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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η συγγραφή του παρόντος διπλωµατικού πονήµατος έγινε από την µεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Οικονόµου Ν. Αθηνά στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη 

και καθοδήγηση του καθηγητή κ. Κάτου Β. Αναστάσιου. 

Σε ότι αφορά το θέµα που πραγµατεύεται η συγκεκριµένη µελέτη, αυτό προέκυψε 

µετά από τα ερεθίσµατα τα οποία έλαβε η συγγραφέας από την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, η οποία ξέσπασε τον Ιούλιο του 2007 και ακόµη συνεχίζει. 

Θέλω να πω ένα θερµό ευχαριστώ σ’ όσους µε στήριξαν καθ’ όλη την διάρκεια αυτής 

της κοπιαστικής προσπάθειας και κυρίως στους γονείς και τον σύζυγο µου, που µε 

την αµέριστη αγάπη και συµπαράστασή τους έκαναν το έργο µου ευκολότερο. 

Επίσης, ένα πρόσωπο που χαίρει του άκρατου σεβασµού και εκτίµησής µου, είναι ο 

καθηγητής µου κ. Κάτος Αναστάσιος, ο οποίος ήταν πάντοτε δίπλα µου όποτε τον 

χρειάστηκα και µου έδειχνε τον σωστό δρόµο κάθε φορά που παρέκλινα από την 

πορεία µου. 

 
 

Οικονόµου Ν. Αθηνά 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2011 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός της εργασίας µας ήταν η κατασκευή υποδειγµάτων για το Βέλγιο και την 

Γαλλία προκειµένου να προσδιορίσουµε το ύψος του Εισοδήµατος, της Ιδιωτικής 

Κατανάλωσης, των Επενδύσεων, των Εισαγωγών αλλά και των Εξαγωγών των δύο  

οικονοµιών. 

Αρχικά παρουσιάσαµε τα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία βρήκαµε στην βάση 

δεδοµένων της Ε.Ε., Ameco. Στην συνέχεια, στηριζόµενοι στην βιβλιογραφία και µε 

την βοήθεια του λογισµικού Eviews 3.1 δηµιουργήσαµε για κάθε χώρα τρεις 

συναρτήσεις, τις οποίες εκτιµήσαµε µε την µέθοδο OLS και εξετάσαµε την 

καταλληλότητά τους µε διάφορους διαγνωστικούς ελέγχους. 

Έπειτα δηµιουργήσαµε για κάθε χώρα ένα σύστηµα τριών ταυτόχρονων εξισώσεων, 

και το εκτιµήσαµε µε την µέθοδο 2SLS. Αργότερα προσθέσαµε σε κάθε σύστηµα και 

µια οικονοµική ταυτότητα και το επιλύσαµε ως µοντέλο. 

Ακολούθησε η διεξαγωγή προσοµοίωσης και ανάλυσης ευαισθησίας για κάθε 

υπόδειγµα, για να δούµε την ευαισθησία των ενδογενών µεταβλητών (ΑΕΠ, 

Κατανάλωση, Επένδυση, Εισαγωγές) στις µεταβολές των εξωγενών µεταβλητών 

(∆ηµόσιες δαπάνες, Επιτόκιο, Εξαγωγές). 

Η ανάλυση έκλεισε µε την σύγκριση των µακροοικονοµικών µοντέλων και την 

ταυτόχρονη ανάλυση ευαισθησίας. Το απώτερο συµπέρασµα ήταν ότι η άσκηση 

δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής µπορεί να επιφέρει οικονοµική 

µεγέθυνση στις δυο χώρες, αλλά µια κοινή πολιτική µέσα στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενδείκνυται, διότι υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές µεταξύ 

των ευρωπαϊκών οικονοµιών. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ιδιωτική Κατανάλωση, Ιδιωτική 

Επένδυση, Εισαγωγές, Εξαγωγές, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS), 

Νοµισµατική Πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται σε µια χώρα 

κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου καθορίζουν το βιοτικό επίπεδο που µπορεί 

να έχει µια κοινωνία στο παρόν και στο µέλλον. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό να 

γνωρίζουµε πόσο είναι το συνολικό προϊόν που παράγεται σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.1 

Ο κυριότερος δείκτης του παραγόµενου προϊόντος είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν, ΑΕΠ (Gross 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 ΑΕΠ 

παρουσιάζει διαχρονικές αυξοµειώσεις οφειλόµενες στις διακυµάνσεις της 

οικονοµικής δραστηριότητας που προκαλούνται από διάφορα αίτια. 2 

∆ύο από τα κύρια θέµατα που εξετάζονται σήµερα στη Μακροοικονοµική είναι ο 

προσδιορισµός του µεγέθους του προϊόντος και εισοδήµατος της οικονοµίας και το 

πρόβληµα της ανεργίας. 3 

Στα γνωστά «Μακρο 1
ου 

έτους» πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι σηµαντικότεροι 

νεωτερισµοί των κεϋνσιανών µακροοικονοµικών βασίζονται σε γενικεύσεις 

συµπεριφοράς που δεν εξάγονται από την νεοκλασική θεωρία. Τέτοια είναι η 

συνάρτηση κατανάλωσης (κανόνας κατανάλωσης ως % του εισοδήµατος) ή η 

προσέγγιση του Κεϋνς στην ζήτηση χρήµατος – ιδίως δε η Προτίµηση Ρευστότητας. 

Η έµφαση στις επενδύσεις ως ο παράγοντας που κινεί τις εξελίξεις (στην απλή θεωρία 

του πολλαπλασιαστή είναι εξωγενείς) του επιτρέπει να αναφέρει τα «Ζωώδη 

ένστικτα» (animal spirits) ως δικαιολόγηση αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων4. 

                                                      
1Α. Πετράκη-Κώτη, Γ.Χ.Κώττης (2000), “Σύγχρονη Μακροοικονοµική” , σ.49 
 
2 Α. Πετράκη-Κώτη, Γ.Χ.Κώττης (2000), “Σύγχρονη Μακροοικονοµική” , σ.33 

 
3 Α. Πετράκη-Κώτη, Γ.Χ.Κώττης (2001), “Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική” , σ.41 
 
4 Σύµφωνα µε τον Κευνς ένας επενδυτής δεν προσπαθεί να µαντέψει τις µελλοντικές αποδόσεις µιας εταιρείας, αλλά την 
άποψη που θα έχουν οι λοιποί επενδυτές (η αγορά) για τις αποδόσεις της εταιρείας. Η γνωστή αναφορά του στα 
καλλιστεία αναφερόταν σε διαγωνισµό µεταξύ αναγνωστών µιας εφηµερίδας για το ποια κοπέλα θα ψηφίσει η πλειοψηφία 
των αναγνωστών. Άρα όχι ποια θεωρείς πιο όµορφη αλλά ποια θα αρέσει στους περισσότερους.  
 



8 
 

Η «Νεοκλασική σύνθεση» θεωρούσε ότι ο Κέυνς εξηγείται ως ‘µικροοικονοµικά + αδυναµία 

προσαρµογής τιµών’ (συνήθως ηµεροµισθίων) και άρα τα µακροοικονοµικά εφαρµόζονται 

βραχυπρόθεσµα – στο διάστηµα δηλαδή που δεν λειτουργεί το ‘αόρατο χέρι’ του Adam 

Smith. ∆ηλαδή τα µακρο ως ειδική περίπτωση των µικρο, που (ανάλογα του πόσο γρήγορα 

θεωρείς ότι αντιδρούν οι αγορές) µπορεί να είναι σηµαντική ή όχι. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αµερικανικής οικονοµίας, όπου ο πρόεδρος 

Barack Obama υπέγραψε στις 17 Φεβρουαρίου του 2009 ένα σχέδιο για εκτενείς 

δηµόσιες δαπάνες προκειµένου να καταπολεµηθεί η ύφεση, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την αναγέννηση της Κεϋνσιανής σκέψης.5 

Το τελευταίο διάστηµα και ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, η ανάγνωση αυτή 

του Keynes επανέρχεται στη επιφάνεια και αξιοποιείται στην ερµηνεία των 

οικονοµικών εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών. Παράδειγµα το βιβλίο των 

George Akerlof Robert Shiller, (2009) Αnimal Spirits: How Human Psychology 

Drives the Economy and Why it Matters for Global Capitalism. Αυτή την ερµηνεία 

υιοθετεί και ο βιογράφος του Κευνς Robert Skidelsky.  

Στην ουσία η αιτία της κρίσης ανάγεται σε µια οίηση των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών και των financial economist να νοµίζουν ότι µε πολύ σύνθετα προϊόντα θα 

µπορούσαν να καταργήσουν την εγγενή αβεβαιότητα, αντιµετωπίζοντάς την ως να 

ήταν ένα απλό ασφαλίσιµο ρίσκο. Η Νέµεσις αυτής της κατάστασης ήταν η 

οικονοµική κρίση. 

Έτσι, σκοπός της ανάλυσης µας είναι η κατασκευή και σύγκριση οικονοµετρικών 

υποδειγµάτων για δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα µοντέλα θα αναφέρονται 

στις οικονοµίες της Γαλλίας και του Βελγίου και θα είναι ικανά να µας δίνουν 

προβλέψεις για το ύψος του Εισοδήµατος, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, των 

Επενδύσεων, αλλά και των Εισαγωγών, όταν µεταβάλλεται το Επιτόκιο. 

Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε για να επιτύχουµε τον σκοπό µας 

έχει ως εξής: 

Αρχικά θα παραθέσουµε τα οικονοµικά δεδοµένα που θα χρησιµοποιήσουµε στην 

ανάλυσή µας, τα οποία εξασφαλίσαµε από την online βάση δεδοµένων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την επονοµαζόµενη AMECO. Βάσει αυτών των στοιχείων 

και της οικονοµικής θεωρίας θα δηµιουργήσουµε τρεις συναρτήσεις για κάθε 

εξεταζόµενη χώρα, οι οποίες θα είναι ικανές να προσδιορίζουν το ύψος των 

                                                      
5 Wikipedia: The Free Encyclopedia, “2008–2009 Keynesian resurgence”, [online] 
Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/2008-2009_Keynesian_resurgence 
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Εισαγωγών, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης και της Ιδιωτικής Επένδυσης αντίστοιχα. 

Στην συνέχεια θα εκτιµήσουµε κάθε συνάρτηση µε την µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) και θα εξετάσουµε την καταλληλότητά τους µε την διενέργεια 

διάφορων στατιστικών διαγνωστικών ελέγχων. Αφού διαπιστωθεί η ορθότητα κάθε 

συνάρτησης, θα κατασκευάσουµε για κάθε χώρα ένα σύστηµα τριών ταυτόχρονων 

εξισώσεων και θα το εκτιµήσουµε µε την µέθοδο 2SLS. Εάν πάρουµε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα, θα συνεχίσουµε µε την δηµιουργία και επίλυση του µοντέλου µας, 

αφού προσθέσουµε και µια οικονοµική ταυτότητα στο σύστηµά µας. Τα επόµενα 

βήµατα θα είναι η προσοµοίωση και η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε ένα µοντέλο 

χωριστά. Η διαδικασία θα κλείσει µε την συγκριτική αξιολόγηση των δύο 

υποδειγµάτων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα 

γίνουν µε την βοήθεια του οικονοµετρικού πακέτου λογισµικού EViews 3.1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, στην παρούσα διπλωµατική 

εργασία θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και σύγκριση οικονοµετρικών 

υποδειγµάτων για δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βασίζονται σε 

µακροοικονοµικές θεωρίες για τον προσδιορισµό της ισορροπίας στην αγορά 

προϊόντος. Πριν να προβούµε λοιπόν στην δηµιουργία των µοντέλων µας, κρίνεται 

σκόπιµη µια θεωρητική βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 
2.2 ΘΕΩΡΙΑ 
 
2.2.1 ΑΕΠ (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ) 
 
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) 

είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει µια οικονοµία, 

εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των 

τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός µιας χώρας σε διάστηµα 

ενός έτους, ακόµα και αν µέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές µονάδες που 

ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το 

Προϊόν ή Εισόδηµα που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια 

χώρα το αποκτούν. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών 

(υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους. 

∆ιαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συµπεριλαµβάνει και το 

Εισόδηµα που απέκτησαν οι κάτοικοι µιας χώρας στο εξωτερικό. 

 

Οι συνιστώσες του ΑΕΠ (GDP)6 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται µαθηµατικά ως εξής: 

GDP = C + I + G + NX 

                                                      
6 Wikipedia: The Free Encyclopedia, “ΑΕΠ” , [online] 
Available at: http:// el.wikipedia.org/wiki/Ακαθάριστο_Εγχώριο_Προϊόν 
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όπου : (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δηµόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές. 

 

Κατανάλωση (consumption) είναι η δαπάνη που πραγµατοποιούν τα νοικοκυριά για 

την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Επένδυση (investment) είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, 

αποθεµάτων και κτιρίων, συµπεριλαµβανόµενης και της δαπάνης για την αγορά νέων 

κατοικιών. 

∆ηµόσιες δαπάνες (goverment purchase) είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών τις οποίες πραγµατοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνήσεις 

των πολιτειών και η οµοσπονδιακή κυβέρνηση. π.χ αγορά υποβρυχίου για το ναυτικό. 

Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονοµία και αγοράζονται από 

αλλοδαπούς (εξαγωγές) µείον τη δαπάνη για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών 

που πωλούνται στην εγχώρια οικονοµία (εισαγωγές). 

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή ∆είκτης Τιµών του ΑΕΠ : αριθµοδείκτης που µετρά 

τις µεταβολές όλων των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µια 

οικονοµία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται µε το λόγο του ονοµαστικού ΑΕΠ στο έτος 

βάσης προς το ονοµαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό. 

 

 

2.2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ7 

 

Ο Κέυνς υποστήριζε ότι το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής ζήτησης, που είναι η 

ιδιωτική κατανάλωση, προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από το µέγεθος του 

διαθέσιµου εισοδήµατος ή µε άλλα λόγια του εισοδήµατος µετά φόρων. 

Πιο συγκεκριµένα αποφάνθηκε τα εξής: 

1. Η ιδιωτική κατανάλωση σχετίζεται θετικά µε το διαθέσιµο εισόδηµα. 

2. Μόνο ένα µέρος οποιουδήποτε νέου ή επιπρόσθετου διαθέσιµου 

εισοδήµατος καταναλώνεται και το υπόλοιπο αποταµιεύεται. 

                                                      
7  R. Hahnel (2002), “The ABC's of Political Economy: A Modern Approach”, σ.133 
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3. 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. 

Η συνάρτηση κατανάλωσης είναι κατά µακράν ο πιο αξιόπιστος και ακριβής δείκτης 

της οικονοµικής συµπεριφοράς στο «οπλοστάσιο» των µακροοικονοµολόγων. Στην 

απλούστερη µορφή της είναι µια γραµµική σχέση όπως η ακόλουθη: 

C = a + b (Y-T) 

όπου, 

C= συνολική κατανάλωση, 

Υ= ακαθάριστο εγχώριο εισόδηµα, 

T= φόροι εισοδήµατος, 

a= ένας θετικός αριθµός που ονοµάζεται “αυτόνοµη κατανάλωση” και 

αντιπροσωπεύει το ύψος της κατανάλωσης όταν το διαθέσιµο εισόδηµα είναι 

µηδενικό, 

b= η λεγόµενη “οριακή ροπή για κατανάλωση”, που αντιπροσωπεύει την µεταβολή 

της κατανάλωσης για κάθε επιπρόσθετη µονάδα διαθέσιµου εισοδήµατος. 

 
2.2.3 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
Επένδυση (αγγλικά: investment) ονοµάζεται η δέσµευση κεφαλαίων για ένα χρονικό 

διάστηµα, η οποία αναµένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Με 

τεχνικούς όρους, η επένδυση είναι µια ακολουθία Καθαρών Ταµειακών Ροών. 

Για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης γίνεται αρχικά µια ανάλυση των αξιογράφων και 

ακολουθούν έπειτα τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Αξιολόγηση επενδυτικών έργων 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών έργων, οι οποίες κατατάσσονται σε 

ορθολογικές και µη ορθολογικές. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες είναι οι ορθολογικές, 

όπως η Καθαρά Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης. 

Καθαρή Παρούσα Αξία 

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) µιας επένδυσης είναι η διαφορά µεταξύ της παρούσας 

αξίας των n καθαρών ταµειακών ροών ΚΤΡ της επένδυσης, προεξοφληµένων στο παρόν µε 

επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κο που απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η επένδυση 

σήµερα. 
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� Σε περίπτωση που η παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών 

από την επένδυση σήµερα είναι πιο υψηλή από το απαιτούµενο κόστος της 

επένδυσης, δηλαδή η ΚΠΑ>0, η επένδυση γίνεται αποδεκτή. 

� Σε περίπτωση που η ΚΠΑ=0, ο επενδυτής πρέπει να είναι αδιάφορος µε 

βάση αυτή το κριτήριο επιλογής. 

� Σε περίπτωση που η ΚΠΑ<0, η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. 

Επεξεργασία 

Με τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης (ΕΒΑ) υπολογίζεται το εσωτερικό επιτόκιο µιας 

επένδυσης, το επιτόκιο εκείνο το οποίο υπονοείται από µια σειρά ΚΤΡ η οποία έχει 

ορισθεί ως επένδυση. Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι ο υπολογισµός του βαθµού 

απόδοσης που θα επιτευχθεί από αυτές τις επενδύσεις. Το µέγεθος αυτό ισούται µε το 

επιτόκιο r το οποίο πρέπει να ισχύει, έτσι ώστε εάν επενδύσουµε σήµερα ένα ποσό Χ 

να έχουµε µετά από π.χ. 1 έτος ένα ποσό ΧΧ. 

Έπειτα, κάνουµε δοκιµές επιτοκίων r, έτσι ώστε να ισχύει η ισότητα. 

Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου 

 

Ανάµεσα στις µη ορθολογικές µεθόδους αξιολόγησης συγκαταλέγεται η Περίοδος 

Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ), που µετρά των αριθµό των ετών που απαιτούνται για 

να ανακτήσουµε τα κεφάλαια που καταβάλαµε για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης. 
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8 
 
Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης 

Η Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης (ΜΕΑ) ορίζεται ως το Μέσο Καθαρό Κέρδος 

(ΜΚΚ) προς την Αρχική Επένδυση (ΑΕ) ή το µισό της αρχικής επένδυσης 

 

ή  
 

2.2.4 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

Εισαγωγή αγαθών θεωρείται η απόκτηση και µεταφορά προϊόντων που προέρχονται 

από µια χώρα τρίτη, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα µέλος της Ε.Ε.. ∆ε θα 

πρέπει να συγχέεται µε τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.  

Οι εισαγωγές αγαθών είναι µαζί µε τις εξαγωγές, ένα από τα µεγέθη που 

χαρακτηρίζουν το µακροοικονοµικό µέγεθος του εξωτερικού εµπορίου µιας χώρας. 

2.2.5 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9 

 

Για να σταθεροποιηθεί το εισόδηµα µιας οικονοµίας στο επίπεδο πλήρους 

απασχόλησης χωρίς πληθωρισµό, αντί για δηµοσιονοµική πολιτική ή συγχρόνως µ’ 

                                                      
8  [1] Στην περίπτωση που κατά το τέταρτο έτος ξεπεράσουµε µε την ΚΤΡ4 το αρχικό κόστος Κ0 της επένδυσης, 
υπολογίζουµε µέρος του έτους, δηλαδή δεκαδικό αριθµό. Για παράδειγµα, εάν το αρχικό κόστος είναι 175.000 και µέχρι 
το τέλος του 3ου έτους έχουµε καλύψει 150.000 και η ΚΤΡ του 4ου έτους είναι 50.000, καλύπτουµε τις 175.000 (150.000 + 
50.000/2=175.000) µετά από µισό έτος, άρα Χ=0,5. 

9 Α. Πετράκη-Κώτη, Γ.Χ.Κώττης (2000), “Σύγχρονη Μακροοικονοµική” , σς.301,302,304 
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αυτήν µπορεί να χρησιµοποιηθεί νοµισµατική πολιτική. Αυτή αποσκοπεί στη 

µεταβολή του επιτοκίου για να επιτευχθεί αύξηση ή περιορισµός της συνολικής 

δαπάνης. Όταν υπάρχει ύφεση στην οικονοµία και επιδιώκεται τόνωση της συνολικής 

ζήτησης, η κεντρική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την προσφορά χρήµατος ώστε να 

µειωθεί το επιτόκιο. Η µείωση του επιτοκίου επιφέρει αύξηση της ιδιωτικής 

επένδυσης και ενδεχοµένως της κατανάλωσης και συνεπώς αυξάνει τη συνολική 

δαπάνη και προκαλεί αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Αντίθετα, όταν 

υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία, η κεντρική τράπεζα µπορεί να 

µειώσει την προσφορά χρήµατος και να αυξήσει το επιτόκιο. Η αύξηση του επιτοκίου 

θα περιορίσει την ιδιωτική επένδυση, την κατανάλωση και τη συνολική δαπάνη και 

θα µειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι θετικές επιδράσεις στο συνολικό προϊόν και 

εισόδηµα, λόγω αύξησης της προσφοράς χρήµατος, θα εµφανιστούν µόνο όταν 

υπάρχει υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών. Σε διαφορετική περίπτωση 

το αποτέλεσµα θα είναι αύξηση του συνολικού επιπέδου των τιµών ή µε άλλα λόγια 

εµφάνιση του πληθωρισµού. 

Αυτές οι επιδράσεις φαίνονται στο διάγραµµα 2.5 που ακολουθεί. Το τµήµα (α) 

παρουσιάζει την προσφορά και τη ζήτηση χρήµατος. Το τµήµα (β) παρουσιάζει τη 

σχέση του επιτοκίου µε την επένδυση, για την οποία έγινε λόγος στην παράγραφο 

2.2.4. Το τµήµα (γ) παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ της επένδυσης και του 

εισοδήµατος, η οποία είναι θετική. 
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∆ιάγραµµα 2.5. Αγορά χρήµατος και επίδραση στο εισόδηµα της οικονοµίας
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2.2.6 Συντελεστές Theil10 

 

Στην προκειµένη εργασία χρησιµοποιώ τους τέσσερις τύπους του Theil τέσσερεις φορές 

για τις ενδογενείς µεταβλητές µου : την κατανάλωση, το εισόδηµα, τις επενδύσεις και 

τις εισαγωγές.  

Ο συντελεστής ανισότητας του Theil(U) µου δείχνει την προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγµατος. Ο συντελεστής παίρνει τιµές από 0 ως 1, όπου το µηδέν σηµειώνει 

τέλεια προσαρµογή. Ο δείκτης του Theil αναλύεται σε τρείς επιµέρους δείκτες, τις 

αναλογίες ανισοτήτων :  

• Αναλογία µεροληψίας (b)(UM) 

• Αναλογία διακυµάνσεως (v)(US) 

• Αναλογία συνδιακυµάνσεως (c)(UC) 

Για τους οποίους πρέπει να ισχύει : UM 
+ US + UC = 1. Γενικά η προβλεπτική 

ικανότητα ενός υποδείγµατος είναι καλή όταν οι αναλογίες µεροληψίας και 

διακυµάνσεως είναι µικρές, οπότε το περισσότερο σφάλµα της προβλέψεως 

αντιστοιχεί στην αναλογία συνδιακυµάνσεως, δηλαδή αναλογεί στο µη  συστηµατικό 

σφάλµα προβλέψεως.  

Για παράδειγµα ο Theil(U) είναι : 

U=sqrt(1/T*Σ(Yt
s - Yt)

2 ) / (sqrt(1/T*Σ(Yt
s)2 ) + sqrt(1/T*Σ(Yt)

2 )) 

Για παράδειγµα ο Theil για αναλογία µεροληψίας (b)(UM) είναι :  

UM=(YS - Y)2 / (1/T*Σ(Y t
s - Yt)

2) 

Για παράδειγµα ο Theil για αναλογία διακυµάνσεως (v)(US)είναι :  

US= (Sγs - Sγ)2 / (1/T*Σ(Yt
s - Yt)

2) 

Για παράδειγµα ο Theil για αναλογία συνδιακυµάνσεως (c)(UC)είναι :  

UC= 2(1-r)sγ
ssγ / (1/T*Σ(Yt

s - Yt)
2) 

 

                                                      
10 Αναστάσιος Β. Κάτος (200), “Οικονοµετρία, Θεωρεία και Εφαρµογές” , σς.931, 932 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Α.Ε.Π. αποτελεί τον κυριότερο δείκτη του συνολικού παραγόµενου προϊόντος 

µιας χώρας και αποτελεί µονάδα µέτρησης της οικονοµικής της ευηµερίας. Στόχος 

κάθε κυβέρνησης είναι η µεγέθυνση της οικονοµίας, µέσω της αύξησης του ύψους 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.  

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προβούµε στην κατασκευή οικονοµετρικών υποδειγµάτων 

για τον προσδιορισµό του συνολικού προϊόντος και των επιµέρους συστατικών του 

στοιχείων σε δυο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία). Βασιζόµενοι σε 

αυτά τα υποδείγµατα θα εξετάσουµε διάφορα οικονοµικά σενάρια µε την βοήθεια της 

ανάλυσης ευαισθησίας.  

 

3.2 ΒΕΛΓΙΟ 

3.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

Σ’ αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα οικονοµετρικό 

υπόδειγµα για το Βέλγιο, το οποίο θα είναι ικανό να µας δίνει προβλέψεις για το ύψος 

του Εισοδήµατος, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, των Επενδύσεων, αλλά και των 

Εισαγωγών, όταν µεταβάλλεται το Επιτόκιο. 

Η γενική µορφή του υποδείγµατός έχει ως εξής: 

 

3.2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η κατασκευή 

του υποδείγµατος για την οικονοµία του Βελγίου, συλλέχθηκαν από την online βάση 

δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ακούει στο όνοµα Ameco. Η χρονική 

περίοδος που καλύπτουν αυτά τα δεδοµένα, αναφέρεται στα έτη από το 1981 έως το 

2005. Επίσης, να επισηµανθεί ότι το υπόδειγµα βασίζεται σε στοιχεία που είναι 

εκφρασµένα σε τρέχουσες τιµές σε δισεκατοµµύρια ευρώ και γι’ αυτό το λόγο 
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χρησιµοποιήθηκε το ονοµαστικό επιτόκιο ως προσδιοριστικός παράγοντας των 

επενδύσεων. Αυτά τα δεδοµένα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 3.1. Βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της βελγικής οικονοµίας 

Έτος ycu ccu icu gcu mcu xcu r 

T 
Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Ονοµ. % 

1981 92.16300 53.38200 18.22800 22.69200 58.86900 56.73000 13.40000 

1982 91.59940 54.06780 17.09360 22.29600 62.70750 60.84950 13.40000 

1983 96.70320 56.91840 16.45600 22.94160 65.53360 65.92080 11.90000 

1984 103.0310 60.24960 17.46820 24.68560 75.31200 75.93960 12.20000 

1985 112.2622 65.75840 19.25460 26.01060 78.03180 79.27040 11.00000 

1986 120.6792 69.58080 20.41520 27.66320 75.01680 78.03680 8.600000 

1987 127.0047 73.15880 22.12670 29.16120 78.01900 80.57700 8.200000 

1988 134.3796 75.80040 25.89960 29.01840 87.19080 90.85200 8.000000 

1989 146.0224 81.40160 30.47040 30.47040 101.8624 105.5424 8.500000 

1990 158.9015 88.31410 34.81460 32.57880 107.7975 110.9915 11.00000 

1991 167.0914 93.96790 34.12430 35.46910 110.6098 114.1399 9.300000 

1992 177.8463 98.86320 35.99910 37.96920 113.7285 118.7433 8.700000 

1993 188.0832 103.7112 36.78240 40.76400 113.1912 120.0168 7.200000 

1994 201.2493 110.9216 38.53710 43.43070 126.0102 134.3701 7.800000 

1995 215.6608 117.6134 41.95820 46.74100 138.0490 147.3972 7.500000 

1996 216.5660 118.0480 42.09800 47.74000 142.5690 151.2490 6.500000 

1997 219.4397 118.4138 44.02000 47.32150 153.1896 162.8740 5.800000 

1998 227.3160 122.8920 46.05600 48.56400 160.5120 170.3160 4.800000 

1999 236.7708 126.2460 49.06920 51.21300 169.1220 179.3646 4.800000 

2000 248.9313 135.6663 52.35360 53.61210 205.6389 212.9382 5.600000 

2001 257.8644 140.3238 52.03890 56.44020 210.4857 219.5472 5.100000 

2002 267.7000 143.2195 51.39840 60.23250 208.2706 221.1202 5.000000 

2003 273.8759 146.9645 51.64360 63.18100 210.4202 222.5070 4.200000 

2004 286.8945 152.8560 56.16300 66.29550 229.8630 241.4430 4.200000 

2005 294.9180 158.5035 59.10300 68.35650 248.6505 257.6055 3.400000 

Πηγή Ameco online 
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3.2.2.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ycu) 

 
∆ιάγραµµα 3.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Βελγίου, 1981-2005 

 

Το διάγραµµα 3.1 απεικονίζει το ΑΕΠ ή µε άλλα λόγια το συνολικό προϊόν/εισόδηµα 

του Βελγίου για την χρονική περίοδο 1981-2005. Παρατηρώντας το, µπορούµε να 

πούµε ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου η βέλγικη οικονοµία αυξάνει 

συνεχώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της από το 1981 έως το 1996. Την περίοδο 

1996-1998 σηµειώνεται µια στάση του προϊόντος, και από το 1999 και έκτοτε έχουµε 

και πάλι ανοδική πορεία του ΑΕΠ και συνεχή µεγέθυνση της οικονοµίας του 

Βελγίου.  
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3.2.2.2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ccu) 

 
∆ιάγραµµα 3.2. Ιδιωτική Κατανάλωση Βελγίου, 1981-2005 

 

Το διάγραµµα 3.2. απεικονίζει την ιδιωτική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών της 

βελγικής οικονοµίας για την περίοδο 1981-2005, σε δισεκατοµµύρια ευρώ. Όπως και 

στην περίπτωση του ΑΕΠ, έτσι και η ιδιωτική κατανάλωση ακολουθεί την ίδια 

πορεία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, εφόσον η κατανάλωση των νοικοκυριών 

εξαρτάται από το συνολικό εισόδηµα και κατ’ επέκταση από το συνολικό προϊόν της 

οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, από το 1981 έχουµε συνεχή αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, έως και το 1995 όπου παρατηρείται τοπικό µέγιστο µε 120 δισ. €. 

Αυτή η ανοδική πορεία ανακόπτεται προσωρινά µε µια στάση την περίοδο 1996-

1998. Από το 1998 και ύστερα, συνεχίζεται η ανοδική πορεία της ιδιωτικής 

κατανάλωσης στο Βέλγιο. 
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3.2.2.3 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (icu) 

 
∆ιάγραµµα 3.3. Ιδιωτικές Επενδύσεις Βελγίου, 1981-2005 

 

Παρατηρώντας το διάγραµµα 3.3, µπορούµε να δούµε την πορεία των ιδιωτικών 

επενδύσεων στο Βέλγιο κατά την περίοδο 1981-2005. Αυτή η πορεία ξεκινάει 

καθοδικά από το 1981 έως το 1983, παρουσιάζει µια σχετικά µικρή µείωση και 

συνεχίζει την άνοδό της µέχρι το 1990, όπου έχουµε πάλι µια µικρή πτώση µέχρι το 

1991 και από το 1992 και µετά έχουµε πάλι ανάπτυξη µέχρι το 1995, όπου και έχουµε 

στάσιµη οικονοµία µέχρι 1996. Μετά έχουµε άνοδο πάλι µέχρι το 2000 και ξανά µια 

µικρή πτώση ως το 2003 και τελικά συνεχίζουµε ανοδικά ως το 2005.  
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3.2.2.4 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (gcu) 

 
∆ιάγραµµα 3.4. ∆ηµόσιες ∆απάνες Βελγίου, 1981-2005 

 

Όπως είδαµε και στις µεταβλητές του ΑΕΠ και της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, έτσι και 

στην περίπτωση των ∆ηµοσίων ∆απανών της βελγικής οικονοµίας, διακρίνονται  

φάσεις ανοδικές αλλά και µε στάση ή µε µικρή πτώση. Η πρώτη φάση εντοπίζεται 

κατά τα έτη 1981-1982, όπου έχουµε πτώση των καταναλωτικών δαπανών του 

δηµοσίου. Η δεύτερη πτώση είναι το 1987-1988, άλλη µια µικρή πτώση των 

δηµοσίων δαπανών. Και τελικά κλείνουµε µε µια ακόµα µικρή πτώση το 1996-1997.  
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3.2.2.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (mcu) 

 
∆ιάγραµµα 3.5. Εισαγωγές Βελγίου, 1981-2005 

 

Στις εισαγωγές του Βελγίου παρατηρούµε ότι σε αρκετά έτη έχουµε στάση ή ακόµα 

και πτώση. Πιο συγκεκριµένα στα έτη 1983, 1986, 1993 βλέπουµε πολύ µικρή 

πτώση. Το 2001 µέχρι και το 2003 βλέπουµε µια συνεχόµενη πτωτική τάση η οποία 

τελικά όµως ακολουθείται από συνεχόµενη άνοδο.  
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3.2.2.6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (xcu) 

 
∆ιάγραµµα 3.5. Εξαγωγές Βελγίου, 1981-2005 

 

Στις εξαγωγές του Βελγίου παρατηρούµε επίσης ότι σε αρκετά έτη έχουµε στάση ή 

ακόµα και πτώση. Πιο συγκεκριµένα στα έτη 1983, 1986, 1993 βλέπουµε πολύ µικρή 

πτώση. Το 2001 µέχρι και το 2003 βλέπουµε µια συνεχόµενη στάση η οποία τελικά 

όµως ακολουθείται από συνεχόµενη άνοδο.  
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3.2.2.7 ΕΠΙΤΟΚΙΟ (r) 

 
∆ιάγραµµα 3.6. Μακροπρόθεσµο Ονοµαστικό Επιτόκιο Βελγίου, 1981-2005 

 

Το επιτόκιο αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της ιδιωτικής επένδυσης. Επειδή οι επενδύσεις σε µια οικονοµία αναφέρονται στην 

δηµιουργία νέων κεφαλαιουχικών αγαθών, η αγορά των οποίων γίνεται συνήθως 

µέσω µακροπρόθεσµου δανεισµού, το επιτόκιο που αναφέρουµε εδώ είναι το 

µακροπρόθεσµο ονοµαστικό επιτόκιο. Παρατηρώντας το διάγραµµα 3.6 βλέπουµε ότι 

γενικά το επιτόκιο ακολουθεί µια πτωτική πορεία. Αναλυτικότερα, από το 1982 έως 

και 1988 το ύψος του επιτοκίου µειώνεται σχετικά απότοµα. Στις αρχές 1988 ξεκινά 

µια άνοδος, η οποία κορυφώνεται το 1990, µε το ύψος του επιτοκίου να αγγίζει το 

11%. Από το 1990 αρχίζει µια θεαµατική πτώση, µε εξαίρεση κάποιες ενδιάµεσες 

περιόδους ανοδικής τάσης, η οποία συνεχίζεται και το 2005 είναι στο χαµηλότερο 

επιτόκιο της περιόδου που µελετάµε, µε το ύψος του να διαµορφώνεται περίπου στο 

1,5%. 

  



27 
 

3.2.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του τρίτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, 

σκοπός µας είναι η κατασκευή ενός µακροοικονοµικού µοντέλου. Το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα θα αποτελείται από τις τρεις συναρτήσεις και την µία ταυτότητα που 

περιγράψαµε στην παράγραφο 3.2.1, και θα µας δίνει την δυνατότητα να 

προβλέπουµε το ύψος του ΑΕΠ, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, των Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και των εισαγωγων (Ενδογενείς Μεταβλητές) για µεταβολές του 

Επιτοκίου (Εξωγενείς Μεταβλητές). Γι’ αυτό τον σκοπό θα ξεκινήσουµε µε την 

µελέτη κάθε µίας συνάρτησης ξεχωριστά, ελέγχοντας διάφορες παραµέτρους µε την 

χρήση διαγνωστικών τεστ, ούτως ώστε να φτάσουµε στην δηµιουργία ενός 

συστήµατος τριών εξισώσεων, το οποίο θα αποτελέσει την βάση του µοντέλου µας. 

 

3.2.3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

Η ανάλυση ξεκινάει µε την εκτίµηση της συνάρτησης κατανάλωσης της βελγικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

 

ccut = a0 + a1ycut + a2ccut-2 + ε1t 

όπου, 
 
ccut = ιδιωτική κατανάλωση  
ycut = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές, 
t-2 = Χρονική υστέρηση δυο ετών, 
ε1t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 3.2. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης ιδιωτικής κατανάλωσης του Βελγίου 

Dependent Variable: CCU 
Method: Least Squares 
Date: 05/14/11   Time: 17:45 
Sample(adjusted): 1983 2005 
Included observations: 23 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.486655 0.549484 15.44477 0.0000 
YCU 0.567468 0.028369 20.00333 0.0000 

CCU(-2) -0.123077 0.057186 -2.152226 0.0438 

R-squared 0.999457     Mean dependent var 106.9301 
Adjusted R-squared 0.999402     S.D. dependent var 31.45315 
S.E. of regression 0.769008     Akaike info criterion 2.433677 
Sum squared resid 11.82747     Schwarz criterion 2.581785 
Log likelihood -24.98729     F-statistic 18391.75 
Durbin-Watson stat 2.322667     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για την 

Ιδιωτική κατανάλωση της βελγικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

ccut = 8,48 + 0,56ycut - 0,12ccut-2 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι πολύ καλή. Καταρχήν, τα 

πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την οικονοµική 

θεωρία. Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση 

ελέγχοντας την σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι 

µεταβλητές µας είναι σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 

ή 5% και τα t-Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  

είναι 0.999 και άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 99.99% την 

πραγµατικότητα, αφού υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά 

ανάµεσα στην υπολογισµένη τιµή CCUt και την πραγµατική τιµή CCUt είναι µικρή. 

Ακόµη µια παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα 

δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 2.32, δηλ. ανάµεσα στο 

1.5 και στο 2.5.  

 

3.2.3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Η ανάλυση συνεχίζει µε την εκτίµηση της συνάρτησης επενδύσεως της βελγικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 



29 
 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

 

icut = β0 + β1r t-1 + β2icut-1 + ε2t 

όπου, 
 
icut = ιδιωτική επένδυση, 
r t = ονοµαστικό επιτόκιο, 
t-1 = Χρονική υστέρηση ενός έτους, 
ε2t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 3.3. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης ιδιωτικής επένδυσης του Βελγίου 

Dependent Variable: ICU 
Method: Least Squares 
Date: 06/03/10   Time: 12:18 
Sample(adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 16.86491 3.463794 4.868914 0.0001 
R(-1) -1.047500 0.226255 -4.629728 0.0001 

ICU(-1) 0.809148 0.048525 16.67470 0.0000 

R-squared 0.991796     Mean dependent var 37.30599 
Adjusted R-squared 0.991015     S.D. dependent var 13.60625 
S.E. of regression 1.289737     Akaike info criterion 3.463223 
Sum squared resid 34.93188     Schwarz criterion 3.610480 
Log likelihood -38.55868     F-statistic 1269.388 
Durbin-Watson stat 1.759860     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για την 

Ιδιωτική επένδυσης της βελγικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

icut = 16.89 – 1.04rt-1 + 0.80icut-1 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι πολύ καλή. 

Καταρχήν, τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την 

οικονοµική θεωρία. Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής του επιτοκίου µε υστέρηση 

ενός έτους (rt-1) έχει αρνητικό πρόσηµο, κάτι το οποίο περιµέναµε αφού υπάρχει 

αντίστροφη σχέση µεταξύ των επενδύσεων και του επιτοκίου. Τέλος, ο συντελεστής 
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ιδιωτικής επένδυσης µε υστέρηση ενός έτους (icut-1) έχει θετικό πρόσηµο, κάτι το 

οποίο περιµέναµε σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. 

Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση ελέγχοντας την 

σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές µας είναι 

σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 ή 5% και τα t-

Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  
είναι 0.9917 και 

άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 99.17% την πραγµατικότητα, αφού 

υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά ανάµεσα στην 

υπολογισµένη τιµή ICUt και την πραγµατική τιµή ICUt είναι µικρή. Ακόµη µια 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 1.7, δηλ. ανάµεσα στο 1.5 και στο 

2.5.  

 

3.2.3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

 

Η ανάλυση συνεχίζει µε την εκτίµηση της συνάρτησης εισαγωγών της βελγικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

 

mcut = γ0 + γ1ycut + γ2mcut-1 + ε3t 

όπου, 
mcut = εισαγωγές, 
ycut = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές, 
t-1 = Χρονική υστέρηση ενός έτους, 
ε3t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 3.3. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης εισαγωγών του Βελγίου 

Dependent Variable: MCU 
Method: Least Squares 
Date: 02/24/11   Time: 18:45 
Sample (adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.469573 6.364873 -1.016450 0.3210 
YCU 0.196557 0.113533 1.731268 0.0981 

MCU(-1) 0.820451 0.134988 6.077971 0.0000 

R-squared 0.982463     Mean dependent var 136.3242 
Adjusted R-squared 0.980793     S.D. dependent var 57.20403 
S.E. of regression 7.927826     Akaike info criterion 7.095103 
Sum squared resid 1319.859     Schwarz criterion 7.242360 
Log likelihood -82.14124     F-statistic 588.2464 
Durbin-Watson stat 1.725567     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για τις 

εισαγωγές της βελγικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

mcut = -6.46 +0.19ycut + 0.82mcut-1 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι καλή. Τα πρόσηµα των 

συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την οικονοµική θεωρία. Ο 

συντελεστής εισαγωγών µε υστέρηση ενός έτους (mcut-1) έχει θετικό πρόσηµο, κάτι 

το οποίο περιµέναµε σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. 

Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση ελέγχοντας την 

σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές µας είναι 

σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 ή 5% και τα t-

Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  
είναι 0.9824 και 

άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 98.24% την πραγµατικότητα, αφού 

υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά ανάµεσα στην 

υπολογισµένη τιµή MCUt και την πραγµατική τιµή MCUt είναι µικρή. Ακόµη µια 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 1.7, δηλ. ανάµεσα στο 1.5 και στο 

2.5.  

 

 

 



32 
 

3.2.3.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Μέχρι στιγµής, έχουµε προσδιορίσει και έχουµε εκτιµήσει, ξεχωριστά, κάθε µία από 

τις τρεις συναρτήσεις, που σκοπεύουµε να συµπεριλάβουµε στο οικονοµετρικό 

υπόδειγµα του Βελγίου. Πιο συγκεκριµένα, αναλύσαµε τις συναρτήσεις Ιδιωτικής 

Κατανάλωσης και Ιδιωτικής Επένδυσης και εισαγωγών της βελγικής οικονοµίας µε 

την χρήση του οικονοµετρικού πακέτου λογισµικού EViews 3.1 και καταλήξαµε, µε 

την βοήθεια πάντα και της βιβλιογραφίας, στην τελική τους µορφή. 

Στην συνέχεια, µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) εκτιµήσαµε τις 

παραµέτρους κάθε συνάρτησης. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά, µιας και δεν 

προέκυψε κανένα σφάλµα σε καµία εκ των τριών εξισώσεων.  

Αυτές οι συναρτήσεις θα χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο για την δηµιουργία 

ενός συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων, το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την 

δηµιουργία ενός µοντέλου, ικανού να δίνει ακριβείς προβλέψεις. 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα προαναφερθέντα, το σύστηµα µας στο EViews 3.1 µπορεί 

να αποτυπωθεί ως έξης: 

 

Εξωγενείς µεταβλητές: 

inst c ycu(-1) ccu(-1) ccu(-2) r(-1) icu(-1) mcu(-1) xcu gcu 

 

Συναρτήσεις: 

ccu=c(1)+c(2)*ycu+c(4)*ccu(-2) 
 
icu=c(7)+c(8)*r(-1)+c(9)*icu(-1) 
 
mcu=c(10)+c(11)*ycu+c(12)*mcu(-1) 
 
 
Αφού επιλύσουµε το σύστηµα µε την µέθοδο 2SLS (2 Stage Least Squares) 

παίρνουµε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4. 
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Πίνακας 3.4. Εκτίµηση 2SLS του συστήµατος εξισώσεων του Βελγίου 

System: SYS01 
Estimation Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 05/14/11   Time: 17:46 
Sample: 1983 2005 
Included observations: 23 
Total system (balanced) observations 69 
Instruments: C YCU(-1) CCU(-1) R(-1) ICU(-1) MCU(-1) XCU GCU 
CCU( 
        -2) 
Initial Values: C(1)=0.00000, C(2)=0.00000, C(4)=0.00000, 
        C(7)=0.00000, C(8)=0.00000, C(9)=0.00000, C(10)=0.00000, 
        C(11)=0.00000, C(12)=0.00000 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 8.516722 0.553458 15.38819 0.0000 
C(2) 0.581975 0.030277 19.22189 0.0000 
C(4) -0.152194 0.061003 -2.494865 0.0154 
C(7) 15.38638 3.431001 4.484517 0.0000 
C(8) -0.934374 0.228979 -4.080602 0.0001 
C(9) 0.827389 0.047578 17.39014 0.0000 
C(10) -7.971128 7.181367 -1.109974 0.2714 
C(11) 0.217180 0.121784 1.783321 0.0796 
C(12) 0.800369 0.142182 5.629187 0.0000 

Determinant residual covariance 27.29325   

Equation: CCU=C(1)+C(2)*YCU+C(4)*CCU(-2) 
Observations: 23 
R-squared 0.999449     Mean dependent var 106.9301 
Adjusted R-squared 0.999394     S.D. dependent var 31.45315 
S.E. of regression 0.774019     Sum squared resid 11.98212 
Durbin-Watson stat 2.358930    

Equation: ICU=C(7)+C(8)*R(-1)+C(9)*ICU(-1) 
Observations: 23 
R-squared 0.991040     Mean dependent var 38.18479 
Adjusted R-squared 0.990144     S.D. dependent var 13.19726 
S.E. of regression 1.310196     Sum squared resid 34.33229 
Durbin-Watson stat 1.613256    

Equation: MCU=C(10)+C(11)*YCU+C(12)*MCU(-1) 
Observations: 23 
R-squared 0.981180     Mean dependent var 139.5250 
Adjusted R-squared 0.979298     S.D. dependent var 56.24939 
S.E. of regression 8.093230     Sum squared resid 1310.007 
Durbin-Watson stat 1.700917    

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, το εκτιµώµενο σύστηµα για το Βέλγιο είναι το 

εξής: 

� Ccu = 8.5 + 0.58ycu – 0.15ccu(-2) 

� Icu = 15.3 – 0.93r(-1) + 0.82icu(-1) 

� Mcu = -7.97 + 0.21ycu + 0.80mcu(-1) 
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Ξεκινάµε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε τον έλεγχο των πρόσηµων των 

µεταβλητών µας. Παρατηρούµε ότι όλα τα πρόσηµα συµφωνούν µε τις αρχές της 

οικονοµικής επιστήµης.  

Συνεχίζοντας, εξετάζουµε την σηµαντικότητα των µεταβλητών µας, βασιζόµενοι στις 

τιµές που παίρνουν τα Probabilities. Μια µατιά στον πίνακα 3.4 είναι αρκετή για να 

συµπεράνουµε ότι όλες µας οι µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές, αφού όλα τα 

“Prob.” (εκτός από εκείνα των σταθερών όρων) είναι µεγαλύτερα του 5%. Επίσης, η 

τιµή του “t-Statistic” είναι κατ’ απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του 2 για κάθε µία από τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. 

Όσον αφορά την γραµµική συσχέτιση του δείγµατος, εξετάζουµε τους συντελεστές 

προσδιορισµού R2. Βλέπουµε πως οι τιµές και των τριών συντελεστών 

προσδιορισµού του συστήµατος πλησιάζουν την µονάδα (0.999, 0.991, 0.981). Αυτό 

σηµαίνει πως υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και ότι το σύστηµα 

µπορεί να ερµηνεύσει σε µεγάλο βαθµό την πραγµατικότητα. 

Τέλος, ελέγχουµε τις συναρτήσεις του συστήµατος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

των καταλοίπων. Βασιζόµενοι στις τιµές του κριτηρίου “Durbin-Watson stat” (2.3, 

1.6, 1.70) µπορούµε να αποφανθούµε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων στο σύστηµά µας. 

Εφόσον η εκτίµηση του συστήµατος µε την µέθοδο 2SLS µας έδωσε καλά 

αποτελέσµατα, το επόµενο στάδιο της ανάλυσής µας θα είναι η κατασκευή του 

µοντέλου µας. 

 

3.2.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
 
Όπως είδαµε στην παράγραφο 3.2.3.4 το σύστηµα που δηµιουργήσαµε δεν είχε 

σηµαντικά προβλήµατα. Το επόµενο βήµα είναι να προβούµε στην δηµιουργία 

µοντέλου, µε βάση το οποίο θα µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις, και σε δοκιµές 

προσοµοίωσης προκειµένου να δοκιµάσουµε την προγνωστική ικανότητα του 

µοντέλου µας. Έτσι, προσθέτοντας στο σύστηµά µας και την ταυτότητα  

ycu=ccu+icu+gcu+xcu-mcu, 

κατασκευάζουµε το µοντέλο µας, πάντοτε µε την βοήθεια του EViews 3.1. Στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν, οι κόκκινες γραµµές αναπαριστούν τις προβλέψεις, 

ενώ οι µπλε γραµµές είναι οι πραγµατικές τιµές των ενδογενών µεταβλητών µας. 
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∆ιάγραµµα 3.7. Προσοµοίωση ΑΕΠ Βελγίου 

 

 

∆ιάγραµµα 3.8. Προσοµοίωση Κατανάλωσης Βελγίου 
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∆ιάγραµµα 3.9. Προσοµοίωση Επένδυσης Βελγίου 

 

 

∆ιάγραµµα 3.10. Προσοµοίωση Εισαγωγών Βελγίου 

 

 

Παρατηρούµε ότι και στα τέσσερα διαγράµµατα οι προβλεπόµενες τιµές των 

ενδογενών µεταβλητών µας, ακολουθούν µε αρκετή ακρίβεια τις πραγµατικές τιµές. 

Γι’ αυτό το λόγο οι καµπύλες πρόβλεψης (κόκκινες γραµµές) διαγράφουν σχεδόν την 

ίδια πορεία µε τις καµπύλες των πραγµατοποιηθέντων τιµών (µπλε γραµµές), και 

µάλιστα πολλές φορές συµπίπτουν. Αυτό που µπορούµε να διαπιστώσουµε λοιπόν 

από τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, είναι ότι το µοντέλο που κατασκευάσαµε 
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είναι πάρα πολύ καλό και µπορεί να µας δώσει αξιόπιστες προβλέψεις για το ΑΕΠ, 

την ιδιωτική κατανάλωση, την ιδιωτική επένδυση και τις εισαγωγές της βελγικής 

οικονοµίας. 

 

3.2.5 Συντελεστές THEIL 

 

Σύµφωνα και µε τους τύπους theil έχουµε και µε στοιχεία ότι απεικονίζεται στις 

γραφικές παραστάσεις :  

 

Πίνακας 3.5, Συντελεστές Theil της βελγικής οικονοµίας 

 THEIL_u THEIL_b THEIL_v THEIL_c 

Κατανάλωση 

ccu 
0.032852 0.000472 0.003341 0.996187 

Επένδυση 

icu 
0.020009 0.000575 6.88E-05 0.999425 

ΑΕΠ 

ycu 
0.030324 0.001400 3.24E-05 0.998600 

Εισαγωγές 

mcu 
0.017257 0.004371 0.000377 0.995252 

 

 

3.2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

Εφόσον το µοντέλο που κατασκευάσαµε µπορεί να µας δώσει ικανοποιητικές 

προβλέψεις, το επόµενο βήµα θα είναι η Ανάλυση Ευαισθησίας του υποδείγµατός 

µας. ∆ηλαδή, θα δούµε την αντίδραση των ενδογενών µεταβλητών, όταν αυξάνεται 

το επιτόκιο, ceteris paribus. 

 

3.2.6.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (r) 

 

Έστω ότι κατά το έτος 1990 η βέλγικη κυβέρνηση προβαίνει στην άσκηση 

νοµισµατικής πολιτικής, η οποία οδηγεί σε µείωση του µακροχρόνιου ονοµαστικού 

επιτοκίου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Οι επιδράσεις που έχει µια τέτοια πολιτική σε 

κάθε ενδογενή µεταβλητή, αναπαριστώνται παρακάτω µε την βοήθεια δύο τύπων 
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διαγραµµάτων. Ο πρώτος τύπος διαγραµµάτων παρουσιάζει τις καµπύλες πρόβλεψης 

πριν και µετά την µεταβολή σε ένα κοινό γράφηµα. Ο δεύτερος τύπος διαγραµµάτων 

αναφέρεται στην γραφική απεικόνιση των πολλαπλασιαστών, οι οποίοι δείχνουν τις 

ποσοστιαίες µεταβολές των τιµών των ενδογενών µεταβλητών µας, λόγω διατάραξης 

της εξωγενούς µεταβλητής r. Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, εξετάζουµε τα 

διαγράµµατα που ακολουθούν. 

 

� ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ (YCU) 

 

∆ιάγραµµα 3.11 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΒΕΛΓΙΟΥ         ∆ιάγραµµα 3.12 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΑΕΠ ΒΕΛΓΙΟΥ 

  

 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.11, µία µείωση κατά 10% στο ύψος των επιτοκίων  

της βέλγικης οικονοµίας έχει ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το µοντέλο µας, µία 

έντονη αύξηση του ΑΕΠ. Εποµένως, η ευεργετική επίδραση µιας τέτοιας µεταβολής 

είναι άµεση. Η συγκεκριµένη επιρροή αρχίζει να εξασθενεί ύστερα από ένα χρόνο, 

και το ύψος του ΑΕΠ σταθεροποιείται σε επίπεδα ίδια µε εκείνα που παρατηρούνταν 

πριν την διατάραξη της µεταβλητής R. Αυτές οι µεταβολές φαίνονται πιο ευδιάκριτα 

στο διάγραµµα 3.12, το οποίο αναπαριστά των πολλαπλασιαστή του ΑΕΠ ή µε άλλα 

λόγια τις ποσοστιαίες µεταβολές του συγκεκριµένου µεγέθους. 

Το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε από τα παραπάνω αποτελέσµατα, 

είναι ότι το µοντέλο της βέλγικης οικονοµίας δείχνει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 

αρχές της οικονοµικής επιστήµης, όσον αφορά την σχέση µεταξύ επιτοκίων και 

συνολικού εισοδήµατος. 
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� ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (CCU) 

 

∆ιάγραµµα 3.13 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   ∆ιάγραµµα 3.14 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΒΕΛΓΙΟΥ                                                                    ΒΕΛΓΙΟΥ 

  

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα 3.13 και 3.14, η µείωση του µακροχρόνιου ονοµαστικού 

επιτοκίου του Βελγίου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, επιφέρει µια µεγάλη άνοδο στο 

ύψος της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτή η άνοδος, κάνει την εµφάνισή της ένα χρόνο 

µετά την διατάραξη της µεταβλητής R, και αρχίζει να εξασθενεί από έτος σε έτος. 

Αυτό που συγκρατούµε λοιπόν από τα προαναφερθέντα, είναι ότι σύµφωνα µε το 

µοντέλο µας, µια µείωση του µακροχρόνιου επιτοκίου της βέλγικης οικονοµίας 

οδηγεί σε έντονη προσωρινή άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

 

� ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ICU) 

 

∆ιάγραµµα 3.15 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ       ∆ιάγραµµα 3.16 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΕΠΕΝΣΥΣΗΣ 

ΒΕΛΓΙΟΥ                                                                  ΒΕΛΓΙΟΥ 
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Και σ’ αυτήν την περίπτωση συναντάµε παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνη των δύο 

προηγούµενων µεταβλητών. ∆ηλαδή, η µείωση του επιτοκίου από την βέλγικη 

κυβέρνηση οδηγεί αρχικά σε µια έντονη άνοδο του ύψους των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Αυτή η αυξητική τάση που εµφανίζεται µε υστέρηση 1 έτους, είναι προσωρινή και 

υποχωρεί µε την πάροδο των χρόνων. Εποµένως, αυτό που διαπιστώνουµε σύµφωνα 

µε το µοντέλο µας, είναι ότι το ύψος του επιτοκίου και το ύψος των επενδύσεων της 

βέλγικης οικονοµίας, συνδέονται µεταξύ τους µε µια αρνητική σχέση. Να τονιστεί ότι 

αυτή η αντίστροφη σχέση συνάδει µε τις αρχές της οικονοµικής θεωρίας.  

 

� ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΜCU) 

 

∆ιάγραµµα 3.17 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ            ∆ιάγραµµα 3.18 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΒΕΛΓΙΟΥ                                                                     ΒΕΛΓΙΟΥ 

  

Και τελικά συναντάµε παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνη των τριών προηγούµενων 

µεταβλητών. ∆ηλαδή, η µείωση του επιτοκίου από την βέλγικη κυβέρνηση οδηγεί 

αρχικά σε µια έντονη άνοδο του ύψους των εισαγωγών. Εποµένως, αυτό που 

διαπιστώνουµε σύµφωνα µε το µοντέλο µας, είναι ότι το ύψος του επιτοκίου και το 

ύψος των εισαγωγών της βέλγικης οικονοµίας, συνδέονται µεταξύ τους µε µια 

αρνητική σχέση. 
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3.2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παράγραφο 3.2 κατασκευάσαµε ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα για τον 

προσδιορισµό του προϊόντος/εισοδήµατος στην οικονοµία του Βελγίου. Πιο 

αναλυτικά, αρχικά σκιαγραφήσαµε το προτεινόµενο υπόδειγµά µας, το οποίο 

αποτελείται από τρεις εξισώσεις και µια ταυτότητα, µε ενδογενείς µεταβλητές τις 

YCU, CCU ICU και MCU και εξωγενείς τις XCU, GCU και R. Στην συνέχεια 

παρουσιάσαµε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η 

κατασκευή του υποδείγµατος, καθώς και τον τρόπο συλλογή τους. Το επόµενο βήµα 

ήταν η εκτίµηση OLS κάθε µίας συνάρτησης ξεχωριστά, ελέγχοντας διάφορες 

παραµέτρους, ούτως ώστε να φτάσουµε στην δηµιουργία ενός συστήµατος τριών 

εξισώσεων. Η εκτίµηση του συστήµατος µε την µέθοδο 2SLS µάς έδωσε πολύ καλά 

αποτελέσµατα και γι’ αυτό προχωρήσαµε στην κατασκευή µοντέλου, αφού 

προσθέσαµε και µια ταυτότητα στο σύστηµά µας. Μετά την κατασκευή του µοντέλου 

µας, προχωρήσαµε σε δοκιµές προσοµοίωσης προκειµένου να δοκιµάσουµε την 

προγνωστική του ικανότητα. Και πάλι τα αποτελέσµατα ήταν κάτι περισσότερο από 

ικανοποιητικά. Στην συνέχεια εξετάσαµε ένα σενάριο µεταβολής των εξωγενών 

µεταβλητών µας, προκειµένου να δούµε πως αντιδρούν σε µια µεταβολή του 

επιτοκίου. Το σενάριο αφορούσε τη µείωση του µακροχρόνιου επιτοκίου του Βελγίου 

κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Η ανάλυση ευαισθησίας έδειξε ότι το ΑΕΠ, η 

κατανάλωση, η επένδυση και οι εισαγωγές αντέδρασαν αυξητικά σε αυτήν την 

µεταβολή.  
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3.3 ΓΑΛΛΙΑ 

3.3.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 

Σ’ αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε ένα οικονοµετρικό 

υπόδειγµα για την Γαλλία, το οποίο θα είναι ικανό να µας δίνει προβλέψεις για το 

ύψος του Εισοδήµατος, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, των Επενδύσεων, αλλά και των 

Εισαγωγών, όταν µεταβάλλεται το Επιτόκιο όπως κάναµε και προηγουµένως στο 

Βέλγιο. 

Η γενική µορφή του υποδείγµατός έχει ως εξής: 

 

3.3.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η κατασκευή 

του υποδείγµατος για την οικονοµία της Γαλλίας, συλλέχθηκαν από την online βάση 

δεδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ακούει στο όνοµα Ameco. Η χρονική 

περίοδος που καλύπτουν αυτά τα δεδοµένα, αναφέρεται στα έτη από το 1981 έως το 

2005. Επίσης, να επισηµανθεί ότι το υπόδειγµα βασίζεται σε στοιχεία που είναι 

εκφρασµένα σε τρέχουσες τιµές σε δισεκατοµµύρια ευρώ και γι’ αυτό το λόγο 

χρησιµοποιήθηκε το ονοµαστικό επιτόκιο ως προσδιοριστικός παράγοντας των 

επενδύσεων. Αυτά τα δεδοµένα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 3.6. Βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της γαλλικής οικονοµίας 

ΕΤΟΣ ycu ccu icu gcu mcu xcu r 

T Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Τρ. 
Τιµές 
∆ις € 

Ονοµ. 
% 

1981 544.0860 316.5690 121.0890 118.9170 131.9490 119.4600 15.30000 

1982 579.5540 342.2240 125.4040 131.2640 144.7420 125.4040 14.60000 

1983 615.1580 358.8940 124.4000 139.3280 145.5480 138.0840 12.50000 

1984 662.6560 385.4360 128.9240 150.9680 161.6560 158.9840 11.70000 

1985 718.0140 421.0800 138.6660 164.0760 174.9660 169.1580 10.00000 

1986 770.2200 447.3500 150.1540 175.0500 161.8240 159.4900 7.700000 

1987 797.3790 466.5430 159.7970 179.0690 167.0240 158.9940 8.300000 

1988 842.6280 486.4920 176.3640 187.4400 182.3280 174.6600 7.900000 

1989 905.0080 523.0360 195.1080 196.9400 210.6800 200.6040 9.400000 

1990 965.2640 556.3200 210.8160 211.7920 221.5520 207.8880 10.30000 

1991 1054.605 575.1480 211.4220 278.0550 227.4540 217.4340 9.600000 

1992 1061.060 605.2600 213.0600 240.6200 226.8400 228.9600 10.40000 

1993 1115.133 634.2250 206.2610 264.7200 221.7030 231.6300 8.600000 

1994 1149.849 656.0700 211.7840 272.7870 241.7100 250.9180 5.900000 

1995 1194.995 679.7660 217.3810 283.4360 259.4160 273.8280 6.600000 

1996 1242.480 705.5600 221.9600 296.3600 269.0800 287.6800 3.900000 

1997 1258.000 701.9640 218.8920 300.6620 286.8240 323.3060 3.500000 

1998 1304.156 731.6960 235.5640 303.9960 311.8920 344.7920 3.600000 

1999 1360.536 758.1300 256.8080 316.9120 329.2060 357.8920 3.000000 

2000 1426.590 802.6370 280.9950 329.9890 399.1570 412.1260 4.400000 

2001 1488.018 838.3200 291.9150 341.3160 404.1900 420.6570 4.300000 

2002 1545.902 865.8910 291.2120 362.4660 393.4460 419.7790 3.300000 

2003 1593.405 899.5800 299.8600 378.0150 392.3700 408.3200 2.300000 

2004 1654.023 938.9940 318.5280 393.1830 423.0450 426.3630 2.100000 

2005 1701.450 976.4100 336.8700 405.2700 463.4100 446.3100 2.200000 

Πηγή Ameco online 

 

 

 

 



44 
 

3.3.2.1 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (ycu) 

 
∆ιάγραµµα 3.19. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Γαλλίας, 1981-2005 

 

Το διάγραµµα 3.19 απεικονίζει το ΑΕΠ ή µε άλλα λόγια το συνολικό 

προϊόν/εισόδηµα της Γαλλίας για την χρονική περίοδο 1981-2005. Παρατηρώντας το, 

µπορούµε να πούµε ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου η γαλλική οικονοµία 

αυξάνει συνεχώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της από το 1981 έως το 1996. Την 

περίοδο 1991-1992 σηµειώνεται µια στάση του προϊόντος, όπως επίσης και την 

περίοδο 1996-1997 και από εκεί και πέρα έχουµε και πάλι ανοδική πορεία του ΑΕΠ 

και συνεχή µεγέθυνση της οικονοµίας της Γαλλίας. 
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3.3.2.2 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ccu) 

 
∆ιάγραµµα 3.20. Ιδιωτική Κατανάλωση Γαλλίας, 1981-2005 

 

Το διάγραµµα 3.20. απεικονίζει την ιδιωτική κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών της 

γαλλικής οικονοµίας για την περίοδο 1981-2005, σε δισεκατοµµύρια ευρώ. Όπως και 

στην περίπτωση του ΑΕΠ, έτσι και η ιδιωτική κατανάλωση ακολουθεί την ίδια 

πορεία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, εφόσον η κατανάλωση των νοικοκυριών 

εξαρτάται από το συνολικό εισόδηµα και κατ’ επέκταση από το συνολικό προϊόν της 

οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, από το 1981 έχουµε συνεχή αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, έως και το 1996 όπου παρατηρείται µια µικρή στάση το 1996 µε 1997. 

Από το 1998 και ύστερα, συνεχίζεται η ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης 

στη Γαλλία. 
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3.3.2.3 Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (icu) 

 
∆ιάγραµµα 3.21. Ιδιωτικές Επενδύσεις Γαλλίας, 1981-2005 

 

Παρατηρώντας το διάγραµµα 3.21, µπορούµε να δούµε την πορεία των ιδιωτικών 

επενδύσεων στη Γαλλία κατά την περίοδο 1981-2005. Αυτή η πορεία ξεκινάει 

ανοδικά από το 1981 έως το 1982, παρουσιάζει µια σχετικά µικρή µείωση και 

συνεχίζει την άνοδό της από 1984 µέχρι το 1990, όπου έχουµε πάλι αρκετά 

σκαµπανεβάσµατα µικρά µέχρι το 1998 και µετά έχουµε πάλι ανάπτυξη µέχρι το 

2005 που έχουµε τα στοιχεία µας.  
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3.3.2.4 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (gcu) 

 

∆ιάγραµµα 3.22. ∆ηµόσιες ∆απάνες Γαλλίας, 1981-2005 

 

Στην περίπτωση των ∆ηµοσίων ∆απανών της γαλλικής οικονοµίας, διακρίνουµε 

γενικά άνοδο αλλά και µε ένα τοπικό µέγιστο το 1991 όπου πλησιάζει τα 300 δις €. 

Από κει και πέρα πέφτει και µετά µέχρι τέλους έχουµε µια συνεχή άνοδο των τιµών.  

  

3.3.2.5 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (mcu) 

 
∆ιάγραµµα 3.23. Εισαγωγές Γαλλίας, 1981-2005 
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Στις εισαγωγές της Γαλλίας παρατηρούµε ότι σε αρκετά έτη έχουµε στάση ή ακόµα 

και πτώση. Πιο συγκεκριµένα στα έτη 1983, 1986, 1993 βλέπουµε πολύ µικρή 

πτώση. Το 2001 µε 2002 βλέπουµε την µέγιστη άνοδο η οποία τελικά όµως 

ακολουθείται από µια πτώση και µετά από έχουµε άνοδο συνεχόµενη.  

 

3.3.2.6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ (xcu) 

 
∆ιάγραµµα 3.24. Εξαγωγές Γαλλίας, 1981-2005 

 

Στις εξαγωγές της Γαλλίας παρατηρούµε επίσης ότι σε αρκετά έτη έχουµε στάση ή 

ακόµα και πτώση. Πιο συγκεκριµένα βλέπουµε ένα τοπικό µέγιστο 2001 που 

ακολουθείται από πτώση µέχρι και το 2003 η οποία τελικά όµως ακολουθείται από 

συνεχόµενη άνοδο.  
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3.3.2.7 ΕΠΙΤΟΚΙΟ (r) 

 
∆ιάγραµµα 3.25. Μακροπρόθεσµο Ονοµαστικό Επιτόκιο Γαλλίας, 1981-2005 

 

Το επιτόκιο αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της ιδιωτικής επένδυσης. Επειδή οι επενδύσεις σε µια οικονοµία αναφέρονται στην 

δηµιουργία νέων κεφαλαιουχικών αγαθών, η αγορά των οποίων γίνεται συνήθως 

µέσω µακροπρόθεσµου δανεισµού, το επιτόκιο που αναφέρουµε εδώ είναι το 

µακροπρόθεσµο ονοµαστικό επιτόκιο. Παρατηρώντας το διάγραµµα 3.29 βλέπουµε 

ότι γενικά το επιτόκιο ακολουθεί µια πτωτική πορεία µε κάποια τοπικά µέγιστα.  

  



50 
 

3.3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του τρίτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, 

σκοπός µας είναι η κατασκευή ενός µακροοικονοµικού µοντέλου. Το συγκεκριµένο 

υπόδειγµα θα αποτελείται από τις τρεις συναρτήσεις και την µία ταυτότητα που 

περιγράψαµε στην παράγραφο 3.2.1, και θα µας δίνει την δυνατότητα να 

προβλέπουµε το ύψος του ΑΕΠ, της Ιδιωτικής Κατανάλωσης, των Ιδιωτικών 

Επενδύσεων και των εισαγωγών (Ενδογενείς Μεταβλητές) για µεταβολές του 

Επιτοκίου (Εξωγενείς Μεταβλητές). Γι’ αυτό τον σκοπό θα ξεκινήσουµε µε την 

µελέτη κάθε µίας συνάρτησης ξεχωριστά, ελέγχοντας διάφορες παραµέτρους µε την 

χρήση διαγνωστικών τεστ, ούτως ώστε να φτάσουµε στην δηµιουργία ενός 

συστήµατος τριών εξισώσεων, το οποίο θα αποτελέσει την βάση του µοντέλου µας. 

 

3.3.3.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

Η ανάλυση ξεκινάει µε την εκτίµηση της συνάρτησης κατανάλωσης της γαλλικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

ccut = a0 + a1ycut +a2ccut-1 + ε1t 

όπου, 
 
ccut = ιδιωτική κατανάλωση  
ycut = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές, 
t-1 = Χρονική υστέρηση ενός έτους, 
ε1t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 3.7. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης ιδιωτικής κατανάλωσης της Γαλλίας 

Dependent Variable: CCU 
Method: Least Squares 
Date: 03/02/11   Time: 13:14 
Sample (adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 19.05650 5.603085 3.401072 0.0027 
YCU 0.328259 0.096038 3.418008 0.0026 

CCU(-1) 0.410602 0.177231 2.316755 0.0307 

R-squared 0.998442     Mean dependent var 639.8761 
Adjusted R-squared 0.998294     S.D. dependent var 188.4045 
S.E. of regression 7.781468     Akaike info criterion 7.057836 
Sum squared resid 1271.576     Schwarz criterion 7.205092 
Log likelihood -81.69403     F-statistic 6731.011 
Durbin-Watson stat 1.681172     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για την Ιδιωτική 

κατανάλωση της γαλλικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

ccut = 19,05 + 0,32ycut + 0,41ccut-1 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι πολύ καλή. 

Καταρχήν, τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την 

οικονοµική θεωρία. Ο συντελεστής ιδιωτικής κατανάλωσης µε υστέρηση ενός έτους 

(ccut-1) έχει θετικό πρόσηµο, κάτι το οποίο περιµέναµε. 

Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση ελέγχοντας την 

σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές µας είναι 

σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 ή 5% και τα t-

Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  
είναι 0.998 και 

άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 99.9% την πραγµατικότητα, αφού 

υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά ανάµεσα στην 

υπολογισµένη τιµή CCUt και την πραγµατική τιµή CCUt είναι µικρή. Ακόµη µια 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 1.68, δηλ. ανάµεσα στο 1.5 και στο 

2.5.  
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3.3.3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Η ανάλυση συνεχίζει µε την εκτίµηση της συνάρτησης επενδύσεως της γαλλικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

icut = β0 + β1r t + β2r t-1 + β3icut-1 + ε2t 

όπου, 
 
icut = ιδιωτική επένδυση, 
r t = ονοµαστικό επιτόκιο, 
t-1 = Χρονική υστέρηση ενός έτους, 
ε2t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 3.8. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης ιδιωτικής επένδυσης της Γαλλίας 

Dependent Variable: ICU 
Method: Least Squares 
Date: 03/02/11   Time: 13:16 
Sample (adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 41.14063 14.69725 2.799206 0.0111 
R 2.189662 1.258348 1.740108 0.0972 

R(-1) -4.053094 1.247729 -3.248378 0.0040 
ICU(-1) 0.918307 0.046592 19.70952 0.0000 

R-squared 0.989629     Mean dependent var 217.5894 
Adjusted R-squared 0.988073     S.D. dependent var 62.43730 
S.E. of regression 6.818848     Akaike info criterion 6.828270 
Sum squared resid 929.9339     Schwarz criterion 7.024612 
Log likelihood -77.93924     F-statistic 636.1286 
Durbin-Watson stat 1.725804     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για την 

Ιδιωτική επένδυσης της γαλλικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

icut = 41,14 + 2,18rt – 4.05rt-1 + 0.91icut-1 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι πολύ καλή. 
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Καταρχήν, τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την 

οικονοµική θεωρία. Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής του επιτοκίου µε υστέρηση 

ενός έτους (rt-1) έχει αρνητικό πρόσηµο, κάτι το οποίο περιµέναµε αφού υπάρχει 

αντίστροφη σχέση µεταξύ των επενδύσεων και του επιτοκίου. Τέλος, ο συντελεστής 

ιδιωτικής επένδυσης µε υστέρηση ενός έτους (icut-1) έχει θετικό πρόσηµο, κάτι το 

οποίο περιµέναµε σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. 

Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση ελέγχοντας την 

σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές µας είναι 

σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 ή 5% και τα t-

Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  
είναι 0.989 και 

άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 98.9% την πραγµατικότητα, αφού 

υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά ανάµεσα στην 

υπολογισµένη τιµή ICUt και την πραγµατική τιµή ICUt είναι µικρή. Ακόµη µια 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 1.7, δηλ. ανάµεσα στο 1.5 και στο 

2.5.  

 

3.3.3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

 

Η ανάλυση συνεχίζει µε την εκτίµηση της συνάρτησης εισαγωγών της γαλλικής 

οικονοµίας. Βασιζόµενοι στην θεωρία µας και ύστερα από πολλές δοκιµές στο 

οικονοµετρικό πακέτο λογισµικού EViews 3.1, καταλήξαµε ότι η µορφή της 

συνάρτησης που ανταποκρίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα είναι η εξής: 

mcut = γ0 + γ1ycut + γ2mcut-1 + ε3t 

όπου, 
 
mcut = εισαγωγές, 
ycut = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιµές, 
t-1 = Χρονική υστέρηση ενός έτους, 
ε3t = ∆ιαταρακτικός όρος 

 

Με χρήση της µεθόδου των “Ελαχίστων Τετραγώνων”, η οποία αποκαλείται αλλιώς 

ως “Εκτίµηση OLS” (Ordinary Least Squares), παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 3.9. Εκτίµηση OLS της συνάρτησης εισαγωγών της Γαλλίας 

Dependent Variable: MCU 
Method: Least Squares 
Date: 03/02/11   Time: 13:17 
Sample (adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -12.34167 14.13923 -0.872867 0.3926 
YCU 0.067468 0.043707 1.543623 0.1376 

MCU(-1) 0.803834 0.159755 5.031680 0.0001 

R-squared 0.973292     Mean dependent var 267.5026 
Adjusted R-squared 0.970748     S.D. dependent var 99.09388 
S.E. of regression 16.94822     Akaike info criterion 8.614671 
Sum squared resid 6032.086     Schwarz criterion 8.761928 
Log likelihood -100.3761     F-statistic 382.6364 
Durbin-Watson stat 1.592952     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η εκτιµηµένη συνάρτηση για τις εισαγωγές 

της γαλλικής οικονοµίας είναι η εξής: 

 

mcut = -12.34 + 0.06ycut + 0.80mcut-1 

 

Εκ πρώτης όψεως η συνάρτηση µας φαίνεται να είναι καλή. Τα πρόσηµα των 

συντελεστών των µεταβλητών µας συνάδουν µε την οικονοµική θεωρία. Ο 

συντελεστής εισαγωγών µε υστέρηση ενός έτους (mcut-1) έχει θετικό πρόσηµο, κάτι 

το οποίο περιµέναµε σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. 

Αφού τα πρόσηµα δείχνουν να είναι ορθά, συνεχίζουµε την εξέταση ελέγχοντας την 

σηµαντικότητα των µεταβλητών µας. Συµπεραίνουµε ότι οι µεταβλητές µας είναι 

σηµαντικές, καθώς όλα τα Probability είναι µικρότερα από 0.05 ή 5% και τα t-

Statistic είναι µεγαλύτερα του 2. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2  
είναι 0.9732 και 

άρα η σχέση είναι ικανή να ερµηνεύσει κατά 97.32% την πραγµατικότητα, αφού 

υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και η διαφορά ανάµεσα στην 

υπολογισµένη τιµή MCUt και την πραγµατική τιµή MCUt είναι µικρή. Ακόµη µια 

παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, γιατί το Durbin-Watson stat είναι 1.59, δηλ. ανάµεσα στο 1.5 και στο 

2.5.  
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3.3.3.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Μέχρι στιγµής, έχουµε προσδιορίσει και έχουµε εκτιµήσει, ξεχωριστά, κάθε µία από 

τις τρεις συναρτήσεις, που σκοπεύουµε να συµπεριλάβουµε στο οικονοµετρικό 

υπόδειγµα της Γαλλίας. Πιο συγκεκριµένα, αναλύσαµε τις συναρτήσεις Ιδιωτικής 

Κατανάλωσης και Ιδιωτικής Επένδυσης και εισαγωγών της γαλλικής οικονοµίας µε 

την χρήση του οικονοµετρικού πακέτου λογισµικού EViews 3.1 και καταλήξαµε, µε 

την βοήθεια πάντα και της βιβλιογραφίας, στην τελική τους µορφή. 

Στην συνέχεια, µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) εκτιµήσαµε τις 

παραµέτρους κάθε συνάρτησης. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά, µιας και δεν 

προέκυψε κανένα σφάλµα σε καµία εκ των τριών εξισώσεων.  

Αυτές οι συναρτήσεις θα χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο για την δηµιουργία 

ενός συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων, το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την 

δηµιουργία ενός µοντέλου, ικανού να δίνει ακριβείς προβλέψεις. 

Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα προαναφερθέντα, το σύστηµα µας στο EViews 3.1 µπορεί 

να αποτυπωθεί ως έξης: 

 

Εξωγενείς µεταβλητές: 

inst c  ccu(-1) r(-1) icu(-1) mcu(-1) xcu gcu 
 
Συναρτήσεις: 

ccu=c(1)+c(2)*ycu+c(4)*ccu(-1) 
 
icu=c(6)+c(7)*r+c(8)*r(-1)+c(9)*icu(-1) 
 
mcu=c(10)+c(11)*ycu+c(12)*mcu(-1) 

 

 

Αφού επιλύσουµε το σύστηµα µε την µέθοδο 2SLS (2 Stage Least Squares) 

παίρνουµε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3.14. 
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Πίνακας 3.10. Εκτίµηση 2SLS του συστήµατος εξισώσεων του Γαλλίας 

System: SYS01 
Estimation Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 03/10/11   Time: 12:13 
Sample: 1982 2005 
Included observations: 24 
Total system (balanced) observations 72 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 18.58870 5.865684 3.169059 0.0024 
C(2) 0.193641 0.127449 1.519359 0.1338 
C(4) 0.658726 0.235089 2.802023 0.0068 
C(6) 39.52790 14.92434 2.648553 0.0102 
C(7) 2.978183 1.486193 2.003901 0.0495 
C(8) -4.696083 1.408022 -3.335235 0.0014 
C(9) 0.922893 0.047260 19.52786 0.0000 
C(10) -13.39545 14.20020 -0.943328 0.3492 
C(11) 0.072166 0.044086 1.636949 0.1067 
C(12) 0.787148 0.161063 4.887208 0.0000 

Determinant residual covariance 277315.9   

Equation: CCU=C(1)+C(2)*YCU+C(4)*CCU(-1) @ C CCU(-1) R(-1) ICU( 
        -1) MCU(-1) XCU GCU 
Observations: 24 
R-squared 0.998297     Mean dependent var 639.8761 
Adjusted R-squared 0.998135     S.D. dependent var 188.4045 
S.E. of regression 8.137355     Sum squared resid 1390.548 
Durbin-Watson stat 1.815681    

Equation: ICU=C(6)+C(7)*R+C(8)*R(-1)+C(9)*ICU(-1) @ C CCU(-1) R(-
1) 
        ICU(-1) MCU(-1) XCU GCU 
Observations: 24 
R-squared 0.989425     Mean dependent var 217.5894 
Adjusted R-squared 0.987839     S.D. dependent var 62.43730 
S.E. of regression 6.885462     Sum squared resid 948.1916 
Durbin-Watson stat 1.935568    

Equation: MCU=C(10)+C(11)*YCU+C(12)*MCU(-1) @ C CCU(-1) R(-1) 
        ICU(-1) MCU(-1) XCU GCU 
Observations: 24 
R-squared 0.973277     Mean dependent var 267.5026 
Adjusted R-squared 0.970732     S.D. dependent var 99.09388 
S.E. of regression 16.95288     Sum squared resid 6035.405 
Durbin-Watson stat 1.570348    

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, το εκτιµώµενο σύστηµα για τη Γαλλία είναι το 

εξής: 

� Ccu = 18.58 + 0.19ycu + 0.65ccu(-1) 

� Icu = 39.52 + 2.97r – 4.69r(-1) + 0.92icu(-1) 

� Mcu = -13.39 + 0.07ycu + 0.78mcu(-1) 
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Ξεκινάµε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε τον έλεγχο των πρόσηµων των 

µεταβλητών µας. Παρατηρούµε ότι όλα τα πρόσηµα συµφωνούν µε τις αρχές της 

οικονοµικής επιστήµης.  

Συνεχίζοντας, εξετάζουµε την σηµαντικότητα των µεταβλητών µας, βασιζόµενοι στις 

τιµές που παίρνουν τα Probabilities. Στον πίνακα 3.14 βλέπουµε ότι όλες µας οι 

µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές, αφού όλα τα “Prob.” (εκτός από εκείνα των 

σταθερών όρων) είναι µεγαλύτερα του 5%. Επίσης, η τιµή του “t-Statistic” είναι κατ’ 

απόλυτη τιµή µεγαλύτερη του 2 για κάθε µία από τις εξεταζόµενες µεταβλητές. 

Όσον αφορά την γραµµική συσχέτιση του δείγµατος, εξετάζουµε τους συντελεστές 

προσδιορισµού R2. Βλέπουµε πως οι τιµές και των τριών συντελεστών 

προσδιορισµού του συστήµατος πλησιάζουν την µονάδα (0.9982, 0.9894, 0.9732). 

Αυτό σηµαίνει πως υπάρχει έντονη γραµµική συσχέτιση στο δείγµα και ότι το 

σύστηµα µπορεί να ερµηνεύσει σε µεγάλο βαθµό την πραγµατικότητα. 

Τέλος, ελέγχουµε τις συναρτήσεις του συστήµατος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

των καταλοίπων. Βασιζόµενοι στις τιµές του κριτηρίου “Durbin-Watson stat” (1.81, 

1.93, 1.57) µπορούµε να αποφανθούµε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων στο σύστηµά µας. 

Εφόσον η εκτίµηση του συστήµατος µε την µέθοδο 2SLS µας έδωσε καλά 

αποτελέσµατα, το επόµενο στάδιο της ανάλυσής µας θα είναι η κατασκευή του 

µοντέλου µας. 

 

3.3.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
 
Όπως είδαµε στην παράγραφο 3.3.3.4 το σύστηµα που δηµιουργήσαµε δεν είχε 

σηµαντικά προβλήµατα. Το επόµενο βήµα είναι να προβούµε στην δηµιουργία 

µοντέλου, µε βάση το οποίο θα µπορούµε να κάνουµε προβλέψεις, και σε δοκιµές 

προσοµοίωσης προκειµένου να δοκιµάσουµε την προγνωστική ικανότητα του 

µοντέλου µας. Έτσι, προσθέτοντας στο σύστηµά µας και την ταυτότητα  

ycu=ccu+icu+gcu+xcu-mcu, 

κατασκευάζουµε το µοντέλο µας, πάντοτε µε την βοήθεια του EViews 3.1. Στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν, οι κόκκινες γραµµές αναπαριστούν τις προβλέψεις, 

ενώ οι µπλε γραµµές είναι οι πραγµατικές τιµές των ενδογενών µεταβλητών µας. 
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∆ιάγραµµα 3.26. Προσοµοίωση ΑΕΠ Γαλλίας 

 

 

∆ιάγραµµα 3.27. Προσοµοίωση Κατανάλωσης Γαλλίας 
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∆ιάγραµµα 3.28. Προσοµοίωση Ιδιωτικής επένδυσης Γαλλίας 

 

 

∆ιάγραµµα 3.29. Προσοµοίωση Εισαγωγών Γαλλίας 

 

 

Παρατηρούµε ότι και στα τέσσερα διαγράµµατα οι προβλεπόµενες τιµές των 

ενδογενών µεταβλητών µας, ακολουθούν µε αρκετή ακρίβεια τις πραγµατικές τιµές. 

Γι’ αυτό το λόγο οι καµπύλες πρόβλεψης (κόκκινες γραµµές) διαγράφουν σχεδόν την 

ίδια πορεία µε τις καµπύλες των πραγµατοποιηθέντων τιµών (µπλε γραµµές), και 

µάλιστα πολλές φορές συµπίπτουν. Αυτό που µπορούµε να διαπιστώσουµε λοιπόν 

από τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, είναι ότι το µοντέλο που κατασκευάσαµε 
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είναι πάρα πολύ καλό και µπορεί να µας δώσει αξιόπιστες προβλέψεις για το ΑΕΠ, 

την ιδιωτική κατανάλωση, την ιδιωτική επένδυση και τις εισαγωγές της γαλλικής 

οικονοµίας. 

 

3.3.5 Συντελεστές THEIL 

 

Σύµφωνα και µε τους τύπους theil έχουµε και µε στοιχεία ότι απεικονίζεται στις 

γραφικές παραστάσεις :  

 

Πίνακας 3.11, Συντελεστές Theil της γαλλικής οικονοµίας 

 THEIL_u THEIL_b THEIL_v THEIL_c 

Κατανάλωση 

Ccu 
0,009960 0,012266 0,121417 0,866317 

Επένδυση 

Icu 
0,22563 0,026525 0,227051 0,227051 

ΑΕΠ 

Ycu 
0,010456 0,001666 0,045830 0,045830 

Εισαγωγές 

mcu 
0,031840 0,013843 0,036786 0,036786 

 

 

3.3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

Εφόσον το µοντέλο που κατασκευάσαµε µπορεί να µας δώσει ικανοποιητικές 

προβλέψεις, το επόµενο βήµα θα είναι η Ανάλυση Ευαισθησίας του υποδείγµατός 

µας, µε την βοήθεια ενός σεναρίου που αναφέραµε και στην περίπτωση του Βελγίου. 

∆ηλαδή, θα δούµε την αντίδραση των ενδογενών µεταβλητών, όταν µειώνεται το 

επιτόκιο, ceteris paribus. 

 

3.3.6.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (r) 

 

Έστω ότι κατά το έτος 1990 και η γαλλική κυβέρνηση προβαίνει στην άσκηση 

νοµισµατικής πολιτικής, η οποία οδηγεί σε µείωση του µακροχρόνιου ονοµαστικού 
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επιτοκίου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα. Οι επιδράσεις που έχει µια τέτοια πολιτική σε 

κάθε ενδογενή µεταβλητή, αναπαριστώνται παρακάτω µε την βοήθεια δύο τύπων 

διαγραµµάτων. Ο πρώτος τύπος διαγραµµάτων παρουσιάζει τις καµπύλες πρόβλεψης 

πριν και µετά την µεταβολή σε ένα κοινό γράφηµα. Ο δεύτερος τύπος διαγραµµάτων 

αναφέρεται στην γραφική απεικόνιση των πολλαπλασιαστών, οι οποίοι δείχνουν τις 

ποσοστιαίες µεταβολές των τιµών των ενδογενών µεταβλητών µας, λόγω διατάραξης 

της εξωγενούς µεταβλητής r. Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, εξετάζουµε τα 

διαγράµµατα που ακολουθούν. 

 

� ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ (YCU) 

 

∆ιάγραµµα 3.30 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑΣ         ∆ιάγραµµα 3.31 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΑΕΠ ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.30, µία µείωση κατά 10% στο ύψος των επιτοκίων  

της γαλλικής οικονοµίας έχει ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το µοντέλο µας, µία 

έντονη αύξηση του ΑΕΠ. Εποµένως, η ευεργετική επίδραση µιας τέτοιας µεταβολής 

είναι άµεση. Η συγκεκριµένη επιρροή αρχίζει να εξασθενεί ύστερα από ένα χρόνο, 

και το ύψος του ΑΕΠ σταθεροποιείται σε επίπεδα ίδια µε εκείνα που παρατηρούνταν 

πριν την διατάραξη της µεταβλητής R. Αυτές οι µεταβολές φαίνονται πιο ευδιάκριτα 

στο διάγραµµα 3.31, το οποίο αναπαριστά των πολλαπλασιαστή του ΑΕΠ ή µε άλλα 

λόγια τις ποσοστιαίες µεταβολές του συγκεκριµένου µεγέθους. 

Το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε από τα παραπάνω αποτελέσµατα, 

είναι ότι το µοντέλο της γαλλικής οικονοµίας δείχνει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 

αρχές της οικονοµικής επιστήµης, όσον αφορά την σχέση µεταξύ δηµοσίων δαπανών 

και συνολικού εισοδήµατος. 
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� ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (CCU) 

 

∆ιάγραµµα 3.32 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ   ∆ιάγραµµα 3.33 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΓΑΛΛΙΑΣ                                                                    ΓΑΛΛΙΑΣ 

  

 

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα 3.32 και 3.33, η µείωση του µακροχρόνιου ονοµαστικού 

επιτοκίου της Γαλλίας κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, επιφέρει µια µεγάλη άνοδο στο 

ύψος της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτή η άνοδος, κάνει την εµφάνισή της δύο χρόνια 

µετά την διατάραξη της µεταβλητής R, και αρχίζει να εξασθενεί από έτος σε έτος. 

Αυτό που συγκρατούµε λοιπόν από τα προαναφερθέντα, είναι ότι σύµφωνα µε το 

µοντέλο µας, µια µείωση του µακροχρόνιου επιτοκίου της γαλλικής οικονοµίας 

οδηγεί σε έντονη προσωρινή άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
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� ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ICU) 

 

∆ιάγραµµα 3.34 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ       ∆ιάγραµµα 3.35 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΕΠΕΝΣΥΣΗΣ 

ΓΑΛΛΙΑΣ                                                                  ΓΑΛΛΙΑΣ 

  

 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση συναντάµε παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνη των δύο 

προηγούµενων µεταβλητών. ∆ηλαδή, η µείωση του επιτοκίου από την γαλλική 

κυβέρνηση οδηγεί αρχικά σε µια έντονη άνοδο του ύψους των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Αυτή η αυξητική τάση που εµφανίζεται µε υστέρηση 2 ετών, είναι προσωρινή και 

υποχωρεί µε την πάροδο των χρόνων. Εποµένως, αυτό που διαπιστώνουµε σύµφωνα 

µε το µοντέλο µας, είναι ότι το ύψος του επιτοκίου και το ύψος των επενδύσεων της 

βέλγικης οικονοµίας, συνδέονται µεταξύ τους µε µια αρνητική σχέση. Να τονιστεί ότι 

αυτή η αντίστροφη σχέση συνάδει µε τις αρχές της οικονοµικής θεωρίας.  
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� ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΜCU) 

∆ιάγραµµα 3.36 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ            ∆ιάγραµµα 3.37 ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΓΑΛΛΙΑΣ                                                                     ΓΑΛΛΙΑΣ 

  

Και τελικά συναντάµε παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνη των τριών προηγούµενων 

µεταβλητών. ∆ηλαδή, η µείωση του επιτοκίου από την γαλλική κυβέρνηση οδηγεί 

αρχικά σε µια έντονη άνοδο του ύψους των εισαγωγών. Εποµένως, αυτό που 

διαπιστώνουµε σύµφωνα µε το µοντέλο µας, είναι ότι το ύψος του επιτοκίου και το 

ύψος των εισαγωγών της γαλλικής οικονοµίας, συνδέονται µεταξύ τους µε µια 

αρνητική σχέση. 
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3.3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παράγραφο 3.3 κατασκευάσαµε ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα για τον 

προσδιορισµό του προϊόντος/εισοδήµατος στην οικονοµία της Γαλλίας. Πιο 

αναλυτικά, αρχικά σκιαγραφήσαµε το προτεινόµενο υπόδειγµά µας, το οποίο 

αποτελείται από τρεις εξισώσεις και µια ταυτότητα, µε ενδογενείς µεταβλητές τις 

YCU, CCU ICU και MCU και εξωγενείς τις XCU, GCU και R. Στην συνέχεια 

παρουσιάσαµε τα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η 

κατασκευή του υποδείγµατος, καθώς και τον τρόπο συλλογή τους. Το επόµενο βήµα 

ήταν η εκτίµηση OLS κάθε µίας συνάρτησης ξεχωριστά, ελέγχοντας διάφορες 

παραµέτρους, ούτως ώστε να φτάσουµε στην δηµιουργία ενός συστήµατος τριών 

εξισώσεων. Η εκτίµηση του συστήµατος µε την µέθοδο 2SLS µάς έδωσε πολύ καλά 

αποτελέσµατα και γι’ αυτό προχωρήσαµε στην κατασκευή µοντέλου, αφού 

προσθέσαµε και µια ταυτότητα στο σύστηµά µας. Μετά την κατασκευή του µοντέλου 

µας, προχωρήσαµε σε δοκιµές προσοµοίωσης προκειµένου να δοκιµάσουµε την 

προγνωστική του ικανότητα. Και πάλι τα αποτελέσµατα ήταν κάτι περισσότερο από 

ικανοποιητικά. Στην συνέχεια εξετάσαµε ένα σενάρια µεταβολής των εξωγενών 

µεταβλητών µας, προκειµένου να δούµε πως αντιδρούν σε µια µεταβολή του 

επιτοκίου. Το σενάριο αφορούσε τη µείωση του µακροχρόνιου επιτοκίου της Γαλλίας 

κατά µία ποσοστιαία µονάδα. Η ανάλυση ευαισθησίας έδειξε ότι το ΑΕΠ, η 

κατανάλωση, η επένδυση και οι εισαγωγές αντέδρασαν αυξητικά σε αυτήν την 

µεταβολή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
  
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την κατασκευή οικονοµετρικών υποδειγµάτων 

για βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη της Γαλλίας και του Βελγίου. Μετά από 

προσοµοίωση και ανάλυση ευαισθησίας των συγκεκριµένων µοντέλων, καταλήξαµε 

στο ότι αυτά είναι ικανά να αντιπροσωπεύσουν την πραγµατικότητα και να δώσουν 

αξιόπιστες προβλέψεις για το ΑΕΠ, την ιδιωτική κατανάλωση, την ιδιωτική επένδυση 

και τις εισαγωγές των εν λόγω οικονοµιών, όταν µεταβάλλεται το µακροπρόθεσµο 

ονοµαστικό επιτόκιο.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα προβούµε σε συγκριτική αξιολόγηση των µοντέλων µας, 

προκειµένου να εντοπίσουµε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις δυο οικονοµίες 

που εξετάζουµε. Πιο αναλυτικά, αρχικά θα συγκρίνουµε τα µακροοικονοµικά 

µοντέλα των δυο χωρών και έπειτα τον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν σε µεταβολές 

των εξωγενών µεταβλητών (R). 

 

4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

 

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα οικονοµετρικά υποδείγµατα που δηµιουργήσαµε 

για τις χώρες που αναλύουµε. 

 

Πίνακας 4.1. Μακροοικονοµικά µοντέλα Βελγίου και Γαλλίας 

ΒΕΛΓΙΟ ccu = 8.5 + 0.58ycu – 0.15ccu(-2) 

icu = 15.3 – 0.93r(-1) + 0.82icu(-1) 

mcu = -7.97 + 0.21ycu + 0.80mcu(-1) 

ΓΑΛΛΙΑ ccut = 18.58 + 0.19ycu + 0.65ccu(-1) 

icut = 39.52 + 2.97r – 4.69r(-1) + 0.92icu(-1) 

mcut = -13.39 + 0.07ycu + 0.78mcu(-1) 

 

Ξεκινάµε την σύγκριση των µοντέλων µε τις συναρτήσεις CCUt. Παρατηρούµε ότι 

και στις δυο χώρες το ύψος της συνολικής κατανάλωσης εξαρτάται εν µέρει από το 
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ύψος του ΑΕΠ. Μάλιστα, η σχέση µεταξύ κατανάλωσης και εισοδήµατος είναι 

θετική. Μια ακόµη οµοιότητα που διακρίνουµε στις συναρτήσεις CCUt και των δυο 

χωρών, είναι ότι η κατανάλωση επηρεάζεται έντονα και θετικά από το ύψος της 

κατανάλωσης του προηγούµενου έτους για την Γαλλία ενώ των προηγούµενων δυο 

ετών για το Βέλγιο.  

Συνεχίζουµε µε την σύγκριση των µακροοικονοµικών µας µοντέλων που αφορά τις 

συναρτήσεις ICUt. Ξεκινώντας και µε τα δυο µοντέλα, βλέπουµε ότι το ύψος των 

επενδύσεων σχετίζεται αρνητικά µε το ύψος του µακροχρόνιου επιτοκίου. Στην 

περίπτωση του Βελγίου οι επιδράσεις εµφανίζονται µε χρονική υστέρηση ενός έτους. 

Στην περίπτωση πάλι της Γαλλίας, αυτό που επηρεάζει τις επενδύσεις είναι η 

µεταβολή του διαθέσιµου µακροχρόνιου επιτοκίου µε χρονική υστέρηση αλλά και το 

άµεσα διαθέσιµο επιτόκιο. Ένα µέγεθος, και των δυο οικονοµιών, που σχετίζεται 

αρνητικά µε τις επενδύσεις είναι οι επενδύσεις αυτές κάθε αυτές. Η διαφορά έγκειται 

στο ότι η επίδρασή τους εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση 1 έτους και στα δυο 

µοντέλα. 

Τελικά  εστιάζουµε την προσοχή µας στις συναρτήσεις ΜCUt. Το ύψος των 

εισαγωγών και των δυο οικονοµιών φαίνεται ότι επηρεάζεται θετικά από το ύψος του 

τρέχοντος διαθέσιµου εισοδήµατος. Τελειώνοντας µε την σύγκριση των συναρτήσεων 

MCUt, διαπιστώνουµε ότι οι εισαγωγές και των δυο χωρών σχετίζεται θετικά µε το 

ύψος των εισαγωγών της προηγούµενης περιόδου. 

 

4.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

Στην παράγραφο 4.2 η σύγκριση που κάναµε είχε ως στόχο να δούµε τις οµοιότητες 

και τις διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα των δυο χωρών, αντιπαραθέτοντας κάθε τύπο 

συνάρτησης χωριστά και παρατηρώντας τις άµεσες συναρτησιακές συσχετίσεις. Στην 

τρέχουσα παράγραφο θα κάνουµε µια ταυτόχρονη ανάλυση ευαισθησίας, για να 

δούµε τις µεταβολές των ενδογενών µεταβλητών στα πλαίσια µιας συστηµικής 

προσέγγισης, λαµβάνοντας υπόψη και τις αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ των 

συναρτήσεων. Τα σενάρια που θα εξετάσουµε είναι ήδη γνωστά από την ανάλυση 

ευαισθησίας που διεξαγάγαµε για κάθε χώρα ξεχωριστά στο τρίτο κεφάλαιο. 
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4.3.1 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο υποθέσαµε ότι το 1990 οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του 

Βελγίου µείωσαν το µακροπρόθεσµο ονοµαστικό επιτόκιο κατά 1 ποσοστιαία 

µονάδα. Οι επιδράσεις στο ΑΕΠ, την κατανάλωση, την επένδυση και τις εισαγωγές 

αναλύονται βάσει διαγραµµάτων στις επόµενες παραγράφους. 

 

4.3.1.1 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (CCU) 

 
∆ιάγραµµα 4.1. Πολλαπλασιαστές Κατανάλωσης  Βελγίου, Γαλλίας 

 

Μια µείωση του επιτοκίου θα οδηγήσει την κατανάλωση της Γαλλίας σε προσωρινή 

αυξητική τάση όπως επίσης και του Βελγίου. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 4.1, η 

τάση του Βελγίου θα είναι ισχυρότερη και θα εµφανιστεί µετά από δύο χρόνια. Η 

δεύτερη σε ένταση αύξηση που παρατηρείται στην οικονοµία της Γαλλίας  θα 

προηγηθεί της αυξητικής τάσης του Βελγίου µε 2 έτη. Να σηµειώσουµε ότι οι 

επιδράσεις στην κατανάλωση του Βελγίου θα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια και στην 

κατανάλωση της Γαλλίας θα είναι χρονικά αµεσότερες.  
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4.3.1.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΠ (YCU) 

 
∆ιάγραµµα 4.2. Πολλαπλασιαστές ΑΕΠ Γαλλίας, Βελγίου 

 

Το διάγραµµα 4.2 αναπαριστά τις επιδράσεις που έχει η µείωση του επιτοκίου στο 

ΑΕΠ των οικονοµιών που µελετάµε. Στη Γαλλία σηµειώνεται προσωρινή ανοδική 

τάση, η οποία εξασθενεί στην πάροδο των χρόνων. Βέβαια, αυτή η τάση είναι 

χρονικά αµεσότερη αλλά όχι ισχυρότερη από την περίπτωση του Βελγίου στην οποία 

παρατηρείται αύξηση µε χρονική καθυστέρηση δυο ετών και είναι πολύ ισχυρότερη 

από αυτή της Γαλλίας. 
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4.3.1.3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (ICU) 

 
∆ιάγραµµα 4.3. Πολλαπλασιαστές Επένδυσης Βελγίου, Γαλλίας 

 
Όσον αφορά την ιδιωτική επένδυση, οι επιπτώσεις από την µείωση του επιτοκίου θα 

είναι παρόµοιες µε εκείνες πάνω στο ύψος του ΑΕΠ και της Κατανάλωσης. ∆ηλαδή, 

στην περίπτωση της Γαλλίας θα έχουµε την αύξηση πιο γρήγορα και οµαλά σε σχέση 

µε την περίπτωση του Βελγίου θα έχουµε την αύξηση αλλά πιο απότοµα χρονικά 

αργότερα. Η ροπή θα είναι ισχυρότερη στην περίπτωση του Βελγίου και χρονικά 

αµεσότερη στην περίπτωση της Γαλλίας. 
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4.3.1.4 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΜCU) 

 
∆ιάγραµµα 4.4. Πολλαπλασιαστές Εισαγωγών Γαλλίας, Βελγίου 

 
 

Στην περίπτωση των εισαγωγών, οι επιπτώσεις από την µείωση του επιτοκίου θα 

είναι παρόµοιες πάλι µε τις προηγούµενες. Στην περίπτωση της Γαλλίας θα έχουµε 

την αύξηση µικρότερα και νωρίτερα µε πτώση στη συνέχεια σχετικά οµαλότερη και 

στην περίπτωση του Βελγίου θα έχουµε την αύξηση πολύ µεγαλύτερη και πιο 

απότοµη. Η ροπή θα είναι ισχυρότερη στην περίπτωση του Βελγίου και θα κρατήσει 

για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ενώ θα είναι χρονικά αµεσότερη στην περίπτωση 

της Γαλλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία διεξήχθη ως µια εµπειρική µελέτη για τον προσδιορισµό 

ισορροπίας στην αγορά προϊόντος. Κίνητρο για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο 

θέµα αποτέλεσε η παγκόσµια οικονοµική κρίση των ηµερών µας, η οποία ξεκίνησε το 

2007 και συνεχίζεται ως σήµερα. Εν µέσω αυτής της ύφεσης στην παγκόσµια αγορά 

πολλές κυβερνήσεις άρχισαν να αναθεωρούν τις απόψεις τους για την χρησιµότητα 

του κρατικού παρεµβατισµού, την οποία υποστήριζε θερµά ο Keynes και βρίσκονταν 

στο περιθώριο από την δεκαετία του ’70. Ορµώµενοι, λοιπόν, από αυτήν την 

διαφαινόµενη αναγέννηση, είχαµε ως στόχο στο συγκεκριµένο πόνηµα την 

δηµιουργία µακροοικονοµικών οικονοµετρικών υποδειγµάτων για δυο χώρες της 

ευρωπαϊκής ένωσης - το Βέλγιο και την Γαλλία, τα οποία θα βασίζονταν στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και θα ήταν ικανά να δίνουν προβλέψεις για το ύψος 

βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών αυτών των χωρών. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για να επιτύχουµε τον σκοπό µας είχε ως εξής: 

Αρχικά παραθέσαµε τα οικονοµικά δεδοµένα που θα χρησιµοποιούσαµε στην 

ανάλυσή µας, τα οποία βρήκαµε στην online βάση δεδοµένων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, την επονοµαζόµενη AMECO Database. Βάσει αυτών των στοιχείων και 

της οικονοµικής θεωρίας, και µε την βοήθεια του οικονοµετρικού πακέτου 

λογισµικού EViews 3.1, κατασκευάσαµε τρεις συναρτήσεις για κάθε εξεταζόµενη 

χώρα, οι οποίες θα ήταν ικανές να προσδιορίζουν το ύψος των Εισαγωγών, της 

Ιδιωτικής Κατανάλωσης και της Ιδιωτικής Επένδυσης αντίστοιχα. Στην συνέχεια 

εκτιµήσαµε κάθε συνάρτηση µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και 

εξετάσαµε την καταλληλότητά τους µε την διενέργεια στατιστικών διαγνωστικών 

ελέγχων. Αφού διαπιστώθηκε η ορθότητα κάθε συνάρτησης, κατασκευάσαµε για 

κάθε χώρα ένα σύστηµα τριών ταυτόχρονων εξισώσεων και το εκτιµήσαµε µε την 

µέθοδο 2SLS. Εφόσον πήραµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, συνεχίσαµε µε την 

δηµιουργία και επίλυση του µοντέλου µας, αφού προσθέσαµε και µια οικονοµική 

ταυτότητα στο σύστηµά µας. Τα επόµενα βήµατα ήταν η προσοµοίωση και η 

ανάλυση ευαισθησίας για κάθε ένα µοντέλο χωριστά. Η διαδικασία έκλεισε µε την 

συγκριτική αξιολόγηση των δυο υποδειγµάτων. 
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Το πρώτο µέρος της συγκριτικής αξιολόγησης αφορούσε την σύγκριση των δυο 

µακροοικονοµικών µοντέλων και µας βοήθησε να δούµε τις οµοιότητες και διαφορές 

στην διάρθρωση των δυο οικονοµιών. Τα αποτελέσµατα από την αντιπαράθεση των 

συναρτήσεων κατανάλωσης έδειξαν ότι και στις δυο χώρες το ύψος της κατανάλωσης 

εξαρτάται εν µέρει και θετικά από το ύψος του ΑΕΠ, µε µόνη διαφορά στην 

περίπτωση του Βελγίου οι επιδράσεις µιας µεταβολής του ΑΕΠ εµφανίζονται µε 

χρονική υστέρηση ενός έτους, ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας είναι άµεσες. Μια 

δεύτερη οµοιότητα που διακρίνουµε στις συναρτήσεις CCUt και των δυο χωρών, 

είναι ότι η κατανάλωση επηρεάζεται έντονα και θετικά από το ύψος της κατανάλωσης 

του προηγούµενου έτους ή των προηγούµενων δυο ετών στην περίπτωση του 

Βελγίου. ∆ηλαδή διαπιστώσαµε ότι η ιδιωτική κατανάλωση και των δυο χωρών 

σχετίζεται θετικά µε το ύψος της κατανάλωσης  προηγούµενων περιόδων. 

Συγκρίνοντας τις συναρτήσεις ιδιωτικής επένδυσης, παρατηρήσαµε ότι το ύψος των 

επενδύσεων σχετίζεται αρνητικά µε το ύψος του µακροχρόνιου επιτοκίου. 

Συµπεράναµε ότι το επιτόκιο επιδρά αρνητικά στις επενδύσεις των δυο οικονοµιών, 

αλλά αυτή η επίδρασή εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση 1 έτους.  Στην περίπτωση 

του Βελγίου οι επιδράσεις εµφανίζονται µε χρονική υστέρηση ενός έτους. Στην 

περίπτωση πάλι της Γαλλίας, αυτό που επηρεάζει τις επενδύσεις είναι η µεταβολή του 

διαθέσιµου µακροχρόνιου επιτοκίου µε χρονική υστέρηση αλλά και το άµεσα 

διαθέσιµο επιτόκιο. Ένα µέγεθος, και των δυο οικονοµιών, που σχετίζεται αρνητικά 

µε τις επενδύσεις είναι οι επενδύσεις αυτές κάθε αυτές. Η διαφορά έγκειται στο ότι η 

επίδρασή τους εµφανίζεται µε χρονική υστέρηση 1 έτους και στα δυο µοντέλα. 

Τελικά  εστιάζουµε την προσοχή µας στις συναρτήσεις ΜCUt. Το ύψος των 

εισαγωγών και των δυο οικονοµιών φαίνεται ότι επηρεάζεται θετικά από το ύψος του 

τρέχοντος διαθέσιµου εισοδήµατος. Τελειώνοντας µε την σύγκριση των συναρτήσεων 

MCUt, διαπιστώνουµε ότι οι εισαγωγές και των δυο χωρών σχετίζεται θετικά µε το 

ύψος των εισαγωγών της προηγούµενης περιόδου. 

Το δεύτερο µέρος της συγκριτικής αξιολόγησης αφορούσε µια ταυτόχρονη ανάλυση 

ευαισθησίας, για να δούµε τις µεταβολές των ενδογενών µεταβλητών (εισαγωγές, 

κατανάλωση, επένδυση, ΑΕΠ) στα πλαίσια µιας συστηµικής προσέγγισης, 

λαµβάνοντας υπόψη και τις αλληλοσχετίσεις µεταξύ των συναρτήσεων. Το σενάριο 

που εξετάστηκε ήταν µια ποσοστιαία µείωση του µακροχρόνιου ονοµαστικού 

επιτοκίου κατά 1 ποσοστιαία µονάδα (ceteris paribus). Σε κάθε είδος µεταβολής 

παρατηρήθηκε προσωρινή ανοδική τάση όλων των ενδογενών µεταβλητών και στις 
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δυο χώρες. Εκείνο που σηµειώσαµε βέβαια, ήταν η διαφορετική ευαισθησία των 

αντίστοιχων µεταβλητών κάθε χώρας ως προς την διατάραξη της εξωγενής 

µεταβλητής, όπως επίσης και οι διαφορετικοί χρόνοι αντίδρασης και προσαρµογής. 

Μάλιστα, οι 3 στις 4 από τις εξωγενείς µεταβλητές του Βελγίου έδειξαν να αντιδρούν 

µε µεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. 

Το γενικότερο συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε από την συγκεκριµένη µελέτη, 

είναι ότι τα υποδείγµατα που κατασκευάσαµε ανταποκρίνονται πολύ καλά στην 

µακροοικονοµική θεωρία για την ισορροπία στην αγορά προϊόντος. Όλα τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η άσκηση ∆ηµοσιονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 

µπορούν να οδηγήσουν στην οικονοµική µεγέθυνση των δυο αντιπροσωπευτικών 

ευρωπαϊκών χωρών που εξετάσαµε. Παρόλα αυτά, µια κοινή πολιτική µέσα στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενδείκνυται, διότι όπως παρατηρήσαµε 

υπάρχουν διαρθρωτικές διαφορές µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που κάνουν τις 

οικονοµίες να αντιδρούν στις µεταβολές προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά µε 

διαφορετική ένταση και διάρκεια, και µε έλλειψη συγχρονισµού.  
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