και  

 
(2) 

για j = 1,2,3,...m  (όπου m – μέγεθος πρώτου δείγματος) 

 

τότε ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

0H : Συντελεστές σταθεροί.  

Hα : Συντελεστές μη σταθεροί. 
 

Για τον έλεγχο αυτό κάνουμε τα εξής βήματα: 

 

• Βήμα 1 

Εκτιμούμε την αρχική συνάρτηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 1ESS , το οποίο 

έχει ν1 = n - (k+1) βαθμούς ελευθερίας (όπου n = το μέγεθος του δείγματος της 

πρώτης περιόδου ή περιοχής). 

όπου: 

k = ο αριθμός των ερμηνευτικών μεταβλητών του υποδείγματος 

 

• Βήμα 2 
Εκτιμούμε τη συνολική συνάρτηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και υπολογίζουμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων 2ESS , το οποίο 
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έχει ν2 = m - (k+1) βαθμούς ελευθερίας (όπου m = το μέγεθος του δείγματος της 

δεύτερης  περιόδου ή περιοχής). 

 

• Βήμα 3 

Από το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων της συνολικής 

παλινδρόμησης αφαιρούμε το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων της 

αρχικής παλινδρόμησης  

2 1ESS - ESS  

το οποίο έχει [m - (k + 1)] - [n - (k + 1)] = m - n βαθμούς ελευθερίας. 

 

• Βήμα 4 
Υπολογίζουμε την ποσότητα: 
 

( )
( )

( )  

2 1

1

ESS - ESS
m - n

F =
ESS

n - k + 1

 

 
η οποία ακολουθεί την F κατανομή με  

ν1 = (m - n)       
ν2 = [n – (k + 1)]  βαθμούς ελευθερίας αντίστοιχα. 

 

• Βήμα 5 

Βρίσκουμε το κρίσιμο πεδίο ως εξής: Fπιν(ν1,ν2,α)  

Αν F>Fπιν(ν1,ν2,α) 

 

όπου: 

ν1 = (m - n) και   

ν2 = [n – (k + 1)]  βαθμούς ελευθερίας αντίστοιχα και α το επίπεδο 

σημαντικότητας,  

 
τότε ισχύει η υπόθεση Ηα. 
 

Με το  δεύτερο κριτήριο του Chow θα εξετάσουμε αν όλοι οι συντελεστές της 

παλινδρόμησης που παίρνουμε από την αύξηση του δείγματος παραμένουν ίσοι με 

την αύξηση αυτή. 
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    Διατυπώνουμε  τις υποθέσεις που έχουν ως εξής: 

      

0H : Οι συντελεστές είναι σταθεροί. 

 

Hα : Οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί. 

 

 
 

Παίρνουμε λοιπόν από το Microfit  την τιμή F = 0.15095 
 
Από τους στατιστικούς πίνακες βρίσκουμε το F 6,21,0.05 = 2.57. 
Αφού ισχύει F =0.15095< F 6,21,0.05 = 2.57, απορρίπτουμε την υπόθεση Hα  

και αποδεχόμαστε την υπόθεση 0H , δηλαδή οι συντελεστές είναι σταθεροί και 
μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις αξιόπιστες. 
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Το παρακάτω διάγραμμα 8.1., μας δίνει την διαφορά των προβλεπόμενων 
τιμών από τις εκτιμημένες: 

 

 
Γράφημα 8.1. : Διαφορά των προβλεπόμενων τιμών από τις εκτιμημένες. 
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8.3. Διαγράμματα εμπιστοσύνης COSUM - COSUM2 
 

8.3.1. Διάγραμμα εμπιστοσύνης 
 

Όσο μεγαλύτερο το άνοιγμα μεταξύ της μπλε γραμμής (πραγματικής τιμής) 

και της πράσινης (forecast), τόσο μεγαλύτερο το διάστημα εμπιστοσύνης, τόσο 

δηλαδή ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Στο παρακάνω διάγραμμα 

παρατηρούμε πολύ μικρό άνοιγμα, άρα το υπόδειγμα είναι καλό.  
 

8.3.2. Διάγραμμα COSUM 
 

Η στατιστική CUSUM ορίζεται ως το «σωρευτικό άθροισμα», δηλαδή η 

διακύμανση όταν χρησιμοποιούνται όλες οι παρατηρήσεις. 

Όταν πράγματι οι συντελεστές του υποδείγματος είναι σταθεροί από 

περίοδο σε περίοδο, η προσδοκώμενη τιμή του σωρευτικού αθροίσματος είναι 

μηδέν. Εάν όμως οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί, τα σωρευτικά αθροίσματα θα 

τείνουν να διαφέρουν από το μηδέν. 

Για να είναι η πρόβλεψη σωστή πρέπει η μπλε γραμμή να μη ξεφεύγει από 

τα όρια. Στο υπόδειγμά μας η γραμμή είναι μέσα στα όρια (Διάγραμμα 8.2).  

 
 

 
Γράφημα 8.2. : Στατιστική CUSUM, ορίζεται ως το «σωρευτικό άθροισμα» δηλαδή η διακύμανση όταν 
χρησιμοποιούνται όλες οι παρατηρήσεις.  
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8.3.3. Διάγραμμα COSUM2 

 
Ενώ η στατιστική CUSUMSQ αντί των «σωρευτικών αθροισμάτων» 

χρησιμοποιεί τα τετράγωνα τους. Όταν η μηδέν υπόθεση, ότι δηλαδή οι συντελεστές 

είναι σταθεροί, είναι σωστή, τα τετράγωνα των σωρευτικών αθροισμάτων είναι 

ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή Χ2 με ένα βαθμό 

ελευθερίας.  

 
Αν η μπλε γραμμή δεν ξεφεύγει από τα όρια το υπόδειγμα είναι σωστό 

(Διάγραμμα 8.3.). 
 
 

 
Γράφημα 8.3. Η στατιστική CUSUMSQ αντί των «σωρευτικών αθροισμάτων» χρησιμοποιεί τα 
τετράγωνα τους. 
 

 
Συμπερασματικά το υπόδειγμά μας, θα δώσει σωστές προβλέψεις. 
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Συμπεράσματα  
 

Ο πυρήνας του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας είναι η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας, η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, η εξειδίκευση σε 

χαμηλής ποιότητας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, καθώς και η 

διάβρωση του παραγωγικού ιστού. 

Δύο από τις αιτίες του προβλήματος έχουν άμεση σχέση με τις επενδύσεις, 

η χαμηλή ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου και οι τεχνολογικά απαξιωμένες 

υποδομές. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου των δημοσίων 

επενδύσεων και της ανάπτυξης των υποδομών στην ελληνική επικράτεια με έμφαση 

στην περιφέρεια. Είναι γενικά αποδεκτή η ύπαρξη του προβλήματος των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα ήδη από την δεκαετία του 1970, οπότε και 

άρχισαν να ενισχύονται σημαντικά οι εσωτερικές μεταναστευτικές ροές προς τα 

μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Σε μια χώρα όπου το πρόβλημα των 

περιφερειακών ανισοτήτων είναι υπαρκτό είναι εξίσου υπαρκτή και η ανάγκη 

χάραξης, θέσπισης και υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής για την 

καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων. 

Στα πλαίσια χάραξης και άσκησης αυτή της πολιτικής σημαντικό ρόλο 

καταλαμβάνουν οι δημόσιες επενδύσεις και ο τρόπος κατανομής τους στις 

περιφέρειες και στους νομούς της Ελλάδας. Εν προκειμένω εξετάσαμε την κατανομή 

των δημοσίων επενδύσεων στο σύνολό τους και κατά πόσο αυτές συμβάλουν στην 

γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας.  

Παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον υιοθετηθεί η 

αντίληψη ότι δεν είναι τόσο απαραίτητη η δημιουργία νέων όσο η ορθότερη χρήση 

των υπαρχουσών υποδομών, στην Ελλάδα η δημιουργία νέων υποδομών αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα μια αναγκαιότητα.  

Ειδικότερα αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η αναβάθμιση των υποδομών 

είναι αυτή που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών ροών και τη 

βελτιστοποίηση των υπαρχουσών οικονομικών ροών μεταξύ των περιφερειών και 

ίσως αποτελέσει εφαλτήριο για την αύξηση των αναπτυξιακών ρυθμών των λιγότερο 

αναπτυγμένων περιφερειών.  

Η ενασχόληση με τις δημόσιες επενδύσεις και η περαιτέρω διερεύνηση της 

χωρικής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων αποτελεί μια καινοτόμο και 

σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα αναδείξει ζητήματα όπως η ύπαρξη ή όχι 

κάποιου προτύπου κατανομής των δημοσίων επενδύσεων μεταξύ των νομών και 

των περιφερειών της Ελλάδας.  
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Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ευνοϊκή συγκυρία, παρά το διεθνές κλίμα 

αβεβαιότητας, στασιμότητας και διεθνής κρίσης. Το σταθερό πλαίσιο που 

προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή στην Ευρωζώνη, οι διαθέσιμοι 

πόροι του Δ’ ΚΠΣ αλλά και οι υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και του 

Γ’ ΚΠΣ διαμορφώνουν ευκαιρίες ενδυνάμωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Κεντρικό σημείο για την αξιοποίηση της συγκυρίας είναι η έμφαση στις επενδύσεις. Η 

καίρια σημασία των επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι γνωστή. 

Δυστυχώς, σήμερα, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει στασιμότητα των 

επενδύσεων, η οποία παρεμποδίζει την αναπτυξιακή διαδικασία, εγκυμονεί άμεσο 

κίνδυνο συρρίκνωσης της απασχόλησης και παρά την ευνοϊκή συγκυρία, υπονομεύει 

την κοινωνική συνοχή και το μέλλον της χώρας. 

Παρά τους ισχυρισμούς περί ισχυρής οικονομίας, τα προβλήματα είναι 

πολλά. Η ανεργία επιμένει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους νέους 

και τις γυναίκες. Παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις, το δημόσιο χρέος παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα, παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, και πρόσφατα 

αναγκασθήκαμε να το αναπροσαρμόσουμε προς τα άνω και να ήμαστε σαν 

οικονομία υπό επιτήρηση. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας φθίνει, οι εξαγωγές 

και το εμπορικό έλλειμμα διογκώνονται επικίνδυνα. Το σύστημα εκπαίδευσης 

αδυνατεί να παράγει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού που έχει ανάγκη η 

οικονομία. Η οικονομική απόσταση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας μεγαλώνει. 

Πυρήνας όλων αυτών των προβλημάτων είναι κυρίως η μείωση των 

επενδύσεων σε όλη την εικοσαετία και η συνακόλουθη τεχνολογική καθυστέρηση της 

ελληνικής οικονομίας. Η μικρή ανάκαμψη των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

που παρατηρήθηκε πριν την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν αναιρεί τον 

καταναλωτικό χαρακτήρα της οικονομίας και αδυνατεί να δώσει την απαραίτητη 

ώθηση στην ανάπτυξη, γιατί έχει σημασία και το είδος των επενδύσεων. 
Όλοι περίμεναν ότι στην εικοσαετία 1981-2000 θα είχαμε, ως αποτέλεσμα 

κυρίως της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μια απογείωση της ελληνικής 

οικονομίας. Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η ελληνική οικονομία στη 

δεκαετία του 1980 είχε σχεδόν πολύ μικρή αύξηση, ενώ στη δεκαετία του 1990 η 

αύξηση που υπήρξε δεν ήταν αρκετή ώστε να μειώσει την απόσταση από τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε να καλύψει το χαμένο έδαφος. 

Συγκρίνοντας τις επενδύσεις στην ελληνική οικονομία στις δύο εικοσαετίες, 

1961-1980 και 1981-2000, παρατηρείται μια σημαντική μείωση των επενδύσεων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, η ελληνική οικονομία στην περίοδο 1981-2000 

καταναλώνει περισσότερο, αποταμιεύει λιγότερο και επενδύει λιγότερο σε σχέση με 

την προηγούμενη εικοσαετία. Επομένως, τόσο τα πάγια κεφάλαια των επιχειρήσεων 
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όσο και οι δημόσιες υποδομές (δρόμοι, σχολεία κ.λπ.) απαξιώνονται τεχνολογικά και 

γίνονται λιγότερο παραγωγικά. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα της οκταετίας που 

εξετάζουμε όπου παρατηρούμε μείωση του ΠΔΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά δύο 

ποσοστιαίες μονάδες (Γράφημα 4.2.). 
Αυτό συνέβη, όπως αναλύεται, παρά τη μεγάλη αύξηση των εισροών από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διόγκωση του δημόσιου δανεισμού. Δυστυχώς, οι 

πρόσθετοι πόροι που έγιναν διαθέσιμοι από τις πηγές αυτές κατευθύνθηκαν στην 

κατανάλωση, αύξησαν τα επιτόκια και διόγκωσαν το δημόσιο χρέος, υπονομεύοντας 

την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, οι δημόσιες 

αποταμιεύσεις αυξάνονται και αποτελούν σημαντικό προωθητικό παράγοντα των 

επενδύσεων. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται μια έντονη μείωση στις ιδιωτικές 

αποταμιεύσεις, η οποία ουσιαστικά αντισταθμίζει την αύξηση των δημόσιων 

αποταμιεύσεων και αναιρεί τη θετική επίδραση της αύξησης των δημόσιων 

αποταμιεύσεων. 

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χρηματοδότηση των επενδύσεων 

έχουν ως αφετηρία το δημοσιονομικό πρόβλημα της δεκαετίας του 1980. Στην 

περίοδο αυτή, ο δημόσιος δανεισμός και το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκαν στα ύψη και 

σε ένα μεγάλο βαθμό οι πρόσθετοι πόροι κατευθύνθηκαν στην κατανάλωση. 
Με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα και την αδυναμία του Δημοσίου 

να χρηματοδοτήσει όλα τα αναγκαία έργα δημόσιων υποδομών, ένας διεθνώς πλέον 

καθιερωμένος τρόπος χρηματοδότησης έργων δημόσιων υποδομών είναι ή 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με τη μέθοδο αυτή, γνωστή διεθνώς ως 

ΡΡΡ (Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια, 

γίνεται καλύτερη κατανομή του κινδύνου και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των έργων. Η χρηματοδότηση τέτοιων έργων στη χώρα μας έχει ήδη 

οδηγήσει σε λειτουργία έργων, όπως είναι το Μετρό, το Αεροδρόμιο Σπάτων και η 

Αττική Οδός, τα οποία θα ήταν αδύνατο να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους 

πόρους και να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που τελείωσαν ώστε να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες. 

Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοείται ότι μεγάλο μέρος των επενδύσεων 

χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν, δυστυχώς όχι με την 

απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, μεγάλο μέρος από τις δημόσιες, αλλά και τις 

ιδιωτικές επενδύσεις. Η ένταξη στην ΕΕ είχε ως συνακόλουθο την εισροή στην 

περίοδο από το 1981 έως σήμερα ενός τεράστιου ποσού πόρων στην ελληνική 
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οικονομία, που - δυστυχώς - κατασπαταλήθηκαν καταναλωτικά, αφήνοντας την 

παραγωγική και κοινωνική υποδομή με τεράστια προβλήματα. 

Μετά τις πενιχρές αποδόσεις των εισροών από τους κοινοτικούς πόρους, οι 

ελπίδες επικεντρώνονται στο Δ’ ΚΠΣ , αλλά φαίνεται ότι η εμπειρία της εικοσαετίας 

δεν έχει ληφθεί υπόψη. Τα βασικά προβλήματα είναι ο κατακερματισμός των πόρων 

και η αδυναμία στήριξης βιώσιμων δομών. Αντί η προσπάθεια να επικεντρωθεί στη 

λύση βασικών προβλημάτων και στη βιωσιμότητα των δομών, επιδιώχθηκε να μην 

μείνει κανείς παραπονεμένος, όλοι να πάρουν κάτι, έστω και λίγο. Αντί οι εισροές να 

επικεντρωθούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τις υποδομές και την τεχνολογική 

αναβάθμιση μέσω οριζόντιων δράσεων, υιοθετήθηκαν κάθετες ενέργειες, συχνά 

υποκαθιστώντας ιδιωτικές επενδύσεις που θα γίνονταν έτσι ή αλλιώς. 

 

Επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα 

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφορά 

στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε σχέση με αυτή των δημόσιων 

επενδύσεων. Αυτό παρά το γεγονός ότι στην περίοδο αυτή μεγάλα δημόσια έργα 

χρηματοδοτήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα, όπως προαναφέρθηκε. Δηλαδή, οι 

ιδιωτικές επενδύσεις παρουσιάζουν σημαντική στασιμότητα και αυτό αποδεικνύεται 

και από τη μείωση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων. 
Το πρόβλημα της καθυστέρησης των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι 

πολύ πιο σύνθετο. Μέχρι το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1990, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις εξαιτίας της υψηλής φορολογίας, των υψηλών επιτοκίων χορηγήσεων, 

αλλά και του έντονου κρατικού παρεμβατισμού, καθώς και των πολύπλοκων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, δεν προχώρησαν στην ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα επενδυτική στασιμότητα, τεχνολογική απαξίωση και - 

ως εκ τούτου - στασιμότητα της οικονομίας. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν υψηλή φορολογία και υψηλά 

επιτόκια χορηγήσεων είτε σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (διαφορά που 

οδηγεί σε αύξηση του δημόσιου χρέους), είτε σε σχέση με το γενικό επίπεδο της 

κερδοφορίας. Επίσης, αντιμετωπίζουν πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

λόγω των οποίων οι επενδυτικές πρωτοβουλίες καθυστερούν ή ακυρώνονται, 

συντελώντας στην επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. Δεν είναι τυχαίο ότι, 

παραγωγικές επιχειρήσεις να μειώνουν την παραγωγική δραστηριότητα και να 

μετατρέπονται σε εμπορικές, με χρήση μόνο του δικτύου το οποίο έχουν. 

Η ελληνική επιχείρηση - προκειμένου να επιβιώσει στον έντονο 

ανταγωνισμό της Ευρωζώνης, αλλά και παγκοσμίως - πρέπει να επιδιώξει να 
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αναπτυχθεί σε νέους τομείς που υπόσχονται υψηλότερες αποδόσεις 

μακροπρόθεσμα. Όμως, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα για επενδύσεις. Επιπροσθέτως, οι παραπάνω παράγοντες καθίστανται 

ανασταλτικοί για την προώθηση επενδύσεων για ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας από νέους ενδιαφερομένους. 

Η μείωση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει ως αποτέλεσμα την 

υστέρηση της νέας τεχνολογίας που ενσωματώνεται στο πάγιο κεφάλαιο, με 

αποτέλεσμα η αρνητική πορεία των επενδύσεων να οδηγεί στη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αυτό εμφανίζεται ως ελλειμματικό εμπορικό 

ισοζύγιο με διεύρυνση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών, διαπιστώνεται δε 

από την έντονη διόγκωση κατά το 2003 - 2008 στο έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Τα ελληνικά προϊόντα, από τη στιγμή που δεν γίνονται 

επενδύσεις και - κατά συνέπεια - απουσιάζουν ο εκσυγχρονισμένος τεχνολογικός 

εξοπλισμός και η σύγχρονη οργανωτική δομή στις επιχειρήσεις, παύουν να είναι 

ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας στην πτώση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας και στην αύξηση των εισαγωγών. Η αρνητική αυτή εξέλιξη οδηγεί 

στη μείωση της απασχόλησης, αύξηση της ανεργίας και γενική ύφεση της αγοράς. 

 
Κατευθύνσεις για το μέλλον 
Η μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

είναι η κύρια αιτία των αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Οι επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης μιας οικονομίας γιατί 

ενσωματώνουν νέα τεχνολογία, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και τις αμοιβές των εργαζομένων. Η δημιουργία υποδομών 

αυξάνει επίσης τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, μειώνει το κόστος 

παραγωγής, βελτιώνει την ποιότητα και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας. 
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε εισέλθει στην εποχή της «γνωσιακής 

οικονομίας», η οποία είναι πολύ διαφορετική από την εποχή της καπιταλιστικής 

οικονομίας ή της βιομηχανικής οικονομίας. Σημαντικό ρόλο έχει στην ανάπτυξη, 

όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο 

σημαντικότερος παράγων κάθε παραγωγικού συστήματος είναι ο άνθρωπος, η δε 

δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου ο ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη μιας 

ευρείας βάσεως αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας απαιτείται ενίσχυση των 

νέων πηγών ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης και προσέλκυση 

Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Δεν χρειάζονται απλά επενδύσεις, αλλά ειδικές 
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επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

Δυστυχώς, η ελληνική οικονομία υποχωρεί συνεχώς στον δείκτη αναπτυξιακής 

ανταγωνιστικότητος που αφορά την προώθηση της ανάπτυξης στην επόμενη 

πενταετία. 

Η ενίσχυση των νέων πηγών ανάπτυξης, που ενδυναμώνει την παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών ανταγωνιστικών διεθνώς, βασίζεται στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο και τα δίκτυα, ώστε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας να διατρέχει 

ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου. 

Η Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται σε πρόσφατη μελέτη για τη νέα οικονομία 

(2002), υστερεί σημαντικά στις επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που 

είναι μόλις 0,7% του ΑΕΠ, ενώ είναι 2% στην  ΕΕ κ αι 2,7 στις ΗΠΑ. Συνολ ικ ά, οι 

επενδύσεις σε R&D, λογισμικό και ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ως ποσοστό 

του ΑΕΠ μόλις προσεγγίζουν το 2%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι υπερδιπλάσιος. 

Η σημασία του γεγονότος αυτού είναι μεγάλη γιατί ο βαθμός διάδοσης των νέων 

τεχνολογιών αποτελεί δείγμα εκσυγχρονισμού της οικονομίας. Γιατί είναι πλέον 

γενικά αποδεκτό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης είναι η 

ικανότητά της να καινοτομεί και να αξιοποιεί τη γνώση. 

Πολιτικές επιδότησης θέσεων απασχόλησης, όπως αυτές που προωθούνται 

στη χώρα μας ακόμη και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, είναι λανθασμένες γιατί 

προωθούν παραδοσιακές ικανότητες και ειδικεύσεις και δεν αντιστρέφουν τάσεις 

μεταφοράς βιομηχανιών εντάσεως εργασίας σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. 

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μπορούν να προέλθουν μόνο από παραγωγικές 

δραστηριότητες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και διασφαλίζουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες σε διεθνή πλαίσια. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα η σχεδόν 

μηδενική επίδοση της Ελλάδος στην προσέλκυση των ΞΑΕ. Οι χώρες όπου 

κατευθύνονται οι ΞΑΕ δεν είναι χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά υψηλής 

παραγωγικότητας και συνήθως υψηλής ποιότητος ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Οι τεχνολογικά απαξιωμένες υποδομές και η καθυστέρηση ουσιαστικών 

διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία έχουν άμεση σχέση με την αδυναμία 

προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

προϋποθέτει - εκτός από ποιότητα υποδομών - σταθερό μακροοικονομικό 

περιβάλλον, υψηλή ποιότητα ανθρώπινου κεφαλαίου, φιλικό κλίμα προς την 

επιχειρηματικότητα, απουσία κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία, σταθερό, όχι 

κατ’ ανάγκην ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, αποφυγή απότομων απρόβλεπτων 

αλλαγών στη φορολογία, εφαρμογή των νόμων, διαφάνεια και πάταξη της 

διαφθοράς. Σε όλα αυτά η επίδοση της ελληνικής οικονομίας ήταν πενιχρή και γι’ 
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αυτό πενιχρές ήταν η προσέλκυση ξένων αμέσων επενδύσεων και η τεχνολογική 

αλλαγή της οικονομίας. 

Πιστεύω ότι η προσέλκυση ΞΑΕ θα πρέπει να επιδιωχθεί (α) σε 

παραγωγικές επενδύσεις που αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, αδιακρίτως 

κλάδου και (β) σε επενδύσεις υποδομών με τη μέθοδο της Συνεργασίας Δημόσιου-

Ιδιωτικού Τομέα (γνωστή ως ΡΡΡ). Η σημασία των ΞΑΕ είναι για τον παραγωγικό 

ιστό μεγάλη γιατί συνδέουν την εγχώρια παραγωγική δομή με διεθνή δίκτυα γνώσης 

και εμπορίας. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα της ΡΡΡ για την οικονομία είναι πολλά 

και σημαντικά. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται ενδυνάμωση του ρυθμού ανάπτυξης της 

οικονομίας, αυξάνεται η διαφάνεια στη χρηματοδότηση δαπανών, εξοικονομούνται 

πόροι για άλλες κρατικές δράσεις (κοινωνικές), ενισχύονται οι υποδομές, βελτιώνεται 

η ποιότητα των υπηρεσιών, ενισχύεται η κεφαλαιαγορά με γενικότερες ευνοϊκές 

επιδράσεις. Η παγκόσμια εμπειρία είναι μεγάλη, η δε ΡΡΡ, με κατάλληλο θεσμικό 

πλαίσιο, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. 
Επιπρόσθετα, η οικονομική ενοποίηση της ευρωπαϊκού χώρου δημιουργεί 

νέες επιχειρηματικές συνθήκες. Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης ουσιαστικά 

πλέον αποφασίζεται από τις επιχειρήσεις με αναφορά σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 

χώρο, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για προσέλκυση όχι μόνο ξένων 

άμεσων επενδύσεων, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. Στις νέες αυτές 

επιχειρηματικές συνθήκες, δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών της 

Ευρώπης στην προσέλκυση επιχειρήσεων, γεγονός που αποτελεί εφαλτήριο για 

αναδιάταξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο και για την 

αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (clusters) σε ορισμένες χώρες ή περιοχές 

χωρών με κατάλληλες υποδομές, ορθό θεσμικό πλαίσιο και τήρηση των νόμων και 

αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη. 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιοποίηση της ευνοϊκής συγκυρίας 

στην οποία βρίσκεται η χώρα αποτελεί και το μεγάλο διακύβευμα για την 

ενδυνάμωση της αναπτυξιακής διαδικασίας και της επίτευξης κοινωνικής ευημερίας. 
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