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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που διανύουµε και ιδιαίτερα στην Ευρώπη ήταν το έναυσµα για 

αντιπαράθεση οικονοµικών στοιχείων µιας χώρα του νότου µε µια χώρα του βορά. Στα πλαίσια 

αυτά σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δηµιουργία υποδειγµάτων για το Ηνωµένο Βασίλειο της 

Μ. Βρετανίας και την Ιταλία προκειµένου να εξετασθεί η συµπεριφορά της κατανάλωσης σε 

συνάρτηση µε το εισόδηµα και των φόρων, η συµπεριφορά της επένδυσης σε συνάρτηση µε το 

εισόδηµα και τους φόρους και τέλος η συµπεριφορά των δηµόσιων δαπανών σε συνάρτηση των 

φόρων. Για την ανάλυση και παρουσίαση των οικονοµικών αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται το 

Eviews. Αρχικά, γίνεται εκτίµηση τόσο κάθε εξίσωσης ξεχωριστά µε τη µέθοδο O.L.S όσο και σαν 

σύστηµα µε τη µέθοδο των 2SLS µε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια, γίνεται 

προσοµοίωση του υποδείγµατος που φανερώνει καλή προγνωστική ικανότητα και ανάλυση της 

ευαισθησίας του, που µας δείχνει ότι όλες οι ενδογενείς µεταβλητές επέρχονται σε ένα επίπεδο 

ισορροπίας µετά την περίοδο διατάραξης της µιας εξωγενούς µεταβλητής. 

Με τη βοήθεια του πακέτου E views, του οποίου σκοπός είναι η ανάλυση των οικονοµικών 

δεδοµένων, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε γραφική µορφή και η κατασκευή 

οικονοµετρικών υποδειγµάτων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση της 

πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση µίας χώρας. Επίσης εκτιµούµε την προτιµώµενη συνάρτηση 

µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και προχωρούµε σε κάποια διαγνωστικά τεστ. 

Χρησιµοποιώντας τα µοντέλα αυτά, µε την βοήθεια της προσοµοίωσης, και της ανάλυσης 

ευαισθησίας µελετήσαµε την ευαισθησία των µεταβλητών που µας ενδιαφέρουν, όταν αλλάζουν τα 

δεδοµένα της οικονοµίας, µε την βοήθεια σεναρίων. Συµπεράναµε ότι οι µεταβολές που 

προκύπτουν δεν είναι σε όλες τις χώρες ακριβώς οι ίδιες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η 

συγκριτική ανάλυση των µακροοικονοµικών µοντέλων που κατασκευάστηκαν για κάθε χώρα. Με 

την βοήθεια αυτής της σύγκρισης συµπεράναµε ότι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την 

κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις δηµόσιες δαπάνες σε καθεµία από τις χώρες αυτές µπορεί να 

έχουν κάποιες οµοιότητες µεταξύ τους, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διαφορές στην διάρθρωση των 

οικονοµιών των χωρών, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εφαρµογή µίας κοινής οικονοµικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ 

Οι Ευρωπαϊκές οικονοµίες είχαν να αντιµετωπίσουν µια σειρά από προκλήσεις τα τελευταία 

χρόνια. Μετά τις σηµαντικές δυσκολίες που επέφερε η παγκόσµια οικονοµική κρίση, 

δηµιουργήθηκαν ανησυχίες για τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους  σε  µια σειρά από 

ευρωπαϊκές χώρες, εγείροντας ερωτήµατα για την ίδια τη βιωσιµότητα του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή 

ένωση µελετάει καθηµερινά και στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών µελών στην ισορροπία της 

οικονοµίας τους, καθώς και την αυξητική τους πορεία.  

Η οικονοµία της Μ. Βρετανίας είναι η έκτη µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως µετά τις 

Η.Π.Α., Κίνα, Ιαπωνία, Γερµανία και Γαλλία, µε ένα Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της τάξης των 

2,259 δις. ∆ολάρια Ευρώ (∆.Ν.Τ., Reuters Folder, (2011), www.3comma14.gr,  [2.11.2011]). 

 Όταν η Μάργκαρετ Θάτσερ έγινε πρωθυπουργός στα µέσα του 1979, έφερε µια νέα προσέγγιση 

στην οικονοµική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης των 

αγορών, της µεταρρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, και τις µεταβολές στη φορολογία. Η 

πολιτική της ανταγωνιστικότητας υπερίσχυσε αντί της βιοµηχανικής πολιτικής και η επακόλουθη 

αποβιοµηχάνιση ήταν περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτή. Οι  µάχες της κυβέρνησης µε τα 

συνδικάτα κατέληξαν στην απεργία των µεταλλωρύχων το 1984.  

Επιπλέον  η κυβέρνηση υπέβαλε µονεταριστικές πολιτικές για τη µείωση του πληθωρισµού, και 

τη µείωση των δηµοσίων δαπανών. Αποπληθωριστικά µέτρα εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο της 

ύφεσης στην δεκαετία του 1980.  Ως αποτέλεσµα, η ανεργία άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα από 

τις αρχές του 1980, σε 2.000.000 άτοµα έως το τέλος του έτους και φτάνοντας τα 2.500.000 άτοµα 

κατά τη διάρκεια του 1981.  Μέχρι τον Ιανουάριο του 1982, 3.000.000 άνθρωποι ήταν άνεργοι στη 

Βρετανία για πρώτη φορά σε 50 χρόνια, αν και αυτή τη φορά ο αριθµός αυτός αντιπροσώπευε ένα 

µικρότερο ποσοστό από τα πρώτα στοιχεία του 1930, τώρα στέκεται σε περίπου 12,5% και όχι άνω 

του 20%.  Σε περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά από την απώλεια της βιοµηχανίας, η 

ανεργία ήταν πολύ υψηλότερη. Έφτασε κοντά στο 20% στην Βόρειο Ιρλανδία και πάνω από το 

15% σε πολλές περιοχές της Ουαλίας, της Σκωτίας  και της βόρειας Αγγλίας. ∆ύο χρόνια µετά την 

κορύφωση της ανεργίας, η ύφεση τελείωσε και η ανάπτυξη αποκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 1984 

όταν η ανεργία είχε ανέλθει σε περίπου 3.300.000.  
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 Σε αυτό το διάστηµα, σηµαντικές υπό τον κρατικό έλεγχο εταιρείες ιδιωτικοποιήθηκαν, 

συµπεριλαµβανοµένης της British Aerospace (1981), British Telecom (1984), British Leyland 

(1984), Rolls-Royce (1987) και British Steel (1988).  Οι αγγλικές βιοµηχανίες του νερού, της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου χωρίστηκαν και πουλήθηκαν. Οι έλεγχοι 

συναλλάγµατος, που λειτουργούσαν από τον πόλεµο,  καταργήθηκαν το 1979.  Η ιδιωτικοποίηση 

της εθνικοποιηµένης βιοµηχανίας αυξήθηκε στο µετοχικό κεφάλαιο της Βρετανίας: το ποσοστό του 

ενήλικου πληθυσµού που κατέχουν µετοχές αυξήθηκε από 7% το 1979 σε 25% το 1989.  

Παράλληλα η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), η οποία υπεγράφη από την Margaret Thatcher, 

επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το  φαινοµενικό 

όφελος αυτής της πράξης ήταν να δώσει το κίνητρο του ανταγωνισµού στη βρετανική οικονοµία, 

και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της.  

 Η ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας σε 

πάνω από τρία εκατοµµύρια ανέργους, αλλά η µετέπειτα ανάκαµψη, η οποία είδε αύξηση άνω του 

4% στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οδήγησε στην εποχή του βρετανικού «οικονοµικού 

θαύµατος». ∆εν είναι σαφές κατά πόσον η οικονοµική πολιτική της Θάτσερ ήταν ο µόνος λόγος για 

την οικονοµική ανάκαµψη στη Βρετανία στη δεκαετία του 1980.  Ωστόσο, πολλές από τις 

οικονοµικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν από τις κυβερνήσεις Θάτσερ έχουν διατηρηθεί, 

δεδοµένου ότι, ακόµη και το Εργατικό Κόµµα που είχε έρθει κάποτε σε αντίθεση µε τις πολιτικές 

αυτές, τις διατήρησε µετά την επιστροφή του στην κυβέρνηση, ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια στην 

αντιπολίτευση. Μέχρι το τέλος του 1986, η Βρετανία απολάµβανε µια οικονοµική άνθηση, η οποία 

είδε την ανεργία να πηγαίνει σε κατακόρυφη πτώση και να φτάνει τα 1,6 εκατοµµύρια µέχρι το 

∆εκέµβριο του 1989. 

 Το Νοέµβριο του 1990 ο Τζον Μέιτζορ διαδέχεται την Μάργκαρετ Θάτσερ στην πρωθυπουργία 

της Μ. Βρετανίας.  Παρά τις αρκετές µεγάλες οικονοµίες που εµφανίζουν τριµηνιαία δυσφήµιση 

κατά τη διάρκεια του 1989, η βρετανική οικονοµία συνέχισε να αναπτύσσεται και στο 1990. Η 

οικονοµική ανάπτυξη δεν είχε αποκατασταθεί µέχρι τις αρχές του 1993, αλλά η συντηρητική 

κυβέρνηση που είχε την εξουσία συνεχώς από το 1979 κατάφερε να επιτύχει την επανεκλογή τον 

Απρίλιο του 1992, αποκρούοντας µια ισχυρή πρόκληση από τον Neil Kinnock.  

 Η ύφεση στις αρχές του 1990 ήταν επισήµως η µεγαλύτερη στη Βρετανία από τη Μεγάλη 

Ύφεση περίπου 60 χρόνια νωρίτερα, αν και η πτώση της παραγωγής δεν ήταν τόσο έντονη, όπως 
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αυτή στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης ή ακόµη και στην ύφεση στις αρχές του 1980.  Είχε 

αρχίσει το 1990 και το τέλος της ύφεσης δεν κηρύχθηκε επισήµως µέχρι τον Απρίλιο του 1993, 

ηµεροµηνία κατά την οποία περίπου 3.000.000 ήταν άνεργοι. 

 Η βρετανική λίρα ήταν συνδεδεµένη µε την Ε.Ε. των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µε το 

γερµανικό µάρκο ως βάση, ως µέρος του Μηχανισµού Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ). 

Ωστόσο, το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταστροφή τη Βρετανία. Οι περιορισµοί που 

επιβάλλονταν από τον ΜΣΙ να ασκήσει πίεση για την στερλίνα, οδήγησαν σε πτώση το νόµισµα. 

Την Μαύρη Τετάρτη, όπως ονοµάστηκε µετέπειτα,  του 1992 σταµατάει η βρετανική συµµετοχή 

στο ΜΣΙ.  Θα καταστραφεί επίσης η αξιοπιστία της οικονοµικής διαχείρισης των Συντηρητικών, 

και θα συµβάλλει στο τέλος των επί 18 ετών συνεχούς συντηρητικής κυβέρνησης, το 1997.  

 Αυτή τη χρονιά, ο Τόνι Μπλερ µε την κυβέρνηση των Εργατικών κερδίζει τις εκλογές και 

παράλληλα εµπνέει την ανανέωση της εµπιστοσύνης στην ικανότητα των Εργατικών να 

διαχειριστούν την οικονοµία.  Μια από τις πρώτες πράξεις της νέας κυβέρνησης των Εργατικών 

ήταν να δώσει την εξουσία στην Τράπεζα της Αγγλίας, να καθορίζει τα επιτόκια.  Επίσης εισήγαγε 

τον κατώτατο µισθό στο Ηνωµένο Βασίλειο και µια σειρά από στρατηγικές για τη µείωση της 

ανεργίας.  Η ανεργία µειώθηκε εκ νέου στο επίπεδο που ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αν 

και εξακολουθεί να παραµένει σηµαντικά υψηλότερη από ό, τι ήταν κατά τη διάρκεια της 

µεταπολεµικής περιόδου και τη δεκαετία του 1960.  

 Στη δεύτερη θητεία του Κόµµατος των Εργατικών στην εξουσία, αρχίζοντας από το 2001, το 

κόµµα αύξησε τους φόρους και το δανεισµό.  Η κυβέρνηση ήθελε τα χρήµατα για να αυξηθούν οι 

δαπάνες για δηµόσιες υπηρεσίες, κυρίως η Εθνική Υπηρεσία Υγείας, που ισχυρίζονταν ότι έπασχε 

από χρόνια υποχρηµατοδότηση.  Η οικονοµία µετατοπίζεται από τη µεταποιητική βιοµηχανία, η 

οποία είχε αρχίσει να µειώνεται από τη δεκαετία του 1980 και µεγάλωσε στο πίσω µέρος των 

υπηρεσιών και των οικονοµικών.  Η χώρα ήταν σε πόλεµο πρώτα µε το Αφγανιστάν (εισβολή το 

2001) και στη συνέχεια µε το Ιράκ, το 2003.  Οι δαπάνες για τους δύο αυτούς πολέµους κόστισαν 

αρκετά δισεκατοµµύρια λίρες το χρόνο.  

 Το Ηνωµένο Βασίλειο εισήλθε χειρότερή του ύφεση από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το 

2008, ως µέρος µιας παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης.  Στις 5 Μαρτίου 2009, η Τράπεζα της 

Αγγλίας ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει £ 200 δις νέων κεφαλαίων στην βρετανική οικονοµία, µέσω 

µιας διαδικασίας γνωστής ως ποσοτικής χαλάρωσης.  Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του 
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Ηνωµένου Βασιλείου που χρησιµοποιείται αυτό το µέτρο. Έτσι, η τράπεζα της Αγγλίας δηµιουργεί 

νέα χρήµατα για τον εαυτό της, µε τα οποία θα αγοράσει περιουσιακά στοιχεία, όπως κρατικά 

οµόλογα, τραπεζικά δάνεια ή υποθήκες. Παρά την εσφαλµένη αντίληψη ότι η ποσοτική χαλάρωση 

περιλαµβάνει την εκτύπωση χρήµατος, η Τράπεζα της Αγγλίας είναι απίθανο να το κάνει αυτό και 

αντ' αυτού τα χρήµατα δηµιουργούνται ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου δεν τίθεται στην 

πραγµατικότητα στο σύστηµα κυκλοφορίας ως µετρητά. Το αρχικό ποσό που δηµιουργήθηκε µέσω 

αυτής της µεθόδου ήταν £ 75 δισεκατοµµύρια, αν και πρώην υπουργός Οικονοµικών Alistair 

Darling είχε δώσει την άδεια για £ 150 δισ. Ευρώ, εάν κρινόταν απαραίτητο. 

 Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δηλώσει ότι η απόφαση  λήφθηκε για την πρόληψη του ρυθµού 

πληθωρισµού κάτω του δύο τοις εκατό από το ποσοστό-στόχο. Ο Mervyn King, ο ∆ιοικητής της 

Τράπεζα της Αγγλίας, δήλωσε επίσης, ότι δεν υπήρχαν άλλες νοµισµατικές επιλογές, εφόσον τα 

επιτόκια είχαν ήδη µειωθεί στο χαµηλότερο επίπεδο που είχαν ποτέ (0,5%) και ήταν µάλλον 

απίθανο ότι θα µειωθούν περαιτέρω. 

 Η οικονοµία άρχισε να σκαρφαλώνει το δρόµο της επιστροφής στην ανάπτυξη στα τέλη του 

2009: το τέταρτο τρίµηνο του 2009, ένα αδύναµο 0,4%, ακολουθείται από µια αύξηση 0,3% στο 

πρώτο τρίµηνο του 2010, 1,2% στο 2ο τρίµηνο και 0,7% στο τρίτο τρίµηνο και µε µια συρρίκνωση 

της τάξης του 0,5% στο τέταρτο τρίµηνο του 2010. Το δεύτερο τρίµηνο του 2011 παρουσιάζει µια 

µικρή ανάπτυξη της τάξης του  0,3%. 

Η Ιταλία έχει µια διαφοροποιηµένη βιοµηχανική οικονοµία µε υψηλό ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο και αναπτυγµένη υποδοµή.  Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, τη Παγκόσµια Τράπεζα και το CIA World Factbook, το 2010 η Ιταλία ήταν η έβδοµη 

µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο και η τέταρτη µεγαλύτερη στην Ευρώπη όσον αφορά το 

ονοµαστικό ΑΕΠ, η δέκατη µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως και πέµπτη µεγαλύτερη στην 

Ευρώπη από την άποψη της αγοραστικής δύναµης (PPP) του ΑΕΠ. Η Ιταλία είναι µέλος της 

Οµάδας των Οκτώ (G8) βιοµηχανικών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. 

Η οικονοµία της Ιταλίας παρουσιάζει εικόνα δυαδική. ∆ηλαδή ένα τµήµα της οικονοµίας είναι 

αναπτυγµένο, ενώ το άλλο είναι υπανάπτυκτο. Η Β. Ιταλία είναι ένα υπεραναπτυγµένο βιοµηχανικό 

και γεωργικό κέντρο και η Ν. Ιταλία είναι βουτηγµένη στη φτώχια και στην ανέχεια, γεγονός που 

αναγκάζει τον πληθυσµό της να µεταναστεύει σ' άλλες ευρωπαϊκές χώρες µια και η ιταλική 
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οικονοµία δεν µπορεί να τον απορροφήσει. Η βιοµηχανία, η γεωργία και ο τουρισµός είναι οι τρεις 

πιο σηµαντικοί τοµείς στην οικονοµία της χώρας. 

 Το σηµείο καµπής στην ιταλική οικονοµική ιστορία ήταν η οικονοµική ευηµερία της δεκαετίας 

του 1960.  Την εποχή εκείνη, οι ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν της εξωτερικής 

βοήθειας από τις Ηνωµένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ και την έναρξη της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) για την αποκατάσταση της ιταλικής οικονοµίας.   

Στις επόµενες δεκαετίες, η Ιταλία ήταν σε θέση να εδραιώσει την οικονοµική της επιτυχία, παρόλο 

που η οικονοµία δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο ισχυρή όσο ήταν τη δεκαετία του 1960.  Συγκριτικά, η 

ιταλική οικονοµία αναπτύχθηκε ταχύτερα από τη δεκαετία του 1960 από ό, τι οποιαδήποτε άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα, ενώ σε όλο τον κόσµο µόνο η ιαπωνική οικονοµία τα πήγε καλύτερα.  Κατά τις 

δεκαετίες του 1970 και του 1980 είχε πολύ πιο άνιση ανάπτυξη.  Η Ιταλία εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από το αλγερινό φυσικό αέριο και τον εφοδιασµού σε πετρέλαιο από τις αραβικές χώρες, για 

αυτό χτυπήθηκε σκληρά από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.  Παρά ταύτα, η 

οικονοµία της Ιταλίας αυξήθηκε κατά 3 τοις εκατό ετησίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1970, αν και άρχισε να επιβραδύνεται στο τέλος της ίδιας δεκαετίας.  Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση 

το 1979 και η εσωτερική πολιτική αναταραχή δηµιούργησαν υψηλή ανεργία και υψηλό 

πληθωρισµό.  Απεργίες, πορείες, φυγή κεφαλαίων, καθώς και αντιπαραθέσεις µεταξύ των 

συνδικάτων και των επιχειρήσεων µάστιζαν τη χώρα.  Για να οδηγήσουνε τη χώρα µακριά από 

αυτή την ταραγµένη περίοδο, τα πολιτικά κόµµατα έκαναν µεγάλη συµµαχία για να βρουν µια 

λύση που θα ικανοποιούσε τους περισσότερους.  Μια εθνική κυβέρνηση αλληλεγγύης 

σχηµατίστηκε και κατάφερε να ασχοληθεί µε το πρόβληµα του στασιµοπληθωρισµού (υψηλός 

πληθωρισµός σε συνδυασµό µε την υψηλή ανεργία και στασιµότητα της ζήτησης των 

καταναλωτών), τη µείωση της πολιτικής αναταραχής, και έθεσε τις βάσεις για µελλοντική 

ανάπτυξη.  Η χώρα άρχισε να αναπτύσσεται περίπου το 1983 και κινήθηκε προς µια νέα περίοδο 

της οικονοµικής ανάπτυξης.  Οι καλές οικονοµικές επιδόσεις διαδοχικών κυβερνήσεων, επέτρεψαν 

να προβούν σε βελτιώσεις του κράτους πρόνοιας, που παρέχει υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση, 

συντάξεις, υποδοµές, και οφέλη  (Εγκυκλοπαίδεια των Εθνών, [2012], 

www.nationsencyclopedia.com, [2.11.2011]. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η ιταλική κυβέρνηση πολεµούσε να µειώσει το εσωτερικό και 

εξωτερικό χρέος, την απελευθέρωση της οικονοµίας, τη µείωση των κυβερνητικών δαπανών, την 

πώληση των ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων και να σταµατήσει τη φοροδιαφυγή. Η 
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απελευθέρωση της οικονοµίας σήµαινε ότι η Ιταλία ήταν σε θέση να εισέλθει στην ΟΝΕ 

(Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση) και αργότερα, το 1999, να εισέλθει στην ευρωζώνη.  

Ωστόσο, το κύριο πρόβληµα που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1990, και εξακολουθεί να µαστίζει 

την οικονοµία σήµερα, ήταν η φοροδιαφυγή και η υπόγεια «µαύρη αγορά» των επιχειρήσεων, των 

οποίων η αξία έφτανε περίπου το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Παρά τις 

κοινωνικές και πολιτικές προσπάθειες να µειώσει τη διαφορά πλούτου µεταξύ Βορρά και Νότου, 

και τον εκσυγχρονισµό της Νότιας Ιταλίας, η οικονοµική διαφορά παραµένει ακόµα αρκετά µεγάλη 

(Ιστορία της Ιταλικής Οικονοµίας, [2012], en.wikipedia.org, [14.12.2011]. 

 Το 1998 και 1999, η Ιταλία παρουσίασε σταθερή αύξηση µετά από πολλά χρόνια υψηλών 

φόρων, περικοπές στον προϋπολογισµό, και υψηλή ανεργία.  Η σχετική σηµασία του βιοµηχανικού 

τριγώνου Μιλάνου-Γένοβας-Τορίνο µειώθηκε, και οι µικρές και µεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις στο 

βόρειο τµήµα της χώρας έγιναν οι κύριοι συµµετέχοντες στη νέα άνθηση.  Η ανάκαµψη από την 

οικονοµική ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η αποδοχή στην ΟΝΕ οφείλεται, εν µέρει, 

στο κοινωνικό σύµφωνο συνεργασίας µε τη µεσολάβηση της κυβέρνησης.  Οι κοινωνικοί εταίροι 

ενώθηκαν για να θέσουν τέρµα στην αντιπαράθεση και να εγκρίνουν συµβάσεις µερικής 

απασχόλησης, ευέλικτα ωράρια και χαµηλότερα ποσοστά υπερωριών.  Ακόµα και ο δηµόσιος 

τοµέας αγκάλιασε αυτές τις αλλαγές, για να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά του.  Οι επενδύσεις 

έγιναν στον τοµέα της τεχνολογικής ανάπτυξης, οι µισθοί πάγωσαν για µήνες, και το εργατικό 

δυναµικό αύξησε την παραγωγή σε αντάλλαγµα την ασφάλεια των θέσεων εργασίας.  

 Μέχρι το 2000, η Ιταλία απολάµβανε µια υγιή οικονοµία που χαρακτηρίζεται από αργή 

ανάπτυξη.  Στην πραγµατικότητα, η Ιταλία είχε την πιο αργή ανάπτυξη της οικονοµίας από τα 11 

ιδρυτικά µέλη της ΟΝΕ.  Με την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4 τοις εκατό το 1999, η Ιταλία 

υπολειπόταν του 2,9 τοις εκατό ετήσιο ρυθµό αύξησης των άλλων χωρών της ΟΝΕ.  Αλλά η 

ανάπτυξη αυξήθηκε το 2000, φθάνοντας σε ετήσιο ρυθµό 2,7 τοις εκατό και αναµένεται να 

συνεχίσει να βελτιώνεται τα επόµενα χρόνια, καθώς η χώρα συνεχίζει να προσαρµοστούν στο νέο 

οικονοµικό σενάριο που δηµιουργήθηκε από την απόσυρση του κράτους (Ιστορία της Ιταλικής 

Οικονοµίας, [2012], en.wikipedia.org, [14.12.2011]. 

 Η οικονοµίας της Ιταλίας κατά τον 21ο αιώνα υπήρξε µικτή,  τόσο σε σχέση οικονοµικής 

ανάπτυξης και στασιµότητας όσο και σε σχέση ύφεσης και σταθερότητας.  Μέχρι την ύφεση της 

δεκαετίας του 2000, πιο συγκεκριµένα την ύφεση του 2008 και του 2009, η Ιταλία ήταν µία από τις 
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λίγες χώρες που η οικονοµία δεν συρρικνώθηκε δραµατικά, και διατηρούσε µια σχετικά σταθερή 

οικονοµική ανάπτυξη, αλλά τα στοιχεία για την οικονοµική ανάπτυξη το 2009 και το 2010 έδειξαν 

µία αρνητική κατά µέσο όρο διακύµανση η οποία κυµαίνεται από -1% έως -5%. Η ύφεση κατά την 

πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα είχε συµπαρασύρει και την Ιταλία. Οι  πωλήσεις αυτοκινήτων 

στην Ιταλία µειώθηκαν κατά σχεδόν 20 τοις εκατό σε καθέναν από τους τελευταίους δύο µήνες. 

Στις 10 Ιουλίου 2008, η ISAE µείωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης για την Ιταλία στο 0,4 τοις εκατό 

από 0,5 τοις εκατό και για το 2009 άλλαξε τις προοπτικές σε 0,7 τοις εκατό από 1,2 τοις εκατό. Η 

οικονοµία της Ιταλίας συρρικνώθηκε κατά 0,3 τοις εκατό κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2008. 

Ειδικότερα,  τα τέσσερα τρίµηνα του 2006, οι ρυθµοί ανάπτυξης της Ιταλίας ήταν περίπου αυτοί: 

-0,6% στο πρώτο τρίµηνο, +0,6% το δεύτερο τρίµηνο, 0,65% στο τρίτο τρίµηνο, και +1% το 

τέταρτο τρίµηνο. Οµοίως, στα τέσσερα τρίµηνα του 2007, τα στοιχεία ήταν: 0,25% το πρώτο 

τρίµηνο, +0,1% το δεύτερο τρίµηνο, +0,2% το τρίτο τρίµηνο και -0,5% το τέταρτο τρίµηνο. Στα 

τέσσερα τρίµηνα του 2008, τα αποτελέσµατα (κυρίως αρνητικά) ήταν αυτά:. +0,5% το πρώτο 

τρίµηνο, -0,6% στο δεύτερο, -0,65% το τρίτο τρίµηνο και -2,2% το τέταρτο. Στο πρώτο τρίµηνο 

του 2009, η οικονοµία της Ιταλίας συρρικνώθηκε κατά 4,9%, περισσότερο από τις προβλέψεις της 

ιταλικής κυβέρνησης, η οποία πίστευε ότι θα είναι το πολύ 4,8%. Το δεύτερο τρίµηνο είδε µια 

µικρότερη µείωση του ΑΕΠ, περισσότερο ή λιγότερο από το -1%, και από το τρίτο τρίµηνο, η 

οικονοµία σηµείωσε άνοδο εκ νέου ελαφρώς, µε τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ να είναι της τάξης 

του +0,2% σε +0,6%.  Ωστόσο, στο 4ο τρίµηνο του έτους 2009, η αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας 

ήταν -0,2%.  

Η  ISTAT προβλέπει ότι η µείωση του ρυθµού της οικονοµίας της Ιταλίας οφείλεται σε µια 

γενική µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών της χώρας. Ωστόσο, η ιταλική 

κυβέρνηση εκτιµά ότι το 2012 και µετά θα φέρει υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης: τίποτα από 

περίπου +0,7% έως + 1,1%. 
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 Γράφηµα 1.1: Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ιταλία από το 2000 έως το 2010 (συµπεριλαµβανοµένων και των 

προβλέψεων του 2011) σε σύγκριση µε την αύξηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σήµερα το χρέος είναι µια πτυχή της κρίσης που πλήττει την Ιταλία και έχει φέρει την 

κυβέρνηση Μπερλουσκόνι στο χείλος του γκρεµού. Όµως οι αναλυτές επισηµαίνουν συγχρόνως τα 

σοβαρά δοµικά προβλήµατα του ευρύτερου πολιτικο-οικονοµικού συστήµατος ως µείζονα εµπόδια 

στην εύρεση διεξόδου.  

Το χρέος της ανέρχεται σε 1,9 τρισεκατοµµύριο ευρώ (αντιστοιχεί στο 120% του ΑΕΠ) µε τα 

επιτόκια των δεκαετών οµολόγων της να έχουν πλέον εκτοξευτεί στο 6,4%. Αν και ορισµένοι 

οικονοµολόγοι εκτιµούν ότι η χώρα µπορεί να αντέξει αυτά τα υψηλότατα επιτόκια δανεισµού για 

ένα ή δύο χρόνια, πολλοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιµη. Στα δεινά της 

ιταλικής οικονοµίας προστίθεται µια τεράστια παραοικονοµία σε συνδυασµό µε τη δράση της 

µαφίας και την εκτεταµένη διαφθορά. Σύµφωνα µε περσινή µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας, η 

ιταλική µη φορολογούµενη οικονοµική δραστηριότητα ανέρχεται σε 27%. Η φοροδιαφυγή είναι 

συνήθης πρακτική χιλιάδων νόµιµων µικρών επιχειρήσεων και, κατά τους ειδικούς, ενθαρρύνεται 

από ένα ιδιότυπο φορολογικό σύστηµα που τιµωρεί τους αυτοαπασχολούµενους και όσους 

ξεκινούν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια η Ιταλία δέχτηκε το 

µεγαλύτερο χτύπηµα στην Ευρώπη από την εισβολή των φτηνών κινεζικών προϊόντων, η οποία 

έφερε την παρακµή παραδοσιακών ιταλικών βιοµηχανιών, όπως η υφαντουργία, και στέρησε από 

τη χώρα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα (Παγκόσµιες Ειδήσεις, [2012], www.guardian.co.uk, 

[4.1.2012]).  



 

- 16 - | Σ ε λ ί δ α  

 

1.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται στην χειρότερη κρίση από το 1929. Και ενώ αρκετές έρευνες 

έχουν πραγµατοποιηθεί για την ανάλυση της οικονοµίας αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τα τελευταία χρόνια, λίγες είναι αυτές που αναφέρονται στην ανάλυση αυτών των 

µακροοικονοµικών µεγεθών για τις συγκεκριµένες χώρες, δηλαδή της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας 

κάτω από αυτές τις συνθήκες. Στην παρούσα εργασία το διαφορετικό είναι πως, γίνεται µία 

προσπάθεια εκτίµησης της συµπεριφοράς ίσως των πιο σηµαντικών µεγεθών της οικονοµίας των 

δύο αυτών χωρών και αυτά είναι το εισόδηµα, η κατανάλωση, οι ακαθάριστες επενδύσεις, οι 

δηµόσιες δαπάνες και οι φόροι. Τα τελευταία χρόνια οι οικονοµίες των χωρών της ευρωπαϊκής 

ένωσης έχουν υποστεί πολλές µεταρρυθµίσεις, όπως είναι το κοινό νόµισµα το ευρώ. Η Αγγλία και 

η Ιταλία είναι οι κατά σειρά έκτη και έβδοµη αντίστοιχα, µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίες επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη συνολική οικονοµία της Ευρώπης. Τα µεγέθη 

και η συµπεριφορά τους που αναλύονται κρίνεται ενδιαφέρουσα καθώς παρ’ όλο που έχουν µία 

ανοδική πορεία η εκτίµηση τους για τα επόµενα χρόνια κρίνεται από αρκετούς παράγοντες, οι 

περισσότεροι από τους οποίους δεν µπορούν καν να µετρηθούν. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η εκτίµηση ενός πραγµατικού νοµισµατικού 

µακροοικονοµικού υποδείγµατος που αφορά την οικονοµία της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας και η 

ανάλυση των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την εκτίµηση, µε βάση τις αρχές της 

οικονοµετρίας.  

Οι ερευνητικές ερωτήσεις που θα µας απασχολήσουν στην εργασία αυτή είναι οι εξής: 

  

 Με ποιο τρόπο τα µακροοικονοµικά µεγέθη που µελετάµε επηρεάζουν την οικονοµία του 

Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιταλίας; 

 Με ποιο τρόπο τα οικονοµικά µεγέθη τα οποία µελετώνται εξαρτώνται µεταξύ τους;  

 Με ποιο τρόπο οι τιµές των µακροοικονοµικών µεγεθών επηρεάζονται από τις αντίστοιχες τιµές 

κατά τα παρελθόντα έτη;  

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

χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω ανάλυση.  
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 Σε ποιο βαθµό επηρεάζουν οι φόροι µε τη εφαρµογή δηµοσιονοµικής πολιτικής τις βασικές 

οικονοµετρικές µεταβλητές όπως η κατανάλωση, το εισόδηµα και οι επενδύσεις. 

 

1.4 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

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 European Economy 2012. Σηµαντικό κρίνουµε 

να αναφέρουµε ότι τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1980 µέχρι και 2012 είναι σε τρέχουσες τιµές. 

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 ∆ηµόσιων 

∆απανών, 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. Παρακάτω παραθέτουµε µία 

σύντοµη περιγραφή καθεµιάς εκ των δύο αυτών µεθόδων. 

 

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

 

Στόχος της εργασίας είναι να καταλήξουµε σε ένα σύστηµα εξισώσεων µε τα κύρια µεγέθη της 

Οικονοµίας της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας. Όµως, για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα πρέπει 

πρώτα να εντοπίσουµε τις κατάλληλες εξισώσεις που θα απαρτίζουν το σύστηµα. Θα πρέπει 

δηλαδή να πάρουµε την κάθε εξίσωση χωριστά και να ασχοληθούµε µαζί της όπως θα συνέβαινε σε 

µια απλή γραµµική παλινδρόµηση. Αυτό, θα µας βοηθήσει να επιλέξουµε τις µεταβλητές που θα 

χρησιµοποιήσουµε σε κάθε εξίσωση του συστήµατος. Σε κάθε µία εξίσωση λοιπόν, για να 

εκτιµήσουµε τις παραµέτρους θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (least 

square method). Το κριτήριο µε το οποίο γίνονται υπολογισµοί µε βάση αυτή τη µέθοδο, είναι η 

ελαχιστοποίηση του αθροίσµατος των τετραγώνων των καταλοίπων. Είναι δηλαδή, το άθροισµα 

των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη γραµµή παλινδρόµησης που προκύπτει από τη µέθοδο 

ελαχίστων τετραγώνων και είναι ελάχιστο άρα, δεν υπάρχει άλλη γραµµή παλινδρόµησης που το 

άθροισµα των τετραγώνων των αποκλίσεων της να είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τη 



 

- 18 - | Σ ε λ ί δ α  

 

µέθοδο. Έτσι, εφόσον υπολογιστούν και οι παράµετροι και γίνουν οι διάφοροι έλεγχοι η 

παλινδρόµηση είναι έτοιµη. 

 

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια 

 

Αφού καταλήξουµε στις µεταβλητές που θα υπάρχουν σε κάθε εξίσωση, για να υπολογίσουµε 

τις τιµές των παραµέτρων ενός συστήµατος εξισώσεων, θα χρησιµοποιήσουµε την µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

Η µέθοδος αυτή, εφαρµόζεται σε υποδείγµατα που υπερταυτοποιούνται. Στη µέθοδο αυτή, 

ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 

1) Εφαρµόζουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση της ανοιγµένης µορφής, 

κάθε ενδογενούς µεταβλητής που βρίσκεται στα δεξιά της διαρθρωτικής εξίσωσης που 

υπερταυτοποιείται. 

2) Εφαρµόζουµε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην διαρθρωτική εξίσωση που 

υπερταυτοποιείται, αφού πρώτα αντικαταστήσουµε τις τιµές των ενδογενών µεταβλητών, που στην 

συγκεκριµένη διαρθρωτική εξίσωση είναι ερµηνευτικές µεταβλητές, µε τις τιµές που 

υπολογίστηκαν στο πρώτο βήµα. 

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 τριών υποδειγµάτων και την εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν µε την βοήθεια του οικονοµετρικού 

πακέτου λογισµικού EViews 3.1. 

 

1.5 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία όπου γίνεται µία προσπάθεια για τη πιο 

λεπτοµερή περιγραφή των αναφορών που χρησιµοποιήθηκαν. Παρουσιάζονται οι εξισώσεις του 

διαρθρωτικού υποδείγµατος µε αναφορές σε πολλούς ερευνητές και στον τρόπο που τις 

χρησιµοποίησαν καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο έφτασαν σε αυτές συνοπτικά. Στο τρίτο 

κεφάλαιο «χτίζεται» το υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί στην εργασία µε την ανάλυση των 
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βασικών εξισώσεων και των περιορισµών στους οποίους πρέπει να υπακούν. Παράλληλα γίνεται 

και η πρώτη αναφορά στα στατιστικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς αναπτύσσεται η 

µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για να βρίσκονται στην κατάλληλη µορφή. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο γίνεται η περιγραφική παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της Μ. Βρετανίας και της 

Ιταλίας αντίστοιχα, η εκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο 2SLS και τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από αυτή την εκτίµηση. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. Γίνεται µία περιληπτική 

παρουσίαση των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, µια 

περιληπτική παρουσίαση του πλαισίου έρευνας, αναλύονται τα βασικά ευρήµατα της εργασίας 

όπως αυτά έχουν προκύψει από το τέταρτο κεφάλαιο, στη συνέχεια σηµειώνονται οι τυχόν 

περιορισµοί που πιθανόν να αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα της εργασίας, η συµβολή της έρευνας 

και οι επιπτώσεις. Τέλος, αµέσως µετά την παρουσίαση της βιβλιογραφίας παρατίθεται και ένα 

παράρτηµα όπου παρουσιάζονται οι πίνακες µε τα αποτελέσµατά τους από την ανάλυση που έγινε 

στο οικονοµετρικό πακέτο Econometric Views. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η διεξοδική µελέτη της κατανάλωσης, των 

επενδύσεων και της φορολογίας καθώς και των παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στις διακυµάνσεις 

τους µακροχρόνια. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια για µια αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας σε 

θεωρητικό αλλά και σε εµπειρικό επίπεδο µε όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές. 

2.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Για την αναλυτικότερη παρουσίαση της βιβλιογραφίας το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρία 

επιµέρους τµήµατα. Στην παράγραφο 2.2.1 γίνεται µία παρουσίαση της συνάρτησης κατανάλωσης 

έτσι όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά καθώς και µορφές της συνάρτησης που 

χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές. Στην παράγραφο 2.2.3 γίνεται το ίδιο, 

αυτή την φορά όµως για τη συνάρτηση των επενδύσεων. 

 

2.2.1 Ιδιωτική κατανάλωση 

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, συνιστά το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης αγαθών 

και υπηρεσιών. Οι αλλαγές της τάσης των ανθρώπων να ξοδεύουν, έχουν σηµαντικές αλλαγές στη 

συµπεριφορά της κοινωνίας. Η κατανάλωση συνδέεται στενά µε την αποταµίευση. 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣHΣ: 

 

1. Η συνολική κατανάλωση εξαρτάται κυρίως από το συνολικό παρόν εισόδηµα. 

2. Η συνολική κατανάλωση αυξάνει όταν το εισόδηµα αυξάνεται, αλλά η αύξηση της είναι 

µικρότερη ως απόλυτο µέγεθος από την αύξηση του εισοδήµατος. 

3. Η άνοδος του προσδοκώµενου µελλοντικού εισοδήµατος ή πλούτου αυξάνει την επιθυµητή 

κατανάλωση. 
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2.2.2 Συνάρτηση κατανάλωσης 

 

Η γραµµική συνάρτηση κατανάλωσης έχει την εξής µορφή: 

 

 

 

 

 
 

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές µορφές συναρτήσεων κατανάλωσης που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές. Για την συνάρτηση της κατανάλωσης έχουν αναπτυχθεί 

πολλές θεωρίες µε πιο δηµοφιλή αυτή που ανέπτυξε ο Keynes (1936) και αναπτύσσεται στην 

πρώτη περίπτωση, σύµφωνα µε την οποία η κατανάλωση Ct είναι συνάρτηση µόνο του 

εισοδήµατος Yt. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να υποστεί και κάποιες διορθώσεις, όπως για 

παράδειγµα αυτή που εµφανίζεται στην δεύτερη περίπτωση, στην οποία εµφανίζεται και µία 

υστέρηση ως προς το εισόδηµα. 

 

(1) Η απλή συνάρτηση του Keynes (1936) 
 
Η συνάρτηση είναι της µορφής: 

 

Ct = f (Yt)            µε 0 <= dCt/dYt < 1 (1) 

 

δηλαδή, η τρέχουσα κατανάλωση Ct είναι συνάρτηση του τρέχοντος εισοδήµατος Yt και η οριακή 

ροπή προς κατανάλωση είναι θετική και µικρότερη της µονάδας. Η αντίστοιχη συνάρτηση που 

χρησιµοποιούµε είναι η γραµµική συνάρτηση 

 

                                                 Ct = β0 + β1Υt          µε 0 < β1 < 1 (2) 
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όπου β1 είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συνάρτηση (2) δεν 

µας επιτρέπει να κάνουµε διάκριση µεταξύ της βραχυχρόνιας και της µακροχρόνιας οριακής ροπής 

προς κατανάλωση ως προς το εισόδηµα, από τις οποίες η δεύτερη είναι µεγαλύτερη από την πρώτη 

σύµφωνα µε τον Keynes. 

 

(2) Η συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς το εισόδηµα 
 

Η συνάρτηση αυτή είναι της µορφής: 

 

Ct = β0 + β1Υt + βΥt-1       µε β1, > 0 και β1 > β2 (3) 

 

Η συνάρτηση (3) αποτελεί ειδική περίπτωση των συναρτήσεων εκείνων στις οποίες η κατανάλωση 

προσδιορίζεται από ένα σταθµισµένο µέσο του τρέχοντος εισοδήµατος και παρελθόντων 

εισοδηµάτων. 

Σηµειώνουµε εδώ ότι στην (3) διακρίνουµε την βραχυχρόνια οριακή ροπή προς κατανάλωση ως 

προς το εισόδηµα η οποία είναι η β1 και την αντίστοιχη µακροχρόνια η οποία είναι η β1 + β2. 

Σύµφωνα µε τον Keynes ισχύει πως β1<β1 + β2. 

 

(3) Η συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς την κατανάλωση ή κατανοµής υστερήσεων ως 
προς το εισόδηµα(υπόδειγµα αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών) 
 

Στο παράδειγµα αυτό υποθέτουµε ότι το προσδοκώµενο, ή µόνιµο ιδιωτικό διαθέσιµο εισόδηµα 

(Y*) προσδιορίζει την ιδιωτική κατανάλωση (Ct) σύµφωνα µε το υπόδειγµα:  

C
t 

= β
0 

+ β
1

*Y + et           (4) 

 

Αν εφαρµόσουµε το υπόδειγµα των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών, τότε µπορούµε να 

µετατρέψουµε στην εξίσωση (4) το µη παρατηρούµενο προσδοκώµενο ιδιωτικό διαθέσιµο 

εισόδηµα (Y*) σε παρατηρούµενο (Υ), σύµφωνα µε τον µηχανισµό 

Y
t

*-Y*
t-1

= δ (Y
t 

-Y*
t-1 

),           µε 0 < δ  ≤1       (5) 

Σύµφωνα λοιπόν µε τη µεθοδολογία των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών του Cagan, η 

συνάρτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε παρατηρούµενες τιµές γράφεται ως εξής: 

C
t 

= β
0 

δ+ β
1

δY
t 

+ (1-δ) C
t-1 

+ [ e
t

+ (1-δ) e
t-1 

]       (6) 
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Η εξίσωση (6) σε εκτιµητική µορφή γράφεται ως εξής: 

C
t

=α
0

+α
1

Y
t

+α
2

C
t-1

+u
t

 

Όπου 

α
0

= β
0 

α
1

= β
1

δ, α
2

= (1-δ), u
t

= e
t

+(1-δ)e
t-1

 

 

(4) Η συνάρτηση του «µόνιµου» ή «προσδοκώµενου» εισοδήµατος (Friedman), 1975) 

 

Η συνάρτηση αυτή είναι της µορφής: 

C
t

= kyY
t 

+ (1-γ) C
t-1          (8) 

 

όπου η βραχυχρόνια οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι η kγ ενώ η µακροχρόνια είναι η k. 

 

Η συνάρτηση (8) αποτελεί «ανοιγµένη» µορφή του υποδείγµατος: 

 

C
t 

= C
pt

+C
Tt

 (9)
 

 

Y
t

=Y
pt

+Y 
Tt

 (10)
 

 

Y
pt 

- Y
pt-1

= γ(Y
pt 

- Y
pt-1 

), 0<γ<1 (11) 

 

Ct = k Ypt , 0<k<1 
(12) 

 

 

όπου ο δείκτης p δηλώνει «µόνιµο» ή «προσδοκώµενο» µέγεθος και ο δείκτης t δηλώνει 

«παροδικό» µέγεθος. 
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2.2.3 Επενδύσεις 

 

Η επένδυση αποτελεί προσθήκη στο απόθεµα κεφαλαίου µιας οικονοµίας. Οι επενδύσεις µπορεί 

να είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες. Μια άλλη διάκριση που γίνεται στις στατιστικές των επενδύσεων 

είναι αυτή των ακαθάριστων και καθαρών. Οι ακαθάριστες επενδύσεις περιλαµβάνουν και τις 

αποσβέσεις ενώ οι καθαρές αντιπροσωπεύουν την καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και τα 

αποθέµατα προϊόντων στην οικονοµία. Η µεταβολή στα αποθέµατα συνήθως αντιπροσωπεύει ένα 

σχετικά µικρό µέρος της συνολικής αξίας των επενδύσεων. Το υπόλοιπο είναι αύξηση του πάγιου 

κεφαλαίου που περιλαµβάνει τις κατηγορίες κατοικίες και παραγωγικό εξοπλισµό µε πάγια 

στοιχεία. Συνήθως στις διεθνείς στατιστικές επενδύσεων γίνεται διάκριση µεταξύ των τριών 

κατηγοριών: κατοικίες, πάγιο κεφάλαιο και αποθέµατα. Η δεύτερη κατηγορία, το πάγιο κεφάλαιο, 

περιλαµβάνει τις δαπάνες των παραγωγικών µονάδων σε µηχανικό εξοπλισµό, κτίρια κ.λπ. και 

παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από θεωρητικής πλευράς. 

Και οι τρεις κατηγορίες επενδύσεων παρουσιάζουν σχετικά µεγάλες διακυµάνσεις διαχρονικά 

και η διαµόρφωση του µεγέθους τους έχει σηµαντικές επιδράσεις στο ύψος του προϊόντος. 

Ιδιαίτερα οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικονοµική 

µεγέθυνση µιας οικονοµίας. Αυτό ανάγεται στο διπλό ρόλο των επενδύσεων ως δαπάνη και ως 

προσθήκη στο παραγωγικό δυναµικό της οικονοµίας. Ως δαπάνη οι επενδύσεις αποτελούν το 

ζωτικό τµήµα της συνολικής ζήτησης. Ως προσθήκη στο πραγµατικό κεφάλαιο, αυξάνουν τη 

δυνατότητα παραγωγής τόσο γιατί διευρύνουν τον παραγωγικό εξοπλισµό όσο και γιατί κάνουν το 

εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας παραγωγικότερο. 

Είναι λογικό οι επενδύσεις, λόγω του σπουδαίου ρόλου που παίζουν στη διαµόρφωση της 

τελικής αξίας του προϊόντος, να αποτελούν βασικό παράγοντα στην οικονοµική µεγέθυνση, αλλά 

και στην ισορροπία ή αστάθεια µιας οικονοµίας. Η µεγάλη µεταβλητότητα που τις διακρίνει 

αποτελεί βασικό στοιχείο στη θεωρία οικονοµικών διακυµάνσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

διακυµάνσεις στο επίπεδο των επενδύσεων προδικάζουν σε µεγάλο βαθµό τις διακυµάνσεις του 

εισοδήµατος. 

 

2.2.4 Συνάρτηση επενδύσεων 

 

Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες θεωρίες που εξηγούν τη συµπεριφορά των επενδύσεων 

(ιδιωτικών και µη). Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, έτσι και στην περίπτωση των 

επενδύσεων οι ερευνητές χρησιµοποιούν διαφορετικές συναρτήσεις επενδύσεων ανάλογα µε την 
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ανάλυση που προτίθενται να κάνουν και τα δεδοµένα που πρέπει να αναλύσουν. Η επένδυση 

αποτελεί προσθήκη στο απόθεµα κεφαλαίου µιας οικονοµίας.  

Οι επενδύσεις µπορεί να είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες. Οι ακαθάριστες επενδύσεις περιλαµβάνουν 

και τις αποσβέσεις, ενώ οι καθαρές αντιπροσωπεύουν την καθαρή προσθήκη στο κεφάλαιο και τα 

αποθέµατα προϊόντων στην οικονοµία. Το ύψος των επενδύσεων προσδιορίζεται από πολλούς 

παράγοντες όπως το εισόδηµα, επιτόκιο, δαπάνη επενδύσεων, τεχνολογία, προσδοκίες κ.α. και 

εποµένως αποτελεί ένα πολύ ευµετάβλητο µακροοικονοµικό µέγεθος. Στην πρώτη περίπτωση 

αναπτύσσεται το υπόδειγµα των επενδύσεων σύµφωνα µε τον Keynes πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν 

και άλλοι ερευνητές για να αναπτύξουν την θεωρία των επενδύσεων. Στην δεύτερη περίπτωση 

αναπτύσσεται το υπόδειγµα των κατά προώθηση επενδύσεων, στην τρίτη περίπτωση το υπόδειγµα 

του επιταχυντή των επενδύσεων ή αλλιώς της µερικής προσαρµογής του Nerlove ενώ στο τέλος 

υπάρχει και ένας συνδυασµός των τριών περιπτώσεων µε την παρουσίαση της συνάρτησης των 

ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων σε σταθερές τιµές αγοράς ενός έτους. Πιο συγκεκριµένα: 

 

(1) Το υπόδειγµα των επενδύσεων κατά Keynes 
 

Σύµφωνα µε τον Keynes οι επενδύσεις αποτελούν φθίνουσα συνάρτηση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Ο Keynes θεωρούσε το επιτόκιο σαν χρηµατικό µέγεθος και κατά συνέπεια δεν δεχόταν 

ότι µπορεί να ασκήσει ουσιαστική επίδραση επί των πραγµατικών οικονοµικών µεγεθών. Επιπλέον 

θεωρούσε ότι το επιτόκιο είναι µέγεθος το οποίο δεν υφίσταται σηµαντικές διακυµάνσεις και 

εποµένως δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα. 

Η συνάρτηση είναι της µορφής : 

I
t

=f(r)         µε dI
t

/dr < 0 

και η αντίστοιχη συνάρτηση που χρησιµοποιούµε είναι η γραµµική συνάρτηση: 

I
t

=I
0

-b
0

r      µε 0 < β
0

< 1          (1) 

 

Η παραπάνω εξίσωση (1) εκφράζει, όπως έχει λεχθεί, τις πραγµατικές επενδύσεις ως συνάρτηση 

του επιτοκίου, το οποίο προσδιορίζεται εξωγενώς στην αγορά του χρήµατος. Εποµένως το επιτόκιο 

(r) αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των αγορών προϊόντος και χρήµατος. Ένα χαµηλότερο 

επιτόκιο προκαλεί αύξηση των επενδυτικών δαπανών, αύξηση της συνολικής δαπάνης και αύξηση 

του εθνικού εισοδήµατος. Η αύξηση του εισοδήµατος οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης, η οποία 
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µε τη σειρά της προκαλεί αύξηση της προσφοράς καταναλωτικών αγαθών και περεταίρω αύξηση 

του εισοδήµατος. Έχουµε δηλαδή µία πολλαπλασιαστική διαδικασία. 

 

(2) Το υπόδειγµα των «κατά προώθηση» επενδύσεων 
 

Μία πιο ρεαλιστική υπόθεση είναι ότι το ύψος των επενδύσεων εξαρτάται από το επίπεδο του 

εισοδήµατος και µάλιστα ότι υπάρχει µία αύξουσα συναρτησιακή σχέση µεταξύ των δύο. Η σχέση 

αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση του επιπέδου του εθνικού εισοδήµατος και της 

οικονοµικής δραστηριότητας γενικότερα, δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και δυνατότητες επιτεύξεως υψηλότερων επιχειρηµατικών κερδών, και εποµένως 

ενθαρρύνει την ανάληψη µεγαλύτερου ύψους επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή η γραµµική 

µορφή της συναρτήσεως των επενδύσεων είναι : 

 

I
t

=I
0

+aY
t                           (2)

 

Όπου 

Ι
0 

= το ύψος των αυτόνοµων επενδύσεων  

και a >0 = η κλίση της συνάρτησης των επενδύσεων 

 

Σε κάθε επίπεδο εισοδήµατος Io αντιστοιχεί επίπεδο αυτόνοµων επενδύσεων και 

αYt επίπεδο κατά προώθηση επενδύσεων. 

 

(3) Το υπόδειγµα των ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων 
 

Μια διάκριση που γίνεται στις συνολικές επενδύσεις της οικονοµίας είναι µεταξύ ακαθάριστων 

(gross) και καθαρών επενδύσεων (net investment). Το σύνολο των ακαθάριστων επενδύσεων της 

οικονοµίας προκύπτει από το άθροισµα των επενδύσεων για αποσβέσεις και των καθαρών 

επενδύσεων. Το σύνολο των ιδιωτικών ακαθάριστων επενδύσεων (It) εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το µακροχρόνιο επιτόκιο rt, το σύνολο των διαθέσιµων πόρων (Yt) σε σταθερές 

τιµές αγοράς καθώς και τις επενδύσεις του προηγούµενου έτους. Η συνάρτηση των ιδιωτικών 

ακαθάριστων επενδύσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 
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I
t

=b
0

+b
1

Y
t

+b
2

r
t

+b
3

I
t

-1+e
t

 

            µε b
0 

> 0 , b
1

< 0 , 0 < b
3

< 1        (3) 

2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Οι ∆ριτσάκης και ο Μεταξόγλου (2004) διερεύνησαν την οικονοµική πολιτική της Μ. Βρετανίας 

µε ένα µικρό διαρθρωτικό οικονοµετρικό υπόδειγµα. Το υπόδειγµα είχε τέσσερις συναρτήσεις που 

περιγράφουν τη διαρθρωτική συµπεριφορά των µεταβλητών στη κατανάλωση, στις τιµές, στις 

επενδύσεις και τις εισαγωγές και µια ταυτότητα που επαληθεύεται λογιστικά. Μετά από 

στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους κατέληξαν στις παρακάτω εκτιµήσεις. 

Ότι η συνάρτηση κατανάλωσης (Ct) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

� Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση. 

� Η κατανάλωση της προηγούµενης περιόδου (Ct-1).Η κατανάλωση της µιας 

περιόδου εξαρτάται από τη κατανάλωση της προηγούµενης περιόδου. 

 

Εποµένως η µαθηµατική της µορφή θα είναι: 

 

Ct = a0Yt
a1

C t-1 a
2

e
u1t 

 

Όπου 

C: η ιδιωτική κατανάλωση 

Y: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

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

 

Η συνάρτηση (Pt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

� Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο δανεισµού τόσο 

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

τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο των τιµών. 

� Οι τιµές της προηγούµενης περιόδου (Pt-1).Οι τιµές της µίας περιόδου εξαρτώνται από 

τις τιµές της προηγούµενης περιόδου. 

 

Η µαθηµατική µορφή είναι: 

 

Pt=b0Yt 
b1

Rt 
b2

P t-1 
b3

e
u2t

 

 

Όπου: 

P: το γενικό επίπεδο τιµών 

Y: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

R: το επιτόκιο δανεισµού 

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

 

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

 

� Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Yt). Όσο υψηλότερο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

τόσο υψηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

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

επιτόκιο δανεισµού της προηγούµενης περιόδου τόσο χαµηλότερες είναι οι επενδύσεις. 

� Οι επενδύσεις της προηγούµενης περιόδου (It-1). Οι επενδύσεις της µιας περιόδου 

εξαρτώνται από τις επενδύσεις της προηγούµενης περιόδου. 

Η µαθηµατική µορφή είναι: 

It=c0Yt

c1

R t-1
c2

I t-1
c3

e
u3t

 

 

Όπου: 

I: ακαθάριστες επενδύσεις 

Y: Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

R: Επιτόκιο δανεισµού 

c0, c1 > 0, c2 > 0 και 0 < c3 < 1 παράµετροι προς εκτίµηση και u
3t

 διαταρακτικός όρος. 
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Η συνάρτηση των εισαγωγών (Mt) εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

� Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της προηγούµενης περιόδου (Yt-1).Όσο υψηλότερο είναι 

το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της προηγούµενης περιόδου τόσο υψηλότερες είναι οι 

εισαγωγές. 

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

των εγχώριων προϊόντων τόσο υψηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

� Το δείκτη τιµών εισαγόµενων προϊόντων (PMt). Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τιµών 

των εισαγόµενων προϊόντων τόσο χαµηλότερες είναι οι εισαγωγές. 

 

Mt = d0Y t-1d1Ptd2PMtd3e
u4t 

 

Όπου 

Μ: Εισαγωγές 

Υ : Ακαθάριστο εθνικό προϊόν(ΑΕΠ) 

P: Γενικό επίπεδο τιµών 

PM: δείκτης τιµών των εισαγόµενων προϊόντων 

d0, d1>0, d2>0 και d3>0 παράµετροι προς εκτίµηση και u
4t 
ο διαταρακτικός όρος. 

Τέλος οι συγγραφείς συνδέουν όλες τις παραπάνω συναρτήσεις του υποδείγµατος τους µε µία 

ταυτότητα, η οποία έχει ως εξής: 

 

Yt = Ct+It+Gt+Xt-Mt 

 

Οι συµβολισµοί των µεταβλητών παραµένουν ίδιοι. Οι δύο νέες µεταβλητές Xt και Gt 

συµβολίζουν τις δηµόσιες δαπάνες και τις εξαγωγές αντίστοιχα. 

Οι Johnsson και Kaplan (1999) µελέτησαν την συµπεριφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης στη 

Σουηδία. Από τις αναλύσεις που πραγµατοποίησαν στα διαχρονικά στοιχεία της έρευνας κατέληξαν 

στο συµπέρασµα πως το ύψος της κατανάλωσης εξαρτάται από το εισόδηµα, την ευηµερία, το ύψος 

των επιτοκίων και το ύψος της ανεργίας.  

CONS=f (INC, W, RS, UNP, ε) 
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Τέλος χρησιµοποιώντας την παραπάνω µορφή στο υπόδειγµα τους προχωρήσανε σε περεταίρω 

ανάλυση για να εκτιµήσουν τις µεταβολές στα οικονοµικά µεγέθη σε τυχόν αυξοµειώσεις των 

εξωγενών µεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για να µελετηθεί η οικονοµία µιας χώρας απαιτείται ένα σύστηµα εξισώσεων. Άλλωστε τα 

διάφορα οικονοµικά φαινόµενα µελετώνται καλύτερα όταν υπάρχουν περισσότερες από µια 

συναρτησιακές σχέσεις. Οι µεταβλητές που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην παρούσα µελέτη 

είναι: 

CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε τρέχουσες τιµές. 

YCO: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε τρέχουσες τιµές αγοράς. 

ICO: οι συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις 

GCO: οι δηµόσιες δαπάνες 

TAX: Οι φόροι 

R: Το επιτόκιο 

Για να προχωρήσουµε όµως στη δηµιουργία εξισώσεων, υπάρχουν µια σειρά έλεγχοι που πρέπει 

να γίνουν στα δεδοµένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί εάν είναι κατάλληλα για τη µελέτη που θα 

πραγµατοποιηθεί. Όσον αφορά τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε προέρχονται από τη βάση της 

European Economy και παρατίθενται αναλυτικά στην συνέχεια. Τα Στοιχεία αναφέρονται σε 

δισεκατοµµύρια ευρώ. 

3.2 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 

3.2.1 Προτεινόµενο υπόδειγµα Μ. Βρετανίας 

Bασισµένοι στην θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία και µετά από δοκιµές µε το πρόγραµµα 

E-views 3.1 καταλήξαµε στις παρακάτω εξισώσεις για την Μ. Βρετανία: 

 

Συνάρτηση κατανάλωσης: 

CCOt = α0 + α1(YCOt-1 - TAXt-1) + ε1t,  µε   0<α1<1.   
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Συνάρτηση επενδύσεων: 

ICOt = β0 + β1 (YCOt-1 - TAXt-1) + ε2t,  µε   0 < β1< 1. 

 

Συνάρτηση δηµόσιων δαπανών: 

GCOt = γ0 + γ1TAX + γ2GCO t-1 + ε3t, µε   0 < γ1 < 1, γ2>0. 

 

Ταυτότητα εισοδήµατος: 

YCOt = GCOt + CCOt + ICOt. 

Όπου: 

CCOt = η κατανάλωση σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

ICOt = οι επενδύσεις σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

GCOt = οι δηµόσιες δαπάνες σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

YCOt = το σύνολο του διαθέσιµου εισοδήµατος σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

Taxt = οι φόροι εισοδήµατος σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

εi = διαταρακτικοί όροι 

αi , βi, γi = παράµετροι προς εκτίµηση 

 

Τα στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του µοντέλου έχουν ληφθεί από 

την βάση European Economy και καλύπτουν την περίοδο από το 1980 έως το 2012 για την 

οικονοµία της Μεγάλης Βρετανίας. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές και είναι 

εκφρασµένα σε δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Πίνακας 1: Παρουσίαση στοιχείων για την οικονοµία της Μ. Βρετανίας 

Μ. Βρετανία 

Έτος 

(t) 

Εισόδηµα 

(YCO) 

Κατανάλωση 

(CCO) 

∆απάνες 

(GCO) 

Επενδύσεις 

(ICO) 

Φόροι 

(TAX) 

Επιτόκιο 

(R) 

1980  391.1700  234.0000  79.95000  77.22000  60.84000  16.80000 

1981  456.5180  274.0960  103.2490  79.17300  76.85800  14.20000 

1982  493.4850  296.5920  111.2220  85.67100  85.17000  12.20000 



 

33 | Σ ε λ ί δ α  

 

1983  515.1550  311.1850  115.0600  88.91000  87.34100  10.10000 

1984  555.0870  333.1640  121.3030  100.6200  93.35300  10.00000 

1985  604.1760  365.3300  128.3260  110.5200  103.1520  12.20000 

1986  580.1580  355.5060  121.0110  103.6410  93.21900  11.00000 

1987  610.4320  373.3120  123.4240  113.6960  94.84800  9.800000 

1988  735.8400  447.1200  141.1200  147.6000  113.0400  10.40000 

1989  804.1800  484.3800  151.3200  168.4800  126.3600  13.90000 

1990  818.1760  496.9780  157.4030  163.7950  133.4330  14.80000 

1991  866.8100  536.3120  176.7780  153.7200  134.0780  11.60000 

1992  854.8020  535.3050  178.7160  140.7810  125.6070  9.700000 

1993  844.8730  540.3160  171.1560  133.4010  117.4600  6.000000 

1994  892.1070  569.7340  178.6000  143.7730  127.6990  5.600000 

1995  881.4600  561.9750  172.5750  146.9100  132.7500  6.800000 

1996  958.1170  615.0400  182.5900  160.4870  141.2670  6.100000 

1997  1185.811  768.5590  217.0190  200.2330  179.8500  6.900000 

1998  1301.300  839.8000  231.4000  230.1000  210.6000  7.400000 

1999  1421.280  917.9100  258.0300  245.3400  227.0100  5.600000 

2000  1621.224  1049.310  297.9720  273.9420  262.7280  6.200000 

2001  1670.931  1082.737  312.1700  276.0240  272.7380  5.000000 

2002  1751.040  1125.180  338.5800  287.2800  265.0500  4.100000 

2003  1678.293  1072.197  335.9880  270.1080  245.4030  3.700000 

2004  1815.552  1148.904  370.5570  296.0910  267.7230  4.600000 

2005  1890.854  1192.100  392.4760  306.2780  295.2740  4.800000 

2006  2001.623  1249.309  419.0350  333.2790  327.4320  4.900000 

2007  2108.431  1309.814  433.1830  365.4340  340.7980  6.000000 

2008  1860.375  1165.230  393.8550  301.2900  303.1050  5.500000 

2009  1616.142  1019.076  367.3050  229.7610  246.9540  1.200000 

2010  1748.208  1107.876  396.3960  243.9360  265.9580     NA    

2011  1801.950  1149.732  399.0660  253.1520  279.5220     NA    

2012  1851.960  1184.010  395.2800  272.6700  300.1200     NA    

Πηγή: European Economy, στοιχεία για την Μ. Βρετανία σε δισεκατοµµύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιµές. 

 

Σύµφωνα µε την οικονοµική Θεωρία σχετικά µε τις παραπάνω συναρτήσεις υπάρχει θετική 

σχέση µεταξύ της κατανάλωσης και του εισοδήµατος. Συνεπώς, όταν µεταβληθεί η κατανάλωση 

αντίστοιχα προς την ίδια κατεύθυνση θα µεταβληθεί και το εισόδηµα. Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ 

των επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι δηµόσιες δαπάνες επιπρόσθετα, έχουν θετική σχέση µε το 
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εισόδηµα. Η γραφική παράσταση κάθε µιας από τις παραπάνω µεταβλητές µας βοηθά να 

παρατηρήσουµε και να ερµηνεύσουµε την εξέλιξη της κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου. Παρατίθενται λοιπόν στη συνέχεια οι γραφικές παραστάσεις της 

καταναλώσεως, των επενδύσεων, των δηµοσίων δαπανών, των φόρων, του επιτοκίου καθώς και 

του εισοδήµατος της Μ. Βρετανίας από το 1980 ως το 2012.  

Η γραφική παράσταση της µεταβλητής κατανάλωσης (CCO) είναι η ακόλουθη:  

 

 

Γράφηµα 0.1: Η κατανάλωση στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία της κατανάλωσης είναι ανοδική µε έντονες 

διακυµάνσεις τα τελευταία χρόνια. Αρχικά διαγράφει µια ανοδική πορεία µε µία χρονική περίοδο 

(1995-1997) µιας µικρής µείωσης και στη συνέχεια παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση την 

χρονική περίοδο (1998-2003), έπειτα µια µείωση, ενώ το έτος 2004 παρουσιάζεται αύξηση, 

ακολουθεί µείωση της κατανάλωσης την περίοδο 2007-2009 και τέλος παρατηρούµε µια 

σταθεροποίηση µε ανοδική πορεία. 

Οµοίως για τις  επενδύσεις έχουµε την παρακάτω γραφική παράσταση: 
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Γράφηµα 0.2: Η επενδύσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Παρατηρώντας τις µεταβολές των επενδύσεων στην πορεία της οικονοµίας της Μ. Βρετανίας, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής: Όπως φαίνεται από το 1984 έως το 1989 εµφανίζεται µια 

απότοµη ανοδική πορεία, στη συνέχεια διαγράφεται µια καθοδική πορεία (1990), ενώ µετά το 1993 

συνεχίζεται η ανοδική πορεία του µεγέθους πιο οµαλά. Μια µικρή µείωση σηµειώνεται το 2002, 

έπειτα  συνεχίζεται η ανοδική πορεία αλλά µε µεγαλύτερο ρυθµό ανόδου. Στην συνέχεια διαγράφει 

µια απότοµη καθοδική πορεία (2009) και τέλος µια σηµαντική άνοδο. 

Όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες, η γραφική παράσταση είναι η ακόλουθη: 
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Γράφηµα 0.3: Οι δηµόσιες δαπάνες στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία των δηµοσίων δαπανών είναι επίσης 

ανοδική αλλά πιο οµαλή, µε µικρότερες διακυµάνσεις. Σηµειώνει µια σηµαντική µείωση το 2007 

ενώ µια διορθωτική κίνηση παρατηρείται το 2009. 

Η γραφική παράσταση του εισοδήµατος είναι η ακόλουθη: 

 

 

Γράφηµα 0.4: Το εισόδηµα στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 
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Αντίστοιχα µε την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις δηµόσιες δαπάνες όπως είναι 

λογικό και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία το εισόδηµα στην οικονοµία και για το χρονικό 

διάστηµα που µελετάµε ακολουθεί παρόµοια ανοδική πορεία. Συγκεκριµένα παρατηρείτε µια 

περίοδος απότοµης ανοδικής αύξησης το 1996 – 1999 και έπειτα ακολουθεί µια απότοµη καθοδική 

πορεία κατά το έτος 2004. Από το έτος  2005 παρουσιάζει ανοδική τάση έως το 2007. Έπειτα µια 

κατακόρυφη µείωση και τέλος µια άνοδο από το 2009.  

Η γραφική παράσταση των φόρων είναι η ακόλουθη: 

 

 

Γράφηµα 0.5: Οι φόροι στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Η παραπάνω γραφική παράσταση δείχνει ότι η πορεία των φόρων είναι οµαλά ανοδική, αλλά 

και µε έντονες διακυµάνσεις. Οι έντονες διακυµάνσεις παρουσιάζονται κατά το χρονικό διάστηµα 

1985 µέχρι 1995. Από το έτος 1996 παρουσιάζεται µια ανοδική πορεία στο τµήµα των φόρων. Από 

το 2001 παρατηρούµε 2 οικονοµικούς κύκλους καθόδου και ανόδου. 

Η γραφική παράσταση των επιτοκίων είναι η ακόλουθη: 
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Γράφηµα 0.6: Το επιτόκιο στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία των επιτοκίων είναι καθοδική µε απότοµες 

διακυµάνσεις. Καθολική πτώση σηµειώνεται την περίοδο 1980-1983, έπειτα µια διορθωτική 

κίνηση το 1984, την περίοδο 1985-1987 ξανά µειώνεται στα ίδια επίπεδα. Η πορεία του µεγέθους 

κορυφώνεται το 1990, ενώ παρατηρούµε καθολική πτώση έως το έτος 1993. Ακολουθούν περίοδοι 

µε απότοµες διακυµάνσεις µε µια ανοδική τάση µεταξύ 1994-1997. Συνεχίζεται πτωτική πορεία µε 

µια βελτίωση το 2000, ενώ συνεχίζει να µειώνεται έως το έτος 2003 που παρατηρούµε µια µικρή 

βελτίωση και τάση για σταθεροποίηση έως το 2007. Τέλος το έτος 2008 µειώνεται τραγικά. 

Συγκεντρωτικό γράφηµα στατιστικών στοιχείων Ηνωµένου Βασιλείου 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την πορεία του εισοδήµατος, της κατανάλωσης, των 

επενδύσεων, των δηµοσίων δαπανών και των φόρων την περίοδο 1980-2012. 
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Γράφηµα 0.7: Συγκεντρωτικό γράφηµα για τις επενδύσεις, την κατανάλωση, το εισόδηµα, τις δηµόσιες δαπάνες, 

τους φόρους και το επιτόκιο στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 1980-2012 

Από το παραπάνω συγκεντρωτικό διάγραµµα, µπορούµε να καταλήξουµε στο παρακάτω 

αποτέλεσµα: 

Το εισόδηµα παρουσιάζει µια σχετική ανοδική πορεία µε διακυµάνσεις, όπως και η 

κατανάλωση. Οι δηµόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις και οι φόροι  παρουσιάζουν αρχικά µια 

σταθερότητα, µετά µια µικρή πτώση και στη συνέχεια µια άνοδο, και στην συνέχεια µια 

µεγαλύτερη πτώση και τέλος µια άνοδο. Το δε επιτόκιο εµφανίζεται να ακολουθεί πτωτική πορεία. 

 

3.2.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

Η πρώτη συνάρτηση που πρέπει να εκτιµήσουµε είναι αυτή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μετά 

από προσεκτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας και µετά από σειρά πιλοτικών δοκιµών µε το 

λογισµικό Eviews 3.1 καταλήξαµε στην παρακάτω µορφή η οποία είναι αυτή που ερµηνεύει πιο 

πιστά την πραγµατικότητα: 

 

CCO = a0 + a1 (YCOt-1-TAXt-1) + AR (1) + ε1t 
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Όπου : 

CCO: η ιδιωτική κατανάλωση σε τρέχουσες τιµές 

YCO: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε τρέχουσες τιµές 

TAX: Οι φόροι 

Η εκτίµηση της συνάρτησης µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

Πίνακας 2: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού ιδιωτικής κατανάλωσης της Μ. Βρετανίας 

 

 

Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

CCOt = 52.93180516 + 0.7247917588 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) =0.3759340984] 

 (R
2

 = 0.967235) 

Prob {0.2946} {0.0000} {0.0574}  

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης 
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εργαζόµαστε ως εξής: 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Τα πρόσηµα αυτά πρέπει να 

συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους a priori (εκ των 

προτέρων) περιορισµούς του υποδείγµατος. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το πρόσηµο 

του συντελεστή της ερµηνευτικής µεταβλητής της κατανάλωσης (CCO) πρέπει να είναι 

θετικό, επειδή καθώς αυξάνεται το εισόδηµα (ΥCO) αυξάνεται και η κατανάλωση. 

Πράγµατι το πρόσηµο του συντελεστή α3 είναι θετικό, συνεπώς µπορούµε να 

προχωρήσουµε σε άλλους ελέγχους του υποδείγµατος. 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως α1 είναι 

σηµαντικός, αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05.  Αντίθετα η σταθερή, α0, δεν είναι σηµαντική αφού η αντίστοιχη 

πιθανότητα {0.2946} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας χωρίς να 

σηµαίνει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του 

συντελεστή παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως 

R
2
 είναι πολύ υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 96,72% της 

συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής.  

� Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν δεν πρέπει να παραλείψουµε τον 

έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson που δείχνει την αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης είναι 

εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα 

αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες βασικές 

υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µια από τις βασικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το Probability για την αυτοσυσχέτιση 

είναι της τάξης του 0.654 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το 

Durbin Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 
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Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία οι διαταρακτικοί όροι δεν 

έχουν όλοι την ίδια διακύµανση. Το τεστ White µας δείχνει την ετεροσκεδαστικότητα, το 

Probability 0.040 είναι µικρότερο από το επίπεδο σηµαντικότητας, αλλά η διαφορά είναι µικρή 

οπότε δεν µας δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στην συνέχεια της εκτίµησης. 
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Όσον αφορά την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

σφάλµα εφόσον το probability 0.061452 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας (0,05). 
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Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας τα σφάλµατα κατανέµονται κανονικά, 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας 

τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 
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Σχετικά µε τη δυνατότητα πρόβλεψης από το έτος 1990 στο συγκεκριµένο υπόδειγµα 

χρησιµοποιούµε τα τεστ του Chow και παρατηρώντας τα αντίστοιχα probabilities συµπεραίνουµε 

ότι οι συντελεστές που υπήρχαν πριν τη διαδικασία της πρόβλεψης είναι σταθεροί, δεν 

επηρεάζονται από συντελεστές του υποδείγµατός µας, στο πρώτο τεστ ενώ στο δεύτερο 

παρατηρούµε ότι µάλλον επηρεάζονται καθώς το αντίστοιχο probability είναι µικρό. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 
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Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. 

Με τον έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στην M. Βρετανία. Η συνάρτηση κατάφερε να 

περάσει πολύ καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 
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3.2.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Εκτιµούµε στη συνέχεια µε το θεώρηµα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) τη συνάρτηση των 

επενδύσεων. Ξεκινούµε πρώτα την µελέτη µας για την συνάρτηση Ι= f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS) καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο σωστά και χωρίς 

προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

ICOt = βο + β1 (ΥCOt-1-TAXt-1) + β2 AR (1) + ε2t 

 

Τα αποτελέσµατα OLS που προκύπτουν είναι: 

 

Πίνακας 3: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού επενδύσεων της Μ. Βρετανίας: 

 

 

 

 

H εκτιµηµένη συνάρτησης κατανάλωσης που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι : 

ICOt = 46.45320 + 0.157669 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) = 0.573485] 
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(R
2

 = 0.932333) 

Prob {0.0877} {0.0000} {0.0036} 

 

Όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσµάτων που προέκυψαν: 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του συντελεστή της 

ερµηνευτικής µεταβλητής των επενδύσεων (Ι) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς 

αυξάνεται εισόδηµα (Υ) αυξάνονται και οι επενδύσεις και πράγµατι το πρόσηµο του 

συντελεστή β1 είναι θετικό. 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως β1 είναι 

στατιστικά σηµαντικός – αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη από το 

επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον συντελεστή β2 µε πιθανότητα 

αντίστοιχα {0.0036}. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή 

παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως R

2
 είναι υψηλός, 

σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 93,23% της συνολικής µεταβλητότητας 

της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

� Ο δείκτης Durbin – Watson (1.800698) είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση. Το Probability είναι της τάξης του 0.3486 

µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson, δηλαδή δεν 

έχουµε αυτοσυσχέτιση. 
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Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα, µε τη βοήθεια του τεστ White. Το Probability είναι 

0.001 µικρότερο του 0.05, συνεπώς  υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της 

επενδύσεων. 
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Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.9557 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας 

(0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 

 

 

 

Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας οι κανονικοί όροι ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το 

αντίστοιχο probability (0,30) συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. 

Με τον έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό των επενδύσεων στο Ηνωµένο βασίλειο. Η συνάρτηση 

κατάφερε να περάσει πολύ καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 

 

 

3.2.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

Εκτιµούµε τη συνάρτηση των δηµόσιων δαπανών, ξεκινώντας πρώτα την µελέτη µας για την 

συνάρτηση G=f(Υ). Καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και χωρίς 

προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

GCOt = g0 + g1TAXt + g2GCOt-1 + ε3t 

Μετά την εκτίµηση OLS παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

Πίνακας 4: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού δηµοσίων δαπανών της Μ. Βρετανίας 
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H εκτιµηµένη συνάρτηση κατανάλωσης που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι: 

GCOt = 2.711273 + 0.535017 TAXt + 0.601134 GCOt-1  

(R
2

 = 0.990657) 

Prob {0.5903} {0.0000} {0.0000} 

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων εργαζόµαστε ως εξής: 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του συντελεστή της 

ερµηνευτικής µεταβλητής των δηµοσίων δαπανών (GCO) πρέπει να είναι θετικό, επειδή 

καθώς αυξάνονται οι φόροι (TAX) αυξάνονται και οι δηµόσιες δαπάνες. Πράγµατι το 

πρόσηµο του συντελεστή g1 είναι θετικό. 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως g1 είναι 

σηµαντικός – αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον συντελεστή g2 µε πιθανότητα {0.0000}. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή 

παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως R

2
 είναι πολύ 
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υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 99,06% της συνολικής 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

� Ο δείκτης Durbin – Watson (1.772022) είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µια από τις βασικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος παλινδροµήσεως. Το Probability είναι της τάξης του 0.6095 µεγαλύτερο από 0.05 

οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει και στην περίπτωση των δηµοσίων δαπανών το Durbin 

Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

 

 

 

Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα, µε τη βοήθεια του τεστ White. Το Probability είναι 

0.068 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των 

δηµοσίων δαπανών. 
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Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

σφάλµα εφόσον το probability 0.6259 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας (0,05). 
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Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας οι κανονικοί όροι ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το 

αντίστοιχο probability (0.050400) συµπεραίνουµε ότι µάλλον δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας καθώς το probability είναι οριακά µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας 

(0.05). 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. 

Με τον έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό των δηµοσίων δαπανών στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η συνάρτηση 

κατάφερε να περάσει πολύ καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 

 



 

59 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

3.2.5 Εκτίµηση συστήµατος 

Στην προηγούµενη ενότητα υπολογίστηκαν εξισώσεις που προσδιορίζουν τις τιµές κάποιων 

µεταβλητών, όπως οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι δηµόσιες δαπάνες. Αυτές οι εξισώσεις 

βοηθούν στο να υπολογιστεί ποια θα είναι η τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής µιας εξίσωσης εάν 

µεταβληθεί µια ανεξάρτητη µεταβλητή της εξίσωσης. 

Επειδή όµως η µελέτη της οικονοµίας είναι σύνθετο φαινόµενο, για την απεικόνιση της θα 

πρέπει να επεκταθούµε σε περισσότερες εξισώσεις οι οποίες µάλιστα θα είναι αλληλοεξαρτώµενες. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα σύστηµα εξισώσεων. 

Η µέθοδος η οποία θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε το σύστηµα των εξισώσεων είναι η 

µέθοδος των ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως: 

CCOt = a0 + a1 (YCOt-1-TAXt-1) + AR (1) + ε1t 

 

Συνάρτηση Επενδύσεων: 

ICOt = β0 + β1 ΥCOt + β2YCOt-1 + β3ICOt-1 + ε2t 
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Συνάρτηση ∆ηµοσίων ∆απανών: 

GCOt = g0 + g1TAXt + g2 GCOt-1 + ε3t 

Ταυτότητα: 

ΥCOt = CCOt + ICOt + GCOt 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Εκτίµηση συστήµατος συναρτήσεων της Μ. Βρετανίας 
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Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε πως όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί σε 

επίπεδο 5 % και τα αντίστοιχα πρόσηµα συµφωνούν µε τους a priori περιορισµούς της οικονοµικής 

θεωρίας. Η τελική µορφή του συστήµατος εξισώσεων θα είναι: 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως: 

CCOt = 52.93180+ 0.724792 (ICOt-1-TAXt-1) + [AR (1) = 0.375934] 

Συνάρτηση ∆ηµοσίων ∆απανών: 

GCOt = 2.711273 + 0.535017 TAXt + 0.601134 GCOt-1  

Συνάρτηση Επενδύσεων: 

ICOt = 46.44861+ 0.157673 (ICOt-1-TAXt-1) + [AR (1) =  0.573452] 

Από τον πίνακα των αποτελεσµάτων του υποδείγµατος βλέπουµε πως η προσαρµογή των 

εξισώσεων είναι πολύ καλή (R
2
). Επίσης ο συντελεστής DW για όλες τις εξισώσεις µας δείχνει ότι 

δεν έχουµε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

3.2.6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που συνδέουν τις µεταβλητές θα πρέπει να 

εξετάσουµε και κατά πόσο είναι σε θέση το υπόδειγµα να προβλέψει τις τιµές των ενδογενών 

µεταβλητών των εξισώσεων. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί προσθέτοντας την ταυτότητα στο σύστηµα 

που υπολογίσαµε και εφαρµόζοντας δυναµική επίλυση. Με την επίλυση αυτή το στατιστικό 

πρόγραµµα Eviews χρησιµοποιώντας το σύστηµα εξισώσεων θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές 

των µεταβλητών τις οποίες θα συγκρίνουµε µε τις πραγµατικές. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν 

εµφανίζεται η σύγκριση µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων τιµών. 

Είναι φανερό από όλα αυτά τα διαγράµµατα ότι οι εκτιµηµένες τιµές πλησιάζουν αρκετά τις 

πραγµατικές τιµές. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόµη και 

όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ πραγµατικών και εκτιµηµένων τιµών, οι τάσεις κινούνται µε τον 

ίδιο ρυθµό και κατεύθυνση (δηλαδή όταν αυξάνεται ή µειώνεται η πραγµατική αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα και η αναµενόµενη).  
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Μπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στην προσοµοίωση για να δούµε την προγνωστική 

ικανότητα του µοντέλου µας: 

 

 

Γράφηµα 3.8: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές κατανάλωσης 

 

 

Γράφηµα 3.9: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές δηµοσίων δαπανών 
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Γράφηµα 3.10: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές εισοδήµατος 

 

Παρατηρούµε όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως ότι οι προβλέψεις που µας δίνει το µοντέλο 

µας για όλες τις µεταβλητές είναι αρκετά καλές. Οι κόκκινες γραµµές (προβλέψεις) ακολουθούν 

αρκετά πιστά τις µπλε (πραγµατικές). 

 

3.2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

Τα προηγούµενα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης είχαν ρόλο διερεύνησης και υπολογισµού 

του οικονοµετρικού µοντέλου. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο στατιστικοί όσο και 

οπτικοί έλεγχοι γραφηµάτων. Όλα τα παραπάνω ήταν χρήσιµο για να δούµε πόσο αξιόπιστο είναι 

το οικονοµετρικό υπόδειγµα. Στην ενότητα αυτή θα περάσουµε στο στάδιο ελέγχου πολιτικής ή 

αλλιώς ανάλυση ευαισθησίας. Αυτός είναι και ο τρόπος που συνδέονται τα στάδια της 

οικονοµετρικής ανάλυσης. Σχετικά µε τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας, 

υπάρχουν κάποιες µεταβλητές στο υπόδειγµα οι οποίες ονοµάζονται εξωγενείς µεταβλητές και 

επηρεάζουν χωρίς να επηρεάζονται από το µοντέλο. Με πιο απλά λόγια µιλάµε για τις µεταβλητές 

που δεν παρουσιάζουν υστέρηση και βρίσκονται µόνο στο δεξί µέρος των εξισώσεων του 

υποδείγµατος, Σε µια τέτοια µεταβλητή θα µεταβάλλουµε την τιµή της για ένα έτος και θα 

εξετάσουµε σε τι ποσοστό θα µεταβληθούν οι άλλες µεταβλητές του υποδείγµατος και για πόσο 

χρονικό διάστηµα. 
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Η παρούσα εργασία προσφέρεται για τον εξής έλεγχο: 

Εάν µεταβληθούν οι φόροι κατά 10% το έτος 1985 στην οικονοµία της Μ. Βρετανίας τι αλλαγές 

θα έχουµε στην κατανάλωση, στο εισόδηµα, και στις επενδύσεις. 

Απάντηση στο συγκεκριµένο έλεγχο παρέχουν τα ακόλουθα διαγράµµατα. 

 

Γράφηµα 3.11: Η επίδραση της αλλαγής στην κατανάλωση 

 

 

Γράφηµα 3.12: Η επίδραση της αλλαγής στις επενδύσεις 
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Γράφηµα 3.13: Η επίδραση της αλλαγής στο εισόδηµα 

 

Οι κόκκινες γραµµές είναι οι προβλέψεις του µοντέλου µας µετά την αύξηση της φορολογίας. 

Μπορούµε να δούµε ότι µετά από αυτήν την αύξηση οι προβλέψεις µας διαµορφώνονται µε αρκετή 

διαφορά από τις πραγµατικές τιµές. Για να µελετήσουµε λίγο περισσότερο τις αλλαγές που 

συµβαίνουν µπορούµε να εξάγουµε τους πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές είναι ο ρυθµός 

µεταβολής των προβλεπόµενων τιµών µετά την αύξηση της φορολογίας µείον τις προβλεπόµενες 

τιµές πριν την αύξηση προς το ίδιο µέγεθος επί τοις εκατό. 

 
Γράφηµα 3.14: Ο πολλαπλασιαστής της κατανάλωσης 
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Γράφηµα 3.15: Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων 

 

 

 

Γράφηµα 3.16: Ο πολλαπλασιαστής του εισοδήµατος 
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Γράφηµα 3.17: Ο πολλαπλασιαστής των δηµοσίων δαπανών 

 
Στα γραφήµατα των πολλαπλασιαστών βλέπουµε την επίδραση που έχει η αύξηση της 

φορολογίας στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατός µας. Συγκεκριµένα, αυτό που 

παρατηρούµε είναι ότι ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων παρουσιάζει µια απότοµη κάθοδο το 

έτος 1981 στη συνέχεια επανέρχεται στην κανονική του µορφή. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 

µεταβλητές παρατηρούµε απότοµες αυξοµειώσεις όχι µόνο για το έτος που µεταβάλαµε την 

φορολογία, αλλά και για τις υπόλοιπες χρονολογίες. Αυτό µάλλον οφείλεται στην διάρθρωση του 

υποδείγµατός µας, το οποίο περιλαµβάνει µέσα το µοντέλο ARIMA, δηλαδή το µοντέλο µας 

περιλαµβάνει µέσα µία χρονική υστέρηση, οπότε δεν µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα για µια ενδεχόµενη µεταβολή της φορολογίας κατά 10% για το έτος 1985 στην 

Αγγλία. 
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3.3 ΙΤΑΛΙΑ 

 

3.3.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 

 

Για την κατασκευή του µοντέλου προσδιορισµού της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των 

δηµοσίων δαπανών για την οικονοµία της Ιταλίας θα ακολουθήσουµε τα ίδια βήµατα που 

ακολουθήσαµε και για την οικονοµία της Μ. Βρετανίας. Καταρχήν σύµφωνα µε την βιβλιογραφία 

και τις δοκιµές των µεταβλητών θα κατασκευάσουµε το προτεινόµενο υπόδειγµα το οποίο στο 

επόµενο βήµα θα ελέγξουµε πραγµατοποιώντας τις παλινδροµήσεις και τους διαγνωστικούς 

ελέγχους. 

Bασισµένοι στην θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία και µετά από δοκιµές µε το πρόγραµµα 

E-views 3.1 καταλήξαµε στις παρακάτω εξισώσεις: 

 

Συνάρτηση κατανάλωσης: 

CCOt = α0 + α1 (YCOt-1 - TAXt-1) +ε1t  

Συνάρτηση επενδύσεων: 

ICOt = β0 + β1YCOt-1 - β2TAXt + ε2t   

Συνάρτηση δηµόσιων δαπανών: 

GCOt = γ0 + γ1TAX + γ2GCO t-1 + ε3t   

 

Ταυτότητα εισοδήµατος: 

YCOt =GCOt +CCOt +ICOt. 

 

Όπου: 

Ct = η κατανάλωση σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

It = οι επενδύσεις σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

Gt = οι δηµόσιες δαπάνες σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 
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Yt = το σύνολο του διαθέσιµου εισοδήµατος σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

Tax = οι φόροι εισοδήµατος σε τρέχουσες τιµές (Mrd PPS). 

εt  = η χρονική καθυστέρηση σε όλη την συνάρτηση.  

Η εκτίµηση του παραπάνω µακροοικονοµικού υποδείγµατος πρόκειται να πραγµατωθεί µε την 

µέθοδο  ελάχιστου  τετραγώνου µε τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 6 και µε τη βοήθεια 

του οικονοµετρικού πακέτου EViews 3.1. 

Πίνακας 5:Παρουσίαση στοιχείων για την Ιταλική οικονοµία 

ΙΤΑΛΙΑ 

Έτος 

(t) 

Εισόδηµα 

(YCO) 

Κατανάλωση 

(CCO)  

∆απάνες 

(GCO) 

Επενδύσεις 

(ICO) 

Φόροι 

(TAX) 

Επιτόκιο 

(R) 

1980  420.8400  246.1200  69.30000  105.4200  39.06000  16.90000 

1981  480.4460  275.4060  85.27800  119.7620  47.06600  19.30000 

1982  515.6190  300.1440  92.78100  122.6940  57.79800  19.90000 

1983  538.5380  314.7300  100.6060  123.2020  64.02200  18.30000 

1984  586.8240  344.5680  108.7800  133.4760  70.56000  17.30000 

1985  630.4680  370.9380  118.3710  141.1590  77.22600  15.00000 

1986  660.9350  393.2060  123.4640  144.2650  82.53300  12.80000 

1987  700.2120  412.7640  135.2280  152.2200  88.50000  11.40000 

1988  764.6100  445.8300  150.1500  168.6300  99.33000  11.30000 

1989  837.6360  491.1440  162.3130  184.1790  113.5350  12.70000 

1990  892.5150  513.9810  180.2970  198.2370  123.7860  12.30000 

1991  950.1840  550.4580  192.7080  207.0180  133.5600  12.20000 

1992  988.0200  580.1400  198.9900  208.8900  141.5700  14.00000 

1993  956.4030  573.4470  197.4000  185.5560  154.9590  10.20000 

1994  990.9920  602.4080  198.4040  190.1800  150.0880  8.500000 

1995  962.6400  588.6720  181.4400  192.5280  146.1600  10.30000 

1996  1000.452  609.1080  192.5160  198.8280  158.8520  8.700000 

1997  1050.786  642.3300  200.9340  207.5220  173.4840  6.800000 

1998  1116.696  684.3520  209.2360  223.1080  165.3080  4.900000 

1999  1162.416  712.2180  216.7620  233.4360  177.4590  3.000000 

2000  1250.248  759.5320  233.3120  257.4040  182.5920  4.400000 

2001  1305.768  784.2570  252.1300  269.3810  195.0690  4.300000 
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Πηγή: European Economy, στοιχεία για την Ιταλία σε δισεκατοµµύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιµές. 

 

Σύµφωνα µε την οικονοµική Θεωρία σχετικά µε τις παραπάνω συναρτήσεις υπάρχει θετική 

σχέση µεταξύ της κατανάλωσης και του εισοδήµατος. Συνεπώς, όταν µεταβληθεί η κατανάλωση 

αντίστοιχα προς την ίδια κατεύθυνση θα µεταβληθεί και το εισόδηµα. Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ 

των επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι κρατικές δαπάνες επιπρόσθετα, έχουν θετική σχέση µε το 

εισόδηµα. Η γραφική παράσταση κάθε µιας από τις παραπάνω µεταβλητές µας βοηθά να 

παρατηρήσουµε και να ερµηνεύσουµε την εξέλιξη της κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου. Παρατίθενται λοιπόν στη συνέχεια οι γραφικές παραστάσεις της 

καταναλώσεως, των επενδύσεων, των δηµοσίων δαπανών, των φόρων, του επιτοκίου καθώς και 

του εισοδήµατος της Ιταλίας από το 1980 ως το 2012. 

 

Η παράσταση της µεταβλητής κατανάλωσης (CCO) είναι η ακόλουθη: 

2002  1293.292  768.3830  251.3280  273.5810  181.9510  3.300000 

2003  1311.424  781.3020  260.4340  269.6880  177.1480  2.300000 

2004  1329.570  786.9980  267.2570  275.3150  178.6190  2.100000 

2005  1381.000  814.7900  280.3430  285.8670  183.6730  2.200000 

2006  1456.356  858.1320  291.8520  306.3720  209.0880  3.100000 

2007  1524.876  898.6970  301.6070  324.5720  231.1810  4.300000 

2008  1529.052  904.9180  308.2520  315.8820  233.4780  4.600000 

2009  1449.776  864.9560  311.9040  272.9160  210.8240  1.200000 

2010  1499.946  896.0910  316.0920  287.7630  216.1950     NA    

2011  1536.066  919.8000  317.3310  298.9350  219.2190     NA    

2012  1580.579  945.8210  320.5370  314.2210  230.5340     NA    
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Γράφηµα 0.18: Η κατανάλωση στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία της κατανάλωσης είναι ανοδική µε µικρές 

µείωσης το 1994, και το 2001 στην συνέχεια παρατηρούµε µια αύξηση και έπειτα µια απότοµη 

µείωση την χρονική περίοδο 2007, τέλος παρατηρούµε µια σταθεροποίηση µε ανοδική πορεία 

(2008-2012). 

Οµοίως για τις επενδύσεις έχουµε την παρακάτω γραφική παράσταση: 

 

Γράφηµα 0.19: Η επενδύσεις στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 
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Παρατηρούµε ότι η πορεία των επενδύσεων είναι και αυτή ανοδική, αλλά και µε έντονες 

διακυµάνσεις. Όπως φαίνεται από το 1984 έως το 1991 εµφανίζεται µια απότοµη ανοδική πορεία, 

στη συνέχεια διαγράφεται µια απότοµη καθοδική πορεία (1992), ενώ µετά το 1993 συνεχίζεται η 

ανοδική πορεία του µεγέθους πιο οµαλά αλλά µε µεγαλύτερο ρυθµό ανόδου µέχρι το 2007 όπου 

σηµειώνεται ραγδαία πτώση. Από το 2009 συνεχίζεται η ανοδική πορεία του µεγέθους µε σταθερό 

ρυθµό ανόδου. 

Όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες, η γραφική παράσταση είναι η ακόλουθη: 

 

Γράφηµα 0.20: Οι δηµόσιες δαπάνες στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία των δηµοσίων δαπανών είναι επίσης 

ανοδική και αρκετά οµαλή. Παρατηρείται µια ανοδική πορεία, το 1992 µια διακύµανση που 

καταλήγει σε πτώση το 1994, ενώ µετά το 1995 συνεχίζεται η ανοδική πορεία του µεγέθους µε µια 

µικρή κάµψη το 2001 και συνεχίζει µε µικρότερο ρυθµό ανόδου έως το τέλος τις περιόδου. 

Η γραφική παράσταση του εισοδήµατος είναι η ακόλουθη: 
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Γράφηµα 0.21: Το εισόδηµα στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 

Η παραπάνω γραφική παράσταση δείχνει ότι η πορεία του εισοδήµατος είναι ανοδική µε κάποιες 

διακυµάνσεις. Το έτος 1992 παρουσιάζει πτώση, το έτος 1993  παρατηρούµε ανάκαµψη και το έτος 

1994 πτώση. Το 1995 ξεκινά περίοδος σταθερής ανόδου. Μια µικρή διακύµανση παρατηρείται το 

2001, ενώ συνεχίζει ανοδικά έως το 2002. Έπειτα ακολουθεί µια απότοµη καθοδική πορεία κατά το 

έτος 2003. Από το έτος  2004 παρουσιάζει ανοδική τάση µε µια απότοµη πτώση το 2009. 

Η γραφική παράσταση των φόρων είναι η ακόλουθη: 

 

Γράφηµα 0.22: Οι φόροι στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 
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Η παραπάνω γραφική παράσταση δείχνει ότι η πορεία των φόρων είναι ανοδική, αλλά και µε 

έντονες διακυµάνσεις. Οι έντονες διακυµάνσεις παρουσιάζονται κατά το χρονικό διάστηµα 1993 

µέχρι 2009. Από το έτος 2004 παρουσιάζεται µια ανοδική πορεία  ενώ το έτος 2008 σηµειώνει 

ραγδαία πτώση στο τµήµα των φόρων και συνεχίζει ανοδικά. 

Η γραφική παράσταση του επιτοκίου είναι η ακόλουθη: 

 

 

Γράφηµα 0.23: Το επιτόκιο στην Ιταλία για τα έτη 1980-2012 

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η πορεία των επιτοκίων είναι καθοδική µε µικρές 

και απότοµες διακυµάνσεις. Καθολική πτώση σηµειώνεται το έτος 1982. Ακολουθούν περίοδος 

µικρές διακυµάνσεις µε ανοδική τάση 1987-1992. Συνεχίζει πτωτικά µε µια βελτίωση το 1994, ενώ 

συνεχίζει να µειώνεται έως το έτος 1999 που παρατηρούµε µια µικρή βελτίωση και τάση για 

σταθεροποίηση. Το έτος 2001 ακολουθεί µείωση των επιτοκίων ενώ επανέρχεται έως το 2007. 

Τέλος το έτος 2008 εµφανίζεται κατακόρυφη πτώση. 

Στο παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε την πορεία του εισοδήµατος, της κατανάλωσης, των 

επενδύσεων, των δηµοσίων δαπανών και των φόρων την περίοδο 1980-2012: 
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Γράφηµα 0.24: Το εισόδηµα, η κατανάλωση, οι επενδύσεις, οι δηµόσιες δαπάνες και οι φόροι 

την περίοδο 1980-2012. 

Από το παραπάνω συγκεντρωτικό διάγραµµα, µπορούµε να καταλήξουµε στο παρακάτω 

αποτέλεσµα: 

Το εισόδηµα παρουσιάζει µια σχετική ανοδική πορεία µε διακυµάνσεις, όπως και η 

κατανάλωση. Οι δηµόσιες δαπάνες, οι επενδύσεις και οι φόροι  παρουσιάζουν αρχικά µια 

σταθερότητα και στη συνέχεια µια µικρή πτώση και στη συνέχεια µια άνοδο. Το δε επιτόκιο 

εµφανίζεται να ακολουθεί πτωτική πορεία. 

Μετά την παρουσίαση των µεταβλητών που θα χρησιµοποιήσουµε στην κατασκευή του 

υποδείγµατός µας θα συνεχίσουµε προχωρώντας στην εκτίµηση του. Όπως και για την οικονοµία 

της Μ. Βρετανίας που µελετήσαµε στη προηγούµενη παράγραφο, έτσι και για την οικονοµία της 

Ιταλίας θα ξεκινήσουµε εκτιµώντας τρείς εξισώσεις µε ενδογενείς µεταβλητές το CCO, το ICO και 

το GCO, δηλαδή την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις δηµόσιες δαπάνες.  

Στην αρχή θα εκτιµήσουµε την κάθε συνάρτηση ξεχωριστά µε την µέθοδο της απλής γραµµικής 

παλινδρόµησης, και αφού διεξάγουµε τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουµε την 

καταλληλότητα τους, θα κατασκευάσουµε ένα µακροοικονοµικό µοντέλο το οποίο αποτελούµενο 

από τις τρείς συναρτήσεις που περιγράψαµε παραπάνω θα είναι σε θέση να προβλέψει την 

µεταβολή του ποσοστού της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων αλλά και των δηµοσίων 

δαπανών µε την βοήθεια σεναρίων. 
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3.3.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

Η πρώτη συνάρτηση που πρέπει να εκτιµήσουµε και για την οικονοµία της Ιταλίας είναι αυτή 

της ιδιωτικής κατανάλωσης. Μετά από προσεκτική µελέτη της βιβλιογραφίας και µετά από σειρά 

δοκιµαστικών προσπαθειών µε το Eviews 3.1 καταλήξαµε στην παρακάτω µορφή η οποία είναι 

αυτή που ερµηνεύει πιο πιστά την πραγµατικότητα: 

 

CCO = a0 + a1 (YCOt-1-TAXt-1) + a2 AR (1) + ε1t 

Όπου : 

CCO : η ιδιωτική κατανάλωση σε τρέχουσες τιµές 

YCO: εισόδηµα, σύνολο διαθέσιµων πόρων σε τρέχουσες τιµές 

Η εκτίµηση της συνάρτησης µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 6: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού ιδιωτικής κατανάλωσης της Ιταλίας 
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Η εκτιµηµένη συνάρτηση είναι: 

CCO = 23.37777 + 0.692814 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) = 0.408020] 

(R
2

 = 0.987390) 

Prob {0.3630} {0.0000} {0.0292}  

 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης συνάρτησης 

εργαζόµαστε αντίστοιχα µε την M. Βρετανία, δηλαδή: 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Τα πρόσηµα αυτά πρέπει να 

συµφωνούν µε τη θεωρία, ή όπως αλλιώς λέµε, να συµφωνούν µε τους a priori (εκ των προτέρων) 

περιορισµούς του υποδείγµατος. Παρατηρούµε ότι ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί των 

πρόσηµων, καθώς ο συντελεστής του εισοδήµατος αφαιρώντας τους φόρους α1 (0.8265530226) 

είναι θετικός συνεπώς µπορούµε να προχωρήσουµε σε άλλους ελέγχους του υποδείγµατος 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως α1 είναι σηµαντικός, 

αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0000} είναι µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε το συντελεστή α2 µε πιθανότητα {0.0292}. Αντίθετα η σταθερή, α0, δεν είναι 

σηµαντική αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.3630} είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο 

σηµαντικότητας χωρίς να σηµαίνει κάποια αρνητική επίπτωση στο υπόδειγµά µας. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή 

παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως R

2
 είναι υψηλός, 

σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 98,7% της συνολικής µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. 

� Από τους ελέγχους των αποτελεσµάτων που προέκυψαν δεν πρέπει να παραλείψουµε τον 

έλεγχο του δείκτη του Durbin – Watson (2.102358) που δείχνει την αυτοσυσχέτιση. Ο δείκτης είναι 

εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 
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Εκτός από τους παραπάνω ελέγχους στα αποτελέσµατα µελετάµε και κάποιες βασικές 

υποθέσεις. Ερευνούµε λοιπόν, καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µια από τις βασικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος παλινδροµήσεως σύµφωνα µε την οποία υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των 

διαταρακτικών όρων και των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το Probability για την αυτοσυσχέτιση 

είναι της τάξης του 0.3832 µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το 

Durbin Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 

 

 

 

Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα σύµφωνα µε την οποία οι διαταρακτικοί όροι δεν 

έχουν όλοι την ίδια διακύµανση. Το τεστ White µας δείχνει την ετεροσκεδαστικότητα, το 

Probability είναι 0.2625 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη 

συνάρτηση της καταναλώσεως. 
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Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.0885 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας 

(0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 
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Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας τα σφάλµατα κατανέµονται κανονικά, 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας 

τόσο το διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability συµπεραίνουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 

 

 

Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. Με τον 

έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στην Ιταλία. Η συνάρτηση κατάφερε να 

περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 

 

 

 

 

3.3.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 

Εκτιµούµε στη συνέχεια µε το θεώρηµα των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) τη συνάρτηση των 

επενδύσεων. Ξεκινούµε πρώτα την µελέτη µας για την συνάρτηση Ι =f(Υ). Μετά από δοκιµαστικές 

προσπάθειες (OLS) καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο σωστά και χωρίς 

προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

ICOt = β0 + β1YCO t-1 – β2 TAXt + ε2t 

 

Τα αποτελέσµατα OLS που προκύπτουν είναι: 
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Πίνακας 7: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού επενδύσεων της Ιταλίας 

 

H εκτιµηµένη συνάρτησης επενδύσεων που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι: 

 

ICOt = 35.19999 + 0.073900 ΥCOt-1 -0.708325 TAXt + [AR (1) =0.704570] 

(R
2

 = 0.973276) 

Prob {0.1467} {0.0718} {0.0054} {0.0000} 

 

Όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσµάτων που προέκυψαν: 

 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του συντελεστή της 

ερµηνευτικής µεταβλητής των επενδύσεων (ΙCO) πρέπει να είναι θετικό, επειδή καθώς 

αυξάνεται εισόδηµα (ΥCO) αυξάνονται και οι επενδύσεις και πράγµατι το πρόσηµο του 

συντελεστή β1 είναι θετικό. 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως β1 δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικός – αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0718} είναι µεγαλύτερη από το 
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επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. Αντίθετα οι συντελεστές β2 και β3 είναι στατιστικά 

σηµαντικοί µε πιθανότητες αντίστοιχα {0.0054} και {0.0000}. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή 

παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως R

2
 είναι πολύ 

υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 97,3% της συνολικής 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

� Ο δείκτης Durbin – Watson (1.820432) είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση. Το Probability είναι της τάξης του 0.5013 

µεγαλύτερο από 0.05 οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει το Durbin Watson, δηλαδή δεν 

έχουµε αυτοσυσχέτιση. 
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Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα, µε τη βοήθεια του τεστ White. Το Probability είναι 

0.2829 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση της 

επενδύσεων. 

 

 

 

Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.2775 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας 

(0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 
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Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας οι κανονικοί όροι ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το διάγραµµα όσο και το 

αντίστοιχο probability (0,0000) συµπεραίνουµε ότι  υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 

 

 

Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. Με τον 

έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό των επενδύσεων στην Ιταλία. Η συνάρτηση κατάφερε να 
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περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 

 

 

 

 

3.3.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

Εκτιµούµε τη συνάρτηση των δηµοσίων δαπανών, ξεκινώντας πρώτα την µελέτη µας για την 

συνάρτηση G=f(Υ). Καταλήγουµε στο ότι η συνάρτηση που ερµηνεύει πιο πιστά και χωρίς 

προβλήµατα την πραγµατικότητα είναι: 

 

GCOt = g0 + g1TAXt + g2GCOt-1 + g3 AR (1) + ε3t 

 

Μετά την εκτίµηση OLS παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 
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Πίνακας 8: Εκτίµηση συνάρτησης προσδιορισµού δηµοσίων δαπανών της Ιταλίας 

 

 

H εκτιµηµένη συνάρτησης δηµοσίων δαπανών που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσµατα 

είναι: 

GCOt = 9.818506 + 0.259216TAXt + 0.793876GCOt-1 + [AR (1) = 0.403721] 

(R
2

 = 0.992684) 

Prob {0.1276} {0.0478} {0.0000} {0.0380} 

Για να ελέγξουµε την ποιότητα των αποτελεσµάτων εργαζόµαστε ως εξής: 

 

� Ελέγχουµε τα πρόσηµα των εκτιµηµένων συντελεστών. Το πρόσηµο του συντελεστή της 

ερµηνευτικής µεταβλητής των δηµοσίων δαπανών (GCO) πρέπει να είναι θετικό, επειδή 

καθώς αυξάνονται οι φόροι (TAX) αυξάνονται κατά κανόνα και οι δηµόσιες δαπάνες. 

Πράγµατι το πρόσηµο του συντελεστή g1 είναι θετικό. 

� Ελέγχουµε τη σηµαντικότητα των συντελεστών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα. Στο 

υπόδειγµά µας και µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ο συντελεστής κλίσεως g1 είναι 

σηµαντικός – αφού η αντίστοιχη πιθανότητα {0.0478} είναι µικρότερη από το επίπεδο 
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σηµαντικότητας 0,05. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους συντελεστές g2 και g3 µε πιθανότητες 

αντίστοιχα {0.0000} και {0.0380}. 

� Ελέγχουµε την προσαρµογή της γραµµής παλινδροµήσεως µε τη βοήθεια του συντελεστή 

παλινδροµήσεως (R
2
). Στο υπόδειγµά µας ο συντελεστής παλινδροµήσεως R

2
 είναι πολύ 

υψηλός, σηµειώνοντας έτσι ότι το υπόδειγµα ερµηνεύει το 99,26% της συνολικής 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

� Ο δείκτης Durbin – Watson (2.165275) είναι εντός του αποδεκτού διαστήµατος [1,5-2,5] 

εποµένως δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. 

 

Έλεγχος βασικών υποθέσεων 

Ερευνούµε λοιπόν καταρχήν την αυτοσυσχέτιση µια από τις βασικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος παλινδροµήσεως. Το Probability είναι της τάξης του 0.2668 µεγαλύτερο από 0.05 

οπότε το τεστ Breush-Godfrey επιβεβαιώνει και στην περίπτωση των εισαγωγών το Durbin 

Watson, δηλαδή δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση. 
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Έπειτα ερευνάµε την ετεροσκεδαστικότητα, µε τη βοήθεια του τεστ White. Το Probability είναι 

0,2754 µεγαλύτερο του 0.05, συνεπώς δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη συνάρτηση των 

δηµοσίων δαπανών. 

 

 

 

Αναφορικά µε την εξειδίκευση της συγκεκριµένης συνάρτησης παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

κάποιο σφάλµα εφόσον το probability 0.7143 είναι µεγαλύτερο από το επίπεδο σηµαντικότητας 

(0,05) και συνεπώς η µορφή της συνάρτησης είναι σωστή. 
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Σύµφωνα µε τη βασική υπόθεση της κανονικότητας οι κανονικοί όροι δεν ακολουθούν ακριβώς 

την κανονική κατανοµή (µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση). Παρατηρώντας τόσο το 

διάγραµµα όσο και το αντίστοιχο probability (0,000053) συµπεραίνουµε ότι υπάρχει πρόβληµα 

κανονικότητας, αλλά επειδή το probability έχει µικρή διαφορά από το 0,05 δεν επηρεάζει 

σηµαντικά το υπόδειγµά µας. 
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O έλεγχος του Theil για την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος µας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσµατα: 

 

 

Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν την προβλεπτική ικανότητα της συνάρτησης µας. Με τον 

έλεγχο του Theil ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή των διαγνωστικών ελέγχων της εκτιµηµένης 

συνάρτησης για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης στη Ιταλία. Η συνάρτηση κατάφερε να 
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περάσει αρκετά καλά τους σηµαντικότερους ελέγχους, έτσι κρίνεται ορθή και µπορεί να 

συµπεριληφθεί στο σύστηµα µας. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα ελέγχου των καταλοίπων οι εκτιµηµένες τιµές είναι πάρα πολύ κοντά 

στις πραγµατικές. Αυτό σηµαίνει ότι η συνάρτηση µας είναι πάρα πολύ κοντά στην 

πραγµατικότητα. 

 

 

 

3.3.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η µέθοδος η οποία θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε το σύστηµα των εξισώσεων είναι και εδώ 

η µέθοδος των ελαχίστων Τετραγώνων σε δύο στάδια (2SLS). 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως: 

CCOt = a0 + a1 (YCOt-1-TAXt-1) + a2 AR (1) + ε1t 

Συνάρτηση Επενδύσεων: 

ICOt = β0 + β1 (ΥCOt -TAXt) + β2 AR (1) + ε3t 
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Συνάρτηση δηµοσίων δαπανών: 

GCOt = g0 + g1TAXt + g2GCOt-1 + g3 AR (1) + ε2t 

Ταυτότητα: 

ΥCOt = CCOt + ICOt  + GCOt 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια παίρνουµε τα 

αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 9: Εκτίµηση συστήµατος της Ιταλίας 
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Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε πως όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί σε 

επίπεδο 5 % και τα αντίστοιχα πρόσηµα συµφωνούν µε τους a priori περιορισµούς της οικονοµικής 

θεωρίας. Η τελική µορφή του συστήµατος εξισώσεων θα είναι: 

 

Συνάρτηση Καταναλώσεως 

CCOt = 23.37788 + 0.692814 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) =0.408021] 

Συνάρτηση ∆ηµοσίων ∆απανών 

GCOt = 9.818578 + 0.259182 TAXt+ 0.793902 GCOt-1 + [AR (1) =0.403669] 

Συνάρτηση Επενδύσεων 

ICOt = 9.816965 + 0.229809 (ΥCOt-TAXt) + [AR(1)=0.651868] 

 

Από τον πίνακα των αποτελεσµάτων του υποδείγµατος βλέπουµε πως η προσαρµογή των 

εξισώσεων είναι πολύ καλή (R
2
). Επίσης ο συντελεστής DW για όλες τις εξισώσεις µας δείχνει ότι 

δεν έχουµε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα αυτοσυσχέτισης (στην Τρίτη εξίσωση είναι πολύ κοντά στο 

1,5 οπότε δεν το λαµβάνουµε ιδιαίτερα υπόψη). Έχοντας υπολογίσει τις µαθηµατικές σχέσεις που 

συνδέουν τις µεταβλητές θα πρέπει να εξετάσουµε και κατά πόσο είναι σε θέση το υπόδειγµα να 

προβλέψει τις τιµές των ενδογενών µεταβλητών των εξισώσεων. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί 

προσθέτοντας την ταυτότητα στο σύστηµα που υπολογίσαµε και εφαρµόζοντας δυναµική επίλυση. 

Με την επίλυση αυτή το στατιστικό πρόγραµµα Eviews χρησιµοποιώντας το σύστηµα εξισώσεων 

θα µας δώσει τις αναµενόµενες τιµές των µεταβλητών τις οποίες θα συγκρίνουµε µε τις 

πραγµατικές. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν εµφανίζεται η σύγκριση µεταξύ πραγµατικών και 

αναµενόµενων τιµών. 

Είναι φανερό από όλα αυτά τα διαγράµµατα ότι οι εκτιµηµένες τιµές πλησιάζουν αρκετά τις 

πραγµατικές τιµές. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόµη και 

όταν υπάρχει απόκλιση µεταξύ πραγµατικών και εκτιµηµένων τιµών, οι τάσεις κινούνται µε τον 

ίδιο ρυθµό και κατεύθυνση (δηλαδή όταν αυξάνεται ή µειώνεται η πραγµατική αυξάνεται ή 

µειώνεται αντίστοιχα και η αναµενόµενη). 
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3.3.6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

Μπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στην προσοµοίωση για να δούµε την προγνωστική 

ικανότητα του µοντέλου µας: 

 

 

Γράφηµα 3.25: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές κατανάλωσης 

 

 

 

Γράφηµα 3.26: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.27: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές εισοδήµατος 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.28: Πραγµατικές & Αναµενόµενες τιµές δηµοσίων δαπανών 

 

Παρατηρούµε όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως ότι οι προβλέψεις που µας δίνει το µοντέλο 

µας για όλες τις µεταβλητές είναι αρκετά καλές. Οι κόκκινες γραµµές (προβλέψεις) ακολουθούν 

αρκετά πιστά τις µπλε (πραγµατικές). 
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3.3.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

Τα προηγούµενα στάδια της οικονοµετρικής ανάλυσης είχαν ρόλο διερεύνησης και υπολογισµού 

του οικονοµετρικού µοντέλου. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο στατιστικοί όσο και 

οπτικοί έλεγχοι γραφηµάτων. Όλα τα παραπάνω ήταν χρήσιµο για να δούµε πόσο αξιόπιστο είναι 

το οικονοµετρικό υπόδειγµα. Στην ενότητα αυτή θα περάσουµε στο στάδιο ελέγχου πολιτικής ή 

αλλιώς ανάλυση ευαισθησίας. Αυτός είναι και ο τρόπος που συνδέονται τα στάδια της 

οικονοµετρικής ανάλυσης. Σχετικά µε τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση ευαισθησίας, 

υπάρχουν κάποιες µεταβλητές στο υπόδειγµα οι οποίες ονοµάζονται εξωγενείς µεταβλητές και 

επηρεάζουν χωρίς να επηρεάζονται από το µοντέλο. Με πιο απλά λόγια µιλάµε για τις µεταβλητές 

που δεν παρουσιάζουν υστέρηση και βρίσκονται µόνο στο δεξί µέρος των εξισώσεων του 

υποδείγµατος, Σε µια τέτοια µεταβλητή θα µεταβάλλουµε την τιµή της για ένα έτος και θα 

εξετάσουµε σε τι ποσοστό θα µεταβληθούν οι άλλες µεταβλητές του υποδείγµατος και για πόσο 

χρονικό διάστηµα. 

Η παρούσα εργασία προσφέρεται για τον εξής έλεγχο: 

Εάν µεταβληθούν οι φόροι κατά 10% το έτος 1985 στην Ιταλική οικονοµία τι αλλαγές θα 

έχουµε στην κατανάλωση, στις δηµόσιες δαπάνες  και στις επενδύσεις. 

Απάντηση στο συγκεκριµένο έλεγχο παρέχουν τα ακόλουθα διαγράµµατα 

 

Γράφηµα 3.29: Η επίδραση της αλλαγής στην κατανάλωση 
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Γράφηµα 3.30: Η επίδραση της αλλαγής στις επενδύσεις 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.31: Η επίδραση της αλλαγής στο εισόδηµα 

 

 

Παρατηρούµε ότι οι κόκκινες γραµµές συµπίπτουν µε τις µπλε γραµµές. Εποµένως µπορούµε να 

πούµε ότι µετά από αυτήν την αύξηση οι προβλέψεις µας διαµορφώνονται µε ελάχιστη διαφορά 

από τις πραγµατικές τιµές. 
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Για να µελετήσουµε λίγο περισσότερο τις αλλαγές που συµβαίνουν µπορούµε να εξάγουµε τους 

πολλαπλασιαστές. Οι πολλαπλασιαστές είναι ο ρυθµός µεταβολής των προβλεπόµενων τιµών µετά 

την αύξηση της φορολογίας µείον τις προβλεπόµενες τιµές πριν την αύξηση προς το ίδιο µέγεθος 

επί τοις εκατό. 

 

Γράφηµα 3.32: Ο πολλαπλασιαστής της κατανάλωσης 

 

 

Γράφηµα 3.33: Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων 
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Γράφηµα 3.34: Ο πολλαπλασιαστής των δηµόσιων δαπανών 

 

Στα γραφήµατα των πολλαπλασιαστών βλέπουµε την επίδραση που έχει η αύξηση των φόρων 

στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατός µας. Συγκεκριµένα, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι 

οι µεταβλητές κατανάλωση και επενδύσεις κατά τα έτη κοντά στο 1985 όπου και έγινε η µεταβολή 

του ύψους 10% στους φόρους, παρουσιάζουν µια σηµαντική κάθοδο και αµέσως µετά και πάλι 

άνοδο. Το αντίθετο συµβαίνει µε τις δηµόσιες δαπάνες. Στη συνέχεια τα επόµενα έτη το υπόδειγµα 

επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και σταθεροποιείται. 

Συγκεκριµένα, στο διάγραµµα του πολλαπλασιαστή της κατανάλωσης παρατηρούµε ότι το 1985 

παρουσιάζει µια σηµαντική κάθοδο η οποία κορυφώνεται το 1986 και έπειτα αρχίζει να αυξάνεται. 

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναµενόµενη µε βάση τη θεωρία αλλά και από τη µορφή της συνάρτησης της 

κατανάλωσης. 

Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, κινείται παρόµοια µε της κατανάλωσης και δικαιολογείται 

αντίστοιχα από την οικονοµική θεωρία αλλά και τις µορφές των εξισώσεων τους οι οποίες 

συµπεριλαµβάνουν χρονικές υστερήσεις τόσο των ιδίων όσο και άλλων µεταβλητών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

4.1 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Τα µακροοικονοµικά µοντέλα που κατασκευάσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, έχουν την 

ικανότητα να προσοµοιάζουν αρκετά πιστά την πορεία της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των 

δηµόσιων δαπανών για δύο χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, Το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε µία ανάλυση και µία σύγκριση µεταξύ των οικονοµιών των 

δύο αυτών χωρών και των µοντέλων τους. Το πρώτο τµήµα του κεφαλαίου αναφέρεται στην 

ταυτόχρονη παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων των χωρών αυτών. Στο δεύτερο τµήµα του 

κεφαλαίου θα παραθέσουµε τα εκτιµηµένα µακροοικονοµικά υποδείγµατα και θα τα συγκρίνουµε, 

ενώ στο τρίτο τµήµα θα παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας. 

4.1.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

Γράφηµα 4.1: Η κατανάλωση για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζεται η πορεία της κατανάλωσης των δυο χωρών που 

εξετάζουµε. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε οι πορείες που ακολουθούν οι καµπύλες µοιάζουν 

σηµαντικά µεταξύ έως και το έτος 1996 ενώ από το 1996 και µετά η κατανάλωση της Μ. Βρετανίας 

φαίνεται να παίρνει µεγαλύτερες τιµές. Και οι δυο ακολουθούν ανοδική πορεία. Πιο συγκεκριµένα 

για τις χρονιές 1980 µέχρι και 1996 βλέπουµε για την Μ. Βρετανία να ξεκινάει από τα 250 και να 
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φτάνει µέχρι τα 500, ενώ για τη Ιταλία να ξεκινάει από τα 250 και να καταλήγει µέχρι τα 570 

περίπου. Από το 1996 και µετά η αυξητική πορεία της κατανάλωσης συνεχίζεται για την Μ. 

Βρετανία µε αποκορύφωση το 2002 όπου φτάνει κοντά στα 1150, για να επέλθει µετά η πρώτη 

πτώση το 2003 κοντά στις 1000 µονάδες. Στη συνέχεια το Ηνωµένο Βασίλειο προσπαθεί να 

βελτιώσει τη κατανάλωση του για να φτάσει στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν πριν και αυτό 

διαπράττεται τα επόµενα έτη µέχρι και το 2008 για να ακολουθήσει µια απότοµη και µεγάλη πτώση 

το 2009. Έπειτα από αυτή την καθοδική πορεία η κατανάλωση της Μ. Βρετανίας θα συνεχίσει την 

ανοδική της πορεία µέχρι και σήµερα (2012). Το ίδιο διάστηµα η κατανάλωση στην Ιταλία 

αυξάνεται µε πιο οµαλές διακυµάνσεις, µε τρεις µικρές πτώσεις το 196, το 2002 και το 2009. Η 

Ιταλία συνεχίζει την σταθερή της ανοδική πορεία ακόµα και στα διαστήµατα που η κατανάλωση 

της Μ. Βρετανίας έχει µεγάλες πτώσεις. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η κατανάλωση 

και για τις 2 χώρες είναι αρκετά ικανοποιητική αφού τα περισσότερα χρόνια παρουσιάζει αυξητική 

πορεία και συνεπώς οι άλλοι οικονοµικοί όροι που εξετάζουµε θα έχουν ανάλογη αυξητική πορεία. 

4.1.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 

 

Γράφηµα 4.2: Οι επενδύσεις για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζονται οι πορείες των επενδύσεων για τις χώρες που έχουµε 

µελετήσει προηγουµένως ξεχωριστά. Την Μ. Βρετανία και την Ιταλία. Σε γενικές γραµµές 
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βλέπουµε ότι οι επενδύσεις και για τις 2 χώρες προχωρούν στα ίδια επίπεδα και παρουσιάζουν 

άνοδο στις τιµές τους. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και για τις 2 χώρες µέχρι το 1985 που η Μ. 

Βρετανία αρχίζει να παρουσιάζει µια ελαφριά πτώση η οποία κρατάει µέχρι το 1986 όπου οι 

επενδύσεις συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία µέχρι το 1990. Το ίδιο διάστηµα η Ιταλία όπως 

είπαµε και πριν συνεχίζει την ανοδική της πορεία µε µικρές διακυµάνσεις. Το διάστηµα 1993 µέχρι 

και το 2002 παρατηρείται µια σταθερή πορεία και για τις 2 χώρες, το 2003 όµως οι επενδύσεις της 

Μ. Βρετανίας ακολουθούν πτωτική πορεία. Η Ιταλία παρουσιάζει µια πτώση στις τιµές της τα έτη 

1993, 2008 και 2009. Το 2009 οι επενδύσεις και για τις 2 ακολουθούν ανοδική πορεία µέχρι και 

σήµερα. Επιπλέον µια κατακόρυφη άνοδο γνωρίζουν οι επενδύσεις και των δυο χωρών το έτος 

2007. Στη συνέχεια όµως η Μ. Βρετανία και η Ιταλία παρουσιάζουν µια κατακόρυφη πτώση το 

2009 προφανώς το εισόδηµα θα ήταν πολύ χαµηλό.  Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι από το 

1980 και οι δυο χώρες µέχρι το 2007 έχουν αυξητική πορεία στις επενδύσεις τους µε έντονες όµως 

διακυµάνσεις. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι επενδύσεις είναι από τις µεταβλητές που δεν έχουν σταθερή 

πορεία και στην οικονοµία κάθε χώρας παρουσιάζουν αρκετά σκαµπανεβάσµατα. 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, είναι φανερό ότι οι επενδύσεις για τις δυο χώρες που εξετάζουµε 

παρουσιάζουν αρκετές διακυµάνσεις αλλά πολλές φορές συµπίπτουν και πολλές φορές κινούνται 

µε την ίδια πορεία άρα µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά καλές και προχωρούν µε τον ίδιο 

ρυθµό. 

 

4.1.3∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
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Γράφηµα 4.3: Οι δηµόσιες δαπάνες για το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία 

 

Τέλος παρουσιάζουµε το διάγραµµα των δηµοσίων δαπανών για τις δύο χώρες που µελετήσαµε. 

Με µια µατιά βλέπουµε δύο ανοδικές πορείες χωρίς πολλές διακυµάνσεις στη µία εξ αυτών. Το 

Ηνωµένο βασίλειο φαίνεται να έχει τις περισσότερες δηµόσιες δαπάνες κατά τη διάρκεια των 

χρόνων 1995 µέχρι 2007. Πιο συγκεκριµένα από το1980 µέχρι το 2008 οι δηµόσιες δαπάνες των 

δυο χωρών κινούνται σχεδόν παράλληλα και αυξητικά µε µεγαλύτερες δηµόσιες δαπάνες της Μ. 

Βρετανίας από το 1996 µέχρι το 2012, ενώ µέχρι το 1996 οι δαπάνες της Ιταλίας συµπίπτουν µε 

αυτές της Μ. Βρετανίας το 1986 και το 1996. Το 1995 η Ιταλία παρουσιάζει µια αισθητή µείωση 

των τιµών των δηµοσίων δαπανών της που αρχίζει ουσιαστικά να επανέρχεται και να έχει σταθερή 

ανοδική πορεία έως και σήµερα. Η µεγαλύτερη πτώση για την Μ. Βρετανία σηµειώνεται το 2009, 

ενώ φαίνεται να ακολουθεί σταθερή πορεία τα τελευταία δυο χρόνια. 

 

4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα εκτιµηµένα µοντέλα για τις δυο χώρες που 

µελετήσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια: 
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Μ. Βρετανία 

CCOt = 52.93180516 + 0.7247917588 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) =0.3759340984]  

 

ICOt = 46.45320 + 0.157669 (YCOt-1-TAXt-1) + [AR(1) = 0.573485]  

 

GCOt = 2.711273 + 0.535017 TAXt + 0.601134 GCOt-1  

Πίνακας 10: Μακροοικονοµικό µοντέλο, Μ. Βρετανία 

 

Ιταλία 

CCOt = 23.37777 + 0.692814  (YCOt-1-TAXt-1) + [AR (1) = 0.408020]  

 

ICOt = 35.19999 + 0.073900 ΥCOt-1 -0.708325 TAXt + [AR (1) =0.704570]  

 

GCOt = 9.818506 + 0.259216 TAXt + 0.793876GCOt-1 + [AR (1) = 0.403721]  

Πίνακας 11: Μακροοικονοµικό µοντέλο, Ιταλία 

Με την βοήθεια των εκτιµηµένων µακροοικονοµικών µοντέλων µπορούµε να µελετήσουµε τις 

διαρθρωτικές διαφορές οι οποίες υπάρχουν µεταξύ των οικονοµιών της Μ. Βρετανίας και της 

Ιταλίας. Η σύνθεση των µακροοικονοµικών µοντέλων και των δυο χωρών αναδεικνύει ότι η 

κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι δηµόσιες δαπάνες είναι µεγέθη τα οποία συνδέονται µεταξύ 

τους, άµεσα ή έµµεσα, και εάν υπάρξει µεταβολή σε οποιοδήποτε από αυτά τα µεγέθη, τότε µέσα 

από τις αλληλεπιδράσεις του συστήµατος θα υπάρξουν µεταβολές και στα υπόλοιπα. Ας µη 

ξεχάσουµε ότι το κάθε σύστηµα των τριών αυτών εξισώσεων συνδέεται και µε µια ταυτότητα του 

εισοδήµατος που περιλαµβάνει εκτός από τις µεταβλητές αυτές και τους συνολικούς φόρους. Αυτό 
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που διαφέρει σε καθεµία από τις οικονοµίες των χωρών αυτών, είναι το µέγεθος και η κατεύθυνση 

των µεταβολών αυτών. 

Ξεκινώντας µε το φαινόµενο της κατανάλωσης µπορούµε να φτάσουµε στα εξής συµπεράσµατα. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν, η κατανάλωση στην Μ. Βρετανία επηρεάζεται 

θετικά, άµεσα και έντονα από τη διαφορά του εισοδήµατος της προηγούµενης χρονικής περιόδου 

µείον τους φόρους της προηγούµενης χρονικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία. 

Επιπλέον η κατανάλωση της Ιταλίας επηρεάζεται θετικά, άµεσα και έντονα και από το εισόδηµα 

της τρέχουσας χρονικής περιόδου.  

 

Οι επενδύσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία φαίνεται να επηρεάζονται άµεσα, έντονα 

και θετικά από το εισόδηµα της προηγούµενης περιόδου µείον τους φόρους. Μία αύξηση του 

εισοδήµατος φαίνεται να προκαλεί µία άµεση, έντονη αυξητική µεταβολή στις επενδύσεις των 

τριών χωρών. Τέλος µία οµοιότητα ανάµεσα στις δυο χώρες είναι ότι αυξητικές µεταβολές στις 

επενδύσεις έχουν σαν συνέπεια την άµεση µείωση του εισοδήµατος των προηγούµενων χρόνων. Οι 

δηµόσιες δαπάνες στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιταλία φαίνεται να επηρεάζονται άµεσα έντονα 

και θετικά από τις δηµόσιες δαπάνες των προηγούµενων χρόνων. Μια αύξηση των φόρων φαίνεται 

να προκαλεί άµεση έντονη, αυξητική µεταβολή στις δηµόσιες δαπάνες του Ηνωµένου Βασιλείου 

και της Ιταλίας.  

Τέλος µε τη ταυτότητα που εισάγεται αργότερα στη προσοµοίωση αποδεικνύει τη θετική σχέση 

που κυριαρχεί µεταξύ κατανάλωσης, επενδύσεων, εισοδήµατος αλλά και των δηµόσιων δαπανών. 

. 

4.3 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

4.3.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ TAX 

 

Οι άµεσες µεταβολές που προκύπτουν στα µεγέθη της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των 

δηµόσιων δαπανών και του εισοδήµατος µέσα από τις συναρτήσεις των συστηµάτων µας 

αναλύθηκαν παραπάνω. Μέσα από το σύστηµα όµως προκύπτουν και έµµεσες επιδράσεις. Στο 

προηγούµενο κεφάλαιο µε την βοήθεια της ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάσαµε την συνολική 

επίδραση που µπορεί να έχει µία αύξηση κατά 10% των φόρων, στα µεγέθη που µας ενδιαφέρουν. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό της συνολικής επίδρασης στην µεταβλητή της 

κατανάλωσης για τις δυο χώρες. 
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4.3.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα είναι τα εξής: Μία θετική 

µεταβολή στη φορολογία θα έχει σαν αποτέλεσµα µία προσωρινή µείωση στη κατανάλωση της 

Ιταλίας ενώ στη Μ. Βρετανία παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει αξιοσηµείωτη µεταβολή. Αυτό το 

ερµηνεύουµε λόγω του µοντέλου ARIMA που χρησιµοποιήσαµε στο υπόδειγµα της Μ. Βρετανίας. 

Αντίθετα στην Ιταλία, η µεταβολή αυτή επηρεάζει άµεσα τη κατανάλωση γιατί όπως 

παρουσιάσαµε στη προηγούµενη ενότητα στο σύστηµα η αύξηση της φορολογίας και συνεπώς η 

µείωση του εισοδήµατος προκαλεί άµεση και έντονη µείωση της κατανάλωσης στην Ιταλία.  

 

 

4.3.3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
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Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται η επίδραση που θα έχει µία θετική µεταβολή στη 

φορολογία, πάνω στο επίπεδο των επενδύσεων για τις δύο χώρες. Όπως φαίνεται, στην Ιταλία, θα 

προκαλέσει µία έντονη προσωρινή µειωτική τάση. Στην Μ. Βρετανία παρατηρούµε ότι υπάρχει µια 

µειωτική τάση το έτος 1980 και στη συνέχεια το µοντέλο επανέρχεται στην αρχική του µορφή. 

Αυτή η µειωτική τάση που παρουσιάζουν οι χώρες οφείλεται στις µεταβλητές ARIMA και 

εισοδήµατος προηγούµενων χρόνων. 

 

 

4.3.4 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

 

 

 

 

 

Η επίδραση που θα έχει η αύξηση της φορολογίας στο εισόδηµα για τις χώρες Ιταλία και Μ. 

Βρετανία φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα. Στην Ιταλία βλέπουµε µια µειωτική επίδραση η 

οποία είναι εντονότερη και µε µεγαλύτερη διάρκεια. Αντίθετα η επίδραση για τη Μ. Βρετανία είναι 

αυξητική αρχικά, µετά λίγο µειωτική, µετά έχει αρκετά σκαµπανεβάσµατα. Αυτό οφείλεται στις 

µεταβλητές του εισοδήµατος, των δηµόσιων δαπανών και του µοντέλου ARIMA προηγουµένων 

χρόνων. 
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4.3.5 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 

 

 

 

Η επίδραση που θα έχει η αύξηση της φορολογίας στις δηµόσιες δαπάνες των δυο χωρών που 

µελετάµε φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα. Και στις δυο χώρες βλέπουµε µια αυξητική επίδραση 

η οποία είναι εντονότερη και µε µεγαλύτερη διάρκεια στην Ιταλία. Η επίδραση για τη Μ. Βρετανία 

είναι αυξητική αρχικά, µετά λίγο µειωτική, µετά αυξητική και µετά αρχίζει τα σκαµπανεβάσµατα. 

Αυτό οφείλεται στις µεταβλητές του εισοδήµατος και του ARIMA προηγουµένων χρόνων. 
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ΚΕΦΑΛΙΑΟ 5
Ο

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα συνοψίσουµε τα συµπεράσµατα της εργασίας µας. Το θέµα της 

εργασίας αυτής ήταν η διεξαγωγή µίας εµπειρική µελέτης και η εκτίµηση µακροοικονοµικών 

µοντέλων ώστε να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζονται η κατανάλωση, οι επενδύσεις 

αλλά και το επίπεδο των δηµοσίων δαπανών στην οικονοµία. Η µελέτη αυτή λόγω έκτασης 

περιορίστηκε σε δύο χώρες της Ευρώπης, την Μ. Βρετανία και την Ιταλία. 

O Keynes(1936) ήταν ένας από τους οικονοµολόγους που ανακάλυψε ότι υπάρχει µία σταθερή 

και ισόρροπη σχέση µεταξύ της κατανάλωσης και του εισοδήµατος. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να 

υποστεί και κάποιες διορθώσεις, όπως για παράδειγµα αυτή στην οποία εµφανίζεται και µία 

υστέρηση ως προς το εισόδηµα. Ακόµη µία περίπτωση είναι αυτή η οποία αναφέρεται ως η 

συνάρτηση µε απλή υστέρηση ως προς την κατανάλωση ή κατανοµής υστερήσεων ως προς το 

εισόδηµα, γνωστή και ως το υπόδειγµα των αναπροσαρµοζόµενων προσδοκιών του Cagan(1956). 

Μία άλλη θεωρία είναι αυτή του Friedman, γνωστή και ως η συνάρτηση του «µόνιµου» ή 

«προσδοκώµενου» εισοδήµατος. Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης, έτσι και στην 

περίπτωση των επενδύσεων οι ερευνητές χρησιµοποιούν διαφορετικές συναρτήσεις επενδύσεων 

ανάλογα µε την ανάλυση που προτίθενται να κάνουν και τα δεδοµένα που πρέπει να αναλύσουν. Το 

ύψος των επενδύσεων προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως το εισόδηµα, επιτόκιο, 

δαπάνη επενδύσεων, τεχνολογία, προσδοκίες κ.α. και εποµένως αποτελεί ένα πολύ ευµετάβλητο 

µακροοικονοµικό µέγεθος. Στην περίπτωση µας µελετήσαµε τις επενδύσεις σε συνάρτηση µε το 

εισόδηµα και τις δαπάνες. 

Οι ∆ριτσάκης και ο Μεταξόγλου (2004) διερεύνησαν την οικονοµική πολιτική της Αυστρίας µε 

ένα µικρό διαρθρωτικό οικονοµετρικό υπόδειγµα. Το υπόδειγµα είχε τέσσερις συναρτήσεις που 

περιγράφουν τη διαρθρωτική συµπεριφορά των µεταβλητών στη κατανάλωση, στις τιµές, στις 

επενδύσεις και τις εισαγωγές και µια ταυτότητα που επαληθεύεται λογιστικά. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας ήταν η εξής: 

Αρχικά έγινε η συλλογή των οικονοµικών στοιχείων για τις τρείς χώρες από την διαδικτυακή βάση 

δεδοµένων της European Economy. Στην συνέχεια για την κάθε χώρα ξεχωριστά µε βάση την 

θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία, εκτιµήθηκαν τρείς συναρτήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν για 



 

113 | Σ ε λ ί δ α  

 

την ικανότητα τους µε τους πιο διαδεδοµένους διαγνωστικούς ελέγχους και κρίθηκαν κατάλληλες 

ώστε να συµπεριληφθούν στα µακροοικονοµικά µοντέλα που κατασκευάσαµε. Οι συναρτήσεις 

αυτές, οι οποίες είχαν σαν ενδογενείς µεταβλητές την κατανάλωση (CCO), τις επενδύσεις (ICO) 

και τις δηµόσιες δαπάνες (GCO), εκτιµήθηκαν µε την µέθοδο 2SLS σαν ένα σύστηµα ταυτόχρονων 

εξισώσεων και µετά τον απαραίτητο έλεγχο χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή των µοντέλων µας. 

Ακολούθως συνεχίσαµε µε την προσοµοίωση των µοντέλων µας και παρατηρήσαµε µε την 

βοήθεια των διαγραµµάτων, ότι έχουν την ικανότητα να αναπαραστήσουν ρεαλιστικά την 

πραγµατικότητα, καθώς οι εκτιµήσεις που δίνουν ακολουθούν αρκετά πιστά τις πραγµατικές τιµές 

ακόµα και στην περίπτωση που οι µεταβολές ήταν απότοµες και µεγάλες. Τέλος µε την βοήθεια 

των µοντέλων που εκτιµήθηκαν έγινε ανάλυση ευαισθησίας µε την βοήθεια σεναρίων ώστε να 

ελεγχθεί η ευαισθησία των ενδογενών µεταβλητών σε µεταβολές των εξωγενών µεταβλητών του 

συστήµατός µας. 

Συγκρίνοντας τα µακροοικονοµικά µοντέλα που εκτιµήσαµε για την Μ. Βρετανία και την 

Ιταλία, αλλά και τα διαγράµµατα ανάλυσης ευαισθησίας µπορούµε να καταλήξουµε σε χρήσιµα 

συµπεράσµατα. Καταρχήν µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η διάρθρωση των συναρτήσεων σε 

κάθε µοντέλο, για κάθε χώρα, διαφοροποιείται. Η ιδιωτική κατανάλωση και στις δυο χώρες 

βλέπουµε πως εξαρτάται άµεσα από την µεταβολή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος. 

Συνεπώς, όταν µεταβληθεί η κατανάλωση αντίστοιχα προς την ίδια κατεύθυνση θα µεταβληθεί και 

το εισόδηµα. Το ίδιο συµβαίνει και µεταξύ των επενδύσεων και του εισοδήµατος. Οι δηµόσιες 

δαπάνες επιπρόσθετα, έχουν θετική σχέση µε το εισόδηµα. Επίσης η ιδιωτική κατανάλωση αλλά 

και οι επενδύσεις και οι δηµόσιες δαπάνες παρατηρούµε οι εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την 

µεταβολή της προηγούµενης περιόδου. 

Η ανάλυση ευαισθησίας µας βοηθά να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα, όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα που θα είχε η εφαρµογή µίας κοινής οικονοµικής πολιτικής της αύξησης των φόρων 

και στις δυο χώρες που µελετούµε. Ένας κοινός σχεδιασµός οικονοµικής πολιτικής, της αύξησης 

της µεταβλητής TAX, του ρυθµού µεταβολής δηλαδή του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, δεν θα 

είχε τα ίδια αποτελέσµατα στις δυο χώρες. Συγκεκριµένα, αυτό που παρατηρούµε στη Ιταλία είναι 

ότι οι µεταβλητές κατανάλωση και επενδύσεις κατά τα έτη κοντά στο 1985 όπου και έγινε η 

µεταβολή του ύψους 10% στους φόρους παρουσιάζουν µια σηµαντική κάθοδο και αµέσως µετά και 

πάλι άνοδο. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει για την µεταβλητή δηµόσιες δαπάνες. Στη συνέχεια τα 

επόµενα έτη το υπόδειγµα επανέρχεται στην αρχική ισορροπία και σταθεροποιείται. Όσον αφορά 

το Ηνωµένο Βασίλειο, δεν µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα καθώς παρατηρούµε ότι 
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µια µεταβολή στη φορολογία το έτος 1985 δεν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις υπόλοιπες 

µεταβλητές λόγω της χρονικής υστέρησης που χρησιµοποιήσαµε στο υπόδειγµά µας. 

Στα χρόνια που διανύουµε οι προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν τα κράτη σε κοινωνικό 

και οικονοµικό επίπεδο είναι πολλές. Ο όρος παγκοσµιοποίηση γίνεται πλέον αισθητός στην 

καθηµερινή µας ζωή. Τα οικονοµικά σύνορα που χωρίζουν τα κράτη έχουν αρχίσει να 

καταργούνται και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ευρώπης, πλέον υπάρχει µία ενιαία αγορά. Αυτά 

τα δεδοµένα καθιστούν πλέον απαραίτητη την µελέτη της οικονοµίας ενός κράτους σε σύγκριση µε 

των υπολοίπων. Για αυτόν τον λόγο θεωρήθηκε σκόπιµο στα µακροοικονοµικά µοντέλα που 

εκτιµήθηκαν στην εργασία αυτή να χρησιµοποιηθούν ως εξωγενείς, µεταβλητές όπως οι δηµόσιες 

δαπάνες των δυο χωρών ώστε να προσδιοριστούν οι µεταβλητές που µας ενδιαφέρουν. 

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία µία αύξηση της φορολογίας µπορεί να µεταβάλλει το 

επίπεδο του εισοδήµατος και συγκεκριµένα να το µειώσει. Επιπλέον µια αύξηση του οικονοµικού 

συντελεστή φορολογία οδηγεί επίσης σε µια µείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των 

επενδύσεων. 

Για να αυξήσει η οικονοµία το εισόδηµά της ο µόνος τρόπος είναι η αύξηση των δηµοσίων 

επενδυτικών δαπανών και η µείωση των φορολογικών συντελεστών, ώστε να αυξηθεί το εισόδηµα. 

Η απλοϊκή άποψη ότι η µείωση του ελλείµµατος θα επιτευχθεί µε µείωση των δαπανών ή αύξηση 

των φόρων θα µειώσει το εισόδηµα και θα αποµακρυνθεί δραµατικά από το επίπεδο πλήρους 

απασχόλησης. Αντίθετα, η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η αύξηση των δηµοσίων 

επενδυτικών δαπανών θα συµβάλλει στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, στην ενίσχυση της 

κατανάλωσης και τελικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και τη µείωση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών µπορεί να επικεντρωθεί 

στην έµµεση φορολογία και στη φορολογία εισοδήµατος από εργασία (φυσικών προσώπων), ενώ η 

ενίσχυση των δηµοσίων επενδύσεων στα αυτοχρηµατοδοτούµενα ή συγχρηµατοδοτούµενα µε 

κοινοτικούς πόρους έργα. 

Οι συνεχόµενες αυξήσεις στην τιµή που πετρελαίου που παρατηρούνται πρόσφατα, οι οποίες 

συνοδεύονται από µεγάλες αυξήσεις στα επίπεδα των τιµών διεθνώς καθιστούν επίκαιρη την 

περαιτέρω έρευνα. Μία πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι ο εµπλουτισµός των 

µακροοικονοµικών µοντέλων που εκτιµήθηκαν σε αυτήν την εργασία, µε ενεργειακές µεταβλητές, 

όπως η τιµή του πετρελαίου, ή του φυσικού αερίου ώστε να βοηθήσουν στον σχεδιασµό 

οικονοµικών πολιτικών στοχευόµενων στην αποφυγή µία πιθανής µελλοντικής ενεργειακής και 

οικονοµικής κρίσης.  
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