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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός 

διαρθρωτικού οικονομετρικού υποδείγματος για την οικονομία του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Πραγματοποιείται ανάλυση της αλληλεπίδρασης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, των επενδύσεων , του εισοδήματος, των δημόσιων δαπανών των 

εισαγωγών και των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 έως 2008. 

Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων και οι διαγνωστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με 

την βοήθεια του λογισμικού Eviews 3.1 .  

     Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες οφείλω στον υπεύθυνο καθηγητή Αναστάσιο Κάτο 

για την ανάθεση της παρούσας εργασίας , καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που 

μου προσέφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησής της.  

     Ευχαριστώ θερμά τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση τους ,την 

καθοδήγηση και την συνεχή στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία πραγματοποιείται ανάλυση της αλληλεπίδρασης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, των επενδύσεων, του εισοδήματος, των δημόσιων δαπανών των 

εισαγωγών και των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 έως 2008. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία του κατάλληλου υποδείγματος που να 

ερμηνεύει τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για 

την οικονομετρική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

Eviews 3.1. Τα στατιστικά στοιχεία ελήφθησαν από την βάση δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Oικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco και αναφέρονται στο 

χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 2008. Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των 

δεδομένων επιλέχθηκαν οι κατάλληλες εξισώσεις. Το οικονομετρικό υπόδειγμα το 

οποίο προέκυψε από τη μελέτη αποτελείται από τρεις συναρτήσεις που περιγράφουν 

τη σχέση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων, του εισοδήματος, των 

δημόσιων δαπανών των εισαγωγών και των εξαγωγών και από μια ταυτότητα που 

επαληθεύεται λογιστικά. Για τη διερεύνηση της ορθότητας του υποδείγματος  

εφαρμόστηκε η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σε κάθε μια συνάρτηση 

ξεχωριστά. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των παραμέτρων και έλεγχος των βασικών 

υποθέσεων με την βοήθεια διαγνωστικών ελέγχων. Η τελική μορφή του υποδείγματος 

προέκυψε μετά την εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος οικονομικής πολιτικής και ανάλυση ευαισθησίας 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα όταν αλλάζουν τα δεδομένα των 

μεταβλητών του υποδείγματος με τη βοήθεια σεναρίων.  

 

 
Λέξεις κλειδιά: ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις, εισόδημα, δημόσιες δαπάνες, 

εισαγωγές, εξαγωγές, οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco


 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις  

 
     Η μεγάλη χρηματοοικονομική αναταραχή, που ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 

2007 και εξελίχθηκε σε διεθνή κρίση, οδήγησε σε μια βαθιά παγκόσμια οικονομική 

ύφεση που άγγιξε συγχρονισμένα όλες σχεδόν τις οικονομίες του πλανήτη. Η σοβαρή 

αυτή ύφεση συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αντανακλάται έντονα στους 

μακροοικονομικούς δείκτες διεθνώς. Η αβεβαιότητα  που δημιουργήθηκε οδήγησε 

διεθνείς οργανισμούς να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις μακροοικονομικές 

προβλέψεις τόσο για το Α.Ε.Π. όσο και για τον πληθωρισμό των περισσότερων 

χωρών. 

     Οι συνεχείς αρνητικές εξελίξεις οδήγησαν αναπόφευκτα, από το φθινόπωρο του 

2008 μέχρι σήμερα, σε παρεμβάσεις κυβερνήσεων με έκτακτα μέτρα στήριξης, σε 

συνεχιζόμενες μειώσεις των επιτοκίων αλλά και σε ενίσχυση της ρευστότητας από 

διάφορες κεντρικές τράπεζες.  

     Στις χώρες της ευρωζώνης η ανάπτυξη επιβραδύνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι 

περισσότεροι τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανική παραγωγή, το εξωτερικό 

εμπόριο, οι πωλήσεις λιανικής, οι τομείς υπηρεσιών και κατασκευών, βρίσκονται σε 

ύφεση. Το μείζον θέμα που προκύπτει είναι η αδυναμία του σχεδιασμού μίας 

ομοιόμορφης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής για όλα τα κράτη-μέλη. Οι 

χώρες που έχουν τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα, μια από τις οποίες 

είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγκάζονται να υιοθετήσουν μέτρα που 

περιλαμβάνουν έντονες κρατικές παρεμβάσεις. 

     Η οικονομική πολιτική που ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι του λεγόμενου 

αγγλοσαξονικού τύπου κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αποφυγή των 

διορθωτικών κρατικών παρεμβάσεων στην λειτουργία της αγοράς, η οποία σύμφωνα 

με το δόγμα αυτό έχει τους δικούς της μηχανισμούς αυτορρύθμισης.  

     Οι μελέτες και οι συζητήσεις για τις οικονομικές επιδόσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου αποτέλεσαν σημείο αντιπαράθεσης για περισσότερες από τέσσερις 

δεκαετίες. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό ότι η μεταπολεμική οικονομική 

πολιτική ήταν μη αποτελεσματική, ξεκίνησε μια συνεχής προσπάθεια αναζήτησης 

του κατάλληλου μοντέλου προκειμένου να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή 

οικονομική σκηνή. 

     Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου πριν το 1979 κατείχε μεγάλο δημόσιο 

τομέα και χαρακτηρίζονταν από ενεργή ανάμιξη στην χρηματοδότηση ιδιωτικών 
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επενδύσεων. Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη Μάργκαρετ Θάτσερ από το 1979 

μέχρι το 1990 σηματοδότησε μια σειρά από εξελίξεις οι οποίες διαδραμάτισαν 

σημαντικό ρόλο για την μετέπειτα πορεία της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Βασικοί στόχοι ήταν η αναστροφή της πτωτικής πορείας της οικονομίας, ο 

περιορισμός του ρόλου του κράτους στην οικονομία, καθώς και η ανάδειξη του 

ρόλου της Μεγάλης Βρετανίας στη διεθνή σκηνή, ο οποίος έδινε την εντύπωση ότι 

συνεχώς έφθινε, από την εποχή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Θάτσερ 

ακολούθησε σφικτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια, προκειμένου να 

χαμηλώσει τον πληθωρισμό. Έδειξε προτίμηση προς την έμμεση φορολογία, έναντι 

της φορολογίας εισοδήματος, και αύξησε τον ΦΠΑ στο 15%. Οι αποφάσεις αυτές 

αύξησαν πολύ την ανεργία, η οποία διπλασιάστηκε ξεπερνώντας τα 2 εκατομμύρια. 

Το 1982, ο πληθωρισμός είχε πέσει στο 8,6% από 18%, αλλά οι άνεργοι είχαν 

ξεπεράσει τα 3,6 εκατομμύρια. Η οικονομική της πολιτική σημαδεύτηκε από τη 

ριζική μείωση του κρατικού παρεμβατισμού, την απελευθέρωση των αγορών, την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι περισσότερες 

δημόσιες επιχειρήσεις πωλήθηκαν, με πρώτη την εταιρία τηλεπικοινωνιών British 

Telecom, η οποία ήταν κρατική από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. 

     Μετά την εντυπωσιακή δημοσιονομική εξυγίανση στα τέλη της δεκαετίας του 

1990, η δημοσιονομική πολιτική έγινε χαλαρότερη στις αρχές της δεκαετίας του 

2000, κυρίως λόγω του δεδηλωμένου στόχου πολιτικής να αυξηθούν σημαντικά οι 

δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες. 

     Η αναπτυξιακή δυναμική της βρετανικής οικονομίας, η οποία διάρκεσε για 

περισσότερο από δέκα χρόνια, διακόπηκε απότομα στα τέλη του 2008 με τρόπο 

απροσδόκητο και ιδιαίτερα οδυνηρό. Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στο τέλος 

του χρόνου και έλαβε διαστάσεις διεθνούς ιστορικού φαινομένου έπληξε ιδιαίτερα 

την Μ. Βρετανία η οποία φαίνεται ότι θα υποστεί τις βαρύτερες απώλειες ανάμεσα 

στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι η κρίση 

ξεκίνησε και εντοπίζεται κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα που στη Βρετανία ο 

τομέας αυτός είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος και εξωστρεφής από ό,τι σε άλλες 

χώρες. 

     Τα πρώτα συμπτώματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης εκδηλώθηκαν αμέσως μετά 

τη χρεοκοπία της αμερικανικής Lehman Brothers με την απειλούμενη χρεοκοπία δύο 

μεγάλων βρετανικών τραπεζών (Royal Bank of Scotland και Northern Rock) και 

γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλους οργανισμούς δημιουργώντας πανικό στις αγορές 
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και διακοπή της ροής των πιστώσεων προς την οικονομία. Από την πλευρά τους οι 

καταναλωτές περιόρισαν δραστικά τις δαπάνες τους προκαλώντας σημαντική πτώση 

της ζήτησης η οποία έφερε γρήγορα την οικονομία σε ύφεση. Άμεση επίπτωση 

σημειώθηκε πρωτίστως στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στον κλάδο των κατασκευών, 

λόγω περιορισμού των δανείων, με σημαντική πτώση των τιμών των ακινήτων, στο 

ναυτιλιακό τομέα, τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και τις υπηρεσίες. Η 

ανεργία αυξήθηκε απότομα στις αρχές του 2009, ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε 

σημαντικά σαν αποτέλεσμα της πτώσης της ζήτησης. 

     Η βρετανική κυβέρνηση, βρέθηκε πρώτη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις αντιμέτωπη με το πρόβλημα. Τα μέτρα που ελήφθησαν στόχευαν κυρίως 

στη διάσωση των τραπεζικών ιδρυμάτων, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και 

της ροής πιστώσεων στην αγορά και στην υποστήριξη των ιδιαίτερα πληττόμενων 

κλάδων. Η μερική κρατικοποίηση των δύο μεγάλων τραπεζών ήταν η πρώτη 

αντίδραση της κυβέρνησης. Η συνεχής διοχέτευση χρήματος στην αγορά με διάφορα 

πακέτα μέτρων και η σημαντική υποχώρηση της στερλίνας στις αρχές του έτους 

καθώς και η μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τραπέζης σε ιστορικά χαμηλά 

επίπεδα, αποτέλεσαν τα στοιχεία αντίδρασης στην κρίση. Οι παρεμβάσεις αυτές 

βεβαίως δημιούργησαν ένα τεράστιο έλλειμμα στα κρατικά ταμεία φέρνοντας τη 

χώρα από πλευράς ύψους κρατικών ελλειμμάτων σε αντίστοιχη θέση εκείνης των 

μεσογειακών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1.2 Δικαιολόγηση του θέματος 

 
     Από τη μελέτη των οικονομικών υποδειγμάτων προκύπτουν πολύτιμα 

συμπεράσματα τα οποία αν εκτιμηθούν σωστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

γνώμονας για την χάραξη μιας επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Βέβαια σε κάθε 

χώρα επικρατούν διαφορετικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες οι 

οποίες επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο την οικονομία και πρέπει να λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

     Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και επηρεάζει σε σημαντικό ποσοστό την συνολική οικονομία της Ευρώπης. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ λόγω της αντίθεσης της κοινής 

γνώμης προς το κοινό νόμισμα. Μετά τα γεγονότα της Μαύρης Τετάρτης (16 
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Σεπτεμβρίου 1992) αποχώρησε από τον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και 

έκτοτε δεν προσχώρησε ξανά σε αυτόν.  

     Η μελέτη του τρόπου που αλληλεπιδρούν η ιδιωτική κατανάλωση, το εισόδημα, οι 

επενδύσεις, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι δημόσιες δαπάνες αποκτά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί ο τρόπος διάρθρωσης της οικονομίας με τη μείωση του ρόλου του 

κράτους, αποδείχθηκε ότι ήταν η αιτία που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις 

πρώτες χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση το 2008. 

 

1.3 Σκοπός και ερευνητικές ερωτήσεις 

 
     Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία του κατάλληλου υποδείγματος που να 

ερμηνεύει την αλληλεπίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων, του 

εισοδήματος, των εισαγωγών, των εξαγωγών και των δημόσιων δαπανών της 

οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 έως 2008. 

     Οι ερευνητικές ερωτήσεις της εργασίας είναι οι εξής : 

 Με ποιο τρόπο τα μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία μελετώνται επηρεάζουν την 

οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Με ποιο τρόπο τα μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία μελετώνται εξαρτώνται 

μεταξύ τους . 

 Με ποιο τρόπο οι τιμές των μακροοικονομικών μεγεθών επηρεάζονται από τις 

αντίστοιχες τιμές κατά τα παρελθόντα έτη. 

 Αν το μοντέλο που θα δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω προβλέψεις. 

 Σε ποιο βαθμό επηρεάζουν οι δημόσιες δαπάνες με την εφαρμογή 

δημοσιονομικής πολιτικής τις βασικές οικονομετρικές μεταβλητές όπως η 

κατανάλωση το εισόδημα, οι επενδύσεις και οι εισαγωγές. 

 

1.4 Μεθοδολογία 

 
    Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία αναφέρονται σε 

σταθερές τιμές, ελήφθησαν από την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Οικονομικών http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco και 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco


 13

αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 2008. Η στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου Eviews 3.1 . 

     Αρχικά, αφού έγινε προσεκτική μελέτη των στοιχείων, επιλέχθηκαν οι κατάλληλες 

συναρτήσεις οι οποίες στηρίζονται στην οικονομική θεωρία. Έπειτα 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι για την εκτίμηση των συναρτήσεων: 

 

Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων :  

     Σε κάθε εξίσωση που επιλέχθηκε πραγματοποιήθηκε έλεγχος των παραμέτρων με 

την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη καθώς 

καθεμιά εξίσωση αντιμετωπίζεται ως μια γραμμική παλινδρόμηση. Πρέπει να δειχθεί 

ότι το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων είναι ελάχιστο, επομένως δεν 

υπάρχει άλλη γραμμή παλινδρόμησης που το άθροισμα των τετραγώνων των 

αποκλίσεών της να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την μέθοδο. Μετά 

τον υπολογισμό των παραμέτρων και την πραγματοποίηση των ελέγχων σε κάθε μια 

συνάρτηση ξεχωριστά κατασκευάζεται το σύστημα εξισώσεων.  

 

     Μετά την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων πραγματοποιήθηκαν 

οι κατάλληλοι διαγνωστικοί έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι συναρτήσεις 

οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεν έχουν σφάλματα και ότι δεν παραβιάζουν τις 

βασικές υποθέσεις της παλινδρόμησης. 

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι οι οποίοι έλαβαν χώρα είναι οι εξής : 

 Έλεγχος προσήμων 

 Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών  

 Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης (R2)  

 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης  

 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας  

 Έλεγχος εξειδίκευσης  

 Έλεγχος κανονικότητας 

 Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας 

 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος  

 Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών  

 Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων 
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Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια : 

     Η μέθοδος εκτίμησης που χρησιμοποιείται έπειτα είναι η μέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων σε δύο στάδια (2 SLS). Δημιουργείται ένα σύστημα στο οποίο 

εισάγονται οι διαρθρωτικές εξισώσεις και πραγματοποιείται διαχωρισμός των  

ενδογενών από τις εξωγενείς μεταβλητές. Η ταυτότητα δεν εισάγεται στα δεδομένα 

του συστήματος. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εκτίμηση της παλινδρόμησης με 

την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση της ανηγμένης μορφής κάθε 

ενδογενούς μεταβλητής. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί μια παλινδρόμηση της αρχικής 

εξίσωσης, αφού έχουν αντικατασταθεί οι τιμές των ενδογενών μεταβλητών από τις 

προσαρμοσμένες τιμές που υπολογίστηκαν στο πρώτο στάδιο.  

 

     Αφού ολοκληρώθηκαν οι παραπάνω έλεγχοι και προέκυψε ένα σύστημα 

εξισώσεων, το οποίο δείχνει την ποσοτική σχέση μεταξύ των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στο επόμενο στάδιο κατασκευάστηκε ένα μοντέλο το οποίο 

δείχνει την προγνωστική ικανότητα του υποδείγματος. Στο τελευταίο βήμα 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ευαισθησίας ή έλεγχος πολιτικής, προκειμένου να 

ελεγχθεί η επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών σε κάποιο συγκεκριμένο 

έτος που επιλέχθηκε. 

 

1.5 Διάρθρωση της Εργασίας. 

 
     Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πρώτο 

μέρος περιγράφονται και ερμηνεύονται τα μακροοικονομικά μεγέθη της 

κατανάλωσης, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Εισόδημα), των επενδύσεων 

και των καθαρών εξαγωγών. Γίνεται μια περιληπτική παρουσίαση της θεωρίας και 

αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο δρουν και αλληλεπιδρούν στη λειτουργία της 

οικονομίας. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται η ανασκόπηση της εμπειρικής 

βιβλιογραφίας. Περιγράφονται με περιληπτικό τρόπο οι μελέτες άλλων συγγραφέων, 

οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των μακροοικονομικών 

μεγεθών που μελετώνται στην παρούσα εργασία. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο χρησιμοποιώντας ως βάση την σχετική βιβλιογραφία 

παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το υπόδειγμα. Επίσης γίνεται 
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έλεγχος των εξισώσεων που προκύπτουν και αναπτύσσεται η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να φτάσουν στην οριστική τους μορφή.  

     Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 

ανάλυση των υπό έλεγχο υποθέσεων του τρίτου κεφαλαίου. Αρχικά παρουσιάζονται 

και σχολιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών του 

δείγματος. Έπειτα με τη βοήθεια του εκτιμημένου υποδείγματος δημιουργείται το 

μοντέλο προγνώσεων για να εκτιμηθεί η προγνωστική ικανότητα του δείγματος. 

Επιπλέον πραγματοποιείται ανάλυση της ευαισθησίας του υποδείγματος ή αλλιώς 

έλεγχος πολιτικής.  

     Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί τόσο 

από την βιβλιογραφική έρευνα όσο και από τα ευρήματα της εργασίας. 
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2.1 Εισαγωγή 

 
     Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε θεωρητικό και 

εμπειρικό επίπεδο, προκειμένου να αποτυπωθεί μια συνοπτική παρουσίαση των 

μελετών άλλων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο που 

επηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται η κατανάλωση ,το εισόδημα ,οι επενδύσεις, οι 

εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι δημόσιες δαπάνες. Στο τέλος παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν .  

 

2.2 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 

 
     Η οικονομετρία είναι κλάδος της οικονομικής επιστήμης που μετράει και 

σταθμίζει (με στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους) τα οικονομικά δεδομένα και 

προβλήματα, με σκοπό την επαλήθευση της εγκυρότητας των οικονομικών θεωριών, 

τη διεύρυνση των γνώσεων και τη δυνατότητα προβλέψεων. Η οικονομετρία 

ενδιαφέρεται για την ποσοτικοποίηση των οικονομικών σχέσεων, με την παροχή 

αριθμητικών εκτιμήσεων των σχετικών παραμέτρων και με τον έλεγχο υποθέσεων 

που ενσωματώνονται σε οικονομικές σχέσεις. Μια οικονομετρική μελέτη αρχίζει με 

ένα σύνολο προτάσεων για κάποια πτυχή της οικονομίας. Η θεωρία διευκρινίζει ένα 

σύνολο ορθών, αιτιοκρατικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. Η εμπειρική έρευνα 

παρέχει εκτιμήσεις αγνώστων παραμέτρων για το μοντέλο και προσπαθεί συνήθως να 

μετρήσει την ισχύ της θεωρίας πάνω στην συμπεριφορά των παρατηρούμενων 

δεδομένων. 

     Τα στατιστικά στοιχεία των εθνικών λογαριασμών κάνουν ορατά το μέγεθος, τη 

σύνθεση και την ανάπτυξη των εθνικών λογαριασμών και των σημαντικών τους 

στοιχείων. Συνεπώς μπορούν να μελετηθούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν 

για περαιτέρω προβλέψεις. Οι δείκτες όπως το Α.Ε.Π. διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάλυση και διαχείριση των οικονομιών παγκοσμίως. Πολλές αποφάσεις 

όπως το εισόδημα και οι δαπάνες επηρεάζονται από την στατιστική των εθνικών 

λογαριασμών. Για διαφόρους τύπους εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, όπως τα 

δημόσια οικονομικά, η οικονομική μεγέθυνση και το ισοζύγιο πληρωμών, η 

στατιστική των εθνικών λογαριασμών αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς.  
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2.2.1 Κατανάλωση 

     Η κατανάλωση είναι το μέρος εκείνο του εισοδήματος που δαπανάται για την 

ικανοποίηση των αναγκών των οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 

κράτος) μέσω της κατανάλωσης τελικών αγαθών και υπηρεσιών. 

     Ο κυριότερος θεμελιωτής της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας, που 

ασχολήθηκε σε συστηματικό επίπεδο με το ζήτημα της κατανάλωσης, είναι 

αναμφισβήτητα ο Βρετανός οικονομολόγος John Maynard Keynes. Οι απόψεις του 

επέδρασαν σε πολύ σημαντικό βαθμό στη σύγχρονη οικονομική και πολιτική θεωρία 

καθώς επίσης και στις δημοσιονομικές πολιτικές πολλών κυβερνήσεων. Ένα από τα 

πιο σημαντικά στοιχεία της ανάλυσης του Κέυνς είναι η συνάρτηση της συνολικής 

κατανάλωσης. Σύμφωνα με αυτή, οι συνολικές δαπάνες για κατανάλωση εξαρτώνται 

από το πραγματικό εισόδημα, όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι 

δεδομένοι και παραμένουν αμετάβλητοι. Στη συνάρτηση αυτή ο Κέυνς χρησιμοποιεί 

τον όρο οριακή διάθεση για κατανάλωση για τον οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο 

βασικός ψυχολογικός νόμος, επί του οποίου δικαιούμεθα να στηριζώμεθα μετά 

μεγάλης εμπιστοσύνης χάρις εις την γνώσιν μας της ανθρώπινης φύσεως και των 

όσων διδάσκει η πείρα, είναι ότι οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι κατά κανόνα και 

κατά μέσον όρον να αυξάνουν την κατανάλωσίν των όταν αυξάνη το εισόδημά των, 

αλλ' όχι τόσον όσον αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αν Cw είναι το ποσόν το διατιθέμενον 

προς κατανάλωσιν και Yw είναι το εισόδημα, αμφότερα υπολογιζόμενα εις μονάδας 

μισθού, το ΔCw και το ΔΥw έχουν το αυτό σημείον, αλλά το ΔCw είναι μικρότερον. 

Κατά ταύτα το dCw / dYw είναι θετικόν και μικρότερον της μονάδος.» (Keynes J. Μ. 

1950 σελ. 105).  

     Σύμφωνα με την Γενική Θεωρία του Κέυνς (1936), το εθνικό εισόδημα και η 

απασχόληση εξαρτώνται από τις πραγματικές επενδύσεις και τις καταναλωτικές 

δαπάνες, με ανάλογες προσαρμογές των επιτοκίων και των φορολογικών 

συντελεστών. Υποστήριξε ότι η κρατική παρέμβαση στα επιτόκια και στις δημόσιες 

επενδύσεις βοηθούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των υφέσεων, στη 

διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και στην ανάπτυξη. Το ύψος της 

κατανάλωσης (και κατ’ επέκταση της αποταμίευσης που αποτελεί τη βάση της 

οικονομικής ανάπτυξης) εξαρτάται περισσότερο από το ύψος του εισοδήματος και 

λιγότερο από το ύψος του επιτοκίου. 
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      Σύμφωνα με την ανάλυση του Κέυνς, όταν μια οικονομία βρίσκεται σε επίπεδο 

χαμηλότερο από εκείνο της πλήρους απασχόλησης, μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση 

και με τα κατάλληλα μέτρα οικονομικής πολιτικής να φέρει την οικονομία σε 

κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Έτσι, με τη θεωρία του Κέυνς αναγνωρίστηκε για 

πρώτη φορά επίσημα ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή της 

χρησιμοποίησης των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού, για τη σταθεροποίηση 

της οικονομίας. 

     Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την θεωρία του Κέυνς είναι τα 

εξής: 

 Η ιδιωτική κατανάλωση σχετίζεται θετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. 

 Μόνο ένα μέρος οποιουδήποτε νέου ή επιπρόσθετου διαθέσιμου εισοδήματος 

καταναλώνεται και το υπόλοιπο αποταμιεύεται. 

 Ακόμη και αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μηδενικό η κατανάλωση θα είναι 

θετική, αφού τα άτομα έχουν την τάση να δαπανούν τις αποταμιεύσεις τους ή 

να δανείζονται χρήματα ενάντια στις μελλοντικές προοπτικές του 

εισοδήματος προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις καταναλωτικές τους 

ανάγκες. 

     Το ποσό το οποίο το κοινωνικό σύνολο δαπανά στην κατανάλωση εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από το ποσό του εισοδήματός του, από τις υποκειμενικές ανάγκες, τις 

ψυχολογικές τάσεις και τις κοινωνικές συνήθειες . 

     Το ύψος των καταναλωτικών δαπανών αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό των 

συνολικών δαπανών στις περισσότερες οικονομίες. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές 

δαπάνες επομένως επηρεάζουν πολύ το επίπεδο εισοδήματος και της απασχόλησης. 

Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι, κατά κανόνα και κατά μέσο όρο, να αυξήσουν την 

κατανάλωσή τους καθώς αυξάνονται τα εισοδήματά τους. Επομένως η κατανάλωση 

αυξάνεται ανάλογα με τις εισοδηματικές αυξήσεις.  

     Η συνάρτηση κατανάλωσης στην απλή της μορφή είναι μια γραμμική σχέση, η 

οποία λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

C= a+ b (Y-T) 

όπου, 

C= συνολική κατανάλωση 

Υ= ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα 

T= φόροι εισοδήματος 
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a= αυτόνομη κατανάλωση. Δείχνει το ύψος της κατανάλωσης όταν το διαθέσιμο 

εισόδημα είναι μηδενικό 

b= οριακή ροπή για κατανάλωση. Είναι ο λόγος της μεταβολής της κατανάλωσης 

προς τη μεταβολή του εισοδήματος που καταναλώνεται. MPC= ΔC/ΔY .Δείχνει την 

κλίση της συνάρτησης κατανάλωσης. 

 

C 

Y-T 

C=Y-T 

Σχήμα 1 : Γραφική παράσταση συνάρτησης κατανάλωσης. 

 

     Οι παράγοντες οι οποίοι μετατοπίζουν την συνάρτηση κατανάλωσης είναι οι 

παρακάτω : 

1. Η επίδραση του πλούτου .Όταν ο οικιακός πλούτος αυξάνεται οι άνθρωποι 

ξοδεύουν περισσότερα σε κάθε επίπεδο του ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος. 

2. Η καταναλωτική πίστη δηλαδή το σύστημα της παροχής πιστώσεων ή 

βραχυπρόθεσμων δανείων σε καταναλωτές, για αγορές με δόσεις με πίστωση. Μια 

αύξηση στην νομισματική βάση αυξάνει το ταμειακό απόθεμα του τραπεζικού 

συστήματος και του επιτρέπει να επεκτείνει την καταναλωτική πίστη υπό μορφή 

μεγαλύτερων δανειακών διευκολύνσεων. 

 

2.2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

     Σύμφωνα με τους Πετράκη-Κώττη και Κώττη (2000), ο κυριότερος δείκτης του 

παραγόμενου προϊόντος είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Α.Ε.Π. (Gross 
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Domestic Product) και αναφέρεται στην αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης 

χρονικής περιόδου. Ο ρυθμός μεταβολής του Α.Ε.Π. παρουσιάζει διαχρονικές 

αυξομειώσεις οφειλόμενες στις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας που 

προκαλούνται από διάφορα αίτια. Στον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται τα ενδιάμεσα 

αγαθά, δηλαδή τα αγαθά εκείνα που χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής 

για την παραγωγή άλλων αγαθών. Για την εκτίμηση της αξίας του Α.Ε.Π. υπάρχουν 

τρεις διαφορετικές μέθοδοι: η μέθοδος της τελικής δαπάνης, η μέθοδος της 

προστιθέμενης αξίας και η εισοδηματική μέθοδος. Και οι τρεις μέθοδοι δίνουν το ίδιο 

αποτέλεσμα, γιατί απλώς αλλάζει η οπτική από την οποία γίνεται η μέτρηση του 

τελικού προϊόντος. Στην περίπτωση της μεθόδου της προστιθέμενης αξίας ισχύουν τα 

εξής : 

Εθνικό Προϊόν  =Σύνολο προστιθέμενων αξιών στην οικονομία (προστιθέμενη αξία 

από μια επιχείρηση =διαφορά μεταξύ πωλήσεων και αγορών ) 

Στην περίπτωση υπολογισμού του Α.Ε.Π. με την εισοδηματική μέθοδο ισχύει :  

Y=W+ R+ P+ IN+ Tin – Gt  

W: Μισθοί και ημερομίσθια 

R : Έγγειος πρόοδος  

P: Κέρδη  

ΙΝ :Τόκοι 

D : Αποσβέσεις  

Tin : Έμμεσοι φόροι  

Gt : Επιδοτήσεις  

     Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της τελικής δαπάνης, σύμφωνα 

με την οποία μετράται το Α.Ε.Π. υπολογίζοντας τη δαπάνη για καταναλωτικά αγαθά, 

την ακαθάριστη δαπάνη για επενδυτικά αγαθά και τη δαπάνη του κράτους: 

Α.Ε.Π.= συνολική δαπάνη= C+I+G+ (X-M) 

C = δαπάνες για κατανάλωση 

I = δαπάνες για επένδυση 

G = δαπάνες του δημόσιου τομέα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

     Το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος συνεπάγεται 

και υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα και επομένως και υψηλή κατανάλωση. Όταν 

υπάρχει υψηλή κοινωνική κατανάλωση, φυσικό επακόλουθο είναι να ικανοποιούνται 

οι καταναλωτικές ανάγκες των πολιτών, όπως η διατροφή, η ένδυση, οι μεταφορές, 
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τα ταξίδια, η στέγαση κλπ. Επομένως δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

για τη διαρκή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.  

     Η οικονομική ευημερία μιας κοινωνίας εξαρτάται από το είδος, την ποσότητα και 

την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει. Όσο περισσότερα και 

καλύτερα προϊόντα έχει τη δυνατότητα να παράγει τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι 

η σημερινή ή η μελλοντική της κατανάλωση και τόσο υψηλότερο το επίπεδο της 

οικονομικής ευημερίας. 

     Το Α.Ε.Π. μετράει τον όγκο της παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο ευημερίας. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. μετρά το 

βιοτικό επίπεδο μιας χώρας. Παρόλα αυτά όμως η μέτρηση του Α.Ε.Π. παρουσιάζει 

ατέλειες οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία παραγωγής που αφορά την 

ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας. 

Για παράδειγμα, το φαγητό που μαγειρεύει μια νοικοκυρά στο σπίτι δε 

διαφέρει καθόλου από το φαγητό ενός εστιατορίου. Και όμως, η προστιθέμενη 

αξία, με το μαγείρεμα που γίνεται στο σπίτι, δεν υπολογίζεται στο Α.Ε.Π. 

 Το Α.Ε.Π.. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. 

 Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται 

στο Α.Ε.Π. Η ποιότητα όμως , είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας με την 

ποσότητα.  

 Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής. 

 Το Α.Ε.Π. εκφράζει το μέγεθος παραγωγής αλλά όχι και τη σύνθεση, δηλαδή 

το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. Η ευημερία όμως μιας 

οικονομίας σίγουρα επηρεάζεται, αν για παράδειγμα το ποσοστό παραγωγής 

που αντιπροσωπεύει πολεμικά αγαθά μεταβληθεί εις βάρος της σχέσης με τα 

καταναλωτικά αγαθά. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική 

ευημερία των πολιτών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο Α.Ε.Π., είναι η 

κατανομή της παραγωγής (εισοδήματος) ανάμεσα στα μέλη μιας οικονομίας. 

Η κατανομή αυτή όμως, αν βελτιώνεται ή χειροτερεύει, επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά αντίστοιχα τη ζωή των πολιτών. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή 

του Α.Ε.Π. τόσο πιο ψηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, γιατί 

μικραίνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. 

 Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 

παραοικονομίας. Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής 
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δραστηριότητας το οποίο αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή 

θέλουν να αποφύγουν τη φορολόγησή της είτε επειδή είναι παράνομη, όπως 

για παράδειγμα το λαθρεμπόριο. Όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες 

δεν καταγράφονται στο Α.Ε.Π. . 

 

2.2.3 Eπενδύσεις 

     Η δαπάνη για επένδυση σε μια οικονομία αποτελεί μέρος της συνολικής δαπάνης 

και παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του προϊόντος και του 

εισοδήματος. Οι μεταβολές της επένδυσης αποτελούν έναν από τους κυριότερους 

παράγοντες που προκαλούν τις διακυμάνσεις στο προϊόν και το εισόδημα. Σύμφωνα 

με τον Κέυνς το ύψος της ιδιωτικής επένδυσης εξαρτάται από την αναμενόμενη 

απόδοση της επένδυσης και το επιτόκιο που αντιπροσωπεύει το κόστος δανειακών 

κεφαλαίων. Μάλιστα, ονόμασε τις αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων ως 

«Οριακή Αποδοτικότητα του Κεφαλαίου» (Marginal Efficiency of Capital). 

     Η επίδραση του κεφαλαίου και των επενδύσεων τονίζεται σε πολλές περιπτώσεις 

υποδειγμάτων από την δεκαετία του 1940 που είχαν ως κύριο άξονα ανάπτυξης τις 

αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις, μέχρι τα πιο σύνθετα υποδείγματα ενδογενούς 

ανάπτυξης της δεκαετίας του 1980 (Τραχανάς 2003). Οι εμπειρικές μελέτες 

επικεντρώθηκαν αρχικά, στη μελέτη της σχέσης μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και 

φυσικού κεφαλαίου. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή σαν capital fundamentalism 

και ανάγει τη συσσώρευση κεφαλαίου σε θεμελιώδη παράγοντα της οικονομικής 

μεγέθυνσης (King and Levine 1994). Τις περισσότερες φορές στη μέτρηση της 

επίδρασης των επενδύσεων γίνεται η υπόθεση ότι όλα τα είδη των επενδύσεων 

επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό τη διαδικασία της ανάπτυξης. Οι επενδύσεις, όπως 

υπολογίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς περιλαμβάνουν δύο κύριες κατηγορίες: 

 το μηχανολογικό εξοπλισμό (επενδύσεις σε μηχανικά, τεχνολογικά, 

κεφαλαιουχικά αγαθά κλπ.) 

 τον πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ.) 

     Για να προσδιοριστεί αν μια επένδυση είναι συμφέρουσα απαιτείται η γνώση 

τριών στοιχείων:  

1. Δαπάνη για επένδυση (το σύνολο του χρηματικού ποσού που απαιτείται για τα 

κεφαλαιουχικά αγαθά). 



 24

2. Το επιτόκιο αγοράς ( η αμοιβή του χρηματικού κεφαλαίου που δανείζεται κάποιος 

για κάποιο χρόνο). 

3. Η απόδοση της επένδυσης ( PV= R/I+R). 

     Οι Bradford και Summers (1992) έδειξαν ότι οι επενδύσεις σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό αυξάνουν σημαντικά την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, η αύξηση των επενδύσεων σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κατά μία μονάδα αυξάνει κατά μέσο όρο τον κατά 

κεφαλήν ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά 0.3 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που 

δείχνει και την πολύ υψηλή κοινωνική απόδοση της συσσώρευσης κεφαλαίου σε 

εξοπλισμό. Αυτό άλλωστε είναι λογικό γιατί η προηγμένη τεχνολογία και η 

εξειδίκευση ενσωματώνονται ταχύτερα σε αυτές τις επενδύσεις, ενώ προκαλούνται 

και θετικές εξωτερικές επιδράσεις στην οικονομία λόγω της διάχυσης της 

τεχνολογίας. 

 

2.2.4 Δημόσιες δαπάνες 

     Σύμφωνα με το Δαλαμάγκα (1999) ως δημόσιες δαπάνες ορίζονται οι πληρωμές 

που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς μέσω του προϋπολογισμού για την επίτευξη 

ορισμένων στόχων όπως η άριστη κατανομή των παραγωγικών μέσων, η δίκαιη 

διανομή του εισοδήματος, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η οικονομική 

μεγέθυνση.  

     Η σχέση ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη έχει 

προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις καθώς και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επίδρασης των δημόσιων δαπανών στην 

οικονομία έχει αποτελέσει σημείο αντιπαράθεσης στους σύγχρονούς μελετητές.  

     Ο Adolf Wagner το 1883 διατύπωσε το «νόμο της αύξουσας επέκτασης της 

οικονομικής δράσης του δημοσίου». Σύμφωνα με αυτόν, μακροχρόνια οι δημόσιες 

δαπάνες σε κάθε κοινωνία αυξάνονται με πιο γρήγορο ρυθμό από την αύξηση του 

εθνικού προϊόντος της. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες δαπάνες δεν αυξάνουν μόνο 

απόλυτα αλλά και σχετικά, δηλαδή σαν ποσοστό του εθνικού προϊόντος. Η εξέλιξη 

αυτή υποδηλώνει ότι διαχρονικά μεταβιβάζονται ολοένα και περισσότερα 

αναλογικώς μέσα παραγωγής από την ιδιωτική στη δημόσια χρήση καθώς αυξάνεται 
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η σημασία του δημόσιου τομέα. Η θετική συσχέτιση μεταξύ του εισοδήματος μιας 

οικονομίας και των δαπανών του κρατικού τομέα αποδίδεται στην αυξημένη ανάγκη, 

καθώς αναπτύσσεται η οικονομία, για μια σειρά από υπηρεσίες (όπως εθνική άμυνα, 

κοινωνική ασφάλιση, κεντρική γραφειοκρατική υποστήριξη κλπ.), τις οποίες μόνο ο 

δημόσιος τομέας είναι σε θέση να προσφέρει. 

     Οι κυριότεροι παράγοντες που μακροχρόνια συντελούν στην αύξηση των 

δημοσίων δαπανών σύμφωνα με τους Δριτσάκη και Βαζακίδη (2003) είναι : 

 

Η αστικοποίηση του πληθυσμού:  

     Η αστικοποίηση του πληθυσμού συνοδεύεται συνήθως από μία αύξηση των 

δημοσίων δαπανών κυρίως για έργα κοινής ωφέλειας. Οι κατά κεφαλή δημόσιες 

δαπάνες για τον αστικό πληθυσμό είναι συνήθως υψηλότερες από τις κατά κεφαλή 

δημόσιες δαπάνες για τον πληθυσμό της υπαίθρου. 

 

Η αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος και η μεταβολή των καταναλωτικών 

προτύπων:  

     Η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει στην αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος. Η 

αύξηση αυτή, πέρα από τα επίπεδα όπου καλύπτονται βασικές ανάγκες, συνεπάγεται 

την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Όταν αυξάνεται το εισόδημα, ολοένα και 

μεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό εισόδημα που καταναλώνεται διατίθεται σε μη 

βασικά είδη κατανάλωσης όπως τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, τα ταξίδια, η 

διασκέδαση και οι κάθε είδους υπηρεσίες. Η ονομασία «αγαθά πολιτισμού» που 

δίνεται στα είδη της κατηγορίας αυτής πραγματικά αποδίδει τη φύση τους. Το 

χαρακτηριστικό των περισσότερων μη βασικών ειδών κατανάλωσης είναι ότι η 

εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών αυτών είναι μεγαλύτερη από τη 

μονάδα. Αυτό σημαίνει πως όταν αυξάνει το εισόδημα, η ζήτηση για μη βασικά είδη 

κατανάλωσης αυξάνει αναλογικά περισσότερο με την αύξηση του εισοδήματος. Θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί εύλογα ότι τα περισσότερα δημόσια αγαθά και οι 

υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία των αγαθών πολιτισμού. Ελάχιστες δημόσιες 

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

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

μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, αποτελούν αγαθά πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι όταν 

αυξάνει το εισόδημα των καταναλωτών η ζήτησή τους για υπηρεσίες εκπαίδευσης, 

δημόσιας υγείας κτλ, αυξάνει αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του 
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εισοδήματος. Κατά συνέπεια και οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να αυξάνουν 

αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του εισοδήματος, εφόσον η πολιτική 

εξουσία, παρακολουθώντας τις προτιμήσεις των ιδιωτών, ικανοποιεί την αυξανόμενη 

ζήτηση για τα αγαθά αυτά. 

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

     Η τεχνολογική πρόοδος και οι μεταβολές στην οργάνωση της παραγωγής και 

διανομής αποτελούν προϋποθέσεις αλλά και συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης και 

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

στην οργάνωση της παραγωγής συνεπάγονται συνήθως αύξηση των δημόσιων 

δαπανών. 

 

Άλλοι παράγοντες:  

     Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες, στην αύξηση του σχετικού ύψους των 

δημόσιων δαπανών επέδρασε σημαντικά η αλλαγή των αντιλήψεων για το ρόλο και 

τα καθήκοντα του σύγχρονου κράτους. Ανάγκες που από παράδοση θεωρούνταν ότι 

έπρεπε να καλύπτονται με ευθύνη των ιδιωτών, έχουν σήμερα αναληφθεί από το 

κράτος (Καράγεωργας 1980). 

     Μέσα στα πλαίσια κάποιας προσπάθειας οικονομικής εξυγίανσης του δημόσιου 

τομέα η μείωση των δημοσίων δαπανών αποτελεί μια από τις πρώτες παρεμβάσεις 

της κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει πάντα μείωση των πραγματικών 

καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου αλλά απλές εξοικονομήσεις πόρων που 

συνεπάγονται χαμηλότερης ποιότητας ή περιορισμένης προσφοράς δημόσιες 

υπηρεσίες. Το άριστο επίπεδο δημοσίων δαπανών μπορεί να διαφέρει σε κάθε χώρα . 

Οι δημόσιες δαπάνες δείχνουν παραγωγικές σε ορισμένες οικονομίες και 

αντιπαραγωγικές σε άλλες. 

 

     Μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν όλες οι κατηγορίες δημοσίων 

επενδύσεων την ίδια επίδραση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Οι William 

Easterly και Sergio Rebelo (1993) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις σε 

μεταφορές και τηλεπικοινωνίες σχετίζονται θετικά σε πολύ σημαντικό βαθμό με την 

οικονομική μεγέθυνση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από άλλες σχετικές μελέτες. Η 

απόδοση των επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς φαίνεται εξαιρετικά μεγάλη, με 

συνέπεια να αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη 



 27

μιας οικονομίας. Αντίθετα, έχει επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες ότι οι κρατικές 

δαπάνες, που κατευθύνονται σε δημόσια κατανάλωση και μη-παραγωγικές 

δραστηριότητες, έχουν συστηματικά αρνητική επίδραση στο ρυθμό μεγέθυνσης. Η 

αύξηση των δημοσίων δαπανών και της απαιτούμενης φορολογίας για τη 

χρηματοδότησή τους μειώνουν την απόδοση του κεφαλαίου και την παραγωγικότητα 

αποτελώντας σοβαρό αντικίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη. 

     Τέλος, ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που πρέπει να αναφερθεί αφορά τη 

διαχρονική εξέλιξη του μεγέθους του συνόλου του κρατικού τομέα (ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π.) καθώς αναπτύσσεται μια οικονομία. Σύμφωνα με τους Easterly και Rebelo 

(1993), τα στοιχεία από 28 αναπτυγμένες οικονομίες για μια περίοδο που καλύπτει 

σχεδόν 120 έτη (1870-1988) δείχνουν ότι το μερίδιο του κρατικού τομέα στο 

εισόδημα αυξάνεται συνεχώς.  

 

2.2.5 Καθαρές εξαγωγές  

     Οι καθαρές εξαγωγές ορίζονται ως η διαφορά της αξίας των εξαγωγών από την 

αξία των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αποτελούνται από τα προϊόντα που παράγονται 

εγχώρια και πωλούνται στο εξωτερικό ενώ οι εισαγωγές αποτελούνται από τα 

προϊόντα που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται εγχώρια. 

     Οι καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν υπόψη το εμπόριο με 

άλλες χώρες. Οι εξαγωγές προστίθενται στο Α.Ε.Π. γιατί αποτελούν παραγωγή της 

χώρας. Αντίθετα οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, αφαιρούνται από το Α.Ε.Π. για 

το λόγο ότι δεν αποτελούν παραγωγή της χώρας, αλλά ξένων χωρών. Οι καθαρές 

εξαγωγές αντιπροσωπεύουν την καθαρή δαπάνη από το εξωτερικό για τα εγχώρια 

αγαθά και υπηρεσίες, η οποία παρέχει εισόδημα σε εγχώριους παραγωγούς. 

     Οι καθαρές εξαγωγές αποκαλούνται αλλιώς και εμπορικό ισοζύγιο . Σε περίπτωση 

που οι εξαγωγές είναι μικρότερες από τις εισαγωγές (Εξαγωγές<Εισαγωγές ) τότε 

υπάρχει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Στην αντίθετη περίπτωση όταν οι εξαγωγές 

είναι περισσότερες από τις εισαγωγές (Εξαγωγές>Εισαγωγές), υπάρχει πλεόνασμα 

στο εμπορικό ισοζύγιο. Κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν αποτελεί δείκτη υγιούς 

οικονομίας. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο είναι οι 

εξής: 

 Οι προτιμήσεις των ντόπιων και των ξένων καταναλωτών 
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 Οι τιμές των προϊόντων στις εγχώριες και τις ξένες αγορές 

 Η συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 Το εισόδημα των ντόπιων και ξένων καταναλωτών 

 Το μεταφορικό κόστος 

 Η εμπορική πολιτική των κυβερνήσεων 

     Οι εξαγωγές εξαρτώνται από τη συναλλαγματική ισοτιμία και το πραγματικό 

εισόδημα της αλλοδαπής. Μια αύξηση της πραγματικής ισοτιμίας (πραγματική 

υποτίμηση) θα μειώσει τις τιμές των εγχωρίων αγαθών σε ξένο νόμισμα και συνεπώς 

θα αυξήσει τη ζήτηση για εξαγωγές.  

     Αντίστοιχα, οι εισαγωγές εξαρτώνται από την πραγματική ισοτιμία και το εγχώριο 

πραγματικό εισόδημα. Μια αύξηση του εγχωρίου πραγματικού εισοδήματος θα 

αυξήσει τη ζήτηση για εισαγωγές. Μια αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα 

αυξήσει τις εξαγωγές και θα μειώσει τις εισαγωγές. Με μια πραγματική υποτίμηση, 

το ποσό που πληρώνει μια χώρα για κάθε μονάδα εισαγωγών θα αυξηθεί και μπορεί 

να αντισταθμιστεί με μείωση του όγκου τους. 

 

2.3 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 

 

     Ο Jan Tinbergen ασχολήθηκε με την ανάλυση των  επιχειρηματικών κύκλων στη 

Μεγάλη Βρετανία (1870-1914) και στις Η.Π.Α. (1919-1932). Στο βιβλίο του με τίτλο 

«Business Cycles in the United States of America» σε συνεργασία με τον J. J. Polak, 

που εκδόθηκε από την Κοινωνία των Εθνών στη Γενεύη το 1939, επιχειρείται η 

εξήγηση την συνολικών δαπανών για κατανάλωση C ξεκινώντας από σειρές του 

εισοδήματος και των τιμών, διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο μακροοικονομετρικό 

υπόδειγμα με περισσότερες από μια εξισώσεις. Το υπόδειγμα αυτό περιλαμβάνει 32 

εξισώσεις (6 της ζήτησης, 5 της προσφοράς, 10 του χρήματος και 11 του 

σχηματισμού κεφαλαίου), 16 ταυτότητες και 32 ενδογενείς μεταβλητές. Πολλοί 

επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της οικονομετρίας το τοποθετούν στην 

κορυφή του «γενεαλογικού δένδρου» των μακροοικονομετρικών μοντέλων. Το 

υπόδειγμά του είχε σημαντική επίδραση από τρεις απόψεις. Πρώτο, επηρέασε 

μελλοντικές έρευνες, αναπτύσσοντας μια ποσοτική μεθοδολογία στο αντικείμενο της 

ανάλυσης των επιχειρηματικών κύκλων. Δεύτερο, ευνόησε την παραπέρα ανάπτυξη 
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και χρήση της οικονομετρίας. Τρίτο, κατά ένα μέρος ήταν υπεύθυνο για τις μετέπειτα 

εργασίες σε προβλήματα εκτίμησης ενός συστήματος ταυτοχρόνων εξισώσεων.  

     Ο L. Klein  (1950), προέβη στην εκτίμηση των παραμέτρων ενός κεϋνσιανού 

υποδείγματος σε σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων. Ο τρεις εξισώσεις ήταν  

εξισώσεις συμπεριφοράς και οι υπόλοιπες τρεις εξισώσεις ήταν ταυτότητες. Το 

υπόδειγμα αυτό είναι φέρει την ονομασία «υπόδειγμα Ι του Klein» και 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της οικονομίας των Η.Π.Α, του μεσοπολέμου. Η 

εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων, ενώ χρησιμοποιούνται ετήσια δεδομένα της αμερικανικής οικονομίας 

που αναφέρονται στην περίοδο (1921-1941).  

     Το εκτιμημένο απλό υπόδειγμα Ι του Klein είναι το παρακάτω: 

 

C = 16,79 + 0,800 ( WP + WG ) + 0,020 Π + 0,235 Π -1  
 

Ι = 17,78 + 0,231 Π + 0,546 Π -1 - 0,146 Κ -1  
 

WP = 1,60+0.420 (Y+T-WG) + 0,164 (Y+T-WG)-1 + 0,135 t  
 

Υ = C + I + G  

 

Π = Υ - WP - Τ  

 

Κ = Κ.-1+ I 

 

όπου Υ είναι το συνολικό προϊόν, C η συνολική κατανάλωση, Ι οι συνολικές καθαρές 

επενδύσεις, WP οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, Π τα κέρδη, Κ τα αποθέματα του 

κεφαλαίου στο τέλος του χρόνου, G οι κρατικές δαπάνες εκτός από τους μισθούς, WG 

οι μισθοί του δημόσιου τομέα, Τ οι φόροι από τις επιχειρήσεις και t ο χρόνος. 

     Το μοντέλο που αναπτύχθηκε από το London Business School (LBS) έχει 

χρησιμοποιηθεί με μεγάλη συχνότητα για μακροοικονομικές προβλέψεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου από το 1966. Το μοντέλο αυτό είναι μη γραμμικό και βασίζεται 

σε τριμηνιαία στοιχεία. Παλαιότερες εκδοχές έχουν περιγραφεί από τον Ball et al και 

από τους Ball, Bums and Warburton, ενώ στα πρώιμα στάδιά του ακολουθούσε την 

κεϋνσιανή παραδοσιακή μορφή όπως περιγράφεται από τους Klein and Goldberger 
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(1955). Παρόλα αυτά το μοντέλο στα μέσα της δεκαετίας του 1970 εμφάνισε μεγάλες 

αλλαγές. Το μοντέλο του LBS διατηρεί την βασική του μορφή αλλά έχουν προταθεί 

και πολλές παραλλαγές. Το μοντέλο βασίζεται στα στοιχεία των εθνικών 

λογαριασμών και στις εξισώσεις στις οποίες περιλαμβάνει, περιέχονται στοιχεία όπως 

η κατανάλωση, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές. 

Η συνάρτηση κατανάλωσης έχει την εξής μορφή: 

 

C =a10 YD a11 ra12 p-a13 ([W+H]/P) a14 

 

Όπου : 

C: συνολική κατανάλωση 

YD: διαθέσιμο εισόδημα  

r: επιτόκιο  

p: πληθωρισμός  

([W+H]/P) : πραγματικός καθαρός οικονομικός πλούτος συν την πραγματική αξία 

του οικιακής αποταμίευσης. 

     Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του πλούτου με την πάροδο του χρόνου 

απεικονίζει την προγραμματισμένη συσσώρευση και αποσυσσώρευσή του, καθώς  

και τα κέρδη και τις απώλειες του κεφαλαίου λόγω των αλλαγών στις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων. 

     Το επιτόκιο συλλαμβάνει τη σχέση υποκατάστασης μεταξύ της τρέχουσας και 

μελλοντικής κατανάλωσης. Η εισοδηματική επίδραση της μεταβολής των επιτοκίων 

συμπεριλαμβάνεται στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Επιπλέον, οι αλλαγές στο 

επίπεδο τιμών αλλάζουν την πραγματική αξία του πλούτου και επομένως έχουν 

επιπτώσεις στην κατανάλωση. Η άνοδος στον πληθωρισμό θα πιέσει την κατανάλωση 

και επομένως θα αυξήσει την αποταμίευση και τον ονομαστικό πλούτο. 

 

Η γενική μορφή της συνάρτησης επενδύσεων είναι  

 

I = a20 r –a21 Ya22 πα23 

 

Όπου  

Ι:συνολικές επενδύσεις  

Υ: παραγωγή 
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π: το μερίδιο των κερδών στο συνολικό εισόδημα 

r: επιτόκιο  

     Οι επενδύσεις εξαρτώνται από το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και την 

παραγωγή ενώ εξαρτώνται αρνητικά από την αύξηση των επιτοκίων. 

Η γενική μορφή της συνάρτησης των εξαγωγών είναι : 

 

X =a30 (P/PW)a31 WTa32

 

Όπου  

Χ: είναι οι συνολικές μη πετρελαϊκές εξαγωγές   

Ρ: εγχώρια τιμή  

PW: παγκόσμια τιμή  

WT: παγκόσμιο εμπόριο 

     Οι εξαγωγές εξαρτώνται από την παγκόσμια ζήτηση για τα διάφορα προϊόντα και 

την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Ο λόγος που το μοντέλο αναφέρεται σε μη 

πετρελαϊκές εξαγωγές είναι ότι οι εξαγωγές των καυσίμων δεν έχουν ελαστικότητα 

τιμών. 

Η συνάρτηση εισαγωγών περιγράφεται ως εξής: 

 

IM = a40(P/PW)-a41 Ya42

 

Όπου IM είναι οι συνολικές εισαγωγές 

PW : παγκόσμια τιμή 

Ρ: εγχώρια τιμή 

Υ: παραγωγή 

 

     Η συνάρτηση των εισαγωγών εξαρτάται από τις παγκόσμιες και εγχώριες τιμές 

των προϊόντων καθώς και από την παραγωγή.  

     Επίσης οι Μεταξόγλου και Δριτσάκης (2004) πραγματοποίησαν διερεύνηση της 

οικονομικής πολιτικής της Αυστρίας για την χρονική περίοδο 1965 – 1993 με ένα 

μικρό διαρθρωτικό οικονομετρικό υπόδειγμα. Το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε 

αποτελείται από τέσσερις συναρτήσεις που περιγράφουν τη διαρθρωτική 

συμπεριφορά των μεταβλητών στην κατανάλωση, στις τιμές, στις επενδύσεις και στις 
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εισαγωγές και μια ταυτότητα που επαληθεύεται λογιστικά. Η ταυτοποίηση των 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση είναι τα εξής: 

C = Ιδιωτική κατανάλωση. 

Y = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

P = Δείκτης τιμών εγχώριων προϊόντων. 

R = Επιτόκιο δανεισμού. 

I = Επενδύσεις. 

M = Εισαγωγές. 

PM = Δείκτης τιμών εισαγόμενων προϊόντων. 

G = Δημόσιες δαπάνες. 

X = Εξαγωγές. 

u = Διαταρακτικός όρος. 

 

Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από την παραπάνω μελέτη είναι : 

Η συνάρτηση κατανάλωσης (Ct) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Υt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση. 

 Την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου (Ct-1). Η κατανάλωση της 

μιας περιόδου εξαρτάται από την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου. 

 

Ct = a0Yt
a1 Ct-1

a2eu1t 

 

όπου: a0, a1>0 και 0<a2<1 παράμετροι προς εκτίμηση και u1t διαταρακτικός όρος. 

 

Η συνάρτηση των τιμών (Pt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:  

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Υt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο των τιμών.  

 Το ύψος του επιτοκίου δανεισμού (Rt). Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο 

δανεισμού τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των τιμών. 

 Τις τιμές της προηγούμενης περιόδου (Pt-1). Οι τιμές της μιας περιόδου 

εξαρτώνται από τις τιμές της προηγούμενης περιόδου. 
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Pt = b0Yt β1 Rt
b2Pt-1

b3 eu2t 

 

όπου b0, b1>0, b2>0 και 0<b3<1 παράμετροι προς εκτίμηση και u2t διαταρακτικός 

όρος. 

Η συνάρτηση των επενδύσεων (Ιt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν τόσο υψηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

 Το επιτόκιο δανεισμού της προηγούμενης περιόδου (Rt-1). Όσο υψηλότερο 

είναι το επιτόκιο δανεισμού της προηγούμενης περιόδου τόσο χαμηλότερες 

είναι οι επενδύσεις. 

 Οι επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου (Ιt-1). Οι επενδύσεις της μιας 

περιόδου εξαρτώνται από τις επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου. 

 

It = c0Ytc1Rt-1
c2It-1

c3eu3t

 

όπου c0, c1>0, c2<0 και 0<c3<1 παράμετροι προς εκτίμηση και u3t διαταρακτικός 

όρος. 

 

Η συνάρτηση των εισαγωγών (Μt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:  

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της προηγούμενης περιόδου (Υt-1). Όσο 

υψηλότερο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της προηγούμενης περιόδου 

τόσο υψηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

 Το δείκτη τιμών των εγχώριων προϊόντων (Pt). Όσο υψηλότερος είναι ο 

δείκτης τιμών των εγχώριων προϊόντων τόσο υψηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

 Το δείκτη τιμών των εισαγόμενων προϊόντων (ΡΜt). Όσο υψηλότερος είναι ο 

δείκτης τιμών των εισαγόμενων προϊόντων τόσο χαμηλότερες είναι οι 

εισαγωγές. 

 

Mt = d0Yt-1 
d1Pt d2PMt d3eu4t

 

όπου d0, d1>0, d2>0 και d3<0 παράμετροι προς εκτίμηση και u4t ο διαταρακτικός όρος. 

Η ταυτότητα που συνδέει τις παραπάνω διαρθρωτικές συναρτήσεις είναι η εξής: 
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Yt = Ct + It + Gt + Xt - Mt 

 

όπου: 

Gt = Δημόσιες δαπάνες. 

Xt = Εξαγωγές. 

 

2.4 Συμπεράσματα 

 
     Οι παραπάνω μελέτες καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

μελέτη της θεωρητικής βιβλιογραφίας καταδεικνύουν ότι η μελέτη των 

μακροοικονομικών μεγεθών αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο. Η 

κατανάλωση, το Α.Ε.Π., οι επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες και οι καθαρές 

εξαγωγές, όπως προκύπτει και από την μελέτη της θεωρίας, αποτελούν εξαιρετικής 

σημασίας στοιχεία για την μελέτη της οικονομίας. Τα μεγέθη αυτά αλληλεξαρτώνται 

και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την εκτίμηση τους. Βέβαια κάθε οικονομία 

επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων, που απαρτίζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της. Επομένως είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη πολλά στοιχεία προκειμένου να μπορεί να λάβει χώρα η οποιαδήποτε 

εκτίμηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως η σχέση μεταξύ των μακροοικονομικών 

μεγεθών που μελετώνται είναι δυνατό να περιγραφεί με ένα σύνολο εξισώσεων, το 

οποίο διαφέρει σε κάθε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ .ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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3.1 Εισαγωγή 

 
     Προκειμένου να μελετηθεί η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτείται ένα 

σύστημα εξισώσεων, το οποίο θα ερμηνεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

οικονομικά φαινόμενα. 

     Οι μεταβλητές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρούσα μελέτη είναι:  

 

CCO : Ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιμές  

YCO : Εισόδημα, σύνολο διαθέσιμων πόρων σε σταθερές τιμές  

ICO   : Συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

Μ       : Συνολικές εισαγωγές 

GCO  : Δημόσιες δαπάνες  

Χ        : Συνολικές εξαγωγές 

 

     Τα στατιστικά στοιχεία ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Οικονομικών http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco 

και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 2008. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται σε εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε σταθερές τιμές.  

     Η εκτίμηση των συναρτήσεων πραγματοποιείται με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Αφού υπολογιστούν οι κατάλληλες εξισώσεις και παρουσιαστεί το 

προτεινόμενο υπόδειγμα πραγματοποιούνται διαγνωστικοί έλεγχοι προκειμένου να 

ελεγχθεί αν παραβιάζονται οι υποθέσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή των 

παλινδρομήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι εξής : 

 

 Έλεγχος προσήμων 

 Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών  

 Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( R2 )  

 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης  

 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας  

 Έλεγχος εξειδίκευσης  

 Έλεγχος κανονικότητας 

 Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας 

 Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος  

 Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών  

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco
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 Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων 

 

     Επιπλέον εξετάζουμε την αλληλεπίδραση των εξισώσεων που προέκυψαν, με τη 

χρησιμοποίηση ενός συστήματος εξισώσεων. Για τον υπολογισμό του συστήματος 

εξισώσεων χρησιμοποιούμε την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια  

(2SLS). Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα του κεφαλαίου.  

 

3.2 Προτεινόμενο υπόδειγμα  

 

     Σύμφωνα με τα δεδομένα του δείγματος και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

Α) Η συνάρτηση κατανάλωσης (CCOt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (YCOt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση. 

 Την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου (CCOt-1). Η κατανάλωση της 

μιας περιόδου εξαρτάται από την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου. 

 Την κατανάλωση πριν από δύο περιόδους (CCOt-2). 

 

CCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt-1+a3*CCOt-2 + ε1t → πρώτη διαρθρωτική 

εξίσωση 

 

Β) Η συνάρτηση επενδύσεων (ΙCOt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (YCOt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της προηγούμενης περιόδου (YCOt-1).  

 Τις επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου (ICO t-1 ). 

 

ICOt= b0+b1*YCOt +b2*YCOt-1+b3*ICO t-1 + ε2t  → δεύτερη διαρθρωτική 

εξίσωση 
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Γ) Η συνάρτηση εισαγωγών (Mt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (YCOt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της προηγούμενης περιόδου (YCOt-1).  

 Τις εισαγωγές της προηγούμενης περιόδου (Mt-1). 

 

Mt =go + g1YCOt +g2YCOt-1 +g3Mt-1+ε3t    → τρίτη διαρθρωτική εξίσωση 

 

Όπου:   

  εi : διαταρακτικοί όροι 

  ai, bi, gi : παράμετροι προς εκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Πίνακας 1 Παρουσίαση στοιχείων για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΕΤΟΣ 

(t) 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

GROSS 

FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(ICO) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

IMPORTS 

(M) 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

GROSS 

DOMESTIC 

PRODUCT 

(YCO) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

EXPORTS 

(X) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

CONSUMPTION 

(CCO) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

GROSS FIXED 

CAPITAL 

FORMATION 

(GCO) 

1981 74,8417 89,2216 573,783 106,3124 341,97 139,8805 

1982 79,3404 93,6208 585,789 107,4954 345,7033 146,8707 

1983 83,3476 99,767 607,018 109,6595 360,2111 153,5668 

1984 90,9294 109,6191 623,229 117,0519 368,5484 156,3184 

1985 94,7199 112,3792 645,664 123,9027 382,8688 156,5518 

1986 96,795 120,1041 671,572 129,0624 407,6166 158,2021 

1987 105,9723 129,5749 702,209 136,6242 430,051 159,1364 

1988 121,7059 146,1367 737,545 137,4379 463,4096 161,1283 

1989 129,1263 156,9812 754,371 143,6993 479,5832 158,9434 

1990 126,2683 157,8646 760,25 151,2875 484,2582 156,3006 

1991 116,0128 150,9013 749,664 151,0456 476,927 156,5799 

1992 114,9652 161,107 750,764 157,3373 478,9254 160,6431 

1993 114,6839 166,454 767,447 164,3928 492,5668 162,2575 

1994 119,9481 176,3061 800,295 179,4919 507,1463 170,0148 

1995 123,4711 186,0641 824,723 196,4447 516,8493 174,022 

1996 130,1786 204,1808 848,52 213,6922 537,1967 171,6333 

1997 139,035 224,0088 876,583 231,1014 557,5134 172,942 

1998 158,0685 244,7846 908,199 238,3126 581,3732 175,2293 

1999 162,7535 264,162 939,737 247,2149 611,4046 182,526 

2000 167,172 287,793 976,533 269,819 640,089 187,246 

2001 171,4946 301,5412 1000,569 277,9507 659,8012 192,8637 

2002 177,7493 316,3293 1021,551 280,7308 683,2177 196,1825 

2003 179,6722 323,1558 1050,238 285,8885 703,6973 204,1358 

2004 188,8366 345,5311 1081,229 300,2208 725,6475 212,0552 

2005 193,4497 370,0395 1104,724 323,9305 741,3871 215,9962 

2006 205,9435 402,457 1136,239 360,4389 752,7577 219,5559 

2007 221,9058 399,4532 1165,318 350,2557 768,9107 223,699 

2008 214,5711 396,1771 1171,727 353,6556 776,2967 223,3807 

 

Πηγή : http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco  

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco
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3.3 Εκτίμηση του υποδείγματος 

 

3.3.1 Συνάρτηση προσδιορισμού κατανάλωσης  

     Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείγματος και μετά από σειρά δοκιμών με το 

λογισμικό Eviews 3.1 καταλήξαμε ότι η συνάρτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 

 

CCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt-1+a3*CCOt-2 + ε1t    

Όπου : 

CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιμές  

YCO : το εισόδημα σε σταθερές τιμές  

 

     Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν με την βοήθεια του 

λογισμικού Eviews 3.1 είναι τα εξής: 

 

Πίνακας 2 Εκτίμηση OLS της συνάρτησης κατανάλωσης 

Dependent Variable: CCO 

Method: Least Squares 

Date: 02/12/10   Time: 09:07 

Sample(adjusted): 1983 2008 

Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -42.45604 10.90401 -3.893616 0.0008 

YCO 0.381534 0.072027 5.297120 0.0000 

CCO(-1) 0.802895 0.190789 4.208280 0.0004 

CCO(-2) -0.315107 0.129100 -2.440801 0.0232 

R-squared 0.998699     Mean dependent var 561.0867 

Adjusted R-squared 0.998522     S.D. dependent var 132.0586 

S.E. of regression 5.077772     Akaike info criterion 6.228260 

Sum squared resid 567.2429     Schwarz criterion 6.421814 

Log likelihood -76.96739     F-statistic 5629.122 

Durbin-Watson stat 1.468512     Prob(F-statistic) 0.000000 
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     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη συνάρτηση είναι η εξής: 

CCO = -42.45604 + 0.381534 *YCO+ 0.802895 *CCO (-1) - 0.315107*CCO (-2)   

R-squared =0.998699 

Prob      [0.0008]          [0.0000]                     [0.0004]    [0.0232] 

3.3.2 Συνάρτηση προσδιορισμού επενδύσεων 

     Μετά την επεξεργασία των στοιχείων του δείγματος και μια σειρά δοκιμών με το 

λογισμικό Eviews 3.1 συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση των επενδύσεων  λαμβάνει 

την παρακάτω μορφή: 

ICOt= b0+b1*YCOt +b2*YCOt-1+b3*ICO t-1 + ε2t   

Όπου : 

ICO : οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές  

YCO : το εισόδημα σε σταθερές τιμές  

     Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται, όπως και στην περίπτωση της 

συνάρτησης κατανάλωσης, με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν με την βοήθεια του λογισμικού Eviews 3.1 είναι τα 

εξής:  

Πίνακας 3 Εκτίμηση OLS της συνάρτησης επενδύσεων 

Dependent Variable: ICO 

Method: Least Squares 

Date: 02/12/10   Time: 09:08 

Sample(adjusted): 1982 2008 

Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -13.83510 9.970525 -1.387600 0.1786 

YCO 0.385718 0.089813 4.294665 0.0003 

YCO(-1) -0.337339 0.116452 -2.896821 0.0081 

ICO(-1) 0.779359 0.176866 4.406495 0.0002 

R-squared 0.990272     Mean dependent var 141.7821 

Adjusted R-squared 0.989003     S.D. dependent var 41.59162 

S.E. of regression 4.361525     Akaike info criterion 5.919474 

Sum squared resid 437.5268     Schwarz criterion 6.111450 

Log likelihood -75.91290     F-statistic 780.4435 

Durbin-Watson stat 1.729322     Prob(F-statistic) 0.000000 

    



 42

     Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η εκτιμημένη συνάρτηση είναι η εξής: 

 

ICO = -13.83510 + 0.385718 *YCO- 0.337339 *YCO (-1) + 0.779359*ICO (-1)   

R-squared =0.990272 

Prob      [0.1786 ]          [0.0003 ]             [ 0.0081]             [0.0002 ] 

3.3.3. Συνάρτηση προσδιορισμού συνολικών εισαγωγών 

     Μετά την επεξεργασία των στοιχείων του δείγματος και μια σειρά δοκιμών με το 

λογισμικό Eviews 3.1 καταλήγουμε  ότι η  ότι η συνάρτηση των  συνολικών 

εισαγωγών  λαμβάνει την παρακάτω μορφή: 

 

Mt =go + g1YCOt +g2YCOt-1 +g3Mt-1+ε3t

Όπου : 

YCO : το εισόδημα σε σταθερές τιμές  

     Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μετά την εκτίμηση της συνάρτησης με την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) έχουν ως εξής:  

 

Πίνακας 4 Εκτίμηση OLS της συνάρτησης εισαγωγών 

Dependent Variable: M 

Method: Least Squares 

Date: 02/12/10   Time: 09:53 

Sample(adjusted): 1982 2008 

Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -67.81902 28.35413 -2.391857 0.0253 

YCO 0.514494 0.122746 4.191532 0.0003 

YCO(-1) -0.371814 0.135769 -2.738580 0.0117 

M(-1) 0.755514 0.110989 6.807098 0.0000 

R-squared 0.995964     Mean dependent var 223.9442 

Adjusted R-squared 0.995437     S.D. dependent var 101.5622 

S.E. of regression 6.860363     Akaike info criterion 6.825351 

Sum squared resid 1082.485     Schwarz criterion 7.017327 

Log likelihood -88.14225     F-statistic 1891.760 

Durbin-Watson stat 1.719332     Prob(F-statistic) 0.000000 
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     Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα η συνάρτηση λαμβάνει την παρακάτω 

μορφή: 

 

M = -67.81902 + 0.514494 *YCO -0.371814 * YCO (-1) + 0.755514 M (-1) 

R-squared = 0.995964 

Prob      [0.0253]          [0.0003]             [0.0117]                [0.0000 ] 

 

3.3.4 Διαγνωστικοί έλεγχοι  

     Οι διαγνωστικοί έλεγχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση σε αυτούς .Σε περίπτωση σφάλματος οι έλεγχοι υποθέσεων είναι 

αναξιόπιστοι και οι προβλέψεις του υποδείγματος θα εμφανίζουν ασυνέπεια και 

μεροληψία. Οι έλεγχοι οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν παρακάτω σε καθεμιά 

συνάρτηση ξεχωριστά είναι οι εξής : 

 

Έλεγχος προσήμων:   

     Αρχικά ελέγχουμε αν τα πρόσημα των συντελεστών συμβαδίζουν με την 

οικονομική θεωρία. Ο έλεγχος αυτός είναι εξαιρετικής σημασίας γιατί περίπτωση που 

παρουσιάζεται σφάλμα, σημαίνει ότι η συνάρτηση που επιλέχθηκε είναι ακατάλληλη 

για περαιτέρω επεξεργασία και απορρίπτεται. 

 

Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών :  

     Ελέγχουμε αν οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Αν τα probabilities των συντελεστών είναι μικρότερα από το 

επίπεδο σημαντικότητας, τότε θεωρούμε ότι οι τιμές που προκύπτουν είναι 

στατιστικά σημαντικές και επομένως αποδεκτές.  

 

Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( R2 ) : 

     Ο συντελεστής παλινδρόμησης ονομάζεται και συντελεστής προσδιορισμού. 

Αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο για να ελέγξουμε την αξία του απλού γραμμικού 

μοντέλου, το οποίο προσαρμόζουμε στα δεδομένα. Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 

εκφράζει το ποσοστό της μεταβλητότητας των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής 

που εξηγείται, μέσω του μοντέλου, από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Όσο πιο κοντά 
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βρίσκεται η τιμή του R2 στην μονάδα, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η γραμμική σχέση 

εξάρτησης των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. 

 

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :  

     Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο παρατηρείται κατά τη μελέτη 

χρονολογικών σειρών είναι αυτό της αυτοσυσχέτισης ,δηλαδή της συσχέτισης μεταξύ 

των ερμηνευτικών μεταβλητών και των διαταρακτικών όρων .  

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπάρχει αυτοσυσχέτιση είναι οι εξής: 

 Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τις μεταβλητές που 

περιλαμβάνει. 

 Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τη συναρτησιακή του 

σχέση. 

 Λαθεμένη εξειδίκευση του υποδείγματος ως προς τη δυναμική διάρθρωση του 

φαινομένου. 

     Σύμφωνα με τον Κάτο (2004) αν αγνοήσουμε την αυτοσυσχέτιση στα σφάλματα 

και χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, οι συνέπειες που θα 

έχουμε στα αποτελέσματα είναι οι εξής: 

 

 Ο εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων των συντελεστών παλινδρόμησης 

είναι ακόμα γραμμικός , αμερόληπτος και συνεπής. 

 Ο εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων των συντελεστών παλινδρόμησης 

δεν είναι αποτελεσματικός. 

 Τα τυπικά σφάλματα του εκτιμητή των ελαχίστων τετραγώνων των 

συντελεστών παλινδρομήσεως δε συνεχίζουν να είναι αμερόληπτα και είναι 

ασυνεπή.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι  

 οι προβλέψεις του υποδείγματος να είναι ακόμα αμερόληπτες και συνεπείς.  

 οι προβλέψεις του υποδείγματος να είναι μη αποτελεσματικές. 

 οι έλεγχοι υποθέσεων, καθώς και ο σχηματισμός των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης να είναι αναξιόπιστοι.  

     Ο έλεγχος πραγματοποιείται για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πραγματοποιείται με 

τον έλεγχο της τιμής του δείκτη Durbin – Watson καθώς και με το Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test . Ο έλεγχος των Durbin – Watson αποτελεί τον 

περισσότερο διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο 
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διαταρακτικό όρο. Οι τιμές του δείκτη D-W για να είναι αποδεκτές, ώστε να 

απορριφθεί η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, πρέπει να έχουν την τιμή 1.5 έως 2.5. Στην 

περίπτωση του Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test για να αποδειχθεί η μη 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρέπει το probability να είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας : 

     Μια από της υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης είναι ότι οι διαταρακτικοί 

όροι (σφάλματα) εt έχουν την ίδια διακύμανση η οποία είναι σταθερή για όλες τις 

τιμές του t. H διατύπωση της υπόθεσης είναι η εξής: 

Var (et) = σ2 για t = 1, 2………η.  

     Αν η υπόθεση αυτή δεν ισχύει τότε υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στους 

διαταρακτικούς όρους. Το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας παρουσιάζεται 

συνήθως σε διαστρωματικά στοιχεία και το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης σε 

διαχρονικά στοιχεία. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που η 

ετεροσκεδαστικότητα απαντάται και σε διαχρονικά στοιχεία. 

     Σύμφωνα με τον Κάτο (2004) αν αγνοήσουμε την ετεροσκεδαστικότητα στα 

σφάλματα και χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, τότε οι 

συνέπειες στα αποτελέσματα θα είναι οι εξής : 

 Ο εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων των συντελεστών παλινδρομήσεως 

είναι ακόμα γραμμικός, αμερόληπτος και συνεπής. 

 Ο εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων των συντελεστών παλινδρομήσεως 

δεν είναι αποτελεσματικός. 

 Τα τυπικά σφάλματα του εκτιμητή των ελαχίστων τετραγώνων των 

συντελεστών παλινδρομήσεως δεν συνεχίζουν να είναι αμερόληπτα και είναι 

ασυνεπή.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι  

 οι προβλέψεις του υποδείγματος να είναι ακόμα αμερόληπτες και συνεπείς.  

 οι προβλέψεις του υποδείγματος να είναι μη αποτελεσματικές. 

 οι έλεγχοι υποθέσεων, καθώς και ο σχηματισμός των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης να είναι αναξιόπιστοι.  

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με το White Heteroskedasticity Test. Εφόσον το 

probability είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 5%, τότε δεχόμαστε ότι 

δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα.  
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Έλεγχος εξειδίκευσης : 

     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 στη 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). Ο γενικός έλεγχος διερεύνησης των 

σφαλμάτων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος είναι ο έλεγχος RESET (Regression 

Specification Error Test) που προτάθηκε από τον Ramsey το1969. Ο έλεγχος αυτός 

χρησιμοποιεί τα τετράγωνα των εκτιμημένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. 

     Με το Ramsey RESET Test ελέγχουμε λοιπόν την εξειδίκευση της συνάρτησης. 

Αν το probability είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 5%, τότε 

δεχόμαστε ότι συνάρτηση παρουσιάζει εξειδίκευση.  

 

Έλεγχος κανονικότητας.  

     Μια από τις βασικές υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης είναι η υπόθεση 

της κανονικότητας των διαταρακτικών 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 μέγιστης 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 Χ2. 

     Με το Histogram Normality Test γίνεται έλεγχος της κανονικότητας των 

καταλοίπων, κάτι που είναι απαραίτητο για να εφαρμοστεί η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων. Οι Jarque and Bera (1980), πρότειναν τον έλεγχο για την κανονικότητα 

των καταλοίπων ο οποίος χρησιμοποιεί την ασυμμετρία και την κύρτωση των 

καταλοίπων. Όταν ο δείκτης Jarque-Bera  είναι μεγαλύτερος από το επίπεδο 

σημαντικότητας αποδεχόμαστε ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.  
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Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας.  

     Το Chow Breakpoint Test ελέγχει την διαρθρωτική σταθερότητα χρησιμοποιώντας 

ένα σημείο διακοπής, προκειμένου να χωριστούν τα αρχικά δεδομένα. Δεχόμαστε ότι 

υπάρχει διαρθρωτική σταθερότητα όταν το probability του Log likelihood ratio είναι 

μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 5%.  

 

Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος : 

     Ο έλεγχος Theil υλοποιείται με τον υπολογισμό της αναλογίας μεροληψίας, της  

αναλογίας διακυμάνσεως και της αναλογία συνδιακυμάνσεως. Θεωρούμε ότι η 

προβλεπτική ικανότητα είναι πολύ καλή όταν η αναλογίες μεροληψίας και 

διακυμάνσεως είναι πολύ μικρές και τείνουν στο μηδέν, ενώ η αναλογία 

συνδιακυμάνσεως όταν τείνει στην μονάδα . 

 

Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών : 

     Με τον έλεγχο CUSUM of Squares ελέγχεται η σταθερότητα των συντελεστών 

των συναρτήσεων. Στο διάγραμμα που προκύπτει μετά από την υλοποίηση του 

ελέγχου με το στατιστικό πακέτο ελέγχουμε τη γραμμή των τετραγώνων των 

συσσωρευτικών αθροισμάτων. Όταν αυτή περιέχεται μέσα στα όρια τότε θεωρούμε 

ότι οι συντελεστές είναι σταθεροί. 

 

Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων: 

     Το διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων μας δείχνει αν οι εκτιμημένες τιμές είναι 

κοντά στις πραγματικές. Επομένως δείχνει αν η συνάρτηση που χρησιμοποιήσαμε 

είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.  

 

     Παρακάτω εφαρμόζουμε τους διαγνωστικούς ελέγχους και τα αποτελέσματά τους 

σε κάθε συνάρτηση ξεχωριστά.  

 

 

 

 

 

 

 



 48

Α) Συνάρτηση κατανάλωσης  

 
Έλεγχος προσήμων:  

 

     Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος των προσήμων. Σύμφωνα με τη θεωρία όταν 

αυξάνεται το εισόδημα αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγματι αυτό ισχύει στην 

παραπάνω συνάρτηση καθώς το πρόσημο της ερμηνευτικής μεταβλητής YCO είναι 

θετικό. Άρα η συνάρτηση συμβαδίζει με την θεωρία και μπορούμε να προχωρήσουμε 

στους υπόλοιπους ελέγχους.  

 

Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών  

 

     Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ο έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών 

με επίπεδο σημαντικότητας 5%. Παρατηρούμε ότι τα probabilities των συντελεστών 

είναι a0  [ 0.0008 ] , a1 [ 0.0000 ] , a2 [0.0004 ] και a3 [0.0232 ]. Στο υπόδειγμα οι 

συντελεστές a0, a1, a2 και a3 είναι στατιστικά σημαντικοί γιατί οι επιμέρους 

πιθανότητες είναι μικρότερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  

 

Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( R2 ) 

 

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο συντελεστής παλινδρόμησης είναι R2=0.998699. 

Επομένως η συνάρτηση ερμηνεύει το 99.8699% της συνολικής μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής.  

 

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης : 

 

Durbin – Watson 

     Με τον παραπάνω δείκτη εξετάζεται η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. Παρατηρούμε ότι 

η τιμή του είναι ίση με 1.468512. Ο δείκτης είναι οριακά έξω από το επιθυμητό 

επίπεδο [1.5 -2.5 ] . Συνεχίζοντας όμως σε περαιτέρω ελέγχους διαπιστώνουμε πως 

δεν παρουσιάζεται πρόβλημα στην πορεία των αποτελεσμάτων.  
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

     Με την βοήθεια του Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ελέγχουμε την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης δηλαδή αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ερμηνευτικών 

μεταβλητών και των διαταρακτικών όρων. Παρατηρούμε ότι το probability είναι ίσο 

με 0.342320 , που είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05 . Οπότε 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται αυτοσυσχέτιση.  

 

Πίνακας 5 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης συνάρτησης κατανάλωσης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.898734 Probability 0.422902 

Obs*R-squared 2.144019 Probability 0.342320 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας : 

 

     Με το White Heteroskedasticity Test ελέγχεται η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, 

προκειμένου να διαπιστώσουμε αν οι διαταρακτικοί όροι δεν έχουν την ίδια 

διακύμανση. Το pobability είναι ίσο με 0.590794 που είναι μεγαλύτερο από το 

επίπεδο σημαντικότητας 0.05, οπότε δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα.  

 

Πίνακας 6 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας συνάρτησης κατανάλωσης 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.687820 Probability 0.661959 

Obs*R-squared 4.639610 Probability 0.590794 

 

Έλεγχος της εξειδίκευσης 

 

     Με το Ramsey RESET Test γίνεται έλεγχος της εξειδίκευσης της συνάρτησης 

κατανάλωσης. Το probability έχει την τιμή 0.083866 που είναι μεγαλύτερο από το 

επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Επομένως η συνάρτηση παρουσιάζει εξειδίκευση.  

 

Πίνακας 7 Έλεγχος εξειδίκευσης  συνάρτησης κατανάλωσης 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.557837 Probability 0.124687 

Log likelihood ratio 2.988339 Probability 0.083866 
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Έλεγχος κανονικότητας 

 

     Πραγματοποιείται έλεγχος κανονικότητας με το Histogram Normality Test. 

Παρατηρούμε ότι το ραβδόγραμμα πλησιάζει αρκετά την κανονική κατανομή. 

Ελέγχουμε το probability του δείκτη Jarque-Bera, για τον έλεγχο κανονικότητας των 

καταλοίπων, ο οποίος είναι ίσος με 0.621885, μεγαλύτερος από το επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05. Επομένως διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα μη 

κανονικότητας.  
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Series: Residuals 
Sample 1983 2008 
Observations 26

Mean   5.42E-14 
Median -0.532509 
Maximum  7.971645 
Minimum -8.456763 
Std. Dev.   4.763372 
Skewness   0.091204 
Kurtosis   2.081496 

Jarque-Bera  0.949999 
Probability  0.621885 

 
Σχήμα 2: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων για την συνάρτηση κατανάλωσης 

 

Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας.  

 

     Το Chow Breakpoint Test  ελέγχει την διαρθρωτική σταθερότητα 

χρησιμοποιώντας ένα σημείο διακοπής, προκειμένου να χωριστούν τα αρχικά 

δεδομένα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε ως έτος διακοπής το 1990. 

Παρατηρούμε ότι το probability του Log likelihood ratio είναι ίσο με 0.218746 και 

επομένως δεχόμαστε ότι υπάρχει διαρθρωτική σταθερότητα. Οι συντελεστές των 

ερμηνευτικών μεταβλητών της συναρτήσεως παραμένουν σταθεροί 

 

Πίνακας 8 Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας συνάρτησης κατανάλωσης 

Chow Breakpoint Test: 1990  

F-statistic 1.113463 Probability 0.380795 

Log likelihood ratio 5.748351 Probability 0.218746 
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Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος  

 

     Με τον έλεγχο του Theil μελετούμε την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος.  

Οι παράμετροι που εξετάζονται είναι οι εξής: 

 

Αναλογία μεροληψίας : theil_cco_b 

     Ο μαθηματικός τύπος που υπολογίζει την αναλογία μεροληψίας δίνεται 

παρακάτω: 
 

 theil_cco_b=((@mean(ccof,"19812008")-@mean(cco,"19812008"))^2)/(@sumsq(ccof-

cco,"19812008")/27) 

 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την επεξεργασία με το στατιστικό πακέτο Eviews 
είναι το εξής: 
 
theil_cco_b =0.0114263246213 
 

Αναλογία διακυμάνσεως: theil_cco_v 

     Η αναλογία διακυμάνσεως προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο.  
theil_cco_v=((@stdev(ccof,"1981 2008")-@stdev(cco,"1981 2008"))^2)/(@sumsq(ccof-

cco,"1981 2008")/27) 

 

Προκύπτει ότι: 
 theil_cco_v = 0.0206455424238 
 

Αναλογία συνδιακυμάνσεως: theil_cco_c 

     Η αναλογία διακυμάνσεως προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο.  
 

theil_cco_c=1-theil_cco_b-theil_cco_v 

 

Προκύπτει ότι : 
theil_cco_c=0.967928132955 
 
     Παρατηρούμε ότι η αναλογίες μεροληψίας και διακυμάνσεως είναι μικρές, ενώ η 

αναλογία συνδιακυμάνσεως τείνει στην μονάδα. Επομένως η προβλεπτική ικανότητα 

είναι πολύ καλή . 
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     Στο παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται ότι η  ικανότητα πρόβλεψης της 

συνάρτησής μας είναι πολύ καλή, γιατί όλη η καμπύλη περιέχεται στις κόκκινες 

διακεκομμένες καμπύλες.  
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CCOF ± 2 S .E.

Forecast: CCOF
Actual: CCO
Forecast sample: 1981 2008
Adjusted sample: 1983 2008
Included observations: 26

Root Mean Squared Error 6.801510
Mean Absolute Error     5.831426
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      Covariance Proportion 0.984322

 
Σχήμα 3: Έλεγχος προβλεψιμότητας - Theil test για την συνάρτηση κατανάλωσης 

 

Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών : 

     Με τον έλεγχο CUSUM of Squares ελέγχεται η σταθερότητα των συντελεστών της 

συνάρτησης. Από τον οπτικό έλεγχο του παρακάτω διαγράμματος προκύπτει ότι η 

γραμμή των τετραγώνων των συσσωρευτικών αθροισμάτων είναι μέσα στα όρια 

(κόκκινες γραμμές), οπότε οι συντελεστές είναι σταθεροί. 
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Σχήμα 4: Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών συνάρτησης κατανάλωσης 
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Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων 

Το διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων μας δείχνει ότι οι εκτιμημένες τιμές είναι 

πολύ κοντά στις πραγματικές , που σημαίνει ότι η συνάρτηση που χρησιμοποιήσαμε 

είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.  
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Σχήμα 5: Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων συνάρτησης κατανάλωσης 
 

 

Συνάρτηση προσδιορισμού επενδύσεων  

 

Έλεγχος προσήμων:  

     Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και οι 

επενδύσεις. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το πρόσημο της 

μεταβλητής YCO είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη συνάρτηση επαληθεύει την 

θεωρία.  

 

Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών  

     Ο έλεγχος σημαντικότητας των συντελεστών πραγματοποιείται με επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Παρατηρούμε ότι τα probabilities των συντελεστών είναι b0  

[0.1786],b1 [0.0003],b2 [0.0081] και b3 [0.0002 ]. Στο υπόδειγμα οι συντελεστές b1, 

b2 και b3 είναι στατιστικά σημαντικοί γιατί οι επιμέρους πιθανότητες είναι 

μικρότερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Ο συντελεστής b0 δεν είναι 
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στατιστικά σημαντικός γιατί το probability του είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας. Αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης 

αφού ο όρος b0  αναφέρεται σε σταθερά.  

 

Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης (R2 ) 

     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο συντελεστής παλινδρόμησης είναι R2=0.990272. 

Επομένως το υπόδειγμα ερμηνεύει το 99.0272% της συνολικής μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης μεταβλητής.  

 

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης : 

 

Durbin – Watson  

     Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι ίση με 1.729322. Ο δείκτης βρίσκεται 

εντός των επιθυμητών ορίων [1.5 -2.5]. Οπότε διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση . 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

     Εξετάζουμε την ύπαρξη ή όχι αυτοσυσχέτισης με το Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test. Το probability όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι 

ίσο με 0.348961, που είναι μεγαλύτερο από 0.05. Επομένως το αποτέλεσμα μας 

δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση . 

 

Πίνακας 9 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης συνάρτησης επενδύσεων 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.888100 Probability 0.426333 

Obs*R-squared 2.105592 Probability 0.348961 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας : 

     Για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι ετεροσκεδαστικότητας πραγματοποιούμε το White 

Heteroskedasticity test. Το probability είναι ίσο με 0.339108 που είναι μεγαλύτερο 

από το επίπεδο σημαντικότητας. Άρα δεν υπάρχει σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

ετεροσκεδαστικότητα . 
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Πίνακας 10 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας συνάρτησης επενδύσεων 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.123559 Probability 0.384214 

Obs*R-squared 6.806557 Probability 0.339108 

 

Έλεγχος της εξειδίκευσης 

     Επίσης πραγματοποιείται το Ramsey RESET Test προκειμένου να ελεγχθεί η 

εξειδίκευση της συνάρτησης. Το probability είναι ίσο με 0.321527, μεγαλύτερο από 

το επίπεδο σημαντικότητας. Επομένως η συνάρτηση παρουσιάζει εξειδίκευση. 

 

Πίνακας 11 Έλεγχος εξειδίκευσης συνάρτησης επενδύσεων 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.815489 Probability 0.376284 

Log likelihood ratio 0.982725 Probability 0.321527 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

     Πραγματοποιώντας τον έλεγχο κανονικότητας Histogram Normality Test 

διαπιστώνουμε ότι το probability του δείκτη Jarque-Bera είναι ίσο με 0.357256, 

μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Επομένως θεωρούμε ότι η 

κατανομή δεν εμφανίζει πρόβλημα κανονικότητας.  

0

2

4

6

8

10

-7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Series: Residuals
Sample 1982 2008
Observations 27

Mean     4.71E-14
Median -1.116382
Maximum  9.050639
Minimum -5.509868
Std. Dev.   4.102189
Skewness   0.664520
Kurtosis   2.747953

Jarque-Bera  2.058607
Probability  0.357256

 
Σχήμα 6: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων για την συνάρτηση επενδύσεων 
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Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας.  

     Παρατηρούμε ότι το probability του Log likelihood ratio είναι ίσο με 0.119042 και 

επομένως δεχόμαστε ότι υπάρχει διαρθρωτική σταθερότητα.  

 

Πίνακας 12 Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας συνάρτησης επενδύσεων 

Chow Breakpoint Test: 1990  

F-statistic 1.483533 Probability 0.246578 

Log likelihood ratio 7.338564 Probability 0.119042 

 

Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος  

     Όπως και στην περίπτωση της συνάρτησης κατανάλωσης χρησιμοποιούμε τον 

έλεγχο του Theil και υπολογίζουμε την αναλογία μεροληψίας, την αναλογία 

διακυμάνσεως και την αναλογία συνδιακυμάνσεως. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν μετά τον υπολογισμό των μαθηματικών τύπων από το στατιστικό πακέτο 

είναι τα εξής: 

 

Αναλογία μεροληψίας:  

 
theil_ico_b=((@mean(icof,"1981 2008")-@mean(ico,"1981 2008"))^2)/(@sumsq(icof-

ico,"1981 2008")/27) 

 

Προκύπτει ότι : 
theil_ico_b =0.00298325895457 
 

Αναλογία διακυμάνσεως : 

 
theil_ico_v=((@stdev(icof,"1981 2008")-@stdev(ico,"1981 2008"))^2)/(@sumsq(icof-ico,"1981 

2008")/27) 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα: 
theil_ico_v= 0.0908278726556 
 

Αναλογία συνδιακυμάνσεως:  

 
theil_ico_c=1-theil_cco_b-theil_cco_v 
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Η τιμή είναι ίση με : 
theil_ico_c = 0.967928132955 

 

     Παρατηρούμε ότι οι αναλογίες μεροληψίας και διακυμάνσεως είναι μικρές, ενώ η 

αναλογία συνδιακυμάνσεως τείνει στην μονάδα. Επομένως η προβλεπτική ικανότητα 

είναι πολύ καλή. 

     Στο παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται ότι η ικανότητα πρόβλεψης της 

συνάρτησής μας είναι πολύ καλή, γιατί όλη η καμπύλη περιέχεται στις διακεκομμένες 

κόκκινες καμπύλες.  
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Included observations: 27

Root Mean Squared Error 5.243908
Mean Absolute Error     4.583778
Mean Abs. Percent Error 3.340677
Theil Inequality Coefficient 0.017728
      B ias P roportion      0.005100
      Variance Proportion 0.060481
      Covariance Proportion 0.934419

 
Σχήμα 7 : Έλεγχος προβλεψιμότητας - Theil test για την συνάρτηση επενδύσεων 

 

Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών : 

     Από το διάγραμμα που προκύπτει η γραμμή των τετραγώνων των συσσωρευτικών 

αθροισμάτων είναι μέσα στα όρια, οπότε θεωρούμε ότι οι συντελεστές είναι 

σταθεροί.  
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Σχήμα 8 : Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών συνάρτησης επενδύσεων 
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Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων 

 

     Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιμημένες 

τιμές είναι πάρα πολύ κοντά στις πραγματικές. Επομένως η συνάρτηση των 

επενδύσεων είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.  
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Σχήμα 9: Διάγραμμα ελέγχου καταλοίπων συνάρτησης επενδύσεων 

 

 

Συνάρτηση προσδιορισμού συνολικών εισαγωγών  

 

Έλεγχος προσήμων:  

     Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και οι συνολικές 

εισαγωγές. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το πρόσημο της μεταβλητής 

YCO είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη συνάρτηση επαληθεύει την θεωρία.  

 

Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών  

     Τα probabilities των συντελεστών είναι g0  [0.0253], g1 [0.0003], g2 [0.0117] και 

g3 [0.0000]. Οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί αφού είναι μικρότεροι από 

επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  
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Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( R2 ) 

     Ο συντελεστής παλινδρόμησης είναι R2=0.995964. Επομένως το υπόδειγμα 

ερμηνεύει το 0.995964 % της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής.  

 

Έλεγχος αυτοσυσχέτισης : 

 

Durbin – Watson  

     Η τιμή του δείκτη Durbin – Watson είναι ίση με 1.719332. Ο δείκτης βρίσκεται 

εντός των επιθυμητών ορίων [1.5 -2.5]. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα 

αυτοσυσχέτισης. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

     Πραγματοποιούμε το Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα το probability είναι ίσο με 0.514356, μεγαλύτερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας. Επομένως επαληθεύεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

Πίνακας 13 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης συνάρτησης εισαγωγών 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.351999 Probability 0.559034 

Obs*R-squared 0.425196 Probability 0.514356 

 

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας : 

 

     Μετά την εφαρμογή του White Heteroskedasticity test, προκύπτει ότι το 

probability είναι ίσο με 0.015699, που είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05. Επομένως δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. 

 

Πίνακας 14 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας συνάρτησης εισαγωγών 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 5.816718 Probability 0.000940 

Obs*R-squared 20.38144 Probability 0.015699 
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Έλεγχος της εξειδίκευσης 

     Με το Ramsey RESET Test πραγματοποιείται ο έλεγχος της εξειδίκευσης της 

συνάρτησης. Το probability είναι ίσο με 0.971832, μεγαλύτερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας. Άρα δεν υφίσταται σφάλμα όσον αφορά στην εξειδίκευση της 

συνάρτησης .  

 

Πίνακας 15 Έλεγχος εξειδίκευσης συνάρτησης εισαγωγών 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.001016 Probability 0.974860 

Log likelihood ratio 0.001247 Probability 0.971832 

 

Έλεγχος κανονικότητας 

     Για τον έλεγχο της κανονικότητας πραγματοποιούμε τον έλεγχο Histogram 

Normality Test .Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω σχήμα, το probability του δείκτη 

Jarque-Bera είναι ίσο με 0.797332, μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 

Επομένως θεωρούμε ότι η κατανομή δεν εμφανίζει πρόβλημα κανονικότητας.  
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Σχήμα 10: Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων για την συνάρτηση εισαγωγών 
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Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας.  

     Παρατηρούμε ότι το probability του Log likelihood ratio είναι ίσο με 0.076169 και 

επομένως δεχόμαστε ότι υπάρχει διαρθρωτική σταθερότητα.  

Πίνακας 16 Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας συνάρτησης εισαγωγών 

Chow Breakpoint Test: 1990  

F-statistic 1.747421 Probability 0.181293 

Log likelihood ratio 8.458041 Probability 0.076169 

 

 

Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος  

     Ο έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας και πάλι πραγματοποιείται με τον έλεγχο 

Theil. Όπως και στα προηγούμενα υπολογίζουμε την αναλογία μεροληψίας, την 

αναλογία διακυμάνσεως και την αναλογία συνδιακυμάνσεως. Οι μαθηματικοί τύποι 

και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία εμφανίζονται παρακάτω. 

 

Αναλογία μεροληψίας :  
theil_m_b=((@mean(mf,"1981 2008")-@mean(m,"1981 2008"))^2)/(@sumsq(mf-m,"1981 

2008")/27) 

 
theil_m_b =0.00444232776263 
 

Αναλογία διακυμάνσεως:  
theil_m_v=((@stdev(mf,"1981 2008")-@stdev(m,"1981 2008"))^2)/(@sumsq(mf-m,"1981 

2008")/27) 

 

theil_m_v=0.00129278007708 

 

Αναλογία συνδυακυμάνσεως:  

 
theil_m_c=1-theil_m_b-theil_m_v 

 

theil_m_c =0.99426489216 
 

     Παρατηρούμε ότι οι αναλογίες μεροληψίας και διακυμάνσεως είναι μικρές, ενώ η 

αναλογία συνδιακυμάνσεως τείνει στην μονάδα. Επομένως η προβλεπτική ικανότητα 

είναι πολύ καλή. 
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     Στο παρακάτω διάγραμμα διαφαίνεται ότι η ικανότητα πρόβλεψης της 

συνάρτησής μας. Παρατηρούμε ότι περιέχεται όλη η καμπύλη στις ευθείες στις 

διακεκομμένες κόκκινες γραμμές.  
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Included observations: 27

Root Mean Squared Error 7.706333
Mean Absolute Error     5.884232
Mean Abs. Percent Error 3.199839
Theil Inequality Coefficient 0.015755
      B ias P roportion      0.003196
      Variance Proportion 0.050574
      Covariance Proportion 0.946229

Σχήμα 11: Έλεγχος προβλεψιμότητας –Theil test για την συνάρτηση εισαγωγών 

 

Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών : 

 

     Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η γραμμή των τετραγώνων των 

συσσωρευτικών αθροισμάτων δεν είναι σε όλο το διάστημα ανάμεσα στα όρια. 

Παρατηρούμε σφάλμα και όπως προκύπτει οι συντελεστές δεν παρουσιάζουν 

σταθερότητα κατά τα έτη 1994 έως 2006.  
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Σχήμα 12: Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών για την συνάρτηση εισαγωγών 
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Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων 

 

     Το διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων δείχνει ότι οι εκτιμημένες τιμές είναι πάρα 

πολύ κοντά στις πραγματικές.  
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Σχήμα 13: Διάγραμμα ελέγχου καταλοίπων για την συνάρτηση εισαγωγών 

 

3.3.5 Εκτίμηση του συστήματος 

     Στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκαν οι εξισώσεις του υποδείγματος 

μεμονωμένα, προκειμένου να αποδειχθεί η ορθότητά τους. Στην ενότητα αυτή 

εξετάζουμε την αλληλεπίδραση των εξισώσεων αυτών, με την χρησιμοποίηση ενός 

συστήματος εξισώσεων. Για τον υπολογισμό του συστήματος εξισώσεων 

χρησιμοποιούμε την Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια ( 2SLS).  

     Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής: 

Συνάρτηση κατανάλωσης: 

CCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt-1+a3*CCOt-2 + ε1t    

Συνάρτηση επενδύσεων: 

ICOt= b0+b1*YCOt +b2*YCOt-1+b3*ICO t-1 + ε2t   

Συνάρτηση εισαγωγών: 

Mt =go + g1YCOt +g2YCOt-1 +g3Mt-1+ε3t     

 

Με την βοήθεια του Λογισμικού Eviews 3.1 εφαρμόζουμε την μέθοδο Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια ( 2SLS). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

είναι τα εξής:  
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Πίνακας 17 Εκτίμηση 2SLS του συστήματος εξισώσεων 

System: SYSTEM1 

Estimation Method: Two-Stage Least Squares 

Date: 03/18/10   Time: 10:43 

Sample: 1983 2008 

Included observations: 26 

Total system (balanced) observations 78 

Instruments: C CCO(-1) CCO(-2) YCO(-1) YCO(-2) M(-1) ICO(-1) GCO X 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) -29.98752 12.24084 -2.449793 0.0170 

C(2) 0.291633 0.082012 3.555971 0.0007 

C(3) 0.994936 0.210525 4.725977 0.0000 

C(4) -0.388260 0.136463 -2.845165 0.0059 

C(7) -13.19686 10.54067 -1.251994 0.2150 

C(9) 0.415678 0.117424 3.539989 0.0007 

C(10) -0.374705 0.149586 -2.504948 0.0147 

C(12) 0.814503 0.195024 4.176419 0.0001 

C(13) -88.41593 32.93544 -2.684523 0.0092 

C(14) 0.678421 0.151103 4.489779 0.0000 

C(15) -0.499657 0.159643 -3.129842 0.0026 

C(16) 0.691162 0.124668 5.544005 0.0000 

Determinant residual covariance 15384.59   

Equation: CCO=C(1)+C(2)*YCO+C(3)*CCO(-1)+C(4)*CCO(-2) 

Observations: 26 

R-squared 0.998607     Mean dependent var 561.0867 

Adjusted R-squared 0.998417     S.D. dependent var 132.0586 

S.E. of regression 5.254485     Sum squared resid 607.4114 

Durbin-Watson stat 1.739903    

Equation: ICO= C(7)+C(9)*YCO+C(10)*YCO(-1) +C(12)*ICO(-1) 

Observations: 26 

R-squared 0.989461     Mean dependent var 144.1837 

Adjusted R-squared 0.988023     S.D. dependent var 40.46109 

S.E. of regression 4.427971     Sum squared resid 431.3525 

Durbin-Watson stat 1.748956  

Equation: M=C(13)+C(14)*YCO+C(15)*YCO(-1)+C(16)*M(-1) 

Observations: 26 

R-squared 0.995623     Mean dependent var 228.9566 

Adjusted R-squared 0.995026     S.D. dependent var 100.1099 

S.E. of regression 7.060671     Sum squared resid 1096.768 

Durbin-Watson stat 1.739486    
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     Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά 

σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% εκτός από τον συντελεστή C7 που η τιμή 

του probability του είναι ίση με 0.2150. Το γεγονός αυτό όμως δεν δημιουργεί 

πρόβλημα γιατί ο συντελεστής C7 αναφέρεται σε σταθερά και δεν επηρεάζει το 

αποτέλεσμα. Επιπλέον το R-squared σε όλες τις εξισώσεις πλησιάζει την μονάδα, που 

σημαίνει ότι η προσαρμογή των εξισώσεων είναι πάρα πολύ καλή. Ο δείκτης Durbin-

Watson σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέσα στα αποδεκτά όρια [1.5–2.5] και 

επομένως δεν υφίσταται πρόβλημα αυτοσυσχέτισης . 

 

Η τελική μορφή του συστήματος λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

CCO = -29.98752 + 0.291633*YCO + 0.994936*CCO (-1) -0.388260*CCO (-2)   

R-squared =0.998607 

Prob      [0.0170]          [0.0007]                     [0.0000]   [0.0059] 

 

ICO = -13.19686 + 0.415678*YCO - 0.374705 *YCO (-1) + 0.814503*ICO (-1)   

R-squared =0.989461 

Prob      [0.2150  ]          [0.0007 ]             [0.0147]             [0.0001 ] 

 

M = -88.41593 + 0.678421 *YCO - 0.4996570 YCO (-1) + 0.691162M (-1) 

R-squared = 0.995623 

Prob      [0.0092]        [0.0000]                [0.0026]            [0.0000] 

 

3.4 Συμπεράσματα 

    Η μελέτη της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας αποτέλεσε τη βάση για την 

επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Αφού διερευνήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία διατυπώθηκαν οι συναρτήσεις οι οποίες 

καταδεικνύουν την σχέση μεταξύ της κατανάλωσης, του εισοδήματος, των 

επενδύσεων, των εισαγωγών, των εξαγωγών και των δημόσιων δαπανών του 

Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 έως 2008. Σε κάθε μια συνάρτηση ξεχωριστά 

διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, 

έτσι ώστε να αποδειχθεί η ορθότητά τους . 
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     Στο επόμενο βήμα δημιουργήθηκε ένα σύστημα εξισώσεων, το οποίο αποτελείται 

από την συνάρτηση κατανάλωσης, την συνάρτηση του εισοδήματος και την 

συνάρτηση των εισαγωγών. Στο σύστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με την 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, ώστε να επαληθευτεί η ορθότητά του 

και καθώς και να εκφραστεί η ποσοτική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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4.1 Εισαγωγή 

 

     Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποδείχθηκε ότι το οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο κατασκευάστηκε θεωρείται 

αποδεκτό και ότι προσομοιάζει αρκετά πιστά την πορεία των μακροοικονομικών 

μεγεθών τα οποία μελετώνται. Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και στο τέλος θα παραταθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την περιγραφική και αναλυτική διερεύνηση. Αρχικά παρουσιάζονται περιγραφικά τα 

αποτελέσματα του δείγματος ώστε να απεικονιστούν σε αρχική μορφή τα δεδομένα 

και να ερμηνευθούν κατάλληλα μέσω των γραφικών τους παραστάσεων. Έπειτα 

ελέγχουμε κατά πόσο το υπόδειγμα το οποίο δημιουργήθηκε είναι κοντά στην 

πραγματικότητα. Με τη βοήθεια του αρχικού υποδείγματος προκύπτει ένα μοντέλο 

προγνώσεων με στόχο την εκτίμηση της προγνωστικής ικανότητας του δείγματος. Με 

την βοήθεια των πολλαπλασιαστών γίνεται η ανάλυση ευαισθησίας ή αλλιώς έλεγχος 

πολιτικής. Μελετούμε την επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Στο τέλος του κεφαλαίου 

παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν . 

 

4.2 Περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

δειγματοληψίας 

 
     Οι γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών που μελετάμε μας βοηθούν στην 

ερμηνεία της εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μελετούμε. 

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, του 

εισοδήματος, των επενδύσεων, των εισαγωγών, των εξαγωγών και των δημοσίων 

δαπανών για τα έτη 1981 έως 2008, σύμφωνα με τις τιμές του δείγματος.  
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Σχήμα 14: Ιδιωτική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981-2008 

 

     Η παραπάνω γραφική παράσταση μας βοηθά στην ερμηνεία της μεταβλητής κατά 

τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μελετούμε. Παρατηρούμε ότι η ιδιωτική 

κατανάλωση ακολουθεί ανοδική πορεία μέχρι το 1990. Από το 1990 μέχρι το 1992 

παρατηρούμε μια μικρή μείωση. Από το 1992 και μετά επικρατεί σταθερή ανοδική 

πορεία.  
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Σχήμα 15: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Εισόδημα) Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981-2008 

 

     Μελετώντας την γραφική παράσταση, διαπιστώνουμε ότι το εισόδημα ακολουθεί 

ανοδική πορεία με εξαίρεση τα έτη  1991  και 1992 κατά τα οποία εμφανίζεται μια 

μικρή μείωση.  
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Σχήμα 16: Ιδιωτικές Επενδύσεις Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981-2008 

 

     Παρατηρώντας την γραφική παράσταση διαπιστώνουμε τα εξής για την πορεία 

των επενδύσεων. Αρχικά μέχρι το 1989 παρατηρείται μια ανοδική πορεία. Από το 

1990 και μέχρι το μέχρι το 1993 υπάρχει πτώση και από το 1994 και μετά 

παρατηρείται μια ανοδική πορεία που φτάνει στο αποκορύφωμά της το 2007. Το 

2008 παρατηρούμε μια μικρή μείωση .  
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Σχήμα 17: Εισαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981-2008 

 

     Οι εισαγωγές όπως διαφαίνεται στην γραφική παράσταση ακολουθούν μια 

σταθερή ανοδική πορεία με μοναδική εξαίρεση το έτος 1992 κατά το οποίο υπάρχει 

μια μικρή μείωση.  
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Σχήμα 18: Εξαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981-2008 

 

     Οι εξαγωγές παρουσιάζουν σταθερή ανοδική πορεία μέχρι το 2006 , όπου και 

φτάνουν στο ανώτερό τους επίπεδο. Το 2007 και 2008 παρουσιάζουν μικρή μείωση 
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Σχήμα 19: Δημόσιες Δαπάνες Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 1981-2008 

 
     Οι δημόσιες δαπάνες παρουσιάζουν αυξητική πορεία  με διακυμάνσεις. Αύξηση 

παρατηρείται κατά τα έτη 1981 μέχρι 1988. Κατά τα έτη 1989 έως και 1991 

παρατηρείται μια μικρή πτώση. Έπειτα υπάρχει ανοδική πορεία η οποία διακόπτεται 

παροδικά κατά τα έτη 1996 και 1997 σε μικρό βαθμό. Από το 1998 μέχρι το 2008 οι 

δημόσιες δαπάνες ακολουθούν μια αξιοσημείωτη ανοδική πορεία.  

     Στο προηγούμενο κεφάλαιο καταλήξαμε σε ένα σύστημα εξισώσεων το οποίο 

θεωρείται αποδεκτό, αφού δεν έχει παρατηρηθεί σφάλμα στους βασικούς 

διαγνωστικούς ελέγχους. Βασικό ζήτημα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο το υπόδειγμα 
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που δημιουργήθηκε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή κατά πόσο τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από κάθε μεταβλητή είναι κοντά στα πραγματικά. Για 

το λόγο αυτό με την βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews συνεχίζουμε στην 

δυναμική επίλυση του υποδείγματος με τη δημιουργία ενός μοντέλου. Στις 

συναρτήσεις που αποτελούν σύστημα προστίθεται και η ταυτότητα που συνδέει τις 

διαρθρωτικές συναρτήσεις, η οποία είναι η εξής: Yt = Ct + It + Gt + Xt – Mt  .  

Έτσι το μοντέλο λαμβάνει την εξής μορφή: 

 

CCO= - 29.98752 + 0.291633*YCO + 0.994936*CCO (-1) - 0.388260*CCO (-2) 

ICO= - 13.19686 + 0.415678*YCO - 0.374705*YCO (-1) +0.814503*ICO (-1) 

M= - 88.41593 + 0.67841*YCO - 0.499657*YCO (-1) +0.691162*M (-1) 

YCO = CCO + ICO + GCO + X - M 

 

4.3 Ανάλυση 

4.3.1 Προσομοίωση  

     Χρησιμοποιώντας το εκτιμημένο υπόδειγμα πραγματοποιείται το μοντέλο 

προγνώσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η προγνωστική ικανότητα του δείγματος. Το 

μοντέλο λαμβάνει τις τιμές από τα πρώτα χρόνια του δείγματος και δημιουργεί με 

δυναμικό τρόπο δεδομένα. Το λογισμικό Eviews χρησιμοποιώντας το σύστημα 

εξισώσεων υπολογίζει τις αναμενόμενες τιμές, οι οποίες μετά συγκρίνονται με τις 

πραγματικές τιμές του δείγματος. Έπειτα ακολουθεί σύγκριση των γραφικών 

παραστάσεων του υποδείγματος και του εκτιμώμενου μοντέλου. 
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Σχήμα 20: Πραγματικές και Αναμενόμενες τιμές κατανάλωσης 
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Σχήμα 21: Πραγματικές και Αναμενόμενες τιμές εισοδήματος 
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Σχήμα 22: Πραγματικές και Αναμενόμενες τιμές επενδύσεων 
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Σχήμα 23: Πραγματικές και Αναμενόμενες τιμές εισαγωγών 
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     Με την οπτική μελέτη των παραπάνω γραφικών παραστάσεων είναι δυνατό να 

εκτιμήσουμε την προγνωστική ικανότητα του μοντέλου. Στις γραφικές παραστάσεις 

οι μπλε γραμμές απεικονίζουν τις πραγματικές τιμές ενώ οι κόκκινες τις τιμές της 

πρόβλεψης. Παρατηρούμε ότι οι γραφικές παραστάσεις οι τιμές των προβλέψεων 

έχουν τον ίδιο ρυθμό και κατεύθυνση με τις πραγματικές τιμές. Η μελέτη των 

γραφικών παραστάσεων δείχνει ότι δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ 

των πραγματικών δεδομένων και των δυναμικών αποτελεσμάτων που δημιουργεί το 

μοντέλο. Οι γραμμές των προβλέψεων σχεδόν συμπίπτουν με τις πραγματικές, 

γεγονός που καταδεικνύει την πολύ καλή προγνωστική ικανότητα του μοντέλου.   

 

4.3.2. Ανάλυση Ευαισθησίας 

     Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της ευαισθησίας του 

υποδείγματος ή αλλιώς έλεγχος πολιτικής. Εξετάζουμε αν τα αποτελέσματα είναι 

αξιόπιστα και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση οικονομικής 

πολιτικής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε την εξωγενή μεταβλητή των 

δημόσιων δαπανών και μεταβάλλουμε την τιμή της σε ένα συγκεκριμένο έτος. Έπειτα 

εξετάζουμε σε τον βαθμό και τη χρονική διάρκεια που επηρεάζονται οι υπόλοιπες 

μεταβλητές του μοντέλου. Επομένως θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν 

οι δημόσιες δαπάνες τα οικονομικά μεγέθη τα οποία μελετώνται. Το ερώτημα το 

οποίο θα διερευνήσουμε είναι το εξής: Υποθέτουμε ότι το 1981 η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της 

μείωσης των δημοσίων δαπανών κατά 5%. Εάν μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες το 

έτος 1985 τι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στην κατανάλωση, στο εισόδημα, στις 

επενδύσεις και στις εισαγωγές. 

     Η μείωση των δημόσιων δαπανών αποτελεί μια πολιτική η οποία είναι δυνατό να 

υιοθετηθεί από μια κυβέρνηση. Οι συνολικές παραγωγικές δαπάνες του δημόσιου 

τομέα αφορούν τόσο τα αμιγή δημόσια αγαθά, για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον 

από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και τμήμα των υπόλοιπων αγαθών, που περιλαμβάνουν 

τα μη-αμιγή και τα ιδιωτικά αγαθά, τα οποία ο δημόσιος τομέας κρίνει σκόπιμο ότι 

πρέπει να παράγει. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φυσικά μονοπώλια ή τα αγαθά 

που παρουσιάζουν σημασία από κοινωνικής άποψης, όπως η παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος και η υδροδότηση. Το σύνολο των δημοσίων δαπανών έχει μεγάλη 

βαρύτητα στην οικονομική δραστηριότητα, γιατί κατά πρώτον επηρεάζει το επίπεδο 
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παραγωγής του ιδιωτικού τομέα και κατά δεύτερον γιατί στις σύγχρονες οικονομίες 

το κράτος καταλαμβάνει ένα ποσοστό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.  

     Με παρέμβαση στο αρχικό δείγμα μειώνεται το GCO κατά 5% το 1985 και 

λαμβάνει την τιμή 148.72421 από 156,5518 που ήταν αρχικά. Με τα νέα στοιχεία  

δημιουργείται ένα νέο μοντέλο.  

     Για την καλύτερη μελέτη του φαινομένου χρησιμοποιούμε τους πολλαπλασιαστές. 

Οι τιμές των πολλαπλασιαστών είναι οι λόγοι της δυναμικής λύσεως προσομοίωσης 

που προήλθε από τη διατάραξη της εξωγενούς μεταβλητής ως προς τη δυναμική λύση 

προσομοίωσης (δηλαδή τη λύση χωρίς τη διατάραξη).  

 

 Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης : mccog=((ccog-ccof)/ccof)*100 

 Πολλαπλασιαστής εισοδήματος : mycog=((ycog-ycof)/ycof)*100 

 Πολλαπλασιαστής επενδύσεων: micog=((icog-icof)/(icof)*100 

 Πολλαπλασιαστής εισαγωγών: mmg=((mg-mf)/mf)*100 

 

     Για την μελέτη της επίδρασης της πολιτικής μείωσης των δημόσιων δαπανών 

δημιουργούμε χρησιμοποιούμε δύο τύπους διαγραμμάτων. Στον πρώτο τύπο 

παρουσιάζονται οι καμπύλες πρόβλεψης πριν και μετά την μεταβολή σε ένα κοινό 

γράφημα. Στον δεύτερο τύπο αναπαριστώνται γραφικά οι πολλαπλασιαστές. Με την 

παράλληλη μελέτη των δύο αυτών τύπων διαγραμμάτων μπορούμε να μελετήσουμε 

την επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών στην κατανάλωση, στο εισόδημα, 

στις επενδύσεις και στις εισαγωγές.  
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Σχήμα 24: Επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά 5% στην κατανάλωση 
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Σχήμα 25: Πολλαπλασιαστής κατανάλωσης 

 

     Παρατηρώντας τα δύο διαγράμματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μείωση των 

δημόσιων δαπανών κατά 5% με την εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής επιδρά 

αρνητικά στο ύψος της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα το έτος που 

εφαρμόζεται η μείωση των δημόσιων δαπανών παρουσιάζεται μια έντονη μείωση της 

κατανάλωσης. Η ανάκαμψη εμφανίζεται το αμέσως επόμενο έτος, ενώ παρατηρούμε 

μια μικρή παροδική αύξηση μετά το 1991, μέχρι η κατανάλωση να σταθεροποιηθεί 

στα ίδια επίπεδα που παρατηρούνταν πριν την διατάραξη της μεταβλητής των 

δημόσιων δαπανών.  

400

600

800

1000

1200

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

YCOG YCOF
 

Σχήμα 26: Επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά 5% στο εισόδημα 
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Σχήμα 27: Πολλαπλασιαστής εισοδήματος 

 

     Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στα παραπάνω διαγράμματα η μείωση κατά 

5% των δημόσιων δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την έντονη και κατακόρυφη μείωση 

του εισοδήματος. Η μείωση αυτή είναι άμεση εμφανίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό το 

έτος κατά το οποίο εφαρμόστηκε η μείωση των δημόσιων δαπανών. Από τον επόμενο 

αμέσως χρόνο ξεκινάει η ανάκαμψη και τα επόμενα έτη παρουσιάζεται μια σταδιακή 

αύξηση μέχρι να επανέλθει η ισορροπία και οι τιμές του εισοδήματος να επανέλθουν 

στα αρχικά επίπεδα.  
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Σχήμα 28: Επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά 5% στις επενδύσεις 
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Σχήμα 29: Πολλαπλασιαστής επενδύσεων 

 

     Στα παραπάνω διαγράμματα διαφαίνεται ότι η μείωση των δημόσιων δαπανών 

κατά 5%, έχει ως αποτέλεσμα σε μια απότομη πτώση των επενδύσεων. Η μείωση 

είναι άμεση, από το επόμενο όμως κιόλας χρόνο ξεκινάει η ανάκαμψη. Σταδιακά 

επέρχεται η ισορροπία.  
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Σχήμα 30: Επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά 5% στις εισαγωγές 
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   Σχήμα 31: Πολλαπλασιαστής εισαγωγών 

 

     Παρατηρούμε ότι η μείωση των δημόσιων δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την 

ραγδαία και κατακόρυφη μείωση των εισαγωγών . Το γεγονός αυτό άλλωστε μπορεί 

να επαληθευτεί και από την οικονομική θεωρία. Η μείωση είναι παροδική και αρχίζει 

να υποχωρεί από το επόμενο έτος . Στα έτη που ακολουθούν το ύψος των εισαγωγών  

σταθεροποιείται στα ίδια επίπεδα που παρατηρούνταν πριν την διατάραξη της 

μεταβλητής των δημόσιων δαπανών.  
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Σχήμα 32: Πολλαπλασιαστές κατανάλωσης, εισοδήματος, επενδύσεων, εισαγωγών 
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     Στο παραπάνω γράφημα αναπαρίστανται συγκεντρωτικά οι πολλαπλασιαστές της 

κατανάλωσης, του εισοδήματος, των επενδύσεων και των εισαγωγών. Από τη μελέτη 

του διαγράμματος διαπιστώνουμε ότι η μείωση των δημόσιων δαπανών 

συμπαρασύρει σε μια αξιοσημείωτη μείωση όλα τα οικονομικά μεγέθη που μελετάμε. 

Η επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση 

των εισαγωγών μιας και παρατηρείται ραγδαία πτώση. Ο πολλαπλασιαστής των 

επενδύσεων εμφανίζει και αυτός με την σειρά του σημαντική μείωση. Ο 

πολλαπλασιαστής του εισοδήματος μειώνεται και αυτός με την σειρά του σε 

μικρότερο όμως βαθμό από αυτούς των εισαγωγών και των επενδύσεων. Τέλος και ο 

πολλαπλασιαστής της κατανάλωσης παρουσιάζει μείωση. Η μείωση αυτή είναι 

σταδιακή και όχι τόσο απότομη όσο των προηγούμενων πολλαπλασιαστών. Από το 

επόμενο έτος της μείωσης ξεκινάει σε όλες τις περιπτώσεις η ανάκαμψη, μέχρι το 

υπόδειγμα να επανέλθει σε ισορροπία.  

 

4.4  Συμπεράσματα 

     Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αρχικά με περιγραφικό τρόπο τα 

αποτελέσματα της δειγματοληψίας και παρουσιάστηκαν με γραφικές παραστάσεις τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία του υποδείγματος. Επίσης 

ελέγχθηκε η προβλεπτική ικανότητα του δείγματος με τη δημιουργία ενός μοντέλου 

προγνώσεων.  

     Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποδείχθηκε ότι το οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο κατασκευάστηκε θεωρείται 

αποδεκτό και ότι προσομοιάζει αρκετά πιστά την πορεία των μακροοικονομικών 

μεγεθών τα οποία μελετώνται. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έλεγχος ευαισθησίας ή 

αλλιώς έλεγχος πολιτικής. Με τη βοήθεια των πολλαπλασιαστών μελετήθηκε η 

επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών ως επιλογή άσκησης πολιτικής της 

κυβέρνησης.  

     Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου 

Βασιλείου η ενδεχόμενη υιοθέτηση σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής με δραστική 

περικοπή των δημοσίων δαπανών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, στο 

εισόδημα, στις επενδύσεις και στις εισαγωγές. Από τις γραφικές παραστάσεις των 

πολλαπλασιαστών προέκυψαν ουσιαστικά συμπεράσματα για την μεταβολή της 

κατανάλωσης, των επενδύσεων, του εισοδήματος και των εισαγωγών μετά από την 



 81

μείωση των δημόσιων δαπανών κατά 5% το έτος 1985. Σε όλα τα μεγέθη που 

μελετήθηκαν παρατηρήθηκε μείωση, η οποία τα πρώτα χρόνια ήταν μεγάλη. Στα έτη 

που ακολούθησαν σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε σταδιακά ανάκαμψη, μέχρι 

το υπόδειγμα να επανέλθει τελικά σε ισορροπία.  
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5.1 Εισαγωγή  

 

     Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και από την εμπειρική μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το περιεχόμενο 

του κεφαλαίου ξεκινάει αρχικά με την περιληπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων 

που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έπειτα παρουσιάζεται 

περιληπτικά το πλαίσιο έρευνας και μετά παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της 

εργασίας. Τέλος παρατίθενται κάποιοι προβληματισμοί, οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω έρευνα . 

 

5.2 Περιληπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

     Στην παρούσα εργασία διεξήχθη μια εμπειρική μελέτη για την οικονομία του 

Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 1981 έως 2008. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η 

οποία άρχισε το 2007 και έχει πλέον λάβει δραματικές διαστάσεις, δημιούργησε ένα 

κλίμα οικονομικής ύφεσης που έχει εξαπλωθεί ανά την υφήλιο. Μέσα σε αυτό το 

κλίμα αβεβαιότητας οι κυβερνήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τα σοβαρά προβλήματα 

των ελλειμμάτων στους προϋπολογισμούς τους. Τα μακροοικονομικά μεγέθη της 

κατανάλωσης, του εισοδήματος, των επενδύσεων, των δημόσιων δαπανών, των 

εισαγωγών και των εξαγωγών αποτελούν αντικείμενο σοβαρής μελέτης, αλλά και 

αντιπαραθέσεων από όλες τις κυβερνήσεις. Η μελέτη του τρόπου που αλληλεπιδρούν 

αυτά τα μεγέθη ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οικονομίες αποτελούν 

βασικό μοχλό για τον σχεδιασμό της κατάλληλης οικονομικής πολιτικής.  

     Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναπτύχθηκαν διεξοδικά τα μακροοικονομικά 

μεγέθη που μελετώνται και αναδείχθηκε ο τρόπος που σχετίζονται από τη βασική 

εθνικολογιστική ταυτότητα που περιγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

Σύμφωνα με αυτή το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ισούται με το άθροισμα της 

κατανάλωσης, των επενδύσεων, των δημόσιων δαπανών και των καθαρών εξαγωγών 

(οι καθαρές εξαγωγές είναι ίσες με τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές). Α.Ε.Π.= 

συνολική δαπάνη= C+I+G+ (X-M). Η κατανάλωση σχετίζεται θετικά με την 
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τιμή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, δηλαδή η αύξηση του ενός μεγέθους 

συνεπάγεται και την αύξηση του άλλου. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις και τις 

καθαρές εξαγωγές. Η σχέση με την οποία αλληλεπιδρούν τα μεγέθη που μελετήσαμε 

στην οικονομία μπορεί να αποτυπωθεί με συστήματα εξισώσεων. Η μορφή των 

συναρτήσεων ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

οικονομία. Κατά τη μελέτη της εμπειρικής βιβλιογραφίας παρουσιάστηκαν τα 

υποδείγματα που αναπτύχθηκαν από άλλους συγγραφείς. Τα υποδείγματα αυτά 

καταδεικνύουν την σχέση αλληλεξάρτησης των μακροοικονομικών μεγεθών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

 

5.3 Περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας  

 

     Μετά την προσεκτική μελέτη της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας 

επιλέχθηκαν οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμα. Τα στατιστικά 

στοιχεία ελήφθησαν από την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Οικονομικών http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco και 

αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 2008. Οι μεταβλητές που 

επιλέχθηκαν είναι οι εξής: 

CCO : Ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιμές  

YCO : Εισόδημα ,σύνολο διαθέσιμων πόρων σε σταθερές τιμές  

ICO   : Συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

Μ       : Συνολικές εισαγωγές 

GCO  : Δημόσιες δαπάνες  

Χ        : Συνολικές εξαγωγές 

     Στο επόμενο βήμα διατυπώθηκαν οι τρεις συναρτήσεις οι οποίες δείχνουν την 

σχέση μεταξύ της κατανάλωσης, του εισοδήματος, των επενδύσεων, των εισαγωγών, 

των εξαγωγών και των δημόσιων δαπανών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 

1981 έως 2008. Σε κάθε εξίσωση εφαρμόστηκε η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων και διενεργήθηκαν διαγνωστικοί έλεγχοι. Εξετάστηκε η αλληλεπίδραση 

των εξισώσεων με τη δημιουργία ενός συστήματος και εφαρμόστηκε η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων σε δυο στάδια, με κύριο στόχο να επαληθευτεί η ορθότητα 

του συστήματος και να εκφραστεί η ποσοτική σχέση μεταξύ των μεταβλητών.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco
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5.4 Βασικά ευρήματα της εργασίας  

 

     Το οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο κατασκευάστηκε αναλύθηκε διεξοδικά με 

τους διαγνωστικούς ελέγχους και θεωρήσαμε ότι ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα και προσομοιάζει με αρκετή ακρίβεια τα μακροοικονομικά μεγέθη 

τα οποία αποτελούν το αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία.  

     Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε είναι ότι η συνάρτηση της κατανάλωσης 

σχετίζεται θετικά με το εισόδημα και την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου 

ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κατανάλωση των δυο προηγούμενων περιόδων. Η 

συνάρτηση των επενδύσεων έχει θετική συσχέτιση με το εισόδημα και τις επενδύσεις 

της προηγούμενης περιόδου ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με το εισόδημα της 

προηγούμενης περιόδου. Η συνάρτηση των εισαγωγών σχετίζεται θετικά με το 

εισόδημα και τις εισαγωγές της προηγούμενης περιόδου, καθώς παράλληλα 

σχετίζεται αρνητικά με το εισόδημα της προηγούμενης περιόδου.  

     Με τη δημιουργία ενός μοντέλου προγνώσεων ελέγχθηκε η προβλεπτική 

ικανότητα του δείγματος. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ότι το μοντέλο έχει 

πολύ καλή προγνωστική ικανότητα και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές 

προβλέψεις. Επίσης με τον έλεγχο ευαισθησίας ή αλλιώς έλεγχο πολιτικής 

μελετήθηκε η επίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών. Η μείωση των 

δημόσιων δαπανών πραγματοποιείται στα πλαίσια δημοσιονομικής πολιτικής που 

μπορεί να εφαρμόσει μια κυβέρνηση. Παρατηρήσαμε ότι η περικοπή των δημόσιων 

δαπανών και η υιοθέτηση αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής έχει ιδιαίτερα 

αρνητικές επιδράσεις στην κατανάλωση, στο εισόδημα, στις επενδύσεις και στις 

εισαγωγές.  

 

5.5 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

 

     Πολλές εμπειρικές μελέτες έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν τον ρόλο των 

δημόσιων δαπανών χωρίς όμως να καταλήξουν σε οριστικά αποτελέσματα. Οι 

βασικές δυσχέρειες οι οποίες προκύπτουν είναι το μεγάλο εύρος των δημόσιων 

δαπανών και η μεγάλη ανομοιογένεια των στοιχείων. Το άριστο επίπεδο δημόσιων 

δαπανών είναι πιθανό να διαφέρει μεταξύ των χωρών, ενώ κάθε χώρα μπορεί να 
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βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με το άριστο. Οι δημόσιες δαπάνες 

δείχνουν παραγωγικές σε ορισμένες οικονομίες και αντιπαραγωγικές σε άλλες. Το 

σύνολο των δημοσίων δαπανών έχει εξαιρετική βαρύτητα στην ανάπτυξη της 

οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό ισχύει γιατί επηρεάζει το ρυθμό μεγέθυνσης και 

το επίπεδο παραγωγής του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι η ανάπτυξη ενός δικτύου 

υποδομών καταδεικνύει την ικανότητα του κράτους να υποστηρίξει τις 

δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Επιπλέον στις 

σύγχρονες οικονομίες το κράτος καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας.  

     Διάφορες κατηγορίες δημοσίων δαπανών, όπως η κατασκευή πάρκων αναψυχής 

και η δενδροφύτευση, δεν αφορούν τη δημόσια κατανάλωση, αλλά ούτε μπορούν να 

ενταχθούν στις δημόσιες επενδύσεις που επηρεάζουν την παραγωγική δραστηριότητα 

του ιδιωτικού τομέα. Όμως, οι δαπάνες αυτές βελτιώνουν την ευημερία των ατόμων 

και αναδεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο του κράτους.  

     Η προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης του δημόσιου τομέα με τη μείωση των 

δημόσιων δαπανών αποτελεί μια από τις πρωταρχικές παρεμβάσεις μιας κυβέρνησης. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει πάντοτε μείωση των καταναλωτικών δαπανών του 

δημοσίου, αλλά απλές εξοικονομήσεις πόρων που συνεπάγονται χαμηλότερης 

ποιότητας ή περιορισμένης προσφοράς δημόσιες υπηρεσίες.  

     O στόχος της μακροοικονομικής πολιτικής είναι η μεγιστοποίηση της ευημερίας 

των πολιτών μιας χώρας ή μιας οικονομίας. Η χρήση των εργαλείων και των μέτρων 

πολιτικής πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, αλλά και 

στη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου που απολαμβάνει το σύνολο των πολιτών κάθε χώρας. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού και την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά μέτρων 

πολιτικής είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τη λειτουργία της οικονομίας, τις 

επιδράσεις που κάθε μέτρο πολιτικής προκαλεί και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

επιμέρους τομέων της οικονομίας που προσδιορίζουν το τελικό αποτέλεσμα κάθε 

επέμβασης στη λειτουργία της οικονομίας. 
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