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►► ΣκοπόςΣκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός διαρθρωτικού της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός διαρθρωτικού 
οικονομετρικού υποδείγματος για την οικονομία του οικονομετρικού υποδείγματος για την οικονομία του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Ηνωμένου Βασιλείου. 

►► Πραγματοποιείται ανάλυση της αλληλεπίδρασης της Πραγματοποιείται ανάλυση της αλληλεπίδρασης της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων , του ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων , του 
εισοδήματος, των δημόσιων δαπανών ,των εισαγωγών και εισοδήματος, των δημόσιων δαπανών ,των εισαγωγών και 
των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τα έτη 1981 
έως 2008. έως 2008. 

►► Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων και οι διαγνωστικοί Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων και οι διαγνωστικοί 
έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια του έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια του 
λογισμικού λογισμικού EviewsEviews 3.13.1

►► Τα στατιστικά στοιχεία ελήφθησαν από την βάση Τα στατιστικά στοιχεία ελήφθησαν από την βάση 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οικονομικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οικονομικών 
httphttp://://ecec..europaeuropa..eueu//economyeconomy__financefinance//dbdb__indicatorsindicators//amecoameco και και 
αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το 1981 έως το 
2008.2008.

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


ΗΗ μελέτη του τρόπου πουμελέτη του τρόπου που αλληλεπιδρούν η αλληλεπιδρούν η 
ιδιωτική κατανάλωση, το εισόδημα, οι ιδιωτική κατανάλωση, το εισόδημα, οι 
επενδύσεις, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και επενδύσεις, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και 
οι δημόσιες δαπάνες αποκτά ιδιαίτερο οι δημόσιες δαπάνες αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιατί ο τρόπος διάρθρωσης της ενδιαφέρον γιατί ο τρόπος διάρθρωσης της 
οικονομίας με τη μείωση του ρόλου του οικονομίας με τη μείωση του ρόλου του 
κράτους, αποδείχθηκε ότι ήταν η αιτία που κράτους, αποδείχθηκε ότι ήταν η αιτία που 
το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες 
χώρες που επλήγησαν από την οικονομική χώρες που επλήγησαν από την οικονομική 
κρίση το 2008.κρίση το 2008.



ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία

►►ΜετάΜετά από προσεκτική μελέτη των στοιχείων, από προσεκτική μελέτη των στοιχείων, 
επιλέχθηκαν οι κατάλληλες συναρτήσεις οι επιλέχθηκαν οι κατάλληλες συναρτήσεις οι 
οποίες στηρίζονται στην οικονομική θεωρίαοποίες στηρίζονται στην οικονομική θεωρία

►►Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων 
►►Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 
στάδιαστάδια

►►Διαγνωστικοί έλεγχοιΔιαγνωστικοί έλεγχοι



ΚατανάλωσηΚατανάλωση
►► ΗΗ κατανάλωση είναι το μέρος εκείνο του εισοδήματος που κατανάλωση είναι το μέρος εκείνο του εισοδήματος που 
δαπανάται για την ικανοποίηση των αναγκών των δαπανάται για την ικανοποίηση των αναγκών των 
οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτος) οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κράτος) 
μέσω της κατανάλωσης τελικών αγαθών και υπηρεσιώνμέσω της κατανάλωσης τελικών αγαθών και υπηρεσιών

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

Η ιδιωτική κατανάλωση σχετίζεται θετικά με το διαθέσιμο εισόδημαΗ ιδιωτική κατανάλωση σχετίζεται θετικά με το διαθέσιμο εισόδημα..
Μόνο ένα μέρος οποιουδήποτε νέου ή επιπρόσθετου διαθέσιμου Μόνο ένα μέρος οποιουδήποτε νέου ή επιπρόσθετου διαθέσιμου 
εισοδήματος καταναλώνεται και το υπόλοιπο αποταμιεύεται.εισοδήματος καταναλώνεται και το υπόλοιπο αποταμιεύεται.
Ακόμη και αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μηδενικό η κατανάλωση Ακόμη και αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μηδενικό η κατανάλωση 
θα είναι θετική, αφού τα άτομα έχουν την τάση να δαπανούν τις θα είναι θετική, αφού τα άτομα έχουν την τάση να δαπανούν τις 
αποταμιεύσεις τους ή να δανείζονται χρήματα ενάντια στις αποταμιεύσεις τους ή να δανείζονται χρήματα ενάντια στις 
μελλοντικές προοπτικές του εισοδήματος προκειμένου να μελλοντικές προοπτικές του εισοδήματος προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες.χρηματοδοτήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες.



ΑκαθάριστοΑκαθάριστο Εγχώριο ΠροϊόνΕγχώριο Προϊόν

►► αναφέρεταιαναφέρεται στην αγοραία αξία όλων των τελικών στην αγοραία αξία όλων των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 
οικονομία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης οικονομία κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης 
χρονικής περιόδου.χρονικής περιόδου.

►► Στον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται τα ενδιάμεσα Στον παραπάνω ορισμό εξαιρούνται τα ενδιάμεσα 
αγαθά, δηλαδή τα αγαθά εκείνα που αγαθά, δηλαδή τα αγαθά εκείνα που 
χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής για χρησιμοποιούνται ως συντελεστές παραγωγής για 
την παραγωγή άλλων αγαθώντην παραγωγή άλλων αγαθών

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



EπενδύσειςEπενδύσεις

►► ΗΗ δαπάνη για επένδυση σε μια οικονομία αποτελεί μέρος δαπάνη για επένδυση σε μια οικονομία αποτελεί μέρος 
της συνολικής δαπάνης και παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της συνολικής δαπάνης και παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στον προσδιορισμό του προϊόντος και του εισοδήματος.στον προσδιορισμό του προϊόντος και του εισοδήματος.

►► Σύμφωνα με τον Κέυνς το ύψος της ιδιωτικής επένδυσης Σύμφωνα με τον Κέυνς το ύψος της ιδιωτικής επένδυσης 
εξαρτάται από την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης εξαρτάται από την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης 
και το επιτόκιο που αντιπροσωπεύει το κόστος δανειακών και το επιτόκιο που αντιπροσωπεύει το κόστος δανειακών 
κεφαλαίων.κεφαλαίων.

►► Οι επενδύσεις, όπως υπολογίζονται στους εθνικούς Οι επενδύσεις, όπως υπολογίζονται στους εθνικούς 
λογαριασμούς περιλαμβάνουν δύο κύριες κατηγορίες:λογαριασμούς περιλαμβάνουν δύο κύριες κατηγορίες:

το μηχανολογικό εξοπλισμό (επενδύσεις σε μηχανικά, τεχνολογικά, το μηχανολογικό εξοπλισμό (επενδύσεις σε μηχανικά, τεχνολογικά, 
κεφαλαιουχικά αγαθά κλπ.)κεφαλαιουχικά αγαθά κλπ.)
τον πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ.)τον πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ.)



ΔημόσιεςΔημόσιες δαπάνεςδαπάνες

►►ΟρίζονταιΟρίζονται ως οι πληρωμές που διενεργούν οι ως οι πληρωμές που διενεργούν οι 
δημόσιοι φορείς μέσω του προϋπολογισμού δημόσιοι φορείς μέσω του προϋπολογισμού 
για την επίτευξη ορισμένων στόχων όπως η για την επίτευξη ορισμένων στόχων όπως η 
άριστη κατανομή των παραγωγικών μέσων, άριστη κατανομή των παραγωγικών μέσων, 
η δίκαιη διανομή του εισοδήματος, η η δίκαιη διανομή του εισοδήματος, η 
σταθεροποίηση της οικονομίας και η σταθεροποίηση της οικονομίας και η 
οικονομική μεγέθυνσηοικονομική μεγέθυνση .  .  ΔαλαμάγκαςΔαλαμάγκας (1999)(1999)



ΚαθαρέςΚαθαρές εξαγωγέςεξαγωγές

►► ΟιΟι καθαρές εξαγωγές ορίζονται ως η διαφορά της καθαρές εξαγωγές ορίζονται ως η διαφορά της 
αξίας των εξαγωγών από την αξία των εισαγωγών. αξίας των εξαγωγών από την αξία των εισαγωγών. 
Οι εξαγωγές αποτελούνται από τα προϊόντα που Οι εξαγωγές αποτελούνται από τα προϊόντα που 
παράγονται εγχώρια και πωλούνται στο εξωτερικό παράγονται εγχώρια και πωλούνται στο εξωτερικό 
ενώ οι εισαγωγές αποτελούνται από τα προϊόντα ενώ οι εισαγωγές αποτελούνται από τα προϊόντα 
που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται 
εγχώρια.εγχώρια.

►► Οι καθαρές εξαγωγές αποκαλούνται αλλιώς και Οι καθαρές εξαγωγές αποκαλούνται αλλιώς και 
εμπορικό ισοζύγιοεμπορικό ισοζύγιο



ΠροτεινόμενοΠροτεινόμενο υπόδειγμαυπόδειγμα

►► CCOtCCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt--1+a3*CCOt1+a3*CCOt--2 + 2 + εε1t1t

►► ICOICOtt= b0+b1*= b0+b1*YCOYCOtt ++bb2*YCO2*YCOtt--1+b3*1+b3*ICO ICO tt--1 + ε21 + ε2tt

►► MtMt ==ggoo + + gg11YCOYCOtt ++gg22YCOYCOtt--1 +1 +gg33MMtt--1+ε31+ε3tt



ΕκτίμησηΕκτίμηση του υποδείγματοςτου υποδείγματος

►►ΣυνάρτησηΣυνάρτηση προσδιορισμού κατανάλωσηςπροσδιορισμού κατανάλωσης

Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται με Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται με 
την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLSOLS))
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη 
συνάρτηση είναι η εξής:συνάρτηση είναι η εξής:

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

R-squared =0.998699

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



DependentDependent VariableVariable: CCO: CCO

MethodMethod: : LeastLeast SquaresSquares

DateDate: 02/12/10   : 02/12/10   TimeTime: 09:07: 09:07

SampleSample((adjustedadjusted): 1983 2008): 1983 2008

Included observations: 26 after adjusting endpointsIncluded observations: 26 after adjusting endpoints

VariableVariable CoefficientCoefficient StdStd. . ErrorError tt--StatisticStatistic ProbProb.  .  

CC --42.4560442.45604 10.9040110.90401 --3.8936163.893616 0.00080.0008

YCOYCO 0.3815340.381534 0.0720270.072027 5.2971205.297120 0.00000.0000

CCO(CCO(--1)1) 0.8028950.802895 0.1907890.190789 4.2082804.208280 0.00040.0004

CCO(CCO(--2)2) --0.3151070.315107 0.1291000.129100 --2.4408012.440801 0.02320.0232

RR--squaredsquared 0.9986990.998699 MeanMean dependentdependent varvar 561.0867561.0867

AdjustedAdjusted RR--squaredsquared 0.9985220.998522 S.D. S.D. dependentdependent varvar 132.0586132.0586

S.E. S.E. ofof regressionregression 5.0777725.077772 AkaikeAkaike infoinfo criterioncriterion 6.2282606.228260

SumSum squaredsquared residresid 567.2429567.2429 SchwarzSchwarz criterioncriterion 6.4218146.421814

LogLog likelihoodlikelihood --76.9673976.96739 FF--statisticstatistic 5629.1225629.122

DurbinDurbin--WatsonWatson statstat 1.4685121.468512 ProbProb(F(F--statisticstatistic)) 0.0000000.000000



►►ΣυνάρτησηΣυνάρτηση προσδιορισμού επενδύσεωνπροσδιορισμού επενδύσεων
Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται με Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται με 
την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLSOLS))
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη 
συνάρτηση είναι η εξής:συνάρτηση είναι η εξής:

IICO = CO = --13.83510 + 0.385718 *YCO13.83510 + 0.385718 *YCO-- 0.337339 *YCO (0.337339 *YCO (--1) + 0.779359*ICO (1) + 0.779359*ICO (--1) 1) 

ΕκτίμησηΕκτίμηση του υποδείγματοςτου υποδείγματος

R-squared =0.990272

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



DependentDependent VariableVariable: ICO: ICO

MethodMethod: : LeastLeast SquaresSquares

DateDate: 02/12/10   : 02/12/10   TimeTime: 09:08: 09:08

SampleSample((adjustedadjusted): 1982 2008): 1982 2008

Included observations: 27 after adjusting endpointsIncluded observations: 27 after adjusting endpoints

VariableVariable CoefficientCoefficient StdStd. . ErrorError tt--StatisticStatistic ProbProb.  .  

CC --13.8351013.83510 9.9705259.970525 --1.3876001.387600 0.17860.1786

YCOYCO 0.3857180.385718 0.0898130.089813 4.2946654.294665 0.00030.0003

YCO(YCO(--1)1) --0.3373390.337339 0.1164520.116452 --2.8968212.896821 0.00810.0081

ICO(ICO(--1)1) 0.7793590.779359 0.1768660.176866 4.4064954.406495 0.00020.0002

RR--squaredsquared 0.9902720.990272 MeanMean dependentdependent varvar 141.7821141.7821

AdjustedAdjusted RR--squaredsquared 0.9890030.989003 S.D. S.D. dependentdependent varvar 41.5916241.59162

S.E. S.E. ofof regressionregression 4.3615254.361525 AkaikeAkaike infoinfo criterioncriterion 5.9194745.919474

SumSum squaredsquared residresid 437.5268437.5268 SchwarzSchwarz criterioncriterion 6.1114506.111450

LogLog likelihoodlikelihood --75.9129075.91290 FF--statisticstatistic 780.4435780.4435

DurbinDurbin--WatsonWatson statstat 1.7293221.729322 ProbProb(F(F--statisticstatistic)) 0.0000000.000000



ΕκτίμησηΕκτίμηση του υποδείγματοςτου υποδείγματος

►►ΣυνάρτησηΣυνάρτηση προσδιορισμού συνολικών προσδιορισμού συνολικών 
εισαγωγώνεισαγωγών
Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται Η εκτίμηση της συνάρτησης πραγματοποιείται 
με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
((OLSOLS))
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η εκτιμημένη 
συνάρτηση είναι η εξής:συνάρτηση είναι η εξής:

M = M = -- 67.81902 + 0.514494 *YCO 67.81902 + 0.514494 *YCO --0.371814 * YCO (0.371814 * YCO (--1) + 0.755514 M (1) + 0.755514 M (--1)1)
R-squared = 0.995964

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



DependentDependent VariableVariable: M: M

MethodMethod: : LeastLeast SquaresSquares

DateDate: 02/12/10   : 02/12/10   TimeTime: 09:53: 09:53

SampleSample((adjustedadjusted): 1982 2008): 1982 2008

Included observations: 27 after adjusting endpointsIncluded observations: 27 after adjusting endpoints

VariableVariable CoefficientCoefficient StdStd. . ErrorError tt--StatisticStatistic ProbProb.  .  

CC --67.8190267.81902 28.3541328.35413 --2.3918572.391857 0.02530.0253

YCOYCO 0.5144940.514494 0.1227460.122746 4.1915324.191532 0.00030.0003

YCO(YCO(--1)1) --0.3718140.371814 0.1357690.135769 --2.7385802.738580 0.01170.0117

M(M(--1)1) 0.7555140.755514 0.1109890.110989 6.8070986.807098 0.00000.0000

RR--squaredsquared 0.9959640.995964 MeanMean dependentdependent varvar 223.9442223.9442

AdjustedAdjusted RR--squaredsquared 0.9954370.995437 S.D. S.D. dependentdependent varvar 101.5622101.5622

S.E. S.E. ofof regressionregression 6.8603636.860363 AkaikeAkaike infoinfo criterioncriterion 6.8253516.825351

SumSum squaredsquared residresid 1082.4851082.485 SchwarzSchwarz criterioncriterion 7.0173277.017327

LogLog likelihoodlikelihood --88.1422588.14225 FF--statisticstatistic 1891.7601891.760

DurbinDurbin--WatsonWatson statstat 1.7193321.719332 ProbProb(F(F--statisticstatistic)) 0.0000000.000000



ΔιαγνωστικοίΔιαγνωστικοί έλεγχοιέλεγχοι

►► ΈλεγχοςΈλεγχος προσήμωνπροσήμων
►► Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστώνΈλεγχος σημαντικότητας συντελεστών
►► Έλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( RΈλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( R22 ))
►► Έλεγχος αυτοσυσχέτισηςΈλεγχος αυτοσυσχέτισης
►► Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας 
►► Έλεγχος εξειδίκευσης Έλεγχος εξειδίκευσης 
►► Έλεγχος κανονικότηταςΈλεγχος κανονικότητας
►► Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότηταςΈλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας
►► Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του Έλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του 
υποδείγματοςυποδείγματος

►► Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών 
►► Διάγραμμα ελέγχου των καταλοίπωνΔιάγραμμα ελέγχου των καταλοίπων



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

► Έλεγχος προσήμων:
Σύμφωνα με τη θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα Σύμφωνα με τη θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα 
αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγματι αυτό ισχύει στην αυξάνεται και η κατανάλωση. Πράγματι αυτό ισχύει στην 
παραπάνω συνάρτηση καθώς το πρόσημο της παραπάνω συνάρτηση καθώς το πρόσημο της 
ερμηνευτικής μεταβλητής ερμηνευτικής μεταβλητής YCO YCO είναι θετικό.είναι θετικό.

►► Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστώνΈλεγχος σημαντικότητας συντελεστών : : 
Τα Τα probabilitiesprobabilities των συντελεστών είναι των συντελεστών είναι aa0 [0.0008] , 0 [0.0008] , aa1 [ 1 [ 
0.0000 ] , 0.0000 ] , aa2 [0.0004 ] και 2 [0.0004 ] και aa3 [0.0232 ]. Στο υπόδειγμα οι 3 [0.0232 ]. Στο υπόδειγμα οι 
συντελεστές συντελεστές aa0, 0, aa1, 1, aa2 και 2 και aa3 είναι στατιστικά σημαντικοί 3 είναι στατιστικά σημαντικοί 
γιατί οι επιμέρους πιθανότητες είναι μικρότερες από το γιατί οι επιμέρους πιθανότητες είναι μικρότερες από το 
επίπεδο σημαντικότητας 0.05επίπεδο σημαντικότητας 0.05



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης
►► ΈλεγχοςΈλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( συντελεστή παλινδρόμησης ( RR22 ) ) 

RR22=0.998699. Επομένως η συνάρτηση ερμηνεύει το =0.998699. Επομένως η συνάρτηση ερμηνεύει το 
99.8699% της συνολικής μεταβλητότητας της 99.8699% της συνολικής μεταβλητότητας της 
εξαρτημένης μεταβλητήςεξαρτημένης μεταβλητής

►► Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :
DurbinDurbin –– WatsonWatson : : η τιμή του είναι ίση με 1.468512. η τιμή του είναι ίση με 1.468512. 
Ο δείκτης είναι οριακά έξω από το επιθυμητό επίπεδο Ο δείκτης είναι οριακά έξω από το επιθυμητό επίπεδο 
[1.5 [1.5 --2.5 ]  2.5 ]  
BreuschBreusch--Godfrey Serial Correlation LM TestGodfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.898734 Probability 0.422902

Obs*R-squared 2.144019 Probability 0.342320



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

►►ΈλεγχοςΈλεγχος ετεροσκεδαστικότητας :ετεροσκεδαστικότητας :

►►Έλεγχος της εξειδίκευσης:Έλεγχος της εξειδίκευσης:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 0.687820 Probability 0.661959

Obs*R-squared 4.639610 Probability 0.590794

0.083866Probability2.988339Log likelihood ratio

0.124687Probability2.557837F-statistic

Ramsey RESET Test:



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

►►ΈλεγχοςΈλεγχος κανονικότηταςκανονικότητας

►►Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότηταςΈλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας
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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

Chow Breakpoint Test: 1990 

F-statistic 1.113463 Probability 0.380795

Log likelihood ratio 5.748351 Probability 0.218746



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

►►ΈλεγχοςΈλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του προβλεπτικής ικανότητας του 
υποδείγματοςυποδείγματος ::
Αναλογία μεροληψίας : theil_cco_b Αναλογία μεροληψίας : theil_cco_b 

0.01142632462130.0114263246213
Αναλογία διακυμάνσεως: theil_cco_v Αναλογία διακυμάνσεως: theil_cco_v 

0.0206455424238 0.0206455424238 
Αναλογία συνδιακυμάνσεως: Αναλογία συνδιακυμάνσεως: theiltheil__ccocco__cc

0.967928132955 0.967928132955 
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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
Mean Abs. Percent Error 1.033424
Theil Inequality Coefficient 0.005908
      B ias Proportion      0.002339
      Variance Proportion 0.013339
      Covariance Proportion 0.984322

Έλεγχος προβλεψιμότητας - Theil test για την συνάρτηση κατανάλωσης



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

►►ΈλεγχοςΈλεγχος σταθερότητας συντελεστών σταθερότητας συντελεστών 
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ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης

►► ΔιάγραμμαΔιάγραμμα ελέγχου των καταλοίπωνελέγχου των καταλοίπων
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ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►►ΈλεγχοςΈλεγχος προσήμων:προσήμων:
Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και οι οι 
επενδύσεις. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το πρόσημο επενδύσεις. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το πρόσημο 
της μεταβλητής της μεταβλητής YCO YCO είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη συνάρτηση είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη συνάρτηση 
επαληθεύει την θεωρία.επαληθεύει την θεωρία.

►►Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστώνΈλεγχος σημαντικότητας συντελεστών ::
Τα Τα probabilitiesprobabilities των συντελεστών είναι των συντελεστών είναι bb0  [0.1786],0  [0.1786],bb1 [0.0003], 1 [0.0003], bb2 2 
[0.0081] και [0.0081] και bb3 [0.0002 ]. Στο υπόδειγμα οι συντελεστές 3 [0.0002 ]. Στο υπόδειγμα οι συντελεστές bb1, 1, bb2 και 2 και bb3 3 
είναι στατιστικά σημαντικοί γιατί οι επιμέρους πιθανότητες είναιείναι στατιστικά σημαντικοί γιατί οι επιμέρους πιθανότητες είναι
μικρότερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Ο συντελεστής μικρότερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Ο συντελεστής bb0 0 
δεν είναι στατιστικά σημαντικός γιατί το δεν είναι στατιστικά σημαντικός γιατί το probability probability του είναι του είναι 
μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό το γεγονός δεν μεγαλύτερο από το επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό το γεγονός δεν 
επηρεάζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης αφού ο όρος επηρεάζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης αφού ο όρος bb0  0  
αναφέρεται σε σταθεράαναφέρεται σε σταθερά



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►► ΈλεγχοςΈλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης (συντελεστή παλινδρόμησης (RR22 ))

RR22=0.990272=0.990272

►►Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :
DurbinDurbin –– WatsonWatson

Η τιμή του δείκτη Η τιμή του δείκτη DurbinDurbin –– WatsonWatson είναι ίση με 1.729322. Ο δείκτης βρίσκεται εντός είναι ίση με 1.729322. Ο δείκτης βρίσκεται εντός 
των επιθυμητών ορίων [1.5 των επιθυμητών ορίων [1.5 --2.5]2.5]

BreuschBreusch--GodfreyGodfrey SerialSerial CorrelationCorrelation LMLM TestTest

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.888100 Probability 0.426333

Obs*R-squared 2.105592 Probability 0.348961



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►►ΈλεγχοςΈλεγχος ετεροσκεδαστικότητας :ετεροσκεδαστικότητας :

►►Έλεγχος της εξειδίκευσηςΈλεγχος της εξειδίκευσης ::

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.123559 Probability 0.384214

Obs*R-squared 6.806557 Probability 0.339108

0.321527Probability0.982725Log likelihood ratio

0.376284Probability0.815489F-statistic

Ramsey RESET Test:



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►►ΈλεγχοςΈλεγχος κανονικότητας:κανονικότητας:

►►Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας:Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας:
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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

Chow Breakpoint Test: 1990 

F-statistic 1.483533 Probability 0.246578

Log likelihood ratio 7.338564 Probability 0.119042



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►►ΈλεγχοςΈλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του προβλεπτικής ικανότητας του 
υποδείγματος υποδείγματος 
Αναλογία μεροληψίαςΑναλογία μεροληψίας

0.002983258954570.00298325895457
Αναλογία διακυμάνσεως Αναλογία διακυμάνσεως 

0.09082787265560.0908278726556
Αναλογία συνδιακυμάνσεωςΑναλογία συνδιακυμάνσεως

0.9679281329550.967928132955



Έλεγχος προβλεψιμότητας - Theil test για την συνάρτηση επενδύσεων
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Forecast: ICOF
Actual: ICO
Forecast sample: 1981 2008
Adjusted sample: 1982 2008
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 Proportion      0.005100
      Variance Proportion 0.060481
      Covariance Proportion 0.934419



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►►ΈλεγχοςΈλεγχος σταθερότητας συντελεστών σταθερότητας συντελεστών 
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ΣυνάρτησηΣυνάρτηση επενδύσεωνεπενδύσεων

►► ΔιάγραμμαΔιάγραμμα ελέγχου των καταλοίπωνελέγχου των καταλοίπων
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ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►►ΈλεγχοςΈλεγχος προσήμων:προσήμων:

Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και Σύμφωνα με την θεωρία όταν αυξάνεται το εισόδημα αυξάνονται και οι οι 
συνολικές εισαγωγές. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το συνολικές εισαγωγές. Παρατηρούμε στην παραπάνω συνάρτηση ότι το 
πρόσημο της μεταβλητής πρόσημο της μεταβλητής YCOYCO είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη είναι θετικό, επομένως η εκτιμημένη 
συνάρτηση επαληθεύει την θεωρίασυνάρτηση επαληθεύει την θεωρία

►►Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστώνΈλεγχος σημαντικότητας συντελεστών

Τα Τα probabilitiesprobabilities των συντελεστών είναι των συντελεστών είναι gg0  [0.0253], 0  [0.0253], gg1 [0.0003], 1 [0.0003], gg2 2 
[0.0117] και [0.0117] και gg3 [0.0000]. Οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί 3 [0.0000]. Οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί 
αφού είναι μικρότεροι από επίπεδο σημαντικότητας 0.05αφού είναι μικρότεροι από επίπεδο σημαντικότητας 0.05



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►► ΈλεγχοςΈλεγχος συντελεστή παλινδρόμησης ( συντελεστή παλινδρόμησης ( RR22 ):):
RR22=0.995964=0.995964

►► Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :Έλεγχος αυτοσυσχέτισης :
DurbinDurbin –– WatsonWatson

Η τιμή του δείκτη Η τιμή του δείκτη DurbinDurbin –– WatsonWatson είναι ίση με 1.719332. Ο δείκτης είναι ίση με 1.719332. Ο δείκτης 

βρίσκεται εντός των επιθυμητών ορίων [1.5 βρίσκεται εντός των επιθυμητών ορίων [1.5 --2.5].2.5].

BreuschBreusch--GodfreyGodfrey SerialSerial CorrelationCorrelation LMLM TestTest

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.351999 Probability 0.559034

Obs*R-squared 0.425196 Probability 0.514356



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►►ΈλεγχοςΈλεγχος ετεροσκεδαστικότητας :ετεροσκεδαστικότητας :

►►Έλεγχος της εξειδίκευσης :Έλεγχος της εξειδίκευσης :

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 5.816718 Probability 0.000940

Obs*R-squared 20.38144 Probability 0.015699

0.971832Probability0.001247Log likelihood ratio

0.974860Probability0.001016F-statistic

Ramsey RESET Test:



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►►ΈλεγχοςΈλεγχος κανονικότηταςκανονικότητας ::

►►Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας :Έλεγχος διαρθρωτικής σταθερότητας :
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Series: Residuals
Sample 1982 2008
Observations 27

Mean     1.06E-14
Median  0.502046
Maximum  16.86965
Minimum -13.86928
Std. Dev.   6.452446
Skewness   0.337731
Kurtosis   3.502484

Jarque-Bera  0.797332
Probability  0.671215

Chow Breakpoint Test: 1990 

F-statistic 1.747421 Probability 0.181293

Log likelihood ratio 8.458041 Probability 0.076169



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►►ΈλεγχοςΈλεγχος προβλεπτικής ικανότητας του προβλεπτικής ικανότητας του 
υποδείγματοςυποδείγματος ::

Αναλογία μεροληψίας Αναλογία μεροληψίας 
0.004442327762630.00444232776263
Αναλογία διακυμάνσεωςΑναλογία διακυμάνσεως

0.001292780077080.00129278007708
Αναλογία Αναλογία συνδυακυμάνσεωςσυνδυακυμάνσεως::

0.99426489216 0.99426489216 



Έλεγχος προβλεψιμότητας –Theil test για την συνάρτηση εισαγωγών
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Forecast: MF
Actual: M
Forecast sample: 1981 2008
Adjusted sample: 1982 2008
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 Proportion      0.003196
      Variance Proportion 0.050574
      Covariance Proportion 0.946229



ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►►ΈλεγχοςΈλεγχος σταθερότητας συντελεστών σταθερότητας συντελεστών 
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ΣυνάρτησηΣυνάρτηση συνολικών εισαγωγώνσυνολικών εισαγωγών

►► ΔιάγραμμαΔιάγραμμα ελέγχου των καταλοίπωνελέγχου των καταλοίπων
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ΕκτίμησηΕκτίμηση του συστήματοςτου συστήματος

►►ΣυνάρτησηΣυνάρτηση κατανάλωσηςκατανάλωσης::
CCOtCCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt= a0+a1*YCOt+a2*CCOt--1+a3*CCOt1+a3*CCOt--2 + ε1t   2 + ε1t   

►►Συνάρτηση επενδύσεωνΣυνάρτηση επενδύσεων::
ICOtICOt= b0+b1*= b0+b1*YCOYCOt +t +bb2*YCOt2*YCOt--1+b3*1+b3*ICO ICO tt--1 + 1 + εε2t2t

►►Συνάρτηση εισαγωγώνΣυνάρτηση εισαγωγών::
MtMt ==ggo + o + gg11YCOYCOt +t +gg22YCOYCOtt--1 +1 +gg33MMtt--1+1+εε3t3t



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

Εκτίμηση 2SLS του συστήματος εξισώσεων



ΗΗ τελική μορφή του συστήματος τελική μορφή του συστήματος 
λαμβάνει την εξής μορφήλαμβάνει την εξής μορφή

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

R-squared =0.998607

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

►► ICO = ICO = --13.19686+ 0.415678*YCO13.19686+ 0.415678*YCO-- 0.374705 *YCO (0.374705 *YCO (--1) + 0.814503*ICO (1) + 0.814503*ICO (--1) 1) 

RR--squared =0.989461squared =0.989461

ProbProb [0.2150  ]          [0.0007 ]             [0.0147] [0.2150  ]          [0.0007 ]             [0.0147] [0.0001 ][0.0001 ]

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

RR--squaredsquared = 0.995623= 0.995623

ProbProb [0.0092]        [0.0000]             [0.0026]      [0.0092]        [0.0000]             [0.0026]      [0.0000][0.0000]



ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας

►► ΙδιωτικήΙδιωτική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981--
20082008
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ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας
►► ΑκαθάριστοΑκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Εισόδημα) Ηνωμένου Βασιλείου  Εγχώριο Προϊόν (Εισόδημα) Ηνωμένου Βασιλείου  
για τα έτη 1981για τα έτη 1981--20082008
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ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας

►► ΙδιωτικέςΙδιωτικές Επενδύσεις Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981Επενδύσεις Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981--
20082008
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ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας

►► ΕισαγωγέςΕισαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981--20082008
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ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας

►► ΕξαγωγέςΕξαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981Ηνωμένου Βασιλείου  για τα έτη 1981--20082008
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ΠεριγραφικήΠεριγραφική παρουσίαση των παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίαςαποτελεσμάτων της δειγματοληψίας

►► ΔημόσιεςΔημόσιες Δαπάνες Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 1981Δαπάνες Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 1981--20082008
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ΔυναμικήΔυναμική επίλυση του υποδείγματος επίλυση του υποδείγματος 
με τη δημιουργία ενός μοντέλουμε τη δημιουργία ενός μοντέλου

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

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

►► M= M= --88.41593+0.67841*YCO88.41593+0.67841*YCO--0.499657*YCO(0.499657*YCO(--1)+0.691162*M(1)+0.691162*M(--1)1)

►► YCO=CCO+ICO+GCO+XYCO=CCO+ICO+GCO+X--MM



ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση
►► ΠραγματικέςΠραγματικές και Αναμενόμενες τιμές κατανάλωσηςκαι Αναμενόμενες τιμές κατανάλωσης
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ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση

►► ΠραγματικέςΠραγματικές και Αναμενόμενες τιμές εισοδήματοςκαι Αναμενόμενες τιμές εισοδήματος

400

600

800

1000

1200

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

YCOF YCO



ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση

►► ΠραγματικέςΠραγματικές και Αναμενόμενες τιμές επενδύσεωνκαι Αναμενόμενες τιμές επενδύσεων
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ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση

►► ΠραγματικέςΠραγματικές και Αναμενόμενες τιμές εισαγωγώνκαι Αναμενόμενες τιμές εισαγωγών
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ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΥποθέτουμεΥποθέτουμε ότι το 1985 η κυβέρνηση του ότι το 1985 η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε άσκηση Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε άσκηση 
δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της μείωσης των δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της μείωσης των 
δημοσίων δαπανών κατά 5%. Εάν μειωθούν οι δημοσίων δαπανών κατά 5%. Εάν μειωθούν οι 
δημόσιες δαπάνες το έτος 1985 τι αλλαγές θα δημόσιες δαπάνες το έτος 1985 τι αλλαγές θα 
πραγματοποιηθούν στην κατανάλωση, στο πραγματοποιηθούν στην κατανάλωση, στο 
εισόδημα, στις επενδύσεις και στις εισαγωγέςεισόδημα, στις επενδύσεις και στις εισαγωγές ; ; 

►►Με παρέμβαση στο αρχικό δείγμα μειώνεται το Με παρέμβαση στο αρχικό δείγμα μειώνεται το 
GCO κατά 5% το 1985 και λαμβάνει την τιμή GCO κατά 5% το 1985 και λαμβάνει την τιμή 
148.72421 από 156,5518 που ήταν αρχικά. Με τα 148.72421 από 156,5518 που ήταν αρχικά. Με τα 
νέα στοιχεία  δημιουργείται ένα νέο μοντέλονέα στοιχεία  δημιουργείται ένα νέο μοντέλο



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας

►►ΠολλαπλασιαστήςΠολλαπλασιαστής κατανάλωσης : κατανάλωσης : 
mccog=((ccogmccog=((ccog--ccof)/ccof)*100ccof)/ccof)*100

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

►►Πολλαπλασιαστής επενδύσεων: Πολλαπλασιαστής επενδύσεων: 
micogmicog=((=((icogicog--icoficof)/()/(icoficof)*100)*100

►►Πολλαπλασιαστής εισαγωγών: Πολλαπλασιαστής εισαγωγών: 
mmgmmg=((=((mgmg--mfmf)/)/mfmf)*100)*100



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΕπίδρασηΕπίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 
κατά 5% στην κατανάλωσηκατά 5% στην κατανάλωση
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ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΕπίδρασηΕπίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 κατά 

5% στο εισόδημα5% στο εισόδημα
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ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΕπίδρασηΕπίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 
κατά 5% στις επενδύσειςκατά 5% στις επενδύσεις

40

80

120

160

200

240

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

ICOF ICOG



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΕπίδρασηΕπίδραση της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 της μείωσης των δημόσιων δαπανών το 1985 
κατά 5% στις εισαγωγέςκατά 5% στις εισαγωγές
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ΑνάλυσηΑνάλυση ΕυαισθησίαςΕυαισθησίας
►► ΠολλαπλασιαστέςΠολλαπλασιαστές κατανάλωσης, εισοδήματος, επενδύσεων, εισαγωγώνκατανάλωσης, εισοδήματος, επενδύσεων, εισαγωγών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
►► ΤοΤο οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο κατασκευάστηκε οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο κατασκευάστηκε 
αναλύθηκε διεξοδικά με τους διαγνωστικούς ελέγχους αναλύθηκε διεξοδικά με τους διαγνωστικούς ελέγχους 
και θεωρήσαμε ότι ανταποκρίνεται στην και θεωρήσαμε ότι ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα και προσομοιάζει με αρκετή ακρίβεια πραγματικότητα και προσομοιάζει με αρκετή ακρίβεια 
τα μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία αποτελούν το τα μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία αποτελούν το 
αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία. αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία. 

►► Η συνάρτηση της κατανάλωσης σχετίζεται θετικά με το Η συνάρτηση της κατανάλωσης σχετίζεται θετικά με το 
εισόδημα και την κατανάλωση της προηγούμενης εισόδημα και την κατανάλωση της προηγούμενης 
περιόδου ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κατανάλωση περιόδου ενώ σχετίζεται αρνητικά με την κατανάλωση 
των δυο προηγούμενων περιόδων. των δυο προηγούμενων περιόδων. 

►► Η συνάρτηση των επενδύσεων έχει θετική συσχέτιση Η συνάρτηση των επενδύσεων έχει θετική συσχέτιση 
με το εισόδημα και τις επενδύσεις της προηγούμενης με το εισόδημα και τις επενδύσεις της προηγούμενης 
περιόδου ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με το εισόδημα περιόδου ενώ έχει αρνητική συσχέτιση με το εισόδημα 
της προηγούμενης περιόδου. της προηγούμενης περιόδου. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

►► ΗΗ συνάρτηση των εισαγωγών σχετίζεται θετικά με συνάρτηση των εισαγωγών σχετίζεται θετικά με 
το εισόδημα και τις εισαγωγές της προηγούμενης το εισόδημα και τις εισαγωγές της προηγούμενης 
περιόδου, καθώς παράλληλα σχετίζεται αρνητικά περιόδου, καθώς παράλληλα σχετίζεται αρνητικά 
με το εισόδημα της προηγούμενης περιόδου.με το εισόδημα της προηγούμενης περιόδου.

►► Το μοντέλο έχει πολύ καλή προγνωστική Το μοντέλο έχει πολύ καλή προγνωστική 
ικανότητα και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ικανότητα και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μελλοντικές προβλέψειςμελλοντικές προβλέψεις

►► Η μείωση των δημόσιων δαπανών αρνητικές Η μείωση των δημόσιων δαπανών αρνητικές 
επιδράσεις στην κατανάλωση, στο εισόδημα, στις επιδράσεις στην κατανάλωση, στο εισόδημα, στις 
επενδύσεις και στις εισαγωγές. επενδύσεις και στις εισαγωγές. 



ΣαςΣας ευχαριστώ για την προσοχή σαςευχαριστώ για την προσοχή σας
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