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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια εµπειρική έρευνα για τη σχέση των δηµοσίων
δαπανών και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πιο
συγκεκριµένα εξετάζεται η ισχύς του νόµου του Wagner για τις χώρες αυτές.
Βασίστηκε σε ετήσια στοιχεία που πάρθηκαν από τη Eurostat και αφορούν
την χρονική περίοδο 1995-2012. Για την πραγµατοποίησή της χρησιµοποιήθηκε ως
κύριο εργαλείο το οικονοµετρικό πακέτο Eviews.
Ο νόµος του Wagner εν τέλει φαίνεται να επιβεβαιώνεται και για τις τρεις
αυτές χώρες. Αποδεικνύεται έτσι µία µακροπρόθεσµη σχέση δηµοσίων δαπανών και
οικονοµικής ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: νόµος του Wagner, εµπειρική µελέτη, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία

ABSTRACT
This essay demonstrates an empirical research on the relationship between public
spending and growth in Greece, Spain and Portugal. More specifically, the power of
Wagner’s law is investigated for these countries.
It is based on annual data derived from Eurostat database and refer to 19952012 time period. For the completion of the research and the analysis of the data it is
used the econometric package Eviews.
Wagner’s law seems to be confirmed for all the three countries. As a result, a
long lasting relationship between public expenses and economic growth is proven.
Key words: Wagner’s Law, empirical study, Greece, Spain, Portugal
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή στο θέµα της εργασίας
1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος
Ο νόµος του Wagner έχει αποτελέσει το αντικείµενο εντατικών ερευνών, ειδικά κατά
τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου, δεδοµένου ότι η συρρίκνωση του δηµόσιου
τοµέα υπέρ της ιδιωτικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων είναι γεγονός.
Πιο συγκεκριµένα, ο νόµος αυτός δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας της οικονοµικής ανάπτυξης, η οικονοµική δραστηριότητα του κράτους
αυξάνεται σε σχέση µε την ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, τα
υψηλότερα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης απαιτούν και υψηλότερα επίπεδα
δηµόσιων δαπανών. Γενικά η επέκταση δηµόσιου τοµέα λειτουργεί ως µέσο για
περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη.
Η εξέταση της ισχύος του νόµου του Wagner είναι σήµερα ενδιαφέρουσα
επειδή, αν και οι περισσότερες κυβερνήσεις χωρών, ειδικά από τα µέσα της δεκαετίας
του '80, έχουν εφαρµόσει περιοριστική δηµόσια πολιτική δραστηριότητας, το µερίδιο
κρατικής δαπάνης σε αυτές τις χώρες αυξάνεται συνεχώς. (S. Karagianni, M.
Pempetzoglou, S. Strikou, 2002)
Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε την εµπειρική µελέτη της
εφαρµογής του νόµου του Wagner για τρεις ευρωπαϊκές χώρες που διανύουν µία
ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµικά περίοδο: για την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Πορτογαλία. Η µελέτη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού κάθε
συµπέρασµα µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο για τον σχεδιασµό µίας πολιτικής
ανάπτυξης µε στόχο τη βελτίωση της οικονοµίας των προαναφερθεισών χωρών.

1.2 Σκοπός και στόχοι
Ο βασικός ερευνητικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εφαρµογή του νόµου
του Wagner στις οικονοµίες της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ως
δευτερεύον στόχος µπορεί να τεθεί η γενίκευση της εφαρµογής ή µη του νόµου αυτού
σε χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης.
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1.3 ∆ιάρθρωση
Η διάρθρωση της εργασίας αποτελείται από διακριτά κεφάλαια, τα οποία
ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στον ερευνητικό σκοπό της εργασίας.
Στο 1ο Κεφάλαιο αιτιολογείται ο λόγος επιλογής του συγκεκριµένου
ερευνητικού θέµατος και παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός του παρόντος πονήµατος
έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει εκ των προτέρων τη βασική γραµµή της
ερευνητικής εργασίας.
Στο 2ο Κεφάλαιο παρατίθεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή των τριών
εξεταζόµενων χωρών, δίνοντας σηµαντικά ιστορικά, οικονοµικά αλλά και κοινωνικά
στοιχεία. Η αναδροµή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την τεκµηρίωση της παρούσας
εργασίας, αφού οι ιστορικές και οικονοµικές εξελίξεις των ετών που εξετάζονται
επηρεάζουν σηµαντικά τις παραµέτρους των υποδειγµάτων.
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ο νόµος του Wagner, την εµπειρική ισχύ του
οποίου καλούµαστε να αποδείξουµε. Αρχικά, γίνεται µία εισαγωγή στις κρατικές
δαπάνες και την οικονοµική ανάπτυξη, έννοιες κλειδί για την κατανόηση του νόµου
αυτού. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εκτενής περιγραφή του νόµου, η σηµασία του,
καθώς και οι µαθηµατικές του µορφές.
Στο 4ο κεφάλαιο προβάλλονται µε κάθε λεπτοµέρεια οι µεταβλητές που
χρησιµοποιεί ο νόµος του Wagner, δηλαδή οι κρατικές δαπάνες και το ακαθάριστο
εγχώριο

προϊόν,

για

κάθε

µια

χώρα

ξεχωριστά.

Επίσης,

απεικονίζονται

διαγραµµατικά και σχολιάζονται µε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής.
Στο 5ο κεφάλαιο το υπόδειγµα εξειδικεύεται. Στο κεφάλαιο αυτό
διατυπώνονται αρχικά οι υποθέσεις για την εφαρµογή της ανάλυσης παλινδρόµησης.
Έπειτα, παρουσιάζεται για κάθε χώρα η παλινδρόµηση του υποδείγµατος και γίνονται
οι έλεγχοι σηµαντικότητας των µεταβλητών. Επιπρόσθετα γίνεται έλεγχος της
σηµαντικότητας του συντελεστή προσδιορισµού R2.
Στο 6ο κεφάλαιο γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα κατάλοιπα των
υποδειγµάτων. Συγκεκριµένα εξετάζονται η αυτοσυσχέτιση, η ετεροσκεδαστικότητα
και η κανονικότητα των καταλοίπων.
Τέλος στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εµπειρικής
έρευνας.
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Στα παραρτήµατα παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες για κάθε χώρα µε τα
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και πίνακες µε την τροποποιηµένη
λογαριθµική τους µορφή η οποία χρησιµοποιήθηκε στα υποδείγµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ιστορική αναδροµή των οικονοµιών των
εξεταζόµενων χωρών

2.1 Η οικονοµία της Ελλάδας

Η ελληνική οικονοµία µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και τον Εµφύλιο που
ακολούθησε (1946-49), παρουσίασε εντυπωσιακούς ρυθµούς ανόδου. Το γεγονός
όµως αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι ξεκίνησε από πολύ χαµηλή βάση.
Παρουσιάστηκε µία συνεχής σύγκλιση µε τις δυτικές, ανεπτυγµένες χώρες, η οποία
διακόπηκε απότοµα το 1973, λόγω της πρώτης µεγάλης πετρελαϊκής κρίσης, η οποία
είχε ως αποτέλεσµα και την πτώση της χούντας. Η κατάσταση έγινε ακόµη χειρότερη
το 1979 µε την εµφάνιση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης. (Καζάκος, 2009)
Πιο συγκεκριµένα, η περίοδος 1975-79 χαρακτηρίζεται από χαµηλότερους
ρυθµούς ανάπτυξης σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο 1962-73. Παράλληλα
είναι εµφανή τα αποτελέσµατα της παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης (ψηλοί ρυθµοί
πληθωρισµού, ανεργία κλπ.), η οποία προσλαµβάνει το χαρακτήρα µιας κρίσης
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου: το επενδυµένο κεφάλαιο στην οικονοµία «πλεονάζει»,
δηλαδή τα κέρδη που παράγονται µε τη χρήση του δεν επαρκούν για να
εξασφαλίσουν ικανοποιητικούς ρυθµούς κερδοφορίας, επένδυσης και µεγέθυνσης
(Ιωακείµογλου - Μηλιός 1990). Καθώς όµως οι ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης της
ελληνικής οικονοµίας εξακολουθούσαν να είναι εµφανώς ψηλότεροι από τους
αντίστοιχους ρυθµούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (4,7% έναντι 3,0%), η περίοδος
1975-79 αποτελεί µάλλον µεταβατική φάση στη διαδικασία εκδήλωσης της κρίσης.
Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ότι και η περίοδος αυτή εντάσσεται στη µακρά
µεταπολεµική φάση πραγµατικής σύγκλισης της ελληνικής οικονοµίας προς τις
περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµίες της ∆υτικής Ευρώπης.
Η περίοδος 1980-95 χαρακτηρίζεται από πτώση όλων των δεικτών µε βάση
τους οποίους µπορεί να µελετηθεί η εξέλιξη και ο δυναµισµός της οικονοµίας, καθώς
και από χαµηλές τιµές του ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ. Μία τάση προς βελτίωση
παρατηρήθηκε µόνο στο τέλος της περιόδου. Η διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων
επενδύσεων θεωρείται καθοριστική για τις φάσεις µεγέθυνσης της Ελληνικής
Οικονοµίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο δείκτης αυτός αρχίζει να φθίνει
και διατηρείται σε σχετικά χαµηλές τιµές την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του
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1980, για να ακολουθήσει κατόπιν η περίοδος ραγδαίας µείωσης του δείκτη: 1985-96.
Η περίοδος αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί ως η καθαυτό φάση της κρίσης
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στην Ελλάδα.
Από το 1996 παρ’ όλα αυτά οι ρυθµοί µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας
(ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση) σταθεροποιούνται σε επίπεδα
υψηλότερα εκείνων των περισσότερων χωρών του αναπτυγµένου κόσµου και
ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επίσης, η µακροχρόνια τάση των
επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ µεταβάλλεται και µετατρέπεται σε ανοδική. Αυτό
είναι ένα σηµείο σηµαντικής διαφοροποίησης ως προς τον µέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος
δεν επιδεικνύει σηµεία ανάκαµψης. Η βελτίωση της επενδυτικής επίδοσης στην
Ελλάδα συνεχίζεται επί σειρά ετών και έτσι θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη
µονιµότερων αλλαγών στην ελληνική οικονοµία. Ο καινούργιος µηχανολογικός
εξοπλισµός µεταφέρει τις νέες τεχνολογίες στις παραγωγικές διαδικασίες και µε
αυτόν τον τρόπο αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, η περίοδος 19962008 συνιστά φάση πραγµατικής σύγκλισης (δηλαδή κάλυψης της αναπτυξιακής
διαφοράς) της ελληνικής οικονοµίας ως προς τις περισσότερο αναπτυγµένες
οικονοµίες της ΕΕ.
Η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται σήµερα στην Ελλάδα σε αρκετά
υψηλό σηµείο. Ανέρχεται σε 92% περίπου του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 15 «παραδοσιακών» χωρών, δηλαδή των πλέον προηγµένων οικονοµιών της
ηπείρου. Επίσης είναι υψηλότερη από το πενταπλάσιο της παραγωγικότητας εργασίας
της χώρας κατά το 1960. Η µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας έχει
µετατραπεί και σε µεγάλη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το 2007 το ΑΕΠ ανά
κάτοικο, ως αγοραστική δύναµη, ήταν υψηλότερο κατά 4,5 φορές από το αντίστοιχο
µέγεθος του 1960. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
(International Monetary Fund (2009): World Economic Outlook Database- October
2009), το 2008 η Ελλάδα, µε 30.681 δολάρια αγοραστικής δύναµης –ΡΡΡ– ανά
κάτοικο, κατατάσσεται 22η µεταξύ των 33 «προηγµένων οικονοµιών» του πλανήτη.
Η διαχρονική εξέλιξη της απόδοσης του κεφαλαίου, που αντανακλά το
ποσοστό κέρδους, ακολουθεί επίσης κατά την περίοδο αυτή ανοδική πορεία. Ο
δείκτης της κερδοφορίας βρισκόταν στο τέλος του 2007 (πριν εκδηλωθεί η διεθνής
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση) στα µέσα επίπεδα της περιόδου 1961-1973.
Το µερίδιο της εργασίας στην προστιθέµενη αξία ακολουθεί, µε διακυµάνσεις,
πτωτική πορεία από τις αρχές το 1983, δηλαδή τόσο στην προηγούµενη φάση της
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οικονοµικής στασιµότητας, όσο και στην µετέπειτα φάση οικονοµικής ανόδου και
συγκριτικά γρήγορης µεγέθυνσης (1996-2008). Η εξέλιξη αυτή περιγράφει µια
θεαµατική αναδιανοµή του προϊόντος σε βάρος της εργασίας. Το εισοδηµατικό
µερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ στην Ελλάδα, βρισκόταν µεταξύ 70%-75% κατά το
1978-1983, στα επίπεδα του 65%-70% το 1984-1990, ενώ µειώθηκε θεαµατικά κατά
την τριετία 1991-1993 και σταθεροποιήθηκε περί το επίπεδο του 62% από το 1994.
Αντιστρόφως, µεγάλη αύξηση σηµειώθηκε στα κέρδη, τους τόκους και τις
προσόδους, δηλαδή στα εισοδήµατα της ιδιοκτησίας.
Η οικονοµική πολιτική που ασκήθηκε κατά τα είκοσι τελευταία χρόνια,
οδήγησε αφενός µεν στην πρωτογενή αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των
εργαζοµένων (καθώς οι µισθοί δεν ωφελούνταν παρά οριακά από τη γρήγορη αύξηση
της παραγωγικότητας, τα οφέλη της οποίας καρπωνόταν το κεφάλαιο), αφετέρου δε
µείωσε τους φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών και αύξησε τους συντελεστές
επί των εισοδηµάτων της εργασίας. Εφάρµοσε δηλαδή, µειωµένους φορολογικούς
συντελεστές στο αυξανόµενο µερίδιο των κερδών και αυξηµένους συντελεστές στο
µειούµενο µερίδιο της εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, τα φορολογικά έσοδα να
µειωθούν έναντι αυτών που θα υπήρχαν εάν οι αυξηµένοι φορολογικοί συντελεστές
εφαρµόζονταν επί του αυξανόµενου µεριδίου του ΑΕΠ (δηλαδή επί των κερδών, των
τόκων και των προσόδων) ή εάν έστω οι συντελεστές αυτοί είχαν παραµείνει στα
προηγούµενά τους επίπεδα.
Η φορολογική πολιτική λειτούργησε δηλαδή ως µια δεύτερη διαδικασία
αναδιανοµής σε βάρος της εργασίας (των µισθών) και υπέρ του κεφαλαίου (των
κερδών και των ψηλών εισοδηµάτων). Ως αποτέλεσµα και των δύο διαδικασιών
αναδιανοµής, οι δείκτες εισοδηµατικής ανισότητας στην ΕΕ κατατάσσουν την
Ελλάδα σε µια από τις χειρότερες θέσεις: το εισόδηµα των 20% περισσότερο
εύπορων Ελλήνων είναι περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδηµα των 20%
λιγότερο εύπορων Ελλήνων. Μόνον η Ρουµανία, η Πορτογαλία, και η Λετονία
παρουσιάζουν δείκτες εισοδηµατικής ανισότητας υψηλότερους από την Ελλάδα.
Οι εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από
τις υψηλές εξαγωγές υπηρεσιών από τον τουριστικό κλάδο και την εµπορική
ναυτιλία. Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 20% του παγκόσµιου στόλου των
τάνκερ και το 23% του παγκόσµιου στόλου για τη µεταφορά ξηρού φορτίου.
Εντούτοις, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας παραµένει
καθ’ όλη τη µεταπολεµική περίοδο ελλειµµατικό. Μετά από µια µεγάλη επιδείνωση
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κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του ’90 είχε σταθεροποιηθεί γύρω στο -7,5% του
ΑΕΠ µέχρι το 2003, για να να εκτιναχθεί στο -10,5% το 2007. Η επιδείνωση αυτή
σχετίζεται πρώτον, µε την ταχύτερη οικονοµική µεγέθυνση στην Ελλάδα σε σύγκριση
µε τις άλλες ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου - άρα και µε τη συγκριτικά ταχύτερη
αύξηση της ζήτησης για εισαγόµενα προϊόντα στην Ελλάδα, δεύτερον, µε τις
υψηλότερες επενδύσεις στην Ελλάδα (ιδιαίτερα σε µηχανικό εξοπλισµό, ο οποίος
είναι σε µεγάλο βαθµό εισαγόµενος), τρίτον, µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου
και τέταρτον µε τη σταδιακή απώλεια της ανταγωνιστικότητας πολλών ελληνικών
προϊόντων, λόγω κυρίως του σχετικά υψηλότερου πληθωρισµού σε καθεστώς
σταθερών ονοµαστικών ισοτιµιών (πραγµατική «ανατίµηση» των εγχωρίως
παραγοµένων προϊόντων). ( http://users.ntua.gr/jmilios/Oikonomia_Eikostos1ab.pdf )
Η 01/01/2002 θεωρείται ηµεροµηνία σταθµός για την ελληνική οικονοµία,
µιας και από εκείνη την ηµέρα η Ελλάδα υιοθέτησε το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα, το
ευρώ. Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έγινε σταδιακά το 2001 µετά από
επιτυχή πορεία προσαρµογής των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την ικανοποίηση
κατά τη διάρκεια του 2000 των τεσσάρων από τα πέντε κριτήρια της συνθήκης του
Μάαστριχτ. Τα κριτήρια αυτά ήταν ο πληθωρισµός, το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης,
το δηµόσιο χρέος, ο µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών και το µακροπρόθεσµο
επιτόκιο δανεισµού.
Μετά την καθιέρωση του ευρώ ως εθνικό νόµισµα, το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν συνέχισε να αυξάνεται µε ρυθµούς άνω του ευρωπαϊκού µέσου όρου, κυρίως
λόγω των επενδύσεων σε υποδοµές που σχετίζονταν µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες
που διεξήχθησαν στην Αθήνα το 2004. Ένας άλλος πιθανός παράγοντας που οδήγησε
στην αυξητική πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι η ευκολία
πρόσβασης σε πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες.
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα από το 2001 ως το 2005 παρατηρήθηκε να
παραβιάζει το κριτήριο για έλλειµµα κάτω από το 3% του Σύµφωνου Σταθερότητας.
Αυτή η συµφωνία έχει ως σκοπό να διασφαλίζει ότι τα κράτη µετά την ένταξή τους
στην ευρωζώνη συνεχίζουν να τηρούν τα κριτήρια της συνθήκης του Μάαστριχτ.
Γύρω στα τέλη του 2009 µε αρχές του 2010, λόγω του συνδυασµού διεθνών
(οικονοµική κρίση) και τοπικών (υπέρµετρες δαπάνες λόγω των επικείµενων εκλογών
του 2009) παραγόντων, η ελληνική οικονοµία βρέθηκε στη δυσµενή θέση να
αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, καθώς παρουσίασε το δεύτερο
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µεγαλύτερο ετήσιο έλλειµµα κρατικού προϋπολογισµού και το δεύτερο µεγαλύτερο
δηµόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γενικά, η Ελλάδα είναι µία ανεπτυγµένη χώρα µε υψηλό επίπεδο διαβίωσης
και πολύ υψηλό ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα κατατάχθηκε 22η
στον κόσµο το 2010 (Country Fact Sheets- Greece, 2009) και 22η στον δείκτη του
The Economist του 2005 (The Economist Intelligence Unit’s, 2005) για την ποιότητα
ζωής που παρέχει παγκοσµίως.
Οι βασικοί κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας είναι ο τουρισµός, η ναυτιλία, η
βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων, η επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χηµικά,
τα προϊόντα µετάλλου και οι µονάδες διύλισης πετρελαίου.
Σύµφωνα µε τη Eurostat το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
Ελλάδας ήταν ίσο µε το 94% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 (GDP
per inhabitant in purchasing power standards. Eurostat, 2009-12-15). Η µεγέθυνση
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδος είναι επιπρόσθετα, κατά µέσο
όρο, από το 1990 υψηλότερη από αυτόν του µέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σηµαντικά
προβλήµατα, όπως η αύξηση της ανεργίας, η αυξηµένη γραφειοκρατία και η
διαφθορά. ( Riots in Greece: Anarchy in Athens, The Economist)
Το 2009 η Ελλάδα είχε πλέον τη δεύτερη χαµηλότερη κατάταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας (µετά την
Πολωνία), ενώ κατατάσσεται 81η σε παγκόσµιο επίπεδο (Country rankings for trade,
business, fiscal, monetary, financial, labor and investment freedoms). Γενικότερα, η
χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονοµικής διαφθοράς όπως
προαναφέρθηκε και χαµηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά µε τους Ευρωπαίους
εταίρους της. ( http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf )
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρέασε καθοριστικά την ελληνική
οικονοµία. Έτσι, ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας γύρισε σε αρνητικό πρόσηµο
το 2009, για πρώτη φορά µετά το 1993 (European Commission, Economic Forecast –
Spring 2009). Ένα από τα πρώτα σηµάδια της επικείµενης κρίσης ήταν ότι η
αναλογία ιδιωτικών δανείων προς τις καταθέσεις ξεπέρασε τιε 100 µονάδες κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2007.
( http://stocks.pathfinder.gr/news/560812.html )
Ο συνδυασµός λοιπόν της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και των εσωτερικών
παραγόντων, οδήγησε την ελληνική οικονοµία στην πιο σοβαρή της κρίση µετά το
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1993, µε το υψηλότερο δηµόσιο έλλειµµα και το δεύτερο υψηλότερο χρέος,
εκφρασµένο σε ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το δηµόσιο έλλειµµα το 2009 έφτασε το 15,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος και τα αυξανόµενα επίπεδα χρέους εκτοξεύθηκαν στο 127,1% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Charter, 2010). Αυτοί οι δύο σηµαντικοί
παράγοντες οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισµού, που προκάλεσε σοβαρή
οικονοµική κρίση. Έτσι, η Ελλάδα έφτασε να προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό
δηµόσιο έλλειµµά της στα ίχνη µίας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Το εργατικό δυναµικό της Ελλάδας φθάνει περίπου τα 4,9 εκατοµµύρια και
θεωρείται δε ότι είναι το δεύτερο πιο σκληρά εργαζόµενα ανάµεσα στις χώρες του
ΟΟΣΑ µετά τη Νότιο Κορέα. Σύµφωνα µε το Κέντρο Ανάπτυξης του Γκρόνιγκεν,
µεταξύ 1995 και 2005, η Ελλάδα ήταν η χώρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό ωρών
εργασίας ανά εργαζόµενο ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριµένα, οι
Έλληνες εργάστηκαν κατά µέσο όρο 1900 ώρες ανά έτος, ακολουθούµενοι από τους
Ισπανούς µε µέσο όρο 1800 ώρες ανά έτος (Olson, 2008, e-go.gr, 2008).
Έτσι λοιπόν, φθάνοντας στο 2010 παρατηρήθηκε αυξηµένη ανησυχία για το
υπερβάλλον δηµόσιο χρέος. Χαρακτηριστικά το Οικονοµικό Συµβούλιο ΚαναδάΕυρώπης, ισχυρίστηκε ότι η δυσµενής θέση µερικών χωρών της Ευρωζώνης ήταν
αποτέλεσµα µίας δεκαετίας Κεϊνσιανων πολιτικών δανεισµού που επιδίωξαν οι
τοπικοί φορείς µαζί µε τους κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί
οικονοµολόγοι πρότειναν την επιβολή ενός συνόλου διαρθρωτικών πολιτικών για τον
έλεγχο του δηµόσιου χρέους, όπως την επιβολή περιοριστικών µέτρων και
υψηλότερων φόρων. Κάποιοι Γερµανοί πολιτικοί έφτασαν ακόµη και στο σηµείο να
ισχυριστούν ότι τα επείγοντα µέτρα θα έπρεπε να περιλαµβάνουν σκληρές ποινές στις
χώρες που λαµβάνουν κοινοτική βοήθεια, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Παρ’ όλα
αυτά τα παραπάνω σχέδια απορρίφθηκαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως η
Γαλλία, λόγω της παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας των κρατών µελών.
Τελικά τον Μάιο του 2010 υπογράφηκε το Μνηµόνιο µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ώστε να καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας.
( http://www.canadianeuropean.com )
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2.2 Η οικονοµία της Ισπανίας

Η οικονοµία της Ισπανίας είναι, βάσει του ονοµαστικού ΑΕΠ, η 13η µεγαλύτερη
οικονοµία στον κόσµο, η πέµπτη µεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η τέταρτη
µεγαλύτερη στην Ευρωζώνη. Η Ισπανία θεωρείται µία από τις 23 πιο ανεπτυγµένες
χώρες του κόσµου, και συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών της πολύ υψηλής
ανάπτυξης. (Official report on Spanish recent Macroeconomics, including tables and
graphics, 2008)
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Ισπανία βασιζόταν ακόµη κυρίως στην γεωργία.
Σύγχρονη βιοµηχανία υπήρχε µόνο στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας γύρω από
τη Βαρκελώνη στην Καταλονία και στις µεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Βάσκων
στις επαρχίες. Αλλά ακόµη και µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µόνο η Καταλονία
και οι δύο κύριες επαρχίες των Βάσκων, Vizcaya και Guipuzcoa, κατόρθωσαν να
κάνουν την αξία της µεταποιητικής παραγωγής το 1920, να υπερβεί εκείνη της
γεωργικής παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η γεωργική παραγωγικότητα ήταν γενικά
χαµηλή σε σύγκριση µε εκείνη άλλων χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, λόγω µιας
σειράς ελλείψεων, όπως έλλειψη τεχνολογίας, έλλειψη µεγάλων αρδευτικών έργων,
ανεπαρκείς αγροτικές πιστωτικές διευκολύνσεις, ξεπερασµένες πρακτικές, καθώς και
προβληµατικά και δύσκολα εδάφη, αναξιόπιστο κλίµα, αλλά και αποµόνωση και
δύσκολη µεταφορά στο εσωτερικό της χώρας.
Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ήταν σχετικά ανεκµετάλλευτα. Η Τράπεζα
της Ισπανίας (Banco de España) ήταν ακόµη δηµοσίων καθηκόντων και
περιορίζονταν στην έκδοση του νοµίσµατος και την παροχή κονδυλίων για
δραστηριότητες του κράτους. Το κράτος περιορίστηκε σε µεγάλο βαθµό σε
παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η άµυνα και η διατήρηση της τάξης και της
δικαιοσύνης. Η κατασκευή δρόµων, η εκπαίδευση και µερικές δραστηριότητες
πρόνοιας ήταν οι µόνες δηµόσιες υπηρεσίες που είχαν αισθητό αντίκτυπο στην
οικονοµία.
Το 1923 ο βασιλιάς Αλφόνσος Η’ βοήθησε τον αριστοκράτη Miguel Primo de
Rivera να πάρει την εξουσία µε κίνηµα και να καταλύσει την Α’ Ισπανική
∆ηµοκρατία. Ο Ριβέρα εφάρµοσε αγροτική πολιτική µε αρδευτικά έργα που
µετέτρεψαν τον άγονο Νότο σε περιβόλι και κράτησε την Ισπανία µακριά από τον Α’
Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο προστατευτισµός κι ο κρατικός έλεγχος της οικονοµίας
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οδήγησε σε µια προσωρινή οικονοµική ανάκαµψη. Η τύχη του τον εγκατέλειψε όµως
όταν επέβαλε στους πλούσιους βαρύ φόρο, την εποχή αµέσως µετά το Κραχ του
1929, ενώ δέχθηκε ισχυρή κριτική από τους τραπεζίτες που εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για τα κρατικά δάνεια.
Η προσπάθεια για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος, του κόστισε την
υποστήριξη του στρατού κι έτσι ο βασιλιάς τον εξεδίωξε και προκήρυξε εκλογές.
Απεβίωσε στην εξορία την 16η Μαρτίου 1930.
Στη συνέχεια, κατά την περίοδο 1931-1936, δηµοκρατική κυβέρνηση
αντικατέστησε την µοναρχία, κληρονοµώντας όµως και µια διεθνή οικονοµική κρίση.
Τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις κατά την περίοδο αυτή απέτυχαν να εκτελέσουν
πολλές µεταρρυθµίσεις, όπως η µεταρρύθµιση της γης. Οι γενικές απεργίες ήταν
συχνό φαινόµενο και η οικονοµία παρέµενε στάσιµη.
Κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εµφυλίου πολέµου (1936-39) που
ακολούθησε, πρωτεύον πρόσωπο ήταν ο δικτάτορας Franco που κυβέρνησε σχεδόν
µέχρι τον θάνατό του, το 1975. Η χώρα χωρίζεται σε δύο διαφορετικές κεντρικές
οικονοµίες, οι οποίες προσανατολίζονται προς την πολεµική βιοµηχανία. Σύµφωνα µε
µία έρευνα, η ανάπτυξη βλάπτεται κατά τη διάρκεια των εµφυλίων πολέµων λόγω της
συρρίκνωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση
της Ισπανικής οικονοµίας. (Weinstein, J and Imai, K. Measuring the Economic
Impact of Civil Wars, 2000)
Από τότε και έπειτα η Ισπανία πέρασε από ισχυρές πολιτικές και οικονοµικές
αλλαγές κατά το χρονικό διάστηµα 1959-1973. Πιο συγκεκριµένα, κατά την περίοδο
αυτή η Ισπανία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα οικονοµικό θαύµα λόγω της
ραγδαίας οικονοµικής της ανάπτυξης, που ως ένα βαθµό οφείλεται και στο γεγονός
οτι ο Franco την κράτησε µακριά κι από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η περίοδος αυτή
ξεκίνησε για τη χώρα µε πτώση της δικτατορίας και στη συνέχεια µε διαδοχικά
καθεστώτα µοναρχίας και κοινοβουλευτικής µοναρχίας. Το 1973 η οικονοµική
ανάπτυξη ανεστάλη λόγω της παγκόσµιας κρίσης του πετρελαίου.
Κατά το χρονικό διάστηµα 1973-1990 η χώρα παρουσίαζε σχετική οικονοµική
σταθερότητα κάνοντας σηµαντικά βήµατα, κυρίως στην εξωτερική της πολιτική.
Ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για την Ισπανία είναι η ένταξή της ως µέλος του ΝΑΤΟ
το 1982.
Μετά από µια ισχυρή ανάκαµψη από την παγκόσµια ύφεση στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 (µε την ανεργία στην χώρα να αγγίζει το 20%), η Ισπανία
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γνώρισε µια έκρηξη σε θέµατα ιδιοκτησίας την περίοδο 1997-2007. Στο απόγειό της,
το 2007, ο κλάδος των κατασκευών είχε επεκταθεί σε ένα τεράστιο ποσοστό της
τάξης του 16% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας και στο
12% της συνολικής απασχόλησης.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς της γερµανικής εφηµερίδας Die Welt, η οικονοµία
της Ισπανίας είχε προοπτικές να ξεπεράσει χώρες όπως η Γερµανία στο κατά
κεφαλήν εισόδηµα µέχρι το 2011. ( No camp grows on both Right and Left, 2008)
Ωστόσο, η τεράστια αύξηση των ακίνητων περιουσιών λειτούργησε ως µειονέκτηµα
και προκάλεσε µια αντίστοιχη αύξηση στα επίπεδα των προσωπικών χρεών. Έτσι οι
ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνταν να παλέψουν σκληρά για να ανταποκριθούν στα νέα
επίπεδα χρέους. Αυτό είχε ως άµεσο αποτέλεσµα το µέσο επίπεδο του χρέους των
νοικοκυριών να τριπλασιαστεί µέσα σε λιγότερο από µια δεκαετία, δηµιουργώντας
ιδιαίτερα µεγάλη πίεση στα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα.
Από το 2005, η µέση αναλογία του χρέους ως προς το εισόδηµα είχε αυξηθεί
στο 125%. Αυτό οφείλεται κυρίως στα ακριβά στεγαστικά δάνεια της εποχής που
συχνά υπερέβαιναν την αξία του ακινήτου. ( Bank of Spain Economic Bulletin, 2005)
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή είχε προβλέψει ότι η Ισπανία θα εισέλθει σε ύφεση
από το τέλος του 2008 ( Recession to hit Germany, UK and Spain, 2008) ενώ ο τότε
υπουργός Οικονοµίας της Ισπανίας, Pedro Solbes, δήλωσε πως η Ισπανία
αντιµετώπιζε τη βαθύτερη ύφεση που έχει εµφανιστεί τον τελευταίο µισό αιώνα.
( Spain faces deepest recession in 50 years, 2009) Σύµφωνα µε την τότε πρόβλεψη
της κυβέρνησης της Ισπανίας, το ποσοστό ανεργίας θα ανέρχονταν στο 16% το 2009,
µε ιδιαίτερα ανησυχητικές αυξητικές τάσεις για το µέλλον, κάτι που επιβεβαιώθηκε
και από τα γεγονότα που ακολούθησαν. ( Mounting joblessness in Spain | And worse
to come, 2009)
Λόγω της οικονοµικής ανάπτυξης και της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε 28 µέλη το 2007, η Ισπανία είχε ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξεως του
105% του µέσου όρου της ΕΕ το 2006, το οποίο τοποθετείται ελαφρώς µπροστά από
την Ιταλία (103%). Σύµφωνα µε τους ρυθµούς ανάπτυξης µετά το 2006, σηµειώθηκε
αξιοσηµείωτη πρόοδος µέχρι τις αρχές του 2008, όταν µε την παγκόσµια οικονοµική
κρίση έσκασε η «φούσκα ακινήτων» στην Ισπανία. ( "Spain (Economy section)", The
World Factbook (CIA), 2009)
Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Μαρία Αθνάρ είχε
εργαστεί µε επιτυχία για να κερδίσει την αποδοχή στην οµάδα των χωρών που
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χρησιµοποιούν το ευρώ το 1999. Η ανεργία ανήλθε στο 7,6% τον Οκτώβριο του
2006, ποσοστό που θεωρείται µικρό σε σύγκριση µε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
και ιδίως συγκριτικά µε τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η ανεργία ανερχόταν
σε ποσοστά πάνω του 20%.
Τα αδύναµα σηµεία της οικονοµίας της Ισπανίας, περιλαµβάνουν υψηλό
πληθωρισµό, ( "Spain's Economy: Closing the Gap". OECD, 2005) ένα µεγάλο
ποσοστό παραοικονοµίας ( FrontPage magazine, 2005), καθώς και ένα προβληµατικό
εκπαιδευτικό σύστηµα. ( OECD report for 2006)
Η «φούσκα των ακινήτων» που είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη από το 1997,
τροφοδοτούµενη από τα χαµηλά επιτόκια και ένα τεράστιο κύµα µετανάστευσης,
κατέρρευσε το 2008, οδηγώντας σε µια αποδυνάµωση της οικονοµίας και στην
εκτίναξης της ανεργίας.
Μεταξύ 2008 και 2012, η οικονοµική άνθηση της δεκαετίας του 2000
αντιστράφηκε, αφήνοντας τουλάχιστον το ένα τέταρτο του εργατικού δυναµικού της
Ισπανίας χωρίς δουλειά µέχρι το 2012. ( "Eurostat -Tables, Graphs and Maps
Interface (TGM) table", 2012)

2.3 Η οικονοµία της Πορτογαλίας
Η οικονοµία της Πορτογαλίας είναι µία µικτή οικονοµία που χαρακτηρίζεται
από υψηλά εισοδήµατα. Στην Παγκόσµια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 η
Πορτογαλία τοποθετείται στην 49η θέση ανάµεσα σε 144 χώρες. Το πορτογαλικό
νόµισµα είναι το ευρώ, το οποίο αντικατέστησε το πορτογαλικό εσκούδο το 1999 ενώ
το πολίτευµά της χώρας είναι η Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία µε
αρχηγό του κράτους τον εκάστοτε πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Οι περισσότερες εισαγωγές της προέρχονται από τις Ευρωπαϊκές χώρες, όπως
την Ισπανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Επιπρόσθετα, οι περισσότερες εξαγωγές της γίνονται προς άλλα µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η είσοδος όµως στον 20ο αιώνα για την Πορτογαλία σηµαδεύεται από
οικονοµική αστάθεια που έχει πολλαπλές συνέπειες τόσο στην πολιτική όσο και στην
κοινωνική ζωή της χώρας, όπως πολιτικές ταραχές, αναστατώσεις στις ένοπλες
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δυνάµεις, εξάρτηση από ξένα οικονοµικά κέντρα και µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα
προς την Αµερική και τις Αφρικανικές αποικίες.
Ο Α’ Παγκόσµιος πόλεµος (1914 – 1918) βρίσκει την Πορτογαλία µε τις
δυνάµεις της Αντάντ από το 1916 ως και τη λήξη του. Μετέπειτα, στην χώρα, η οποία
πλήττονταν από υψηλό πληθωρισµό, µεγάλο δηµόσιο χρέος και χαµηλότατη
οικονοµική ανάπτυξη, εδραιώθηκε τελικά, τον Μάιο του 1926, η δικτατορία
του António de Oliveira Salazar. Το εξαιρετικά αυταρχικό αυτό καθεστώς επιβίωσε
για σαράντα οκτώ χρόνια. Στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο όµως, η χώρα αρνήθηκε (για
πρώτη φορά) να ταυτιστεί µε την εξωτερική πολιτική της Βρετανίας και έµεινε
ουσιαστικά ουδέτερη.
Με την ένταξη της Πορτογαλίας στο ΝΑΤΟ το 1949, το καθεστώς του Salazar
ενισχύθηκε ενώ στο διάστηµα από το 1961 έως το 1974 προσπάθησε να διατηρήσει
µε πολέµους τις αποικίες που της είχαν αποµείνει. Τον Απρίλιο του 1974 όµως έγινε
η λεγόµενη «επανάσταση των γαρυφάλων», ένα αναίµακτο πραξικόπηµα από
αριστερούς στρατιωτικούς που οδήγησαν τη χώρα στη δηµοκρατία. Παράλληλα η
χώρα απέδωσε την ανεξαρτησία στις αποικίες της και έτσι πάνω από ένα
εκατοµµύριο Πορτογάλοι µετανάστες επέστρεψαν στην πατρίδα τους.
Παρ’ όλο τον εκσυγχρονισµό και την ευηµερία που παρουσίαζε η χώρα, το
εκπαιδευτικό της σύστηµα παρουσίαζε σηµαντικές ελλείψεις µέχρι το 2000 - χρονιά
όπου κατάφερε και βελτιώθηκε αισθητά, ακολουθώντας τις σύγχρονές τάσεις.
Ωστόσο, η παραγωγή της χώρας επισκιάστηκε από χαµηλότερου κόστους
παραγωγούς που εµφανίστηκαν στην Κεντρική Ευρώπη και την Ασία. Αυτά τα
προβλήµατα µακροπρόθεσµα εµπόδισαν πολύ την οικονοµική της ανάπτυξη.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια του 20ου αιώνα, έλαβαν χώρα θεσµικές
εξελίξεις που φαινόταν πως υπόσχονται ένα λαµπρό οικονοµικό µέλλον για την
Πορτογαλία. Η χώρα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986 και εντάχθηκε στο
Μηχανισµό Ισοτιµιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος το 1992.
Επίσης, εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) τον Ιανουάριο του
1999 και άρχισε να κυκλοφορεί το ευρώ τον Ιανουάριο του 2002.
Παρόλο που η Πορτογαλία είχε όλα τα εφόδια να αναπτυχθεί περεταίρω, αυτό
δεν έγινε σε ικανοποιητικό βαθµό. Από το 1995 και έπειτα, ξεκινά µία περίοδος
οικονοµικής ύφεσης για την χώρα η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη των
κατάλληλων υποδοµών ( W. Baer, D.A. Diasa, J.B. Duartea, 2012), η οποία
υποβοηθούµενη και από τις διεθνής συγκυρίες διαρκώς βαθαίνει.
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Κάπως έτσι φθάνουµε και στην οικονοµική κρίση του 2008 που εξακολουθεί
να πλήττει την Πορτογαλική οικονοµία, προκαλώντας πληθώρα εσωτερικών
προβληµάτων τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τα επίπεδα του δηµοσίου χρέους, αλλά
και µε τα γενικότερα υπερβολικά επίπεδα χρέους. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση
αντιµετωπίζει δυσκολίες στις προσπάθειές της για τόνωση της οικονοµίας, ενώ
προσπαθεί συνεχώς να κρατήσει το δηµόσιο έλλειµµά της γύρω από τον µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον Απρίλιο του 2011, η Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι θα απευθυνόταν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονοµική βοήθεια ύψους 80 δις ευρώ, µετά από την Ελλάδα
και τη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας. Σύµφωνα δε µε προβλέψεις, η οικονοµία της
Πορτογαλίας δεν θα ανακάµψει σηµαντικά, τουλάχιστον µέχρι το 2014.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Ο νόµος του Wagner

3.1 Οι κρατικές δαπάνες και η οικονοµική ανάπτυξη
Οι δηµόσιες ή κρατικές δαπάνες ορίζονται ως οι πληρωµές που διενεργούν οι
δηµόσιοι φορείς µέσω του προϋπολογισµού µε στόχο την επίτευξη ορισµένων
σκοπών, όπως η άριστη κατανοµή των παραγωγικών µέσων, η δίκαιη διανοµή του
εισοδήµατος, η σταθεροποίηση της οικονοµίας και η οικονοµική µεγέθυνση.
(∆αλαµάγκας, 1999)
Από την άλλη, η οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι τόσο εύκολο να ορισθεί.
Περιληπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι µία
διαδικασία µε την οποία το πραγµατικό εθνικό εισόδηµα µίας χώρας αυξάνει στη
διάρκεια µίας µακράς χρονικής περιόδου. Εποµένως, όταν ο ρυθµός µε τον οποίο
αυξάνεται ο πληθυσµός είναι µικρότερος από τον ρυθµό που αυξάνεται το εισόδηµα,
τότε το κατά κεφαλήν εισόδηµα θα αυξάνεται.
Οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη και µακροχρόνια φαίνεται να συντελούν στην αύξηση των δηµοσίων
δαπανών (∆ριτσάκης, Βαζακίδης, 2003) είναι:
(α) Η αστικοποίηση του πληθυσµού. Η συγκέντρωση του πληθυσµού στα
µεγάλα αστικά κέντρα έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη. Για τον αστικό πληθυσµό, οι κατά κεφαλήν δηµόσιες
δαπάνες είναι συχνά υψηλότερες από τις κατά κεφαλήν δηµόσιες δαπάνες για
τον πληθυσµό της υπαίθρου.
(β) Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και η µεταβολή των
καταναλωτικών προτύπων. Γενικά, η οικονοµική ανάπτυξη συµβάλλει στην
αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. Η αύξηση αυτή, όταν ξεπεράσει τα
επίπεδα όπου ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες, έχει ως αποτέλεσµα την
αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Όσο αυξάνεται το εισόδηµα, ολοένα
και µεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό εισόδηµα που καταναλώνεται
διατίθεται σε δευτερεύοντα είδη κατανάλωσης, όπως τα διαρκή καταναλωτικά
αγαθά, τα ταξίδια, η διασκέδαση και ποικίλες υπηρεσίες. Η ονοµασία «αγαθά
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πολιτισµού» η οποία προσάπτεται στα αγαθά αυτής της κατηγορίας αποδίδει
στην ουσία τη φύση τους. Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο των µη βασικών
ειδών κατανάλωσης είναι ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα της ζήτησης των
αγαθών αυτών είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα. Έτσι, όταν το εισόδηµα
αυξάνεται, η ζήτηση για τα αγαθά αυτά αυξάνεται αναλογικά περισσότερο
από την αύξηση του εισοδήµατος.
Εύλογα, τα περισσότερα δηµόσια αγαθά µπορούν να καταταγούν στην
κατηγορία των αγαθών πολιτισµού. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες
δηµόσιες υπηρεσίες, όπως η δηµόσια τάξη και ασφάλεια, που θα µπορούσαν
να χαρακτηριστούν ως αγαθά πρώτης ανάγκης. Αντίθετα, η εκπαίδευση, οι
υπηρεσίες υγείας και οι αυτοκινητόδροµοι αποτελούν αγαθά πολιτισµού.
Όπως προαναφέρθηκε, το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι όταν το εισόδηµα
αυξηθεί, η ζήτηση για τα παραπάνω αυξάνει αναλογικά περισσότερο από την
αύξηση του εισοδήµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι κρατικές δαπάνες να
πρέπει να αυξάνονται αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του
εισοδήµατος, εφόσον η πολιτική εξουσία -παρακολουθώντας τις προτιµήσεις
των ιδιωτών- ικανοποιεί την αυξανόµενη ζήτηση για τα αγαθά αυτά.
(γ) Οι µεταβολές στην τεχνολογία και την οργάνωση της παραγωγής και της
διανοµής. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, σε συνάρτηση µε τις µεταβολές
στην οργάνωση της παραγωγής και διανοµής, αποτελούν τις προϋποθέσεις,
αλλά και τη συνέπεια, της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής
προόδου. Παρ’ όλα αυτά, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι µεταβολές στην
οργάνωση της παραγωγής προκαλούν συνήθως αύξηση των δηµοσίων
δαπανών.
(δ) Άλλοι παράγοντες. Η αλλαγή των αντιλήψεων για το ρόλο και τα
καθήκοντα του σύγχρονου κράτους, έχει επιδράσει καθοριστικά στην αύξηση
του σχετικού ύψους των δηµοσίων δαπανών. Έτσι, ανάγκες που παλαιότερα
θεωρούνταν ότι έπρεπε να καλύπτονται µε ευθύνη των ιδιωτών, πλέον έχουν
αναληφθεί από το κράτος. (Καραγεωργάς, 1980)

23

3.2 Το θεωρητικό πλαίσιο του νόµου του Wagner
Ποικίλες αξιόλογες προσπάθειες θεωρητικών, κατά καιρούς αποτέλεσαν αντικείµενο
ευρείας επιστηµονικής έρευνας ξεκινώντας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Γρήγορα η
έρευνα επικεντρώθηκε στην αναζήτηση παραγόντων αύξησης των δηµοσίων
δαπανών που να έχουν ισχύ για όλες τις χώρες και όλες τις χρονικές περιόδους.
Για πρώτη φορά ο οικονοµολόγος Adolph Wagner (1835-1917) στα τέλη του
19ου αιώνα, διατύπωσε την ιδέα ότι υπάρχει µία µακροπρόθεσµη σχέση ανάµεσα στις
κρατικές δαπάνες και την οικονοµική ανάπτυξη. Η ιδέα αυτή βασίστηκε σε
εµπειρικές παρατηρήσεις σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες της εποχής όπως η Βαυαρία,
η Βρετανία, η Ελβετία κ.α. Έχοντας αυτές τις παρατηρήσεις ως βάση, ο A.Wagner
διατύπωσε την άποψη ότι το σχετικό µέγεθος του δηµοσίου τοµέα στην οικονοµία,
έχει την εγγενή τάση να µεγεθύνεται καθώς αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδηµα.
Προτείνοντας αυτή τη σχέση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και των
δηµοσίων δαπανών, ο A.Wagner υιοθέτησε αυτό που σήµερα µπορεί να θεωρηθεί ως
µία εξήγηση από την πλευρά της ζήτησης για την αύξηση των δηµοσίων δαπανών.
Επιπρόσθετα, εντόπισε τρεις πιθανές αιτίες για την εξήγηση της κρατικής
παρέµβασης. ( Tim, 1961, Bird, 1971, Mann, 1980, Henrekson, 1993).
Οι πιθανές αυτές αιτίες ήταν:
(α) Η αύξηση των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφάλειας, η
οποία οφείλεται στην υποκατάσταση ιδιωτικών δραστηριοτήτων µε δηµόσιες,
καθώς

και

στην

αύξηση

των

δραστηριοτήτων

αυτών

λόγω

της

πολυπλοκότητας των νοµικών σχέσεων που προκαλεί η οικονοµική ανάπτυξη
και η εκβιοµηχάνιση µιας χώρας. Επιπλέον, η αύξηση της αστικοποίησης και
της πυκνότητας του πληθυσµού είναι πρόσθετοι παράγοντες αύξησης
δαπανών για τη δηµόσια τάξη, την ασφάλεια και τον οικονοµικό έλεγχο.
(β) Η αύξηση των δαπανών του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα των
δαπανών εκπαίδευσης και αναδιανοµής του εισοδήµατος, οι οποίες
αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό καθώς προχωρεί η οικονοµική ανάπτυξη µιας
χώρας. Παρ’ όλο που δε διατυπώνεται ρητά, ο Wagner φαίνεται να υποθέτει
ότι οι υπηρεσίες αυτές

αποτελούν κατά

κάποιον

τρόπο,

υπηρεσίες

πολυτελείας µε εισοδηµατική ελαστικότητα µεγαλύτερη από τη µονάδα.
(γ) Η αύξηση των δραστηριοτήτων του δηµοσίου για τον έλεγχο των
µονοπωλίων, τα οποία δηµιουργούνται καθώς προχωρεί η οικονοµική

24

ανάπτυξη και απαιτούν είτε ανάληψη από το δηµόσιο, είτε απλώς
αποτελεσµατικό έλεγχο από αυτό. ( Γεωργακόπουλος, 1997)
Η επέκταση της αστικοποίησης και βιοµηχανοποίησης δηµιουργεί µεγάλες
οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες και µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στην
κοινωνία. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αντικατάσταση της ιδιωτικής δραστηριότητας
µε τη δηµόσια δραστηριότητα. Οι διοικητικές και προστατευτικές λειτουργίες του
κράτους αυξάνονται λόγω της αύξησης της πολυπλοκότητας των νοµικών σχέσεων
αλλά και των επικοινωνιών. Επιπρόσθετα η συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα
αστικά κέντρα απαιτεί µεγαλύτερες κρατικές δαπάνες για πρόνοια.
Συν τοις άλλοις ο Wagner τόνισε πώς µερικές υπηρεσίες δεν µπορούν να
υποστηριχθούν πλήρως από τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης (όπως παραδείγµατος χάρη η παιδεία) ή για
την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων από την έλλειψή τους (όπως παραδείγµατος
χάρη οι δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες). Τελικά καθόρισε ότι η αύξηση της
βιοµηχανοποίησης απαιτεί ολοένα και περισσότερες επενδύσεις, όπως στην
περίπτωση των σιδηρόδροµων, η χρηµατοδότηση των οποίων µπορεί να ρυθµιστεί
αποτελεσµατικότερα από το κράτος µέσω δηµοσίων εταιρειών, παρά µε τη χρήση
ιδιωτικών επενδύσεων. Ο Wagner επίσης ανέφερε ότι η οικονοµική ανάπτυξη και οι
τεχνολογικές αλλαγές καθιστούν αναγκαία τη δηµιουργία κρατικών µονοπωλίων για
την επίτευξη οικονοµικής επάρκειας. ( M. Jaen- Garcia, 2011)
Η βασική θεωρία που αντιτίθεται στον νόµο του Wagner είναι η θεωρία του
Keynes, η οποία ισχυρίζεται ότι η αιτιότητα λειτουργεί από τις δηµόσιες δαπάνες
προς την οικονοµική ανάπτυξη και αντιµετωπίζει τις δηµόσιες δαπάνες ως εξωγενείς.
Επίσης, υποστηρίζει τη χρήση των δηµοσίων δαπανών ως µέσο επηρεασµού της
οικονοµικής ανάπτυξης και της ορθής βραχυχρόνιας διακύµανσης.
Μία από τις βασικότερες ανησυχίες των περισσότερων οικονοµολόγων όσο
αφορά στις κυβερνητικές δαπάνες, είναι να κατανοήσουµε πως οι κρατικές δαπάνες
επηρεάζουν την οικονοµία. Πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές
δαπάνες µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του επιπέδου παραγωγής στην
οικονοµία. Όµως, αυτή η άποψη είναι βασισµένη στην θεωρία του Keynes.
Σύµφωνα µε τη θέση αυτή, οι κυβερνητικές δαπάνες θεωρούνται ως ένα
εργαλείο που οι φορολογικές αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν για να επηρεάσουν
την οικονοµική δραστηριότητα. Έτσι, για παράδειγµα, η κυβέρνηση για να διορθώσει
τις βραχυπρόθεσµες κυκλικές διακυµάνσεις στις συνολικές δαπάνες, µπορεί να
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χρησιµοποιήσει τις κρατικές δαπάνες ( Singh & Sahni, 1984). Οι κρατικές δαπάνες
µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του επιπέδου των παραγωγικών επενδύσεων
και συνεπώς της οικονοµικής ανάπτυξης.
∆ιαφορετικές εκδοχές του νόµου του Wagner έχουν αποτελέσει αντικείµενο
ελέγχου σε πολλές χώρες από το 1960. Ωστόσο, οι βασικότερες έξι ερµηνείες του
νόµου αυτού παρατίθενται παρακάτω:

GSP = f (GDP)

Peacock-Wiseman (1961)

(GSP/N) = f (GDP/N)

Gupta (1967)

GCSP = f (GDP)

Pryor (1968)

GSP = f (GDP/N)

Goffman (1968)

(GSP/GDP) = f (GDP/N)

Musgrave (1969)

(GSP/GDP) = f (GDP)

Mann (1980)

Όπου:
GDP: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
GSP: Το σύνολο των κυβερνητικών δαπανών
GCSP: Οι καταναλωτικές δαπάνες της κυβέρνησης
Ν: Ο πληθυσµός

Οι παραπάνω προσεγγίσεις παρόλο που έχουν τον ίδιο σκοπό διαφέρουν σηµαντικά.
Οι Peacock- Wiseman (1961) και Goffman (1968) χρησιµοποιούν το σύνολο των
δαπανών της κυβέρνησης για την µέτρηση του µεγέθους του δηµοσίου τοµέα.
Μετέπειτα, οι Mann (1980) και Musgrave (1969) µετρούν το µέγεθος του δηµοσίου
τοµέα από τις συνολικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, ο Pryor (1968)
χρησιµοποιεί την καταναλωτική δαπάνη της κυβέρνησης και ο Gupta (1967) τις κατα
κεφαλήν κρατικές δαπάνες. Για την µέτρηση της οικονοµίας οι Peacock- Wiseman,
Pryor και Mann χρησιµοποιούν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενώ οι Gupta,
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Goffman και Musgrave χρησιµοποιούν το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε εµπειρικά στοιχεία φαίνεται πως οι οικονοµολόγοι
προτιµούν το υπόδειγµα του Musgrave (1969) για δοκιµές ισχύος του νόµου του
Wagner.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του νόµου του Wagner έχει γίνει πολλές φορές
αντικείµενο κριτικής. Οι βασικότεροι λόγοι είναι:
1. Η ασάφεια στον ορισµό του: δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο Wagner αναφέρεται σε
απόλυτη αύξηση των δηµοσίων δαπανών ή σε σχετική αύξηση.
2. Ο ακατάλληλος τίτλος: ήταν ατυχής η απόδοση του χαρακτηρισµού «νόµος»
σε µία θεωρία που δεν είναι διεθνώς αποδεκτή.
3. Η κανονιστική θεωρία: ο συλλογισµός του Wagner για την τεκµηρίωση του
νόµου παραπέµπει περισσότερο σε αγόρευση δικηγόρου παρά σε αµερόληπτη
ανάλυση.
4. Η οργανική αντιµετώπιση του κράτους, η οποία είναι ένα υποθάλπων στοιχείο
του νόµου.
5. Η έλλειψη συνοχής της θεωρίας που εξηγεί τη βασική πρόταση του νόµου.
(M. Jaen- Garcia, 2011)
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3.3 Άλλες έρευνες για τον νόµο του Wagner
Οι προσπάθειες των επιστηµόνων για την ανάλυση της συµπεριφοράς των δηµοσίων
δαπανών, αποτέλεσαν αντικείµενο ευρείας επιστηµονικής έρευνας ήδη από το τέλος
του 19ου αιώνα. Συγκεκριµένα, στράφηκαν στην αναζήτηση παραγόντων αύξησης
των δηµοσίων δαπανών που να έχουν ευρύτερη ισχύ για όλες τις χώρες και για όλες
τις εποχές.
Ένας από τους νόµους που διατυπώθηκαν κατά την προσπάθεια αυτή ήταν και
ο νόµος του Wagner, τον οποίο και εξετάζουµε εµπειρικά στην παρούσα έρευνα. Στη
συνέχεια θα αναφερθούν άλλες έρευνες που βασίστηκαν στον νόµο του Wagner.
Το 1977 δηµοσιεύθηκε το άρθρο του Jack Diamond «Wagner's law and the
developing countries». Σε αυτή την έρευνα εξετάστηκαν εµπειρικά οι συνέπειες
µιας αύξησης του µεριδίου των δηµοσίων δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη. Το
δείγµα της έρευνας ήταν σαράντα µία αναπτυσσόµενες χώρες. Γενικά, η σχέση
διαγράφεται αρνητική. ∆υστυχώς, τα δεδοµένα δεν επέτρεψαν µια πιο εξειδικευµένη
έρευνα που θα αφορούσε στους λόγους ύπαρξης αυτής της αντίστροφης σχέσης.
Το 1993 ο Magnus Henrekson δηµοσίευσε το άρθρο του «Wagner’s Law - Α
Spurious Relationship?». Σε αυτό αναφέρεται ότι παρόλο που ο νόµος του Wagner
έχει επιβεβαιωθεί από πολλές εµπειρικές µελέτες, αυτές πιθανώς να έχουν ψευδή
ευρήµατα, διότι οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι µη στάσιµες και δεν είναι
συνολοκληρωµένες. Για την έρευνα αυτή χρησιµοποιούνται στοιχεία για την Σουηδία
που αφορούν την περίοδο 1861-1990.
Ακόµη µία έρευνα µε αφετηρία τον νόµο του Wagner διεξήγαγαν οι Brian
Dollery και Singh Sukhvinder, µε τίτλο «A note on the Empirical Analysis of
Wagner’s Law» και δηµοσιεύθηκε το 1998. Η έρευνα αυτή εξετάζει την εµπειρική
ανάλυση των δύο κύριων υποθέσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του νόµου του
Wagner. Και οι δύο "Έκδοση Ένα του Νόµου του Wagner: Αναδιάρθρωση της
Κοινωνίας" και "Έκδοση ∆ύο του Νόµου του Wagner: Ελαστική Ζήτηση
Εισοδήµατος" κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη βιβλιογραφία.
Άλλη µία έρευνα πάνω στο αντικείµενο η οποία έγινε από τον Safa Demirbas
και δηµοσιεύτηκε µια χρονιά αργότερα (1999), είχε τίτλο «Cointegration AnalysisCausality Testing And Wagner’s Law: The Case Of Turkey, 1950-1990». Ουσιαστικά
διερευνά στατιστικά την ύπαρξη µιας µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ δηµόσιων
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δαπανών και ΑΕΠ . Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, αφορούν την Τουρκία για
την περίοδο 1950-1990. Σε ό,τι αφορά το νόµο του Wagner, τα στοιχεία της
συνολοκλήρωσης ήταν επαρκή ώστε να αποδειχθεί µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ
των δηµοσίων δαπανών και του εισοδήµατος.
Το 2003 δηµοσιεύτηκε η έρευνα των Ν. ∆ριτσάκη και Αθ. Βαζακίδη µε τίτλο
«∆ηµόσιες ∆απάνες Και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μία Εµπειρική Έρευνα Για Την
Ελλάδα Με Την Ανάλυση Της Συνολοκλήρωσης» και µελετά τη σχέση µεταξύ των
δηµοσίων δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης. Χρησιµοποιεί ετήσια στοιχεία
που αφορούν την περίοδο 1960-2001 για την Ελλάδα. Εξετάζει τη µακροχρόνια
σχέση µεταξύ των δηµοσίων δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη χρήση
της ανάλυσης συνολοκλήρωσης, όπως προτάθηκε από τους Johansen και Juselious.
Έπειτα, ένα υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος εφαρµόζεται για την εκτίµηση των
βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων σχέσεων των µεταβλητών που
εξετάζονται, καθώς και για την πρόβλεψη των δηµόσιων δαπανών. Τα αποτελέσµατα
της ανάλυσής δείχνουν ότι υπάρχει µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ των δηµοσίων
δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Ένα χρόνο αργότερα (2004), οι ∆ριτσάκης Νικόλαος και Αδαµόπουλος
Αντώνης δηµοσίευσαν την έρευνα «A causal relationship between government
spending and economic development: an empirical examination of the Greek
economy». Η µελέτη είχε ως αντικείµενο µια εµπειρική ανάλυση για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας µε επίκεντρο τη θεωρία του Wagner. Τρία εναλλακτικά
µοντέλα αξιολογήθηκαν σε σχέση µε το νόµο του Wagner χρησιµοποιώντας όλες τις
ολικές ή µερικές δηµόσιες δαπάνες για τα έτη 1960 έως 2001. Οι δαπάνες αυτές όπως
καταλλήγει η έρευνα, αυξήθηκαν µε µεγάλη ταχύτητα επιβεβαιώνοντας το νόµο του
Wagner.
Το 2009 ήρθε στο φως της δηµοσιότητας η έρευνα των Κατρακυλίδη
Κωνσταντίνου και της Τσαλίκη Περσεφόνης µε τίτλο «Further evidence on the causal
relationship between government spending and economic growth: The case of Greece,
1958–2004». Ο πρωταρχικός της σκοπός είναι η εµπειρική εξέταση της σχέσης
µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και κρατικών δαπανών και παράλληλα, ο
προσδιορισµός του βαθµού στον οποίο η οικονοµική ανάπτυξη προκαλεί την αύξηση
των κρατικών δαπανών (νόµος του Wagner) ή το αντίστροφο (κεϋνσιανή υπόθεση).
Η οικονοµετρική ανάλυση, έγινε χρησιµοποιώντας δεδοµένα για την ελληνική
οικονοµία που καλύπτουν την περίοδο 1958-2004. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις
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στη θεωρία των συνολοκληρωµένων διαδικασιών, αποκαλύπτεται µια µακροχρόνια
σχέση ισορροπίας µεταξύ των κρατικών δαπανών και της οικονοµικής απόδοσης.
Τέλος, το 2012 η έρευνα της µεταπτυχιακής φοιτήτριας Αλεξάνδρας
Γκουλγκουτσικά µε τίτλο «Ο νόµος του Wagner: Μία εµπειρική διερεύνηση µε την
προσέγγιση της συνολοκλήρωσης σε πάνελ δεδοµένα» αποδεικνύει επίσης την
µακροχρόνια σχέση µεταξύ των δηµοσίων δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης.
Στην έρευνα αυτή πήραν µέρος τριάντα δύο χώρες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται
έντονα βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες αλλά και αναπτυσσόµενες. Η µέθοδος που
χρησιµοποιείται είναι η συνολοκλήρωση των µεταβλητών αυτών µε σκοπό τον
καθορισµό της ύπαρξης αυτής της µακροχρόνιας σχέσης. Το σηµαντικότερο εύρηµα
της έρευνας είναι η ύπαρξη εντονότερης σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών στις
χώρες που βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης. Γενικότερα όµως, η µελέτη
περιλαµβάνει αποτελέσµατα που υποστηρίζουν τόσο το νόµο του Wagner όσο και
την Κεϋνσιανή θεωρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Παρουσίαση των µεταβλητών που µετέχουν
στην έρευνα
4.1 Θεωρητική παρουσίαση των µεταβλητών
Οποιαδήποτε ανάλυση αφορά στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να ξεκινήσει µε την
οριοθέτησή του. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «δηµόσιος τοµέας» έχει την έννοια
της «γενικής κυβέρνησης». Έτσι, η γενική κυβέρνηση περιλαµβάνει δραστηριότητες
της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες το δηµόσιο
όπως η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η παιδεία κ.λ.π.. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνει την
τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Ένας ευρύτερος ορισµός για το δηµόσιο τοµέα θα
µπορούσε να περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τις µεταφορικές
υπηρεσίες, τα ταχυδροµεία και διάφορες άλλες κρατικές επιχειρήσεις και φορείς.
Όποιος ορισµός και να χρησιµοποιηθεί, είναι πλέον φανερό ότι το µέγεθος του
δηµοσίου τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Με αυτόν τον τρόπο
εύλογα γεννάται το ερώτηµα, πώς όλες αυτές οι µεταβολές που έχουν επέλθει στον
δηµόσιο τοµέα και κατά συνέπεια και στις κρατικές δαπάνες, επηρεάζουν την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µίας χώρας (Νόµος του Wagner).
Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση του νόµου του
Wagner, όπως είναι αναµενόµενο από τα παραπάνω, είναι οι δηµόσιες δαπάνες και το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
∆ηµόσιες δαπάνες είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τις
οποίες πραγµατοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνήσεις των πολιτειών και η
οµοσπονδιακή κυβέρνηση π.χ. αγορά υποβρυχίου για το ναυτικό.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή Α.Ε.Π.) είναι το σύνολο όλων των
προϊόντων και αγαθών που παράγει µια οικονοµία, εκφρασµένο σε χρηµατικές
µονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών
και άυλων) που παρήχθησαν εντός µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους, ακόµα και αν
µέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του
εξωτερικού.
Τα στοιχεία για το Α.Ε.Π. και τις δηµόσιες δαπάνες των τριών χωρών που
εξετάζουµε στην παρούσα εργασία, τα εξαγάγαµε από την επίσηµη ιστοσελίδα της
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Eurostat, είναι ετήσια και αναφέρονται στην περίοδο 1995 ως 2012 (δείγµα 18
παρατηρήσεων).

4.2 ∆ιαγραµµατική παρουσίαση των µεταβλητών

4.2.1 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας

∆ιάγραµµα 4.1

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας, όπως φαίνεται στο παραπάνω
διάγραµµα, από το 1995 αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς φτάνοντας στο απόγειό
του το 2008, δηλαδή τη χρονιά που εµφανίστηκε στην χώρα η οικονοµική κρίση. Από
το 2008 και έπειτα είναι εµφανής η γρήγορη µείωσή του.
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας

∆ιάγραµµα 4.2

Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας έτσι και στην Ισπανία το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν της αυξάνεται θεαµατικά από το 1995 µέχρι το 2008. Στο διάστηµα 20082009, κατά το οποίο εισάγεται η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη παρατηρείται µία
αξιοσηµείωτη µείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Από το 2009 µέχρι το
2011 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν φαίνεται να παραµένει σχετικά σταθερό, πιθανόν
λόγω κάποιων σηµαντικών προσπαθειών που έλαβαν χώρα για τη βελτίωση της
οικονοµίας. Ειδικότερα, το 2009 το Υπουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει η Elena
Salgado η οποία εφαρµόζει σκληρά οικονοµικά µέτρα, µε αποτέλεσµα την προσωρινή
ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας. Από το 2011 και µετά όµως, φαίνεται να έχει
και πάλι πτωτική πορεία, γεγονός που καταδεικνύει ίσως την µακροπρόθεσµη
αποτυχία των προαναφερθεισών προσπαθειών.
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας

∆ιάγραµµα 4.3

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς
µέχρι το 2002. Κατά το διάστηµα 2002 µε 2003 παρατηρείται µία ασθενής µείωση, η
οποία παρ’ όλα αυτά είναι παροδική, αφού από το 2003 µέχρι το 2007 η αύξηση του
συνεχίζεται - µε µειωµένους ρυθµούς ωστόσο, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Κατά το διάστηµα 2007-2008 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παραµένει σταθερό και
στη συνέχεια κατά την επόµενη χρονιά µειώνεται εκ νέου. Στη συνέχεια αυξάνεται
και πάλι στο διάστηµα 2009-2010, αλλά µετέπειτα παίρνει πλέον εµφανώς την
κατιούσα.
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4.2.2 Οι δηµόσιες δαπάνες

Οι δηµόσιες δαπάνες της Ελλάδας

∆ιάγραµµα 4.4

Οι δηµόσιες δαπάνες του ελληνικού κράτους αυξάνονται ραγδαία µέχρι το 2009,
χρονιά κατά την οποία φτάνουν στο αποκορύφωµά τους. Έπειτα από την επέλαση της
κρίσης στο τέλος του 2008 τα κρατικά έξοδα φαίνεται να περιορίζονται όλο και
περισσότερο, στην προσπάθεια εφαρµογής πολιτικής λιτότητας.
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Οι δηµόσιες δαπάνες της Ισπανίας

∆ιάγραµµα 4.5

Οι δηµόσιες δαπάνες της Ισπανίας από το 1995 µέχρι και το 2009 αυξάνονται
συνεχώς µε ταχείς ρυθµούς. Από το 2009 µέχρι το 2011 ο ρυθµός αύξησης τους
µειώνεται αισθητά, ενώ από το 2011 µέχρι το 2012 ο ρυθµός γίνεται αρνητικός.
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Οι δηµόσιες δαπάνες της Πορτογαλίας

∆ιάγραµµα 4.6

Οι δηµόσιες δαπάνες της Πορτογαλίας αυξάνονται µε γρήγορους ρυθµούς από το
1995 µέχρι το 2009, παρουσιάζοντας µια έξαρση µεταξύ 2008 - 2009. Στο διάστηµα
2009-2010 οι δηµόσιες δαπάνες ναι µεν αυξάνονται αλλά µε µικρότερο ρυθµό, ενώ
από το 2010 και µετά αρχίζουν να µειώνονται, ακολουθώντας την τάση που υπάρχει
και στις προηγούµενες χώρες της µελέτης µας, εξαιτίας της παγκόσµιας κρίσης.
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4.3 Παρουσίαση των µεταβλητών µε περιγραφική στατιστική

4.3.1 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας

∆ιάγραµµα 4.7

Από το παραπάνω ιστόγραµµα του ΑΕΠ της Ελλάδας, µε βάση το δείγµα µας που
καλύπτει τα έτη 1995-2012 (18 παρατηρήσεις), προκύπτουν τα εξής: Ο αριθµητικός
µέσος του δείγµατος, δηλαδή το άθροισµα όλων των παρατηρήσεων προς το σύνολο
αυτών, είναι ίσος µε 174,35 και η διάµεσος, δηλαδή η τιµή που χωρίζει ένα σύνολο
δεδοµένων στη µέση όταν τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά, είναι 175,35. Οι τιµές
αυτές είναι πολύ κοντά κι έτσι µπορούµε να πούµε πως η µεταβλητή είναι ισόρροπη.
Η µεγαλύτερη σε αριθµό εγγραφή είναι 210,89 ενώ η µικρότερη 133,68. Η τυπική
απόκλιση, δηλαδή το πόσο αποµακρυσµένες είναι οι τιµές από τον αριθµητικό µέσο,
ισούται µε 25,63. Από τον συντελεστή ασυµµετρίας της κατανοµής (Skewness), ο
οποίος είναι -0.10 δλδ αρνητικός αλλά πολύ κοντά στο µηδέν, συµπαιρένουµε ότι η
κατανοµή είναι συµµετρική µε µια ελαφρά τάση για εξόγκωση προς τα δεξιά.
Επιπλέον ο συντελεστής κύρτωσης (Kyrtosis) είναι διάφορος του 3 και θετικός,
γεγονός

που

υποδηλώνει

λεπτόκυρτη

κατανοµή,

δηλαδή

οι

περισσότερες

παρατηρήσεις είναι κοντά στον µέσο. Τέλος, η µεταβλητή φαίνεται να ακολουθεί την
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κανονική κατανοµή αφού η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera 0,54 είναι
µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας

∆ιάγραµµα 4.8

Το δείγµα και στην περίπτωση της Ισπανίας καλύπτει τα έτη 1995-2012 (18
παρατηρήσεις). Ο αριθµητικός µέσος του δείγµατος είναι 841,06 και η διάµεσος
863,99 το οποίο σηµαίνει ότι η µεταβλητή είναι σχετικά ισορροπηµένη. Η τιµή της
µέγιστης παρατήρησης είναι 988,02 ενώ της µικρότερης 633,34. Η τυπική απόκλιση
είναι 120,57. Ο συντελεστής ασυµµετρίας της κατανοµής (Skewness), παίρνει
αρνητική τιµή (-0,44), είναι όµως κοντά στο µηδέν, κάτι που σηµαίνει ότι η κατανοµή
είναι συµµετρική µε ελαφρά τάση για εξόγκωση προς τα δεξιά. Επιπλέον ο
συντελεστής κύρτωσης (Kyrtosis) είναι διάφορος του 3 και θετικός, γεγονός που
υποδηλώνει λεπτόκυρτη κατανοµή, µε τις περισσότερες παρατηρήσεις να είναι κοντά
στον µέσο. Τέλος, η µεταβλητή φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή αφού
η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera 0,42 είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο
σηµαντικότητας 0,05.
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας

∆ιάγραµµα 4.9

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την
περίπτωση της Πορτογαλίας φαίνονται αναλυτικά στο παραπάνω διάγραµµα. Στο
δείγµα των 18 παρατηρήσεων (έτη 1995-2012), ο αριθµητικός µέσος είναι 147,88 και
η διάµεσος 151,6 το οποίο σηµαίνει ότι η µεταβλητή είναι σχετικά ισόρροπη. Η τιµή
της µεγαλύτερης παρατήρησης είναι 160,20 ενώ της µικρότερης 120.26 και η τυπική
απόκλιση είναι 12.11. Με βάση τον συντελεστή ασυµµετρίας (Skewness)
παρατηρούµε πως έχουµε αρνητική ασυµµετρία ίση µε -1,14 κάτι που σηµαίνει ότι η
κατανοµή είναι ασύµµετρη προς τα δεξιά. Επιπλέον ο συντελεστής κύρτωσης
(Kyrtosis) είναι πολύ κοντά στο 3 και θετικός, γεγονός που υποδηλώνει µεσόκυρτη
κατανοµή. Τέλος, η µεταβλητή φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή, αφού
η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera 0,14 είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο
σηµαντικότητας 0,05.
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4.3.2 Οι δηµόσιες δαπάνες

Οι δηµόσιες δαπάνες της Ελλάδας

∆ιάγραµµα 4.10

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των δηµοσίων δαπανών της Ελλάδας φαίνονται
αναλυτικά στο παραπάνω διάγραµµα. Στο δείγµα που καλύπτει τα έτη 1995-2012 και
αποτελείται από 18 παρατηρήσεις, ο αριθµητικός µέσος είναι 72,35 και η διάµεσος
70,30 - πολύ κοντά στο µέσο του δείγµατος- κάτι που σηµαίνει ότι η µεταβλητή είναι
ισόρροπη. Η µέγιστη τιµή των παρατηρήσεων είναι 112.68 ενώ η ελάχιστη 37.04 και
η τυπική απόκλιση 25,16. Σε αυτή την περίπτωση έχουµε θετική ασυµµετρία όπως
φαίνεται και από το συντελεστή ασυµµετρίας της κατανοµής (Skewness), ο οποίος
είναι πολύ κοντά στο µηδέν (0,13) κάτι που σηµαίνει ότι η κατανοµή είναι
συµµετρική µε τάση για εξόγκωση προς τα αριστερά. Ο συντελεστής κύρτωσης
(Kyrtosis) είναι διάφορος του 3 και θετικός, που σηµαίνει πως η κατανοµή µας είναι
λεπτόκυρτη. Έτσι, οι περισσότερες παρατηρήσεις είναι κοντά στο µέσο. Τέλος, η
µεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανοµή αφού η πιθανότητα του συντελεστή
Jarque-Bera 0,48 είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο σηµαντικότητας 0,05.

41

Οι δηµόσιες δαπάνες της Ισπανίας

∆ιάγραµµα 4.11

Παροµοίως, από το παραπάνω ιστόγραµµα των δηµοσίων δαπανών της Ισπανίας
παρατηρούµε οτι ο µέσος του δείγµατος (18 παρατηρήσεις µεταξύ 1995 – 2012) είναι
293,24 και η διάµεσος 272,95. Μέγιστη τιµή παρατήρησης είναι η 435,51 ενώ η
ελάχιστη 172,0 και η τυπική απόκλιση είναι 96,60. Ο συντελεστής ασυµµετρίας της
κατανοµής (Skewness) είναι θετικός και κοντά στο µηδέν (= 0,31), κάτι που σηµαίνει
ότι η κατανοµή είναι συµµετρική µε τάση να γέρνει προς τα αριστερά. Επιπλέον ο
συντελεστής κύρτωσης (Kyrtosis) είναι διάφορος του 3 και θετικός, γεγονός που
υποδηλώνει λεπτόκυρτη κατανοµή και έτσι τις περισσότερες παρατηρήσεις να είναι
κοντά στο µέσο. Τέλος, η µεταβλητή φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή
αφού η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera 0,41 είναι µεγαλύτερη από το
επίπεδο σηµαντικότητας 0,05.
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Οι δηµόσιες δαπάνες της Πορτογαλίας

∆ιάγραµµα 4.12

Το ιστόγραµµα των δηµοσίων δαπανών της Πορτογαλίας µας δείχνει το δείγµα και σε
αυτήν την περίπτωση καλύπτει τα έτη 1995-2012 και αποτελείται από 18
παρατηρήσεις. Εδώ ο µέσος του δείγµατος είναι 57,53 και πολύ κοντά του βρίσκεται
η διάµεσος ( =58,98), γεγονός που υποδηλώνει ότι η µεταβλητή µας είναι ισόρροπη.
Η τυπική απόκλιση του δείγµατος είναι 15,99 µε µέγιστη τιµή παρατηρήσεων την
79,12 και ελάχιστη ίση µε 32.44. Έχουµε ελαφρώς αρνητική ασυµµετρία (= -0,19)
αλλά και πάλι πολύ κοντά στο µηδέν, κάτι που σηµαίνει ότι η κατανοµή είναι
συµµετρική µε ελαφρά τάση για εξόγκωση προς τα δεξιά Η κατανοπµή µας είναι
λεπτόκυρτη όπως προκύπτει και από τον θετικό και διάφορο του 3 συντελεστή
κύρτωσης (Kurtosis), ενώ φαίνεται να ακολουθεί την κανονική κατανοµή αφού η
πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera = 0,47 και είναι µεγαλύτερη από το επίπεδο
σηµαντικότητας 0,05.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ∆εδοµένα και εξειδίκευση του υποδείγµατος

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζεται η µορφή του υποδείγµατος που πρόκειται να
εξετασθεί. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων της εκτίµησης της
παλινδρόµησης µε σχολιασµό των συντελεστών των µεταβλητών και του συντελεστή
προσδιορισµού R2.

5.1

Υποθέσεις για την εφαρµογή ανάλυσης παλινδρόµησης

Για την εφαρµογή της ανάλυσης παλινδρόµησης θα πρέπει να ισχύουν ορισµένες
υποθέσεις για τον διαταρακτικό όρο. Αυτές είναι οι εξής:

(α) Ο µέσος όρος των τιµών του διαταρακτικού όρου θα πρέπει για κάθε τιµή του να
είναι µηδέν.

(β) Η διακύµανση των τιµών του διαταρακτικού όρου θα πρέπει να είναι σταθερή και
ίδια για κάθε τιµή του.

(γ) Οι τιµές του διαταρακτικού όρου δεν πρέπει να σχετίζονται µεταξύ τους.

(δ) Οι τιµές του διαταρακτικού όρου θα πρέπει να ακολουθούν την κανονική
κατανοµή.
(Συριόπουλος, Φιλίππας, 2010)

5.2

Παλινδρόµηση υποδείγµατος

Όπως προαναφέρθηκε, η αυξανόµενη επέκταση των δηµοσίων δαπανών µπορεί να
αποδοθεί στο γεγονός ότι µία πολύ σηµαντική κατηγορία κοινωνικών αγαθών, όπως η
εκπαίδευση, η υγειονοµική περίθαλψη, η ευηµερία κ.α. έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό τους την υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα. Σύµφωνα µε τον νόµο
του Wagner, το µέρος που αφορά στην ανάπτυξη του δηµοσίου τοµέα αποτελεί µία
θετική συνάρτηση του επιπέδου της οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι, το µέγεθος του
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δηµοσίου τοµέα εκφράζει το ποσοστό της δηµοσίας δαπάνης στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
δείκτης του επιπέδου ανάπτυξης.
Η µαθηµατική διατύπωση του νόµου του Wagner είναι η εξής:

GEXPt = α + βGDPt+ ut
Όπου:
GEXP: Το σύνολο των δηµοσίων δαπανών
GDP: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
ut: Ο διαταρακτικός όρος
Εξαρτηµένη µεταβλητή είναι οι δηµόσιες δαπάνες (GEXP) ενώ ανεξάρτητη το
Α.Ε.Π. (GDP).
Το πρόσηµο του συντελεστή του Α.Ε.Π. θα καθορίσει την αποδοχή ή όχι του νόµου
του Wagner. Συγκεκριµένα, αν β>0 τότε ο νόµος των αυξανόµενων δηµοσίων
δαπανών είναι επίσης εµπειρικά αποδεδειγµένος, αφού το ότι η τιµή β είναι θετική,
σηµαίνει ότι είναι ισοδύναµη µε αξία ελαστικότητας της κατανάλωσης για τη
δηµόσια δαπάνη που είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα.

Παρ’ όλα αυτά, η εξειδίκευση της παραπάνω µαθηµατικής έκφρασης κρίνεται
απαραίτητη για τη διευκόλυνση των οικονοµετρικών εκτιµήσεων. Έτσι, προκύπτει η
παρακάτω λογαριθµική συνάρτηση:

log GEXPt= α + βlogGDPt + ut
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5.3 Εκτίµηση του υποδείγµατος

Η µελέτη ξεκινάει εκτιµώντας το δείγµα για κάθε χώρα ξεχωριστά µε τη µέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων (least squares method, OLS). Όπως φανερώνει και το όνοµα
της, δίνει εκτιµητές που προέρχονται από την ελαχιστοποίηση ενός αθροίσµατος
τετραγώνων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να ελεγχθεί η σηµαντικότητα των
συντελεστών και στη συνέχεια να ελεγχθεί αν η εκάστοτε εξειδικευµένη διατύπωση
του νόµου του Wagner για κάθε µια από τις χώρες αυτής της εργασίας, εξηγεί ένα
σηµαντικό µέρος των µεταβολών της εξαρτηµένης µεταβλητής,. Έτσι θα διαπιστωθεί
ποιες µεταβλητές ασκούν σηµαντική επίδραση και ποιες όχι.

Παρακάτω παρατίθενται τα βέλτιστα αποτελέσµατα που προέκυψαν υλοποιώντας τη
µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για τις δηµόσιες δαπάνες σε κάθε µια από τις χώρες
που εξετάζουµε.

5.3.1 Εκτίµηση του υποδείγµατος για την Ελλάδα

Πίνακας 5.1

Μετά την παρούσα παλινδρόµηση για την Ελλάδα, η γενική µορφή του υποδείγµατος
διαµορφώνεται ως εξής:
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log GEXPt=

- 7,33

+

2,24

logGDPt

t-statistic:

(-5.91)

(9.31)

Probability:

[0.00]

[0.00]

St. Error:

{1.24}

{0.24}

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, το σηµαντικότερο στοιχείο της
παλινδρόµησης που θα µας οδηγήσει στην εµπειρική απόδειξη του νόµου του Wagner
είναι ο συντελεστής β. Στην παραπάνω παλινδρόµηση για την Ελλάδα, β=2.242> 0,
άρα εκ πρώτης όψεως ο νόµος του Wagner έχει ισχύ.

5.3.2 Εκτίµηση του υποδείγµατος για την Ισπανία

Πίνακας 5.2

Έτσι, µετά την παλινδρόµηση για την Ισπανία, η γενική µορφή του υποδείγµατος
διαµορφώνεται ως εξής
log GEXPt=

-8,44

+ 2,09

logGDPt
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t-statistic:

(-6,75)

(11.26)

Probability:

[0.00]

[0.00]

St. Error

{1.25}

{0.19}

Παρατηρείται ότι β= 2,09> 0, οπότε το αποτέλεσµα της παλινδρόµησης για την
Ισπανία, συνάδει µε τη θεωρία του Wagner.

5.3.3 Εκτίµηση του υποδείγµατος για την Πορτογαλία

Πίνακας 5.3

Μετά την παλινδρόµηση, η γενική µορφή του υποδείγµατος για την Πορτογαλία
είναι πλέον η εξής:
log GEXPt=
t-statistic:

-12

(-7.09)

+

3,21

logGDPt

(9.46)
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Probability:

[0.00]

[0.00]

St. Error:

{1.69}

{0.34}

Παρατηρείται ότι β= 3,21> 0, οπότε το αποτέλεσµα της παλινδρόµησης για ακόµη
µία φορά συνάδει µε τη θεωρία του Wagner.

5.4 Έλεγχος σηµαντικότητας των συντελεστών της παλινδρόµησης

Σύµφωνα µε την t- κατανοµή του Student:
έχουµε δίπλευρο στατιστικό έλεγχο µε τις παρακάτω υποθέσεις:
 H0: Ο συντελεστής είναι ίσος µε το 0 άρα και στατιστικά µη σηµαντικός
 H1: Ο συντελεστής είναι διάφορος του 0 άρα στατιστικά σηµαντικός

Έτσι, για επίπεδο σηµαντικότητας 5% και για 16 βαθµούς ελευθερίας οι κρίσιµες
τιµές που προκύπτουν από τους πίνακες της t- κατανοµής είναι οι 2,12 και -2,12.
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5.4.1 Για το υπόδειγµα της Ελλάδας

Για το συντελεστή α:

Η τιµή t των παρατηρήσεων είναι t= -5,91
Παρατηρούµε ότι αφού η απόλυτη τιµή t του υποδείγµατος (= 5,91) είναι µεγαλύτερη
της (κατ’ απόλυτο) κρίσιµης τιµής (= 2,12) αποδεχόµαστε την H1, άρα ο συντελεστής
α είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά σηµαντικός.

Εναλλακτικά, σύµφωνα µε τις πιθανότητες, επειδή η πιθανότητα του συντελεστή α
του υποδείγµατος (= 0,00 ) είναι µικρότερη του 5% συµπεραίνουµε ότι ο συντελεστής
αυτός είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά σηµαντικός.

Για το συντελεστή β:

Οµοίως για το συντελεστή β και σύµφωνα µε την t-κατανοµή του Student,
παρατηρούµε ότι η τιµή t για το παρόν υπόδειγµα (= 9,31) είναι µεγαλύτερη της
κρίσιµης τιµής (= 2,12), εποµένως αποδεχόµαστε την H1 και συµπεραίνουµε ότι και
ο συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και διάφορος του µηδενός.

Εναλλακτικά, παρατηρώντας τις πιθανότητες, συµπεραίνουµε επίσης ότι ο
συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και διάφορος του µηδενός, αφού η
πιθανότητά του (=0,00) είναι µικρότερη του 5% (=0,05).

5.4.2 Για το υπόδειγµα της Ισπανίας

Για το συντελεστή α:

Η τιµή t των παρατηρήσεων είναι t = -6,75. Καθώς η απόλυτη τιµή t του
υποδείγµατος (= 6,75) είναι µεγαλύτερη της κρίσιµης τιµής (= 2,12), αποδεχόµαστε
την εναλλακτική υπόθεση H1, οπότε ο συντελεστής α είναι διάφορος του µηδενός και
στατιστικά σηµαντικός.
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Εναλλακτικά, σύµφωνα µε τις πιθανότητες, επειδή η πιθανότητα του συντελεστή α
του υποδείγµατος (= 0,00) είναι µικρότερη του 5% συµπεραίνουµε ότι ο συντελεστής
αυτός είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά σηµαντικός.

Για το συντελεστή β:

Παροµοίως για το συντελεστή β, παρατηρούµε ότι η τιµή t για το παρόν υπόδειγµα
της Ισπανίας (= 11,26) είναι µεγαλύτερη της κρίσιµης τιµής που προκύπτει από τους
πίνακες της t -κατανοµής(= 2,12), κι έτσι αποδεχόµαστε την H1 συµπεραίνοντας ότι
και ο συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και διάφορος του µηδενός.

Εναλλακτικά, παρατηρώντας τις πιθανότητες, βλέπουµε ότι ο συντελεστής β είναι
στατιστικά σηµαντικός και διάφορος του µηδενός, αφού η πιθανότητά του (= 0,00)
είναι µικρότερη του 5%.

5.4.3 Για το υπόδειγµα της Πορτογαλίας

Για το συντελεστή α:

Παρατηρούµε πως η τιµή t των παρατηρήσεων είναι t= -7,09 δηλαδή κατ’ απόλυτο
µεγαλύτερη της κρίσιµης τιµής (= 2,12) που µας οδηγεί στην απόρριψη της µηδενικής
υπόθεσης και αποδοχή της H1, που δηλώνει πως ο συντελεστής α είναι διάφορος του
µηδενός και στατιστικά σηµαντικός.

Ελέγχοντας επίσης σύµφωνα και µε τις πιθανότητες, επειδή το probability του
συντελεστή α του υποδείγµατος (= 0,00) είναι µικρότερο του 0,05 (5%),
επιβαιβεώνουµε ότι ο συντελεστής αυτός είναι διάφορος του µηδενός και στατιστικά
σηµαντικός.

Για το συντελεστή β:

Οµοίως για το συντελεστή β, σύµφωνα µε την t-κατανοµή του Student, παρατηρούµε
ότι η τιµή t για το παρόν υπόδειγµα που ισούται µε 9,46 είναι µεγαλύτερη της
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κρίσιµης τιµής (= 2,12), εποµένως αποδεχόµαστε την εναλλακτική µας υπόθεση H1
και προκύπτει πως και ο συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και διάφορος
του µηδενός.

Παρατηρώντας και τις πιθανότητες ως εναλλακτικό τρόπο ελέγχου, συµπεραίνουµε
επίσης για ακόµη µια φορά ότι ο συντελεστής β είναι στατιστικά σηµαντικός και
διάφορος του µηδενός, αφού η πιθανότητά του (= 0,00) είναι µικρότερη του 5%.

5.5 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισµού R2

Με τη γραµµή παλινδρόµησης του δείγµατος προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε τη
µεταβλητότητα της εξαρτηµένης µεταβλητής, που εξηγείται από τις µεταβολές στις
τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών. Την αναλογία (ποσοστό) της µεταβλητότητας
της εξαρτηµένης µεταβλητής που ερµηνεύεται από την παλινδρόµηση ονοµάζουµε
συντελεστή προσδιορισµού (coefficient of determination) και συµβολίζεται µε το
γράµµα R2. Ο συντελεστής προσδιορισµού δεν µπορεί να πάρει αρνητικές τιµές, αλλά
ούτε και µεγαλύτερες από τη µονάδα, όπως είναι λογικό.

Όσο πιο κοντά στη µονάδα βρίσκεται αυτός ο συντελεστής, τόσο πιο καλή είναι και η
προσαρµογή της ευθείας παλινδρόµησης.
∆ηλαδή 0 < R2 <1.
Στην περίπτωση του υποδείγµατος της Ελλάδας, έχουµε R2 = 0,844. Ο αριθµός αυτός
είναι αρκετά κοντά στη µονάδα, πράγµα που σηµαίνει ότι το δείγµα είναι
αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Η ανεξάρτητη µεταβλητή δηλαδή, επηρεάζει κατά
84,4% περίπου την εξαρτηµένη για το συγκεκριµένο δείγµα που εξετάζουµε και για
τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενώ το υπόλοιπο 0,156 (15,6 %) επηρεάζεται από
τρίτους παράγοντες.
Στο υπόδειγµα της Ισπανίας, R2 = 0,888. Και ο αριθµός αυτός είναι αρκετά κοντά στη
µονάδα, πράγµα που σηµαίνει ότι το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού.
Η ανεξάρτητη µεταβλητή δηλαδή, επηρεάζει κατά 88,8% περίπου την εξαρτηµένη για
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το συγκεκριµένο δείγµα που εξετάζουµε και για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή,
ενώ το υπόλοιπο 0,112 (11,2 %) επηρεάζεται από τρίτους παράγοντες.
Στο υπόδειγµα της Πορτογαλίας έχουµε R2 = 0,848. Και αυτός ο αριθµός είναι
ικανοποιητικά κοντά στη µονάδα, πράγµα που σηµαίνει ότι και το δείγµα µας για την
Πορτογαλία είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού. Η ανεξάρτητη µεταβλητή
δηλαδή, επηρεάζει κατά 84,8% περίπου την εξαρτηµένη για το συγκεκριµένο δείγµα
που εξετάζουµε και για τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενώ το υπόλοιπο 0,152
(15,2 %) επηρεάζεται από τρίτους παράγοντες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ∆ιαγνωστικοί έλεγχοι στα κατάλοιπα

6.1 Έλεγχοι για την ύπαρξη αυτοσυχέτισης
Με τον όρο αυτοσυσχέτιση (autocorrelation) ή αυτοπαλινδρόµηση (autoregression),
ορίζουµε την περίπτωση που το σφάλµα της χρονικής στιγµής t συσχετίζεται µε το
σφάλµα οποιασδήποτε άλλης χρονικής στιγµής. Το φαινόµενο αυτό συµβαίνει συχνά
διότι η επίδραση των παραγόντων που δεν µπορούν να περιληφθούν στη σχέση που
εξετάζεται µπορεί να µην εξαντλείται στην τρέχουσα περίοδο, αλλά να διαχέεται και
σε µελλοντικές περιόδους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση κατά
την οποία οι τιµές των αγαθών ανεβαίνουν, οπότε και αναµένεται να ανέβουν και σε
µελλοντικές περιόδους. (Συριόπουλος, Φιλίππας, 2010)
Με άλλα λόγια, όταν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των τιµών του
διαταρακτικού όρου δεν ικανοποιείται, τότε στην ανάλυση της παλινδρόµησης
εµφανίζεται το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης. Πιθανοί λόγοι για την ύπαρξη του
προβλήµατος αυτού µπορεί να είναι:
(α) Η παράλειψη ανεξάρτητων µεταβλητών
(β) Η εσφαλµένη αλγεβρική µορφή του υποδείγµατος
(γ) Η ύπαρξη χρονικών υστερήσεων

Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για τον έλεγχο της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης, όπως
και για τη µέτρηση του µεγέθους της. Τα πιο διαδεδοµένα κριτήρια ελέγχου είναι τα
test των Durbin-Watson και των Breusch-Godfrey.

Ο έλεγχος των Durbin-Watson είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος ελέγχου της
αυτοσυσχέτισης για τον διαταρακτικό όρο. Το κριτίριο Durbin- Watson παίρνει τιµές
από 0- 4 µε βέλτιστη τιµή το 2. Όταν είµαστε κοντά στο 2 δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση,
ενώ αν πέσει κάτω από τη µονάδα, τότε έχουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Το
βασικό του µειονέκτηµα όµως, είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον
έλεγχο αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης.
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Ο έλεγχος για αυτοσυσχέτιση µπορεί να γίνει και µε χρήση του test των BreuschGodfrey, έλεγχος που υπερτερεί έναντι αυτού των Durbin και Watson, διότι µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και για έλεγχο αυτοσυσχέτισης µεγαλύτερης τάξης αν χρειαστεί.

Οι υποθέσεις του ελέγχου Breusch- Godfrey για αυτοσυσχέτιση είναι:
Η0: ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση
Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση

55

6.1.1 Για το υπόδειγµα της Ελλάδας
Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσµατα του ελέγχου Breusch-Godfrey για το
υπόδειγµα της Ελλάδας. Ο έλεγχος αυτός επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητας που µας
δίνει το οικονοµετρικό πακέτο Eviews.

Πίνακας 6.1

Παρατηρούµε ότι η πιθανότητα του Obs*R-squared είναι 0,0628 δηλαδή µεγαλύτερη
του 5% που χρησιµοποιούµε ως επίπεδο σηµαντικότητας. Έτσι, σύµφωνα µε τον
έλεγχο του Breusch- Godfrey, δεχόµαστε την µηδενική υπόθεση και οδηγούµαστε
στο συµπέρασµα πως δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των µεταβλητών για το υπόδειγµα
της Ελλάδας.

6.1.2 Για το υπόδειγµα της Ισπανίας

Πίνακας 6.2

Εδώ, στην περίπτωση της Ισπανίας, αφού παρατηρούµε ότι 0,0624>0,05
απορρίπτουµε την εναλλακτική υπόθεση Η1 και δεχόµαστε την Η0 δεν υπάρχει
δηλαδή αυτοσυσχέτιση των µεταβλητών του υποδείγµατος και για την Ισπανία.
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6.1.3 Για το υπόδειγµα της Πορτογαλίας

Πίνακας 6.3

Παροµοίως και για την περίπτωση της Πορτογαλίας, ελέγχουµε την πιθανότητα του
Obs*R-squared η οποία είναι 0,097> 0,05 που είναι το επίπεδο σηµαντικότητας.
Εποµένως ούτε και στο υπόδειγµα αυτό υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης των
µεταβλητών.

6.2 Έλεγχοι για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας
Κάποιες από τις υποθέσεις του κλασικού γραµµικού υποδείγµατος είναι ότι ο
διαταρακτικός όρος είναι τυχαία µεταβλητή, κατανέµεται κανονικά µε µέσο µηδέν
και σταθερή διακύµανση και οι τιµές του δεν συσχετίζονται. Παρ’ όλα αυτά, στην
εφαρµοσµένη έρευνα, οι διακυµάνσεις των σφαλµάτων και της εξαρτηµένης
µεταβλητής δεν είναι σταθερές από δείγµα σε δείγµα. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι η περίπτωση που η αποταµίευση, η οποία αυξάνεται όσο αυξάνεται
και το εισόδηµα, προκαλεί την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης. Μία άλλη πηγή
ετεροσκεδαστικότητας µπορεί να είναι η ασυµµετρία στην κατανοµή µίας ή
περισσότερων ανεξάρτητων µεταβλητών.
Γενικότερα, το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας εµφανίζεται όταν ο
διαταρακτικός όρος δεν έχει σταθερή διακύµανση.
Οι συνέπειες της ετεροσκεδαστικότητας εµφανίζονται κυρίως στην εκτίµηση
της διακύµανσης των συντελεστών παλινδρόµησης, δηλαδή στους στατιστικούς
ελέγχους του υποδείγµατος, αφού έχει ως συνέπεια οι εκτιµήσεις των διακυµάνσεων
των συντελεστών να παρουσιάζουν µεροληψία.
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Ο κυριότερος λόγος εµφάνισης του προβλήµατος αυτού είναι η χρήση
µεταβλητών, των οποίων οι παρατηρήσεις έχουν αντληθεί από διαστρωµατικά
στοιχεία. (Συριόπουλος, Φιλίππας, 2010)

Ένας από τους τρόπους ελέγχου για την ύπαρξη της ετεροσκεδαστικότητας είναι ο
έλεγχος του White (1980), ο οποίος έχει ως βασική υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος
έχει σταθερή διακύµανση (οµοσκεδαστικότητα).

Οι υποθέσεις του ελέγχου αυτού είναι:
Η0: ∆εν υπάρχει ετεροσκεδατικότητα των καταλοίπων
Η1: Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων
Ο έλεγχος αυτός δεν είναι ευαίσθητος στην υπόθεση της κανονικότητας και γι’ αυτόν
τον λόγο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος. Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά απλός και
περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
1. Παλινδρόµηση των τετραγώνων των καταλοίπων επί όλων των
ανεξάρτητων µεταβλητών, των τετραγώνων τους καθώς και των γινοµένων
τους ανά δύο. Στην παλινδρόµηση αυτή θα µπορούσαν να προστεθούν ως
µεταβλητές οι ανεξάρτητες µεταβλητές, υψωµένες και σε µεγαλύτερη δύναµη.
2. Από την παραπάνω βοηθητική παλινδρόµηση υπολογίζουµε τον
συντελεστή προσδιορισµού R2.
3. Κάτω από την µηδενική υπόθεση Η0: δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα
στο υπόδειγµα, µπορεί να αποδειχθεί ότι το γινόµενο, µέγεθος του δείγµατος
επί την τιµή του συντελεστή προσδιορισµού ακολουθεί την κατανοµή χ2 µε
βαθµούς ελευθερίας ίσους µε τον αριθµό των ανεξάρτητων µεταβλητών της
βοηθητικής παλινδρόµησης.
(Συριόπουλος, Φιλίππας, 2010)
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6.2.1 Για το υπόδειγµα της Ελλάδας

Χρησιµοποιώντας ξανά το οικονοµετρικό πακέτο Eviews παίρνουµε τα παρακάτω
αποτελέσµατα:

Πίνακας 6.4

Παρατηρούµε ότι η πιθανότητα της κριτικής τιµής του White (n*R2) είναι 0,18 και
είναι µεγαλύτερη από 0,05 και από 0,01. Εποµένως, δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση
ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στο δείγµα.
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6.2.2 Για το υπόδειγµα της Ισπανίας

Οµοίως για το υπόδειγµα της Ισπανίας:

Πίνακας 6.5

Στην περίπτωση της Ισπανίας παρατηρούµε ότι η πιθανότητα για την κριτική τιµή του
έλεγχου του White (n*R2) είναι 0,11 η οποία είναι µεγαλύτερη και από το 0,05 και
από το 0,01, γεγονός που επίσης µας οδηγεί στη µη απόρριψη της µηδενικής
υπόθεσης. Έτσι, δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στο υπόδειγµα.
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6.2.3 Για το υπόδειγµα της Πορτογαλίας

Τα αποτελέσµατα που πήραµε για το υπόδειγµα της Πορτογαλίας φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 6.6

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρατίθενται παραπάνω, πιθανότητα για την
κρίσιµη τιµή του ελέγχου White (n*R2) είναι 0,44 , η οποία είναι πολύ µεγαλύτερη
και από το 0,05 και από το 0,01. Έτσι και στην περίπτωση της Πορτογαλίας, δεν
µπορούµε

να

απορρίψουµε

τη

µηδενική

υπόθεση

για

µη

ύπαρξη

ετεροσκεδαστικότητας στο υπόδειγµα και εποµένως έχουµε οµοσκεδαστικότητα.
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6.3 Έλεγχος κανονικότητας
Η εξέταση των προβληµάτων που µπορεί να παρουσιασθούν στις τιµές του
διαταρακτικού όρου, ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της κανονικότητας. Η
κανονικότητα των καταλοίπων είναι µία από τις βασικότερες υποθέσεις που
συνοδεύουν το υπόδειγµα και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη στατιστική των
Jarque and Bera (JB-statistic):

 SK
JB = n 
 6

2

+

( KU − 3 ) 2 

24


όπου:
SK= συντελεστής ασυµµετρίας (skewness)
KU= συντελεστής κύρτωσης (kurtosis)

Σύµφωνα µε αυτόν τον έλεγχο, οι τιµές του διαταρακτικού όρου πρέπει να
ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Στην κανονική κατανοµή ισχύει οτι ο
συντελεστής ασυµµετρίας (skewness) SK=0 και ο συντελεστής κύρτωσης (kurtosis)
KU=3. Η στατιστική των Jarque και Bera ακολουθεί την κατανοµή x2 µε 2 βαθµούς
ελευθερίας.

Χρησιµοποιούµε τον έλεγχο υποθέσεων ως εξής:
Η0: τα κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά
Η1: η εναλλακτική υπόθεση, όπου δεν ισχύει η κανονικότητα.
Εάν J-B > x2 (2), τότε απορρίπτουµε τη µηδενική υπόθεση Η0 ότι τα κατάλοιπα
κατανέµονται κανονικά. Σε αντίστοιχο αποτέλεσµα µπορούµε να καταλήξουµε
επίσης ελέγχοντας το probability του συντελεστή Jarque- Bera. Στην περίπτωση που
είναι µικρότερο του επιπέδου σηµαντικότητας απορρίπτουµε την Η0 και ισχύει η
εναλλακτική υπόθεση, οτι τα κατάλοιπα δεν κατανέµονται σύµφωνα µε την κανονική
κατανοµή.
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6.3.1 Για το υπόδειγµα της Ελλάδας

∆ιάγραµµα 6.1

Παρατηρούµε ότι η πιθανότητα του συντελεστή Jarque-Bera είναι 0,06> 0,05 δηλαδή
είναι µεγαλύτερη από την τιµή που έχουµε θέσει ως επίπεδο σηµαντικότητας. Έτσι,
δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική
κατανοµή.
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6.3.2 Για το υπόδειγµα της Ισπανίας

∆ιάγραµµα 6.2

Όπως και στο υπόδειγµα της Ελλάδας, έτσι κι εδώ η πιθανότητα του συντελεστή
Jarque-Bera είναι 0,33> 0,05. Εποµένως ισχύει η Η0: τα κατάλοιπα κατανέµονται
κανονικά.
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6.3.3 Για το υπόδειγµα της Πορτογαλίας

∆ιάγραµµα 6.3

Οµοίως και για την Πορτογαλία, παρατηρείται ότι το probability του συντελεστή
Jarque - Bera είναι 0,61> 0,05 το οποίο µας οδηγεί να δεχτούµε την ισχύ της
µηδενικής υπόθεσης Η0 και να πούµε έτσι ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν την
κανονική κατανοµή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Συµπεράσµατα

Η παρούσα εµπειρική έρευνα µπορούµε να πούµε ότι στέφθηκε µε επιτυχία, αφού
αποδείχθηκε ότι ο νόµος του Wagner βρίσκει ισχύ στα συγκεκριµένα οικονοµετρικά
υποδείγµατα και των τριών χωρών. Επιπρόσθετα και τα τρία υποδείγµατα περάσανε
επιτυχώς τους ελέγχους για αυτοσυσχέτιση, ετεροσκεδαστικότητα και κανονικότητα
των καταλοίπων.
Έτσι, ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ικανοποιήθηκε, µιας και
αποδείχθηκε εµπειρικά ότι για τις χώρες Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία µπορεί να
υπάρξει µία µακροπρόθεσµη θετική συσχέτιση µεταξύ δηµοσίων δαπανών και
οικονοµικής ανάπτυξης.
Αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, όπως τονίστηκε και βιβλιογραφικά,
είναι η ιδιαιτερότητα των χωρών αυτών, δηλαδή ότι βιώνουν έντονα την παγκόσµια
οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008. Με κάθε επιφύλαξη µπορούµε να
επεκτείνουµε τα ευρήµατα της έρευνας και να θεωρήσουµε ότι ο νόµος του Wagner
έχει εφαρµογή και σε κάποια άλλη χώρα που αντιµετωπίζει ανάλογες οικονοµικές
δυσκολίες.
Ίσως µια ενδιαφέρουσα πρόταση για περαιτέρω µελέτη του νόµου του Wagner
στο µέλλον, να ήταν η εξέταση της ισχύος του στον απόηχο της οικονοµικής κρίσης
του 2008 και γιατί όχι η σύγκριση να γινόταν µεταξύ κάποιας χώρας που
δοκιµάστηκε έντονα από αυτή (την οικονοµική κρίση), όπως οι χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου και µιας χώρας που δε βίωσε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης ή
ακόµη και να αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008, όπως π.χ. η
Πολωνία, η Σουηδία ή ακόµη και η γειτονική µας Τουρκία.
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