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Περίληψη 

 

Η σκληρή δημοσιονομική πολιτική και η αύξηση των φόρων που 
ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σαν απόρροια 
της πρόσφατης κρίσης χρέους, δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις, 
κυρίως λόγω της συρρίκνωσης της ζήτησης, της παραγωγής και 
της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα 
εργασία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στους φόρους παραγωγής- 
εισαγωγών και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1995 έως 
2015 και την μέθοδο της συνολοκλήρωσης εξετάζουμε την 
μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην συγκεκριμένη κατηγορία φόρων 
και την οικονομική ανάπτυξη. Στην συνέχεια για τη μελέτη της 
βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας σχέσης χρησιμοποιούμε το 
υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, ενώ τέλος εξετάζουμε τις σχέσεις 
αιτιότητας κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Λέξεις κλειδιά: φόροι, οικονομική ανάπτυξη, συνολοκλήρωση, 
αιτιότητα κατά Granger. 

Abstract 

 

The tight fiscal policy and the tax increases followed by Greek 
governments in recent years, as an outcome of the debt crisis, 
have become under criticism mainly due to shrinking demand, 
production and the deceleration of economic growth. This work 
examines the relationship between taxes on production- imports 
and growth in Greece. Using data for the period 1965-2013 and 
the method of cointegration we examine the long-run relationship 
between the specific category of taxes (production- imports) and 
economic growth. Moreover, in order to examine the short- and 
long-run relationship we use the error correction model between 
categories of tax revenues and economic growth. In the end, we 
also test for Granger causality between the variables.  

 

Keywords: taxes on production and imports, economic growth, 
cointegration, Granger causality.  
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Κεφάλαιο 1 
 
 
1.1 Πρόβλημα-Σημαντικότητα του Θέματος  

 
Από τα τέλη του 2009 αρκετές χώρες της νομισματικής και οικονομικής 

ένωσης, όπως  η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα 

παρουσίασαν εξαιρετικά αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το γεγονός 

αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς τα επίμονα και υψηλά δημοσιονομικά 

ελλείμματα προκαλούν περαιτέρω συσσώρευση δημοσίου χρέους, ενώ 

επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη και άλλων βασικών μακροοικονομικών 

δεικτών μιας χώρας, όπως είναι ο πληθωρισμό, η ανεργία και εν τέλει η 

ανάπτυξη. 

Η φορολογία αποτελεί βασικό συστατικό της οικονομικής πολιτικής 

κάθε χώρας, προκειμένου να ενισχύσει τα έσοδα, την ανταγωνιστικότητα και 

την αναπτυξιακή της πορεία. Συνεπώς, η φορολογική δομή θα πρέπει να είναι 

ανταγωνιστική, ώστε να προσελκύονται κεφάλαια, τεχνολογία και 

εξειδικευμένη εργασία, στοιχεία, που παρουσιάζουν έντονη παγκόσμια 

κινητικότητα τις τελευταίες δεκαετίες και θεωρούνται απαραίτητα για την 

ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι επιπτώσεις της ασκούμενης φορολογίας στην οικονομία είναι 

πολλές. Επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τόσο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, 

όσο και τη διαχρονική κατανομή του μεταξύ αποταμίευσης και κατανάλωσης, 

το επίπεδο τιμών, το ύψος και το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών. Σημαντική 

είναι και η επίπτωση στις επενδύσεις, καθώς οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, αποτελώντας 

τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδύσεων. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο 

μέσος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος στην Ευρώπη το 2012 

διαμορφώθηκε στο 20,5%, ενώ στην Ελλάδα, μετά τις αλλαγές που επήλθαν 

λόγω των δανειακών συμβάσεων, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Οι 

φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι υψηλότεροι 

από όλες τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της 

Βουλγαρίας. 

Χαρακτηριστικό του ελληνικού φορολογικού συστήματος αποτελεί η 

πολυνομία. Είναι σύνηθες φαινόμενο η συνεχής προσθήκη πλήθους νόμων 

στους είδη υπάρχοντες, οι οποίοι είτε έρχονται να καλύψουν περιπτώσεις, οι 
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οποίες δεν προβλέφθηκαν, είτε φέρουν αλλαγές. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την έλλειψη κωδικοποίησης, καθιστά το εν λόγω σύστημα 

πολύπλοκο. Η πολυμεταβλητότητα, η πολυνομία, τα «κενά» νόμου και οι 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές έχουν ως αποτέλεσμα τη μη 

ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος, καθώς ενισχύονται 

φαινόμενα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Τα προβλήματα αυτά 

εντάθηκαν λόγω της πολιτικής αστάθειας που παρατηρείται στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, καθώς η εκάστοτε νέα κυβέρνηση προβαίνει σε φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει, χωρίς 

όμως ο χρόνος διακυβέρνησής της να επαρκεί για την υλοποίησή τους.   Εδώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι η πολλαπλή φορολόγηση της ίδιας φορολογητέας 

ύλης, π.χ. του εισοδήματος ή της περιουσίας, συναντάτε πολύ συχνά στην 

Ελλάδα. Για παράδειγμα, το διαθέσιμο εισόδημα κάθε νοικοκυριού διατίθεται 

κυρίως για κατανάλωση και αποταμίευση (Yd=C+S). Το κράτος φορολογεί το 

διαθέσιμο εισόδημα (Yd) μέσω των άμεσων φόρων, την κατανάλωση (C) 

μέσω των έμμεσων φόρων και την αποταμίευση (S) μέσω των τόκων 

καταθέσεων. Το πρώτο όμως σκέλος είναι ταυτόσημο με το δεύτερο, άρα 

ουσιαστικά υπάρχει διπλή φορολόγηση του ίδιου εισοδήματος. Η σκληρή αυτή 

εισοδηματική πολιτική και τα βαριά φορολογικά μέτρα οδηγούν σε δραματική 

συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυρών για κατανάλωση 

και επακόλουθα στην μείωση της ενεργού ζητήσεως. Παράλληλα, ο 

ανύπαρκτος έλεγχος των τιμών συρρικνώνει ακόμη περισσότερο την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Το μείγμα αυτής της πολιτικής αυξάνει 

την ανεργία, επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και βάζει την οικονομία σε 

κύκλο παρατεταμένης ύφεσης (Αγαπητός, 2012).1  

Η εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης μιας ύφεσης στην φορολογική 

συμμόρφωση και συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων είναι σπάνια, 

ωστόσο οι ελάχιστες εμπειρικές έρευνες δείχνουν μια τάση επιδείνωσης της 

αρνητικής φορολογικής συμπεριφοράς. Ο Plumley (1996) στην εμπειρική 

μελέτη του, εξετάζει τους παράγοντες της φορολογικής συμμόρφωσης 

φυσικών προσώπων για τις ΗΠΑ και βρίσκει ότι η φορολογική συνείδηση είναι 

αρνητικά συσχετιζόμενη με την ανεργία. Μια πιο πρόσφατη μελέτη του Cai και 

Liu (2009) σε 190000 κινέζικες επιχειρήσεις έδειξε ότι η εταιρική διαφυγή 

φόρων είναι αρνητικά συσχετιζόμενη με την πρόσβαση στην πίστωση, 

                                                           
1 http://foreignaffairs.gr/articles/68734/giorgos-agapitos/kai-omos-yparxei-lysi-gia-eksodo-apo-tin-krisi 
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διαπιστώνοντας ότι η φορολογική συμμόρφωση αναμένεται να χειροτερεύει 

όταν η οικονομική ύφεση συνδυάζεται με περιορισμένη πιστοληπτική 

ικανότητα. O Schneider (2009) αναφέρει ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να 

αυξήσει την παραοικονομία σε 21 χώρες του OECD σε ποσοστό περίπου στο 

0.5% του ΑΕΠ για το 2009, μετά από μια περίοδο σταδιακής μείωσης της 

παραοικονομίας από το 2001. 

Η Ελλάδα μετά την κρίση του 2008 προσπαθεί μέσα από μια 

εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων πολιτικής να εξυγιάνει την δημοσιονομική της 

κατάσταση. Η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής γίνεται μέσω κάποιων 

εργαλείων. Το σημαντικότερο εργαλείο είναι η φορολογία και τα έσοδα που 

προκύπτουν από αυτήν. Η σχέση φορολογίας και εσόδων είναι αυτή που 

διαμορφώνει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και άρα 

τη δυνατότητα επηρεασμού του ΑΕΠ και των άλλων μακροοικονομικών 

μεγεθών.  

Η επιτυχία της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης αποτελεί ένα 

προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό 

προϋποθέτει ότι πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην δημοσιονομική 

εξυγίανση και την οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. 

Ωστόσο θα πρέπει θα διερευνηθεί η μείωση του ύψους των φορολογικών 

εσόδων, καθώς και οι χρονικές υστερήσεις είσπραξης αυτών, που 

παρατηρήθηκαν από την υπογραφή της συμφωνίας δημοσιονομικής 

προσαρμογής για την Ελλάδα τον Μάιο του 2010 (Tangalakis, 2014). Αυτό θα 

μπορούσε να συσχετιστεί με τις αλλαγές στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών, οι οποίες προσανατολίστηκαν προς τα χαμηλότερης 

φορολογίας αγαθά πρώτης ανάγκης, αλλά και στην επιδείνωση της 

φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία εμφανίζεται σαν φαινόμενο κατά την 

διάρκεια των κρίσεων (Poghosyan 2011, Sancac et al. 2010).  

 
 
1.2 Σκοπός-Στόχοι  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ 

των φόρων παραγωγής- εισαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης για την 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εκτιμούμε την επίδραση των φόρων αυτών  στους 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Έπειτα με την χρήση της μεθόδου 

συνολοκλήρωσης εξετάζουμε την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα 



11 
 

στις μεταβλητές, ενώ στην περίπτωση που βρεθεί μακροχρόνια σχέση, 

προχωρούμε στην ανάλυση της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας σχέσης 

μέσω του υποδείγματος διόρθωσης λαθών. Τέλος, εξετάζουμε για πιθανές 

σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών διεξάγοντας τον έλεγχο αιτιότητας 

κατά Granger.  

Η γραφική απεικόνιση για την πορεία των μεταβλητών, ο στατιστικός 

έλεγχος των μεταβλητών, ο έλεγχος στασιμότητας των σειρών, η εκτίμηση 

των γραμμικών εξισώσεων καθώς και οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και 

αιτιότητας έγιναν με την χρήση του οικονομετρικού προγράμματος Eviews 

 

1.3 Εξέλιξη της φορολογίας για τις χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη της φορολογίας από το 1965 μέχρι 

σήμερα, όπως φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα του ΟΟΣΑ, που ακολουθεί. 

Ειδικά για την Ελλάδα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ήταν μόλις 18% το 1965, ενώ μέσα σε περίπου τρεις δεκαετίες 

«κορυφώθηκαν» στο 34,3% (το 2000), για να υποχωρήσουν μέχρι το 2009 

στο 30,5%.Από το 2011 μέχρι το 2012, οι μεγαλύτερες αυξήσεις φορολογικών 

εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ σημειώθηκαν στην Ελλάδα και την Ουγγαρία, 

τονίζει ο ΟΟΣΑ. Στο 33,8% του ΑΕΠ  για το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Οργανισμού. 

Τα φορολογικά έσοδα συνέχισαν να ανακάμπτουν από τα χαμηλά 

επίπεδα που καταγράφηκαν σχεδόν σε όλες τις χώρες το 2008 και 2009, με 

τον μέσο όρο των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες του 

ΟΟΣΑ να διαμορφώνεται στο 34,6% το 2012, από 34,1% το 2011 και 33,8% 

το 2010. 

Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν στις 21 από τις 30 χώρες που 

παρακολουθεί ο Οργανισμός και μειώθηκαν σε εννέα, ενώ οι μεγαλύτερες 

αυξήσεις σημειώθηκαν το 2012 σε Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία και Νέα 

Ζηλανδία. Αντιθέτως, η μεγαλύτερη πτώση εμφανίζεται στο Ισραήλ, την 

Πορτογαλία και τη Βρετανία. 

Από το 2011 μέχρι το 2012, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν 

στην Ουγγαρία (1,8 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ελλάδα (1,6 ποσοστιαίες 

μονάδες, από το 32,2% στο 33,8%), ενώ ακολουθεί η Ιταλία και η Νέα 

Ζηλανδία (1,4 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισλανδία (1,2 
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ποσοστιαίες μονάδες). Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις εμφανίζονται 

στο Ισραήλ (από το 32,6% στο 31,6%), στην Πορτογαλία και στη Βρετανία 

(κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες). Η υψηλότερη φορολογία στις χώρες του 

ΟΟΣΑ καταγράφεται στη Δανία (48% το 2012) και ακολουθούν Βέλγιο και 

Γαλλία (43,5%). 

 

Πίνακας 1.1 Φορολογικά έσοδα σαν % του ΑΕΠ για τις χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Πηγή: OECD 

 

 

1.4 Ανάλυση φορολογικής πολιτικής για τις χώρες του ΟΟΣΑ 

 

Η φορολογική διάρθρωση μετράτε από το μερίδιο των μεγάλων φόρων 

στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Ενώ, κατά μέσο όρο, τα επίπεδα 
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φορολογίας γενικά αυξάνονται, το μερίδιο των κύριων φόρων στα συνολικά 

φορολογικά έσοδα, δηλ. η διάρθρωση της φορολογίας ή ο συνδυασμός 

φόρων, είναι αξιοσημείωτα σταθερά στην πάροδο του χρόνου. Παρ 'όλα αυτά, 

διάφορες τάσεις έχουν προκύψει μέχρι το 2012, το οποίο αποτελεί το 

τελευταίο έτος με διαθέσιμα δεδομένα και για τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ. 

 

1.4.1 Φόροι εισοδήματος και κερδών 

Κατά μέσο όρο, οι χώρες του ΟΟΣΑ συνέλλεξαν το 33,6% των 

φορολογικών εσόδων τους μέσω των φόρων στο εισόδημα και στα κέρδη 

(φόροι ατομικού και εταιρικού εισοδήματος(Πίνακας 8).2 Φόροι επί των 

προσωπικών και εταιρικών εισοδημάτων παραμένουν η σημαντικότερη πηγή 

εσόδων για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών σε δεκαπέντε χώρες 

του ΟΟΣΑ, ενώ σε εννέα από αυτές (Αυστραλία, Καναδάς, Δανία, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες) το 

μερίδιο των φόρων εισοδήματος στο φορολογικό μείγμα υπερβαίνει το 40%. 

Τα μέσα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων 

είναι 25% του συνόλου των φόρων κατά μέσο όρο το 2012, σε σύγκριση με 

περίπου 30% το 1980 (Πίνακας 10).3 Η περίπου κατά δύο ποσοστιαίες 

μονάδες μείωση, μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση των νεοεισερχόμενων, 

από την Ανατολική Ευρώπη, χωρών στον ΟΟΣΑ, για τις οποίες τα στοιχεία 

φορολογικών εσόδων είναι διαθέσιμα μόνο από το 1990. Αυτές οι χώρες 

τείνουν να έχουν σχετικά χαμηλό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 

υψηλά έσοδα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, όμως ο αντίκτυπος  

παρατηρείται μόνο στα δεδομένα μετά το 1990. 

Η διακύμανση του ποσοστού του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων μεταξύ των χωρών είναι σημαντική. Για παράδειγμα, το 2012, 

κυμάνθηκε από ένα χαμηλό επίπεδο του 9% και 11% στη Σλοβακία και την 

Τσεχία ενώ αντίστοιχα στην Αυστραλία έφτασε το 39% και στη Δανία το 51%. 

Εκτός από την φορολογία των φυσικών προσώπων, το μερίδιο του φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων (εταιριών) στα συνολικά φορολογικά έσοδα 

δείχνει επίσης μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις χώρες, πχ από 3% 

(Ελλάδα, Ουγγαρία και Σλοβενία) έως 19% (Αυστραλία) και 25% (Νορβηγία). 

Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται στους διαφορετικούς φορολογικούς 

συντελεστές εισοδήματος νομικών προσώπων μεταξύ των χωρών, σε 

                                                           
2 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table8taxesonincomeandprofits1000asoftotaltaxation.htm 
3 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table10taxesonpersonalincome1100asoftotaltaxation.htm 
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θεσμικούς παράγοντες, στο βαθμό τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν 

ενσωματωθεί σε μια χώρα, στις στρεβλώσεις της εταιρικής φορολογικής 

βάσης, στα έσοδα από τον φόρο πετρελαίου, και στα διάφορα μέσα και 

ενέργειες που καθυστερούν την φορολόγηση των κερδών.  

 

1.4.2 Έμμεσοι φόροι εισοδήματος 

Το μερίδιο των φόρων επί της κατανάλωσης (γενικοί φόροι 

κατανάλωσης συν ειδικοί φόροι κατανάλωσης) μειώθηκε από 36% σε 31% 

μεταξύ 1965 και 2012. (Πίνακας 26).4 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

σύνθεση των φόρων επί των αγαθών και των υπηρεσιών έχει αλλάξει ριζικά. 

Μια ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων ήταν οι γενικοί φόροι 

κατανάλωσης, ιδίως ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βρίσκεται 

τώρα σε τριάντα τρεις από τις τριάντα τέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ. Ωστόσο η 

σημαντικότητα του ΦΠΑ ως πηγή εσόδων έγινε κυρίως για να αντισταθμιστεί 

η απώλεια εσόδων από την κατάργηση κάποιων άλλων κατηγοριών φόρων 

όπως είναι οι δασμοί.  Οι γενικοί φόροι κατανάλωσης αντιπροσωπεύουν το 

20% των συνολικών εσόδων από φόρους, ενώ στα μέσα του 1960 το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 12% για τις χώρες του ΟΟΣΑ (Πίνακας 28).5 

 

1.5 Διάρθρωση της μελέτης 

Το κεφάλαιο δύο (2) αναφέρεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, το 

κεφάλαιο τρία (3) στη περιγραφή και την παρουσίαση των μεταβλητών του 

υποδείγματος, το κεφάλαιο τέσσερα (4) τους στατιστικούς και διαγνωστικούς 

ελέγχους των μεταβλητών, το κεφάλαιο πέντε (5) στη στασιμότητα των 

χρονικών σειρών, το κεφάλαιο έξι (6) στη συνολοκλήρωση- μακροχρόνια 

ισορροπία, το κεφάλαιο επτά (7) στο μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος, το 

κεφάλαιο οκτώ (8) στην ύπαρξη ή μη σχέσης αιτιότητας μεταξύ των 

μεταβλητών, ενώ τέλος το κεφάλαιο εννιά (9) συνοψίζει τα αποτελέσματα της 

έρευνας.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table26consumptiontaxes5100asoftotaltaxation.htm 
5 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/table28taxesongeneralconsumption5110asoftotaltaxation.htm 
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Κεφάλαιο 2 
 
2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 
Μία από τις πρώτες μελέτες που εξέτασε την επίδραση των φόρων 

επάνω στην ανάπτυξη είναι του Solow (1956). Σχετικά με το νεοκλασικό 

μοντέλο ανάπτυξης, το σημείο ισορροπίας της ανάπτυξης δεν επηρεάζεται 

από την φορολογική πολιτική. Με άλλα λόγια, η φορολογική πολιτική όσο 

διαβρωτική και αν είναι, δεν έχει επίδραση στους μακροχρόνιους ρυθμούς 

ανάπτυξης ακόμα και αν μπορεί να επιφέρει μείωση του παραγόμενου 

προϊόντας. Νεότερες θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης που αρχικά 

προτάθηκαν από τον Romer (1986) προτείνουν μοντέλα ανάπτυξης στα 

οποία οι κρατικές δαπάνες και οι φορολογική πολιτική μπορούν να έχουν 

μόνιμη μακροχρόνια επίδραση στην ανάπτυξη. 

Οι Kneller, Bleaney and Gemmel, (1998) μελετούν την επίδραση της 

φορολογικής δομής και των δημόσιων δαπανών στο σημείο ισορροπίας της 

οικονομικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 

χρηματοδότησης  που συνδέονται με τον εισοδηματικό περιορισμό της 

κυβέρνησης, τα αποτελέσματα της μελέτης είναι συνεπή με το μοντέλο 

ενδογενούς ανάπτυξης του Barro (1990). Συγκεκριμένα βρίσκουν ότι οι μη 

στρεβλωτικοί φόροι και οι παραγωγικές δαπάνες μπορούν να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη. Οι Mertens και  Ravn (2013) κάνουν μία ανάλυση για την Αμερική 

βασισμένη στη θεωρία του Romer εστιάζοντας στην μεταπολεμική περίοδο. 

Επίσης χωρίζουν τις κατηγορίες φόρων σε προσωπικούς-εισοδήματος και 

εταιρικούς. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι φόροι εισοδήματος όταν 

μειωθούν ενισχύουν άμεσα το ΑΕΠ αλλά υπάρχει απώλεια εσόδων και από 

την άλλη η μείωση εταιρικών φόρων δημιουργεί μακροχρόνια ανάπτυξη και 

διευρύνει την φορολογική βάση έτσι ώστε τα έσοδα να παραμένουν 

αμετάβλητα. 

Οι Anastassiou και Dritsaki (2005) εξετάζουν την σχέση ανάμεσα σε 

φορολογικά έσοδα και οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την περίοδο 1965 μέχρι 2002 

βρίσκουν ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάμεσα στα έσοδα πό φόρους και την 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Σε μία άλλη παρόμοια μελέτη οι Δριτσάκη 

και Βαζακίδης (2005), εξετάζουν την σχέση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες 

φόρων και την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας την 
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ανάλυση της συνολοκλήρωσης. Συμπεραίνουν ότι υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση συνλοκλήρωσης ανάμεσα στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το άνοιγμα της 

οικονομίας και τις διάφορες κατηγορίες φόρων. Όσο αφορά την ανάλυση 

αιτιότητας βρίσκουν ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας ανάμεσα στο 

άνοιγμα της αγοράς και τον εταιρικό φόρο. Παρόμοια σχέση διαπιστώθηκε 

ανάμεσα στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Οι χώρες έχουν διαφορετική φιλοσοφία όσο αφορά την φορολόγηση 

και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να συλλέξουν τα έσοδα τους. Οι 

Atkinson(1995) και  Agell, Lindh and Ohlsson (1997) συμφωνούν, ότι τόσο ο 

τρόπος με τον οποίο κατανέμουν οι χώρες τις κυβερνητικές δαπάνες, όσο και 

ο τρόπος συλλογής των φορολογικών εσόδων τους, μπορεί να επηρεάσει την 

ανάπτυξη διαφορετικά. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες πολλές χώρες 

αύξησαν την φορολόγηση δραματικά ενώ κάποιες άλλες διατήρησαν ένα 

σταθερό φορολογικό σύστημα. Για παράδειγμα χώρες όπως η Γαλλία και η 

Βρετανία ενσωμάτωσαν τον φόρο προστιθέμενης αξίας περίπου στα 1960 

ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μείωσαν κατά πολύ τους εταιρικούς 

φόρους. Ο Due (1964) υποστηρίζει ότι οι χώρες που στηρίζονται στην έμμεση 

φορολογία, αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις χώρες που στηρίζονται στην 

άμεση. Για παράδειγμα η οικονομική ανάπτυξη της Σιγκαπούρης μπορεί να 

αποδοθεί στην χαμηλή εταιρική φορολόγηση και το χαμηλό φόρο φυσικών 

προσώπων.  

Από το 1980 και μετά οι ανεπτυγμένες χώρες λόγω της υψηλής 

φορολόγησης στα εισοδήματα και τα κέρδη και κυρίως των διαρθρωτικών 

αλλαγών που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, άρχισαν 

την σταδιακή μείωση των φόρων φυσικών και νομικών προσώπων και 

κινήθηκαν προς την επιβολή φόρων πιο διευρυμένης φορολογικής βάσης 

όπως οι έμμεσοι φόροι. Οι Burgess and Stern (1993) στην μελέτη τους 

βρίσκουν ότι η δομή των φόρων στις ανεπτυγμένες χώρες διαφέρουν από τις 

αναπτυσσόμενες. Για τις ανεπτυγμένες χώρες, περίπου τα δύο τρίτα των 

φόρων προέρχονται από τους έμμεσους φόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

των φόρων για τις αναπτυσσόμενες προέρχεται απ΄τους άμεσους φόρους. 

Επίσης προτείνουν ότι το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται 

στις οικονομικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική 

ανάπτυξη. Ακόμα ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι μεταξύ των ανεπτυγμένων 
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χωρών υπάρχει σημαντική σχέση φόρου και το κατά κεφαλήν ακαθάριστου 

εθνικού προϊόντος, η οποία είναι ασθενέστερη για τις βιομηχανικές χώρες. 

Ο Zee (1996) χρησιμοποιεί ένα δείγμα 100 χωρών (οι 24 ανήκουν στον 

OECD) και συγκρίνει τα έσοδα από φόρους ανάμεσα σε ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στατιστική σχέση 

ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και το επίπεδο της φορολογίας είναι 

αδύναμη για όλα τα γκρουπ χωρών εκτός των προσφάτως 

βιομηχανοποιημένων χωρών. Η Widmalm (2001) χρησιμοποιεί 

διαστρωματικά στοιχεία για 23 χώρες του OECD,  για την περίοδο 1965-1990 

και βρίσκει ότι τα φορολογικά έσοδα τα οποία αυξήθηκαν λόγω της άμεσης 

φορολόγησης στα εισοδήματα , έχουν αρνητική συσχέτιση με την οικονομική 

ανάπτυξη. 

Οι Lehmussaari(1990), Marsden (1990) και οι  Trella και Whalley(1992) 

απέδειξαν ότι ο συνδυασμός διαφορετικών φόρων μπορεί να έχει σημαντική 

επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην αύξηση των αποταμιεύσεων και στο επίπεδο της 

επένδυσης. Αν ωστόσο υπάρχει μια ευδιάκριτη επίδραση της φορολογικής 

πολιτικής στις αποταμιεύσεις, στην τοποθέτηση κεφαλαίου και την ανάπτυξη 

τότε θα μπορούσαμε να διδαχτούμε από την φορολογική πολιτική που 

υιοθετούν τόσο οι ανεπτυγμένες, όσο και οι ραγδαία αναπτυσσόμενες  

οικονομίες, σχετικά με τις φορολογικές εισφορές και τη φορολογική πολιτική.  

Τέλος, οι Devereux and Love (1995) εξετάζουν την ποιοτική και 

ποσοτική επίδραση των αλλαγών φορολογίας και ευημερίας χρησιμοποιώντας 

ένα μοντέλο ενδογενούς ανάπτυξης και καταλήγουν ότι οι φόροι εισοδήματος, 

κεφαλαίου και κατανάλωσης, μειώνουν την ανάπτυξη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύουμε και περιγράφουμε τα δεδομένα, 

παρουσιάζοντας την στατιστική ανάλυση και διαγραμματική απεικόνιση των 

μεταβλητών. 

 

3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το σύνολο των προϊόντων, 

υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην επικράτεια μιας χώρας μέσα 

σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, 

ακόμα και αν μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που 

ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. Περιλαμβάνονται όλα τα είδη που 

παράγονται και πωλούνται νόμιμα στις αγορές. Αποκλείονται παράνομες 

δραστηριότητες και δραστηριότητες εκτός αγορών (αδυναμία μέτρησης). 

Επίσης, περιλαμβάνονται μόνο τα τελικά (όχι τα ενδιάμεσα) αγαθά που 

παράγονται στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (αποκλείονται 

συναλλαγές σε μεταχειρισμένα προϊόντα). Θεωρείται ένα στατιστικό μέγεθος 

το οποίο εκτιμά πόσο καλά συμπεριφέρεται η οικονομία. Συμπεριλαμβάνει 

αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί πρόσφατα, και όχι αγαθά και 

υπηρεσίες που έχουν παραχθεί στο παρελθόν. 

Ο όρος ‘ακαθάριστος’ σημαίνει ότι δεν έχει αφαιρεθεί η απόσβεση των 

μηχανημάτων, των κτιρίων καθώς και τον άλλων κεφαλαιουχικών αγαθών 

που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.  Ορός ‘εγχώριος’ 

σημαίνει  ότι η παραγωγή προϊόντος έγινε από τις παραγωγικές μονάδες της 

επικράτειας της χώρας. 

Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού του ΑΕΠ. Ο ένας τρόπος είναι να 

θεωρήσουμε το ΑΕΠ ως το συνολικό εισόδημα όλων των οικονομικών 

μονάδων της οικονομίας. Ο άλλος τρόπος είναι να θεωρήσουμε ότι το ΑΕΠ 

εκφράζει τη συνολική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας. Για την οικονομία ως σύνολο, το 

εισόδημα πρέπει να ισούται με την δαπάνη, καθώς σε κάθε συναλλαγή 

συμμετέχουν δύο άτομα ( πωλητής- αγοραστής). Κάθε ευρώ που ξοδεύει ένας 

αγοραστής είναι ένα ευρώ εισοδήματος για κάποιον πωλητή. Για να κρίνουμε 

αν η πορεία μιας οικονομίας είναι καλή ή κακή, συνήθως εξετάζουμε το 

http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/07/xrima.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
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συνολικό εισόδημα που κερδίζουν τα μέλη που απαρτίζουν την οικονομία 

αυτή. 

Πιο αναλυτικά η σχέση που περιγράφεται παραπάνω φαίνεται στο 

διάγραμμα 3.1 κυκλικής ροής, που ακολουθεί: 

 

Διάγραμμα 3.1 Κυκλική ροή του ΑΕΠ 

 

Πηγή: www.euretirio.com/oikonomiko-kykloma/  

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα τα νοικοκυριά 

προσφέρουν συντελεστές παραγωγής στις επιχειρήσεις (εργασία, γη 

κεφάλαιο), αποκτούν εισοδήματα τα οποία στην συνέχεια δαπανούν για την 

αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τους συντελεστές παραγωγής ως εισροές στην παραγωγική 

διαδικασία, παρέχουν εισόδημα στα νοικοκυριά και επίσης πουλάνε στα 

νοικοκυριά αγαθά και υπηρεσίες.  

Η μέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος γίνεται σε τιμές 

αγοράς. Μαθηματικά το ΑΕΠ εκφράζεται ως εξής: 

NXGICGDP                 (3.1) 

όπου:  

 Κατανάλωση (C): δαπάνες των νοικοκυριών για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών 
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 Επένδυση (Ι): Δαπάνη επιχειρήσεων για την αγορά νέου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού · Περιλαμβάνει τη δαπάνη για 

αγορά νέων κατοικιών 

 Δημόσιες Δαπάνες (G): δαπάνες της κυβέρνησης για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνουν τις μεταβιβαστικές 

πληρωμές, οι οποίες δεν παρέχονται ως αντάλλαγμα για την 

παραγωγή κάποιου αγαθού. 

  Καθαρές Εξαγωγές (NX) = Εξαγωγές (Χ) – Εισαγωγές (Μ). Οι 

εισαγωγές πρέπει να αφαιρεθούν κατά τον υπολογισμό του 

ΑΕΠ, αλλά έχουν συμπεριληφθεί σε κάποιο συστατικό της 

συνολικής δαπάνης ενώ δεν αποτελούν μέρος της εγχώριας 

παραγωγής. 

Στο Διάγραμμα  που ακολουθεί βλέπουμε το ονομαστικό ΑΕΠ της 

Ελλάδας (μαύρη γραμμή) σε σχέση με το ονομαστικό ΑΕΠ των χωρών της 

ευρωζώνης (γκρι γραμμή).6 Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ΑΕΠ της 

Ελλάδας ακολουθεί ανοδική πορεία μέχρι την πρόσφατη κρίση χρέους. 

Περίπου από το 2010 και μετά το ΑΕΠ ακολουθεί καθοδική πορεία ενώ το 

ΑΕΠ των χωρών διατηρείται σταθερό.  

Διάγραμμα 3.2 ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ της ευρωζώνης 

 

Source: Trading Economics7 

 

Γενικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν διακρίνεται σε ονομαστικό και 

πραγματικό. Το ονομαστικό (nominal) ΑΕΠ, το οποίο ονομάζεται και ΑΕΠ σε 

                                                           
6 Οι τιμές στους αξονες του διαγράμματος 1 είναι σε εκατομμύρια δολλάρια.  
7 http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp 
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τρέχουσες τιμές αντιπροσωπεύει την αξία σε χρήμα του τελικού προϊόντος 

μιας οικονομίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες αγοραίες τιμές (Abel & Bernake, 

2001). Συγκρίσεις ονομαστικού ΑΕΠ διαφορετικών περιόδων μπορεί να είναι 

παραπλανητικές αφού τυχόν αύξηση μπορεί να οφείλεται σε αύξηση των 

τιμών και όχι αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η οικονομία. 

Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε ποσοστιαία μεταβολή του 

ΑΕΠ (growth) όπως δίνετε από την βάση δεδομένων του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στο Διάγραμμα 3.3 

παρουσιάζεται  η μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδος (σε ποσοστό) για το έτος 

βάσης του ΟΟΣΑ(δηλ. 2010): 

 

Διάγραμμα 3.3 Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδας 

-12

-8

-4
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Ανάπτυξη της Ελλάδος  

3.2 Φορολογικά έσοδα 

Τα φορολογικά έσοδα αναφέρονται ως οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις 

προς το κράτος προκειμένου να αντλήσει έσοδα για να καλύψει δημόσιους 

σκοπούς. Ο δημόσιος τομέας προκειμένου να καλύψει τις δημόσιες δαπάνες 

που είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητες του και να διαθέσει τα δημόσια 

αγαθά δωρεάν στο κοινωνικό σύνολο, έχει ανάγκη από οικονομικούς πόρους. 

Για την απόκτηση αυτών των πόρων απαιτείται η μεταβίβαση μέρους των 

εισοδημάτων των ιδιωτών προς τον δημόσιο τομέα. Οι φόροι αυτοί έχουν δύο 

βασικά χαρακτηριστικά: (i) αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων 

από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα. και (ii) αποτελούν μέσο μονομερές (μη 

ανταποδοτικοί). Δηλαδή συνεπάγεται μόνο παροχή από τους ιδιωτικούς προς 
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τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχη ειδική αντιπαροχή των τελευταίων 

προς τους πρώτους (Γεωργακόπουλος, 2005). 

Στο διάγραμμα 3.4 βλέπουμε μια γενική εικόνα των συνολικών 

φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα σαν ποσοστό του ΑΕΠ από το 1995. 

Γενικά παρατηρούμε ότι την τελευταία δεκαετία τα φορολογικά έσοδα 

ακολουθούν μια ανοδική τάση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η 

φορολογία σαν ποσοστό του ΑΕΠ το 2012 έφτασε το 22.51%.  

 
Διάγραμμα 3.4. Διαγραμματική απεικόνιση συνολικών φόρων στην Ελλάδα 
σαν % του ΑΕΠ.  

 
 
Source:www.tradingeconomics.com8 

 
3.2.1 Διακρίσεις φόρων 
 

Η ταξινόμηση των φόρων μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια. 

Το κριτήριο όμως που έχει τελικά επικρατήσει είναι αυτό, που αναφέρεται 

στην φορολογική βάση, γιατί έτσι γίνεται ευκολότερη η συγκριτική αξιολόγηση 

των διαφόρων κατηγοριών φόρων. Με τον όρο φορολογική βάση εννοούμε το 

οικονομικό μέγεθος (περιουσία, εισόδημα, τιμή προϊόντος και λοιπά) επί του 

οποίου υπολογίζεται ο φόρος. Φορολογική βάση είναι δηλαδή το οικονομικό 

μέγεθος επί του οποίου το κράτος θα υπολογίσει ένα φόρο με βάση τον 

φορολογικό συντελεστή που ισχύει  κατά περίπτωση. 

Με κριτήριο τη φορολογική βάση, οι φόροι ταξινομούνται σε 4 

κατηγορίες και συγκεκριμένα ως εξής. 

 

                                                           
8 http://www.tradingeconomics.com/greece/tax-revenue-percent-of-gdp-wb-data.html 
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Οι φόροι σταθερού ποσού κατά του φορολογούμενο 

Με τους φόρους αυτούς, όλα τα άτομα υφίστανται την ίδια φορολογική 

επιβάρυνση , ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους συνθήκες, το μέγεθος της 

περιουσίας και του εισοδήματός τους. Κάθε φορολογούμενος δηλαδή 

πληρώνει ορισμένο ποσό φόρου, κοινό για όλους, το οποίο ισούται με το 

πηλίκο της διαίρεσης των απαιτούμενων φορολογικών εσόδων προς τον 

αριθμό των φορολογουμένων. 

Ο κατά εξοχήν φόρος σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο ήταν στο 

παρελθόν ο γνωστός κεφαλικός φόρος, οι περισσότερες όμως σύγχρονες 

φορολογικές νομοθεσίες τον έχουν αντικαταστήσει με πιο εκλεπτυσμένες 

μορφές φόρων που αξιοποιούν ορισμένους δείκτες οικονομικής ευημερίας 

των ατόμων και συνεπώς είναι δικαιότεροι από κοινωνική άποψη. 

Αν και οι φόροι σταθερού ποσού κατά φορολογούμενο έχουν μηδαμινή 

πρακτική αξία γιατί κατά κανόνα δε χρησιμοποιούνται η συμβολή τους στη 

διερεύνηση των οικονομικών επιδράσεων των διαφόρων κατηγοριών φόρων 

είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι φόροι σταθερού ποσού 

κατά φορολογούμενο είναι ουδέτεροι με την έννοια ότι δεν επηρεάζουν την 

κατανομή των παραγωγικών μέσων, δηλαδή δεν επηρεάζουν τις επιλογές των 

φορολογουμένων μεταξύ των κατά ιδία αγαθών, μεταξύ κατανάλωσης και 

αποταμίευσης , μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου κ.λ.π 

 

Οι φόροι εισοδήματος 

Στους φόρους εισοδήματος η φορολογική βάση στο φόρο εισοδήματος 

είναι γενικά το εισόδημα που πραγματοποιούν οι ιδιωτικοί φορείς σε ορισμένη 

χρονική περίοδο που συνήθως ετήσια (πχ οι ετήσιες φορολογικές δηλώσεις 

που υποβάλλουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι φόροι εισοδήματος 

διακρίνονται σε 2 μεγάλες υποκατηγορίες. 

1. Η πρώτη υποκατηγορία είναι οι φόροι εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, όπου η φορολογική βάση συμπίπτει με το ετήσιο 

εισόδημα των φυσικών προσώπων (στο οποίο περιλαμβάνεται  

και το εισόδημα ιδιοκτητών των προσωπικών εταιρειών) μετά 

την αφαίρεση των εξόδων πραγματοποίησης του εισοδήματος, 

ορισμένων απαλλαγών και εξαιρέσεων (ελάχιστο όριο 

συντήρησης, οικογενειακά βάρη του φορολογούμενου κ.α) 
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2. Η δεύτερη υποκατηγορία αφορά τους φόρους εισοδήματος 

νομικών προσώπων, όπως Ανώνυμες, Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες και Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρείες. Ως 

φορολογική βάση νοείται το σύνολο των ετησίων συνήθως 

καθαρών κερδών αυτών των νομικών προσώπων.   

 

Οι φόροι κατανάλωσης  

Η φορολογική βάση των φόρων κατανάλωσης είναι γενικά η δαπάνη 

των ιδιωτικών φορέων για την προμήθεια διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. 

Υπάρχουν πολλά είδη φόρων κατανάλωσης , τα κυριότερα είδη είναι τρία: 

1. Ο προσωπικός φόρος επί της συνολικής ετήσιας δαπάνης του 

φορολογούμενου, σύμφωνα με την τεχνική του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται 

είτε ως άθροισμα των επιμέρους κονδυλίων για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους, είτε με βάση 

τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, είτε ως διαφορά της 

αποταμίευσης και του εισοδήματος κ.λ.π. 

2. Οι φόροι που επιβάλλονται σε ένα μόνο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας και πλήττουν τη συνολική αξία του 

προϊόντος στο στάδιο που έχει επιλεγεί για την επιβολή τους. 

3. Οι φόροι που επιβάλλονται σε δύο ή περισσότερα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας και πλήττουν είτε τη συνολική, είτε την 

προστιθέμενη αξία σε κάθε ένα από τα στάδια που έχουν 

επιλεγεί για την επιβολή τους. Διακρίνονται δε σε δύο 

υποκατηγορίες: 

 σωρευτικοί φόροι επί της δαπάνης, οι οποίοι επιβάλλονται επί 

της συνολικής αξίας του προϊόντος, που έχει δημιουργηθεί μέχρι 

το κάθε φορολογούμενο στάδιο και 

 φόροι επί της προστιθεμένης αξίας, οι οποίοι επιβαρύνουν μόνο 

την αξία του προϊόντος που δημιουργείται ή διαφορετικά 

προστίθεται σε κάθε ένα φορολογούμενο στάδιο . 

 

Οι φόροι περιουσίας 

Οι φόροι περιουσίας έχουν ως φορολογική βάση το σύνολο ή ένα 

μέρος μόνο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων και 
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μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 γενικές κατηγορίες: α) φόροι που 

επιβάλλονται στην κατοχή της περιουσίας, β) φόροι που επιβάλλονται κατά τη 

μεταβίβαση της περιουσίας με ετεροβαρείς δικαιοπραξίες και γ) φόροι που 

επιβάλλονται κατά τη μεταβίβαση της περιουσίας με διμερείς συναλλαγές 

(Τάτσος 2012). 

 

3.3 Φόροι παραγωγής και εισαγωγών 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τους φόρους στην 

παραγωγή και τις εισαγωγές (ESA2010 code D.2, OECD Database), οι οποίοι 

αποτελούνται από υποχρεωτικές, μονομερείς πληρωμές, σε χρήμα ή σε είδος 

και επιβάλλονται από το δημόσιο ή από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Περιλαμβάνουν φόρους παραγωγής, εισαγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών, απασχόλησης εργατικού δυναμικού, ιδιοκτησίας ή χρήσης γης, 

κτιρίων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή. Τέτοιοι φόροι είναι πληρωτέοι ανεξάρτητα από τα κέρδη. 

Στο παρακάτω διάγραμμα 3.5 παρουσιάζονται τα συνολικά φορολογικά 

έσοδα από τους φόρους παραγωγής και εισαγωγών για την Ελλάδα από το 

πρώτο τρίμηνο του 1995 έως το δεύτερο 2015. Από το διάγραμμα 

παρατηρούμε ότι τα φορολογικά έσοδα ακολουθούν αυξητική τάση διαχρονικά 

έως το 2008. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η επακόλουθη κρίση 

χρέους στην Ελλάδα οδήγησε σε σταδιακή μείωση τον συνολικών 

φορολογικών εσόδων. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται μέχρι τις αρχές του 

2014. Έπειτα ακολουθούν ανοδική πορεία κατά την διάρκεια του 2014. 

Ωστόσο από τις αρχές του 2015 και μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 

στην Ελλάδα ακολουθούν καθοδική πορεία. 

Διάγραμμα 3.5. Φορολογικά έσοδα σε εκατομμύρια ευρώ 
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3.4 Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών 
Ο πίνακας 3.1 παρακάτω παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά των 

μεταβλητών. Το δείγμα των τιμών εκτείνεται από το πρώτο τρίμηνο το 1995 

έως το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Το δείγμα μας περιλαμβάνει συνολικά 82 

παρατηρήσεις. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ είναι 1.03%, ενώ οι μέσοι 

φόροι παραγωγής και εισαγωγών είναι 4827.44 εκατομμύρια ευρώ. 

Πίνακας 3.1. Περιγραφική στατιστική των μεταβλητών 
 Ρυθμός Ανάπτυξης (Growth) Φόροι (Taxes) 

Μέσος 1.0367 4827.44 

Διάμεσος 2.535 4974.3 

Μέγιστο 7.53 6730.35 

Ελάχιστο -9.93 2110.69 

Τυπική Απόκλιση 4.508 1278.08 

Ασυμμετρία -0.9215 -0.5274 

Κύρτωση 2.786 2.254 

JB 11.762 5.702 

Πιθανότητα JB 0.002 0.057 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας μας δίνει πληροφορίες για την ασυμμετρία 

της κατανομής των δεδομένων. Τιμές κοντά στο μηδέν, παρέχουν ενδείξεις ότι 

η κατανομή των παρατηρήσεων είναι συμμετρική (κανονική). Αρνητικές τιμές 

του συντελεστή ασυμμετρίας αποτελούν ένδειξη ότι η κατανομή παρουσιάζει 

αρνητική ασυμμετρία και αντίστοιχα θετικές τιμές, ότι η κατανομή είναι θετικά 

ασύμμετρη. Στην περίπτωσή μας οι μεταβλητές ακολουθούν ασύμμετρη 

αρνητική κατανομή. 

Ο συντελεστής κύρτωσης αναφέρεται στην κυρτότητα της κατανομής 

των δεδομένων. Όταν η τιμή είναι μικρότερη του 3 σημαίνει ότι η μεταβλητή 

ακολουθεί πλατύκυρτη κατανομή.  Όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη του 3 

σημαίνει ότι η μεταβλητή (κατανομή) είναι λεπτόκυρτη. Όταν η τιμή είναι ίση με 

τον αριθμό 3, σημαίνει ότι η μεταβλητή έχει μεσόκυρτη κατανομή. Στο 

παράδειγμά μας παρατηρούμε ότι και οι δύο μεταβλητές έχουν τιμή κύρτωσης 

μικρότερης του 3 οπότε συμπεραίνουμε ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη.  

Με το τεστ Jarque-Bera ελέγχουμε αν η σειρά μας ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, μετρώντας την διαφορά του kurtosis  και του skewness με 

αυτή της κανονικής κατανομής (κάτω από την μηδενική υπόθεση). Με 

prob:0,057(>0.05) αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση για κανονικά 

κατανεμημένες αποδόσεις, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, για τη μεταβλητή 

των φόρων. Αντίστοιχα με prob:0,002(<0.05) απορρίπτουμε την μηδενική 

υπόθεση για κανονικά κατανεμημένες αποδόσεις, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%, για τη μεταβλητή της ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1 Εξειδίκευση υποδείγματος  

Για την ανάλυση και διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικονομικής 

ανάπτυξης και φόρων χρησιμοποιούμε την παρακάτω γενική συναρτησιακή 

μορφή: 

)(TfGROWTH                            (4.1) 

Όπου 

GROWTH Η ποσοστιαία μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

 Οι συνολικοί φόροι παραγωγής και εισαγωγών.  

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την γραμμική σχέση μεταξύ 

οικονομικής ανάπτυξης και φόρων, η οποία δίνεται από την παρακάτω 

συνάρτηση: 

tt eTGROWTH  10                                    (4.2) 

όπου 

0 ο σταθερός όρος 

1 Συντελεστής των φόρων Τ(ανεξάρτητη μεταβλητή)  

e τυχαίος όρος  

t χρόνος (έτη) 

 

4.2 Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

Πρώτα εκτιμούμε την συνάρτηση με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων χρησιμοποιώντας τον λογάριθμο μόνο της μεταβλητής των 

φόρων, εφόσον η μεταβολή του ΑΕΠ είναι εκφρασμένη σε ποσοστό. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.1 Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων 
Dependent Variable: GROWTH   

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 50.51403 12.75753 3.959547 0.0002 

LTAX -5.862033 1.510520 -3.880804 0.0002 
     
     R-squared 0.158432     Mean dependent var 1.036707 

Adjusted R-squared 0.147912     S.D. dependent var 4.508884 

S.E. of regression 4.162087     Akaike info criterion 5.713998 

Sum squared resid 1385.838     Schwarz criterion 5.772699 

Log likelihood -232.2739     Hannan-Quinn criter. 5.737566 

F-statistic 15.06064     Durbin-Watson stat 0.197541 

Prob(F-statistic) 0.000213    
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Μετά την εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων η 

συνάρτηση παίρνει την κατωτέρω μορφή: 

 

ttt eTGROWTH  862.5514.50
                                                     

(4.3) 

 

t-stat.                       (3.959)         (-3.880) 

Prob.                       (0.000)          (0.000) 

R2=0.15  F-stat=15.06  Durbin-Watson=0.1975 

 

Πραγματοποιώντας τον έλεγχο των προσήμων, διαπιστώνουμε ότι το 

πρόσημο των φόρων είναι αρνητικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

οικονομική θεωρία. Δηλαδή, οι φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές έχουν 

αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη.  

 

4.3 Έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 

Για να ελέγξουμε την στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών της 

συνάρτησης χρησιμοποιούμε την στατιστική t. 

Για τη συνάρτηση GROWTHt = β0+ β1Τt+et, ο έλεγχος έχει την 

παρακάτω μορφή: 

 

 H0: β1 = 0 (μη στατιστικά σημαντικός συντελεστής)  

1 ίt t    

 Η1: β1 ≠ 0 (στατιστικά σημαντικός συντελεστής) 

1 ίt t    

 
Τα κρίσιμα σημεία της κατανομής προσδιορίζονται με βαθμούς 

ελευθερίας v=n-(k+1) και επίπεδο σημαντικότητας 5%. Όπου n είναι το 

μέγεθος του δείγματος και k ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Συνεπώς για τη συνάρτησή μας έχουμε ν=82-(1+1) =80 βαθμούς 

ελευθερίας. Βάσει των στατιστικών πινάκων για επίπεδο σημαντικότητας 

α=5% και v=80 βαθμούς ελευθερίας, τα κρίσιμα σημεία είναι τα εξής:

0.05/2 1.96t    
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Επομένως ο συντελεστής των συνολικών φόρων στη συνάρτηση είναι 

στατιστικά σημαντικός, εφόσον 
1 ίt t    (3.880>1.96), οπότε 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και αποδεχόμαστε την εναλλακτική για 

επίπεδο σημαντικότητας 5%.  

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας και από την τιμή του 

probability=0,0002 (<0,05), η οποία είναι μικρότερη του επιπέδου 

σημαντικότητας 5%. 

 

4.4 Έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού 

Ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι ένας δείκτης προσαρμογής 

του υποδείγματος. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι θετικές και κυμαίνονται 

μεταξύ του μηδέν και της μονάδας: 
20 1R  . Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

του R2 (πιο κοντά στην μονάδα), τόσο καλύτερη είναι η προσαρμογή της 

γραμμικής παλινδρόμησης στα δεδομένα μας. Ο συντελεστής παλινδρόμησης 

της συνάρτησης είναι 0.15, που σημαίνει ότι η μεταβλητή των φόρων               

(ανεξάρτητη) ερμηνεύει το 15% της μεταβλητότητας του ΑΕΠ (εξαρτημένη). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταβλητότητα του ΑΕΠ προσδιορίζεται και 

από άλλους παράγοντες, που δεν περιλαμβάνονται στα υπόδειγμά μας ή 

περιλαμβάνονται στον τυχαίο όρο.  

 

4.5 Έλεγχος της (από κοινού) στατιστικής σημαντικότητας του συνόλου 

των συντελεστών 

Για την συνάρτησή μας διεξάγουμε τον από κοινού έλεγχο στατιστικής 

σημαντικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών, χρησιμοποιώντας την 

στατιστική F. 

 

Οι υποθέσεις του ελέγχου διαμορφώνονται ως εξής: 

H0: β0= β1= 0 (μη στατιστικά σημαντικοί συντελεστές)  

Η1: β0, β1 ≠ 0 (στατιστικά σημαντικοί συντελεστές) 

Με βάση την τιμή του Probalitity =0.00 (<0,05), η οποία είναι μικρότερη 

του συντελεστή σημαντικότητας, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και 

αποδεχόμαστε την εναλλακτική, ότι δηλαδή το σύνολο των συντελεστών της 

παλινδρόμησης είναι στατιστικά διάφορο του μηδενός. 
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4.6 Διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων  

 

4.6.1 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιούνται οι 

έλεγχοι των Durbin-Watson και των Breusch-Godfrey. Ο έλεγχος των Durbin-

Watson χρησιμοποιείται για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης του 

διαταρακτικού όρου, ενώ ο έλεγχος Breusch-Godfrey για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης του διαταρακτικού όρου. 

Οι Durbin-Watson κατασκεύασαν μια κατανομή, όπου η στατιστική d 

κατανέμεται συμμετρικά γύρω από την τιμή 2. Οι κριτικές τιμές της κατανομής 

προσδιορίζονται από τα όρια dL(κατώτερο όριο) και dU(ανώτερο όριο). Έτσι 

ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Αν η στατιστική d< dL τότε υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση 

 Αν η στατιστική dL < d< dU, αβέβαιη περιοχή 

 Αν η στατιστική dU < d< 4-dU ,δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

 Αν η στατιστική 4-dU < d< 4-dL, αβέβαιη περιοχή 

 Aν η στατιστική 4-dL < d, αβέβαιη περιοχή 

Για τη συνάρτησή μας, σύμφωνα με τον Πίνακα 3, η τιμή του Durbin-

Watson είναι 0.19754.  

Για επίπεδο σημαντικότητας 5% οι κριτικές τιμές για τα ανώτερα και 

κατώτερα όρια του Durbin-Watson, με  n (μέγεθος δείγματος) = 82, k (αριθμός 

ανεξάρτητων μεταβλητών, εκτός του σταθερού όρου) = 1, είναι dL = 1.616 και 

dU = 1.665.  

Επειδή η στατιστική Durbin-Watson  είναι d< dL (0.1975<1.616), 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα της συνάρτησης. 

Ο έλεγχος των Breusch-Godfrey για την ύπαρξη ή μη αυτοσυσχέτισης 

οποιασδήποτε τάξης γίνεται με την κατανομή χ2. Οι βαθμοί ελευθερίας είναι 

ίσοι με τον αριθμό των υστερήσεων που ελέγχουμε για αυτοσυσχέτιση. Οι δύο 

υποθέσεις του ελέγχου, για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης είναι οι 

εξής: 

H0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου Breusch-Godfrey 
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Πίνακας 4.2 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 333.4311     Prob. F(1,79) 0.0000 

Obs*R-squared 66.29314     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.448501 5.618753 0.079822 0.9366 

LTAX -0.050637 0.665273 -0.076115 0.9395 

RESID(-1) 0.900364 0.049308 18.26010 0.0000 
     
     R-squared 0.808453     Mean dependent var 1.06E-14 

Adjusted R-squared 0.803604     S.D. dependent var 4.136316 

S.E. of regression 1.833076     Akaike info criterion 4.085767 

Sum squared resid 265.4532     Schwarz criterion 4.173818 

Log likelihood -164.5165     Hannan-Quinn criter. 4.121118 

F-statistic 166.7156     Durbin-Watson stat 2.196444 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι, τόσο το 

(1,79) 0.000Fprob  , όσο και το (1) 0.000chi squareprob    είναι μικρότερα του 

συντελεστή σημαντικότητας (0,05), οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση Η0  και 

δεχόμαστε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στα κατάλοιπα της 

συνάρτησης. 

Έπειτα προχωρούμε στον έλεγχο αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης των 

καταλοίπων. Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου έχουν ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

 

Πίνακας 4.3 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης δεύτερης τάξης  
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 167.7627     Prob. F(2,78) 0.0000 

Obs*R-squared 66.53299     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.785047 5.619652 0.139697 0.8893 

LTAX -0.090339 0.665372 -0.135771 0.8924 

RESID(-1) 0.788757 0.112795 6.992858 0.0000 

RESID(-2) 0.124127 0.112862 1.099812 0.2748 
     
     R-squared 0.811378     Mean dependent var 1.06E-14 
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Adjusted R-squared 0.804123     S.D. dependent var 4.136316 

S.E. of regression 1.830649     Akaike info criterion 4.094769 

Sum squared resid 261.3996     Schwarz criterion 4.212170 

Log likelihood -163.8855     Hannan-Quinn criter. 4.141904 

F-statistic 111.8418     Durbin-Watson stat 1.956448 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Από τον ανωτέρω πίνακα ελέγχου αυτοσυσχέτισης δεύτερης τάξης 

προκύπτει ότι τόσο το (2,78) 0.000Fprob  , όσο και (2) 0.000chi squareprob    είναι 

μικρότερα του συντελεστή σημαντικότητας (0,05), οπότε απορρίπτουμε την 

υπόθεση Η0 και δεχόμαστε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης στα 

κατάλοιπα της συνάρτησης. 

 

4.6.2 Έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων 

Ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων πραγματοποιείται με τον 

έλεγχο Jarque-Bera (J-B), ο οποίος βασίζεται στα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και γίνεται με βάση 

την τιμή της στατιστικής:  

  









22 3
4

1

6
KS

n
JB

                                                                    (4.4)                                                                   
 

 

όπου n = ο αριθμός των παρατηρήσεων, S = ασυμμετρία και K = 

κύρτωση της κατανομής των καταλοίπων. 

Οι δύο υποθέσεις για την κανονικότητα των καταλοίπων είναι οι εξής: 

Η0: Τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά. 

Η1: Τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά. 

Ο έλεγχος για την κανονικότητα των καταλοίπων γίνεται με την χ2 

κατανομή, με βαθμούς ελευθερίας ν = 2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

μηδενική υπόθεση ότι η κύρτωση και η ασυμμετρία είναι μηδέν. 

Το ιστόγραμμα και η στατιστική JB φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Από την τιμή του Probability=0.10 (>0,05), η οποία είναι μεγαλύτερη του 

συντελεστή σημαντικότητας, αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση, ότι 

δηλαδή τα κατάλοιπα είναι κανονικά κατανεμημένα. 
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Πίνακας 4.4. Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων για την συνάρτηση  

0
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Series: Residuals
Sample 1995Q1 2015Q2
Observations 82

Mean       1.06e-14
Median   0.743531
Maximum  7.462990
Minimum -9.548580
Std. Dev.   4.136316
Skewness  -0.523884
Kurtosis   2.534812

Jarque-Bera  4.490250
Probability  0.105914

 

 

4.6.3 Έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων 

Για τον έλεγχο της ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων 

υπολογίζουμε την στατιστική του White (1980) από τον τύπο: W=nR2, όπου n  

είναι το μέγεθος του δείγματος. Η στατιστική W ακολουθεί την στατιστική χ2 με 

βαθμούς ελευθερίας (ν), ίσους με τον αριθμό των ερμηνευτικών μεταβλητών 

της παλινδρόμηση. Οι υποθέσεις του ελέγχου διατυπώνονται ως εξής: 

Η0:Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Η1 :Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ετεροσκεδαστικότητας White για την 

συνάρτησή μας, δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Καθώς το Probability του 

Οbs*R-squared είναι 0.002 (<0,05), μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 

5%, απορρίπτουμε την H0  και επομένως υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στα 

κατάλοιπα της συνάρτησης.  

 

Πίνακας 4.5 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 
συνάρτησης 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 6.924797     Prob. F(2,79) 0.0017 

Obs*R-squared 12.23125     Prob. Chi-Square(2) 0.0022 

Scaled explained SS 8.934050     Prob. Chi-Square(2) 0.0115 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1593.103 1589.941 1.001989 0.3194 

LTAX^2 26.08143 23.15003 1.126626 0.2633 

LTAX -407.1684 383.9529 -1.060465 0.2922 
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Εν συνεχεία προχωρούμε σε έλεγχο τυχόν φαινομένων ARCH 

(αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα) στο υπόδειγμά μας  

Ο έλεγχος για την ύπαρξη ARCH προτάθηκε από τον Engle(1982) και 

βασίζεται στην διαδικασία των πολλαπλασιαστών Lagrange. Ο Engle(1982) 

εισήγαγε μια νέα έννοια, επιτρέποντας να υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στη  

διακύμανση των όρων σφάλματος, παρά στα ίδια τα σφάλματα. Η 

κεντρική ιδέα είναι ότι η διακύμανση των τυχαίων σφαλμάτων  tu  εξαρτάται 

από το μέγεθος του τετραγωνισμένου σφάλματος της προηγούμενης 

περιόδους  2

1tu   
για το μοντέλο πρώτης τάξης, δηλαδή:  

2

121)(  tt uuVar 
                                                                           (4.5)

 

Το μοντέλο μπορεί εύκολα να επεκταθεί και για μεγαλύτερες τάξεις:  

           
22

121 ....)( ptptt uuuVar   
                                                       (4.6)

 

 

Τα βασικά βήματα του ελέγχου ARCH είναι τα εξής: 

Βήμα 1: Εκτιμούμε το μοντέλο με OLS και παίρνουμε τα κατάλοιπα  

Βήμα 2: Παλινδρομούμε τα τετραγωνισμένα κατάλοιπα σε μια σταθερά και 

στους όρους των τετραγωνισμένων σφαλμάτων με χρονική υστέρηση. Ο 

αριθμός των υστερήσεων θα καθορίζεται από την τάξη, που έχει υποτεθεί, για 

την τάξη των επιδράσεων ARCΗ.  

Βήμα 3: Υπολογίζουμε το LM statistic = (n-p)R2, όπου n είναι το μέγεθος του 

δείγματος και p είναι η τάξη της διαδικασίας ARCH. Η στατιστική LM 

ακολουθεί την κατανομή χ2 με p βαθμούς ελευθερίας.  

Για τον έλεγχο ARCH η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση έχει ως εξής: 

 

Ηο : Δεν υπάρχει ARCH στα κατάλοιπα 

Η1 : Υπάρχει ARCH στα κατάλοιπα 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για ύπαρξη ARCH στα κατάλοιπα της 

συνάρτησης, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Καθώς Οbs*R-squared είναι 

0.000 (<0,05), μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 5%, η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται, οπότε υπάρχουν ARCH πρώτης τάξης στα 

κατάλοιπα. 
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Πίνακας 4.6 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητα καταλοίπων 1ης 
τάξης με ARCH 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 114.2078     Prob. F(1,79) 0.0000 

Obs*R-squared 47.88022     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q2 2015Q2  

Included observations: 81 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.914164 1.948695 2.008608 0.0480 

RESID^2(-1) 0.769318 0.071988 10.68681 0.0000 
     
     R-squared 0.591114     Mean dependent var 17.04142 

Adjusted R-squared 0.585938     S.D. dependent var 21.15872 

S.E. of regression 13.61514     Akaike info criterion 8.084623 

Sum squared resid 14644.38     Schwarz criterion 8.143745 

Log likelihood -325.4272     Hannan-Quinn criter. 8.108343 

F-statistic 114.2078     Durbin-Watson stat 2.256488 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για ύπαρξη ARCH δεύτερης τάξης στα 

κατάλοιπα της συνάρτησης, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Καθώς 

Οbs*R-squared είναι 0.000 (<0,05), μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 

5%, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, οπότε υπάρχουν ARCH δεύτερης 

τάξης στα κατάλοιπα. 

Πίνακας 4.7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητα καταλοίπων 2ης τάξης 

με ARCH  

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 58.07951     Prob. F(2,77) 0.0000 

Obs*R-squared 48.10918     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.252350 2.014783 1.614243 0.1106 

RESID^2(-1) 0.641062 0.112364 5.705221 0.0000 

RESID^2(-2) 0.166947 0.112584 1.482868 0.1422 
     
     R-squared 0.601365     Mean dependent var 17.16699 

Adjusted R-squared 0.591011     S.D. dependent var 21.26182 

S.E. of regression 13.59742     Akaike info criterion 8.094416 

Sum squared resid 14236.52     Schwarz criterion 8.183742 

Log likelihood -320.7766     Hannan-Quinn criter. 8.130229 

F-statistic 58.07951     Durbin-Watson stat 1.957544 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Στασιμότητα των χρονικών σειρών 

Για να εφαρμόσουμε την ανάλυση της παλινδρόμησης στις χρονικές 

σειρές, θα πρέπει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από 

στάσιμες διαδικασίες, ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα της φαινομενικής ή 

κίβδηλης παλινδρόμησης. Το φαινόμενο της κίβδηλης παλινδρόμησης μπορεί 

να εμφανιστεί όταν δύο χρονικές σειρές σε μια παλινδρόμηση έχουν υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ δεν έχουν καμία πραγματική σχέση και δεν 

υπάρχει κάποια οικονομική θεωρία να τις συνδέει (Granger and Newbold, 

1974).  

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα απλό γραμμικό αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα πρώτης τάξης της μορφής tttX   1  (5.1), τότε:  

 Αν η μεταβλητή Χ είναι μη στάσιμη, λέμε ότι έχει μοναδιαία ρίζα (φ=1), 

η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation function, ACF) είναι 

κοντά στη μονάδα και δεν θα φθίνει σταδιακά όσο θα αυξάνονται οι 

υστερήσεις (|φ| = 1). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παρελθούσες τιμές 

της μεταβλητής παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτιση με την τιμή της 

μεταβλητής σήμερα, γεγονός που είναι αφύσικο καθώς ένα σοκ της 

μεταβλητής χρόνια πριν δεν θα περιμέναμε να έχει ισχυρή επίδραση 

στην τιμή της σήμερα. 

 Αν η μεταβλητή Χ έχει μοναδιαία ρίζα, τότε θα παρουσιάσει τάση.  

 Αν η μεταβλητή Χ έχει μοναδιαία ρίζα, τότε η ΔΧ (πρώτες διαφορές) θα 

είναι στάσιμη ( |φ| < 1 ) (Χάλκος, 2006).  

Μια χρονική σειρά χαρακτηρίζεται στάσιμη, αν οι στοχαστικές της 

ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες ως προς τον χρόνο. Μία μεταβλητή 

λέγεται στάσιμη όταν:  

 Έχει τον ίδιο αριθμητικό μέσο σε όλη την υπό εξέταση περίοδο. 

))(( tXE                                                                                        (5.2)  

 Έχει σταθερή διακύμανση, ))()(( 22   tt XEXVar                   (5.3) 

 Η συνδιακύμανση μεταξύ των παρατηρήσεων στον χρόνο είναι 

σταθερή. ))])([(),((    kttktt XXEXXCov (5.4). Δηλαδή κάθε 

παρατήρηση δεν συσχετίζεται με τις υπόλοιπες.  
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Οι περισσότερες χρονικές σειρές δεν είναι στάσιμες, οπότε θα πρέπει 

να κάνουμε τους ελέγχους για τη στασιμότητά τους, πριν εφαρμόσουμε την 

παλινδρόμηση σ’ αυτές. 

Στην παρούσα εργασία για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας στις σειρές 

μας χρησιμοποιούμε τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey-Fuller (ΑDF) (1979). 

Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να 

ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της κάθε μεταβλητής. Σε περίπτωση 

που η χρονοσειρά μας δεν είναι στάσιμη τότε παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. 

Γενικά,  με τον έλεγχο του ADF εξετάζουμε τη συνθήκη κατά την οποία μια 

διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν 

στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής. Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι της 

μορφής: 

  


 
k

i

ttitt uXXtX
1

11210              (5.5) 

όπου Χt είναι το επίπεδο τιμών της σειράς, t είναι  η χρονική τάση και ut ο 

τυχαίος όρος.  

Οι υποθέσεις που έχουμε στο παραπάνω υπόδειγμα διαμορφώνονται 

ώς εξής:  

1. Μηδενική υπόθεση (Η0) :α2= 0, για μη στασιμότητα (η σειρά Χt είναι 

τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση, 

δηλαδή περιέχει μια μοναδιαία ρίζα, άρα είναι μη-στάσιμη).  

2.  Εναλλακτική υπόθεση (Η1) :α2< 0, για στασιμότητα (δεν ισχύει η Η0).  

Στον πίνακα που ακολουθεί έχει γίνει η εξέταση της μοναδιαίας ρίζας με 

τον επαυξημένο Dickey-Fuller (DF), αφού πρώτα πήραμε τον φυσικό 

λογάριθμο των μεταβλητών.  

Πίνακας 5.1. Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (ADF) 

Μεταβλητές  Επίπεδο   Πρώτες διαφορές 

  p-value Υστερήσεις  p-value Υστερήσεις 

GROWTH       

Σταθερό όρο  0.6428 4  0.000*** 3 

Σταθερό όρο και τάση  0.8131 4  0.000*** 3 

TAX       

Σταθερό όρο    0.002*** 1  0.000*** 0 

Σταθερό όρο και τάση  0.724 1  0.000*** 0 

Σημειώσεις: Οι υστερήσεις επιλέχθηκαν με βάση το κριτήριο Schwarz, τα *,**,*** 

αντιπροσωπεύουν στατιστική σημαντικότητα σε 10%, 5% και 1% αντίστοιχα, τα p-values είναι 
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σύμφωνα με τον MacKinnon (1996), τα οποία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα EViews. 

 

Από τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα 5.1 παρατηρούμε ότι οι 

μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές, αφού η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται τόσο στην περίπτωση που στην παλινδρόμηση βάλουμε τον 

σταθερό όρο, όσο και στην περίπτωση που βάλουμε τον σταθερό όρο και την 

χρονική τάση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6.1 Συνολοκλήρωση 

Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονολογικών σειρών λέμε ότι είναι 

συνολοκληρωμένο όταν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των σειρών 

αυτών που είναι στάσιμος. Αυτός ο γραμμικός συνδυασμός ονομάζεται 

εξίσωση συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή αναπαριστά την μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών. Προκειμένου οι 

μεταβλητές να είναι συνολοκληρωμένες θα πρέπει πρώτα να είναι 

ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης (δηλαδή να είναι όλες Ι(1)). Ο βαθμός 

ολοκλήρωσης των μεταβλητών εξετάζεται πρώτα από τους ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας. 

Για να ελέγξουμε την συνολοκλήρωση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

μεταβλητών υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη κατηγορία 

αναφέρεται στις μεθόδους της μιας εξίσωσης που εκτιμώνται με την μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων και η δεύτερη κατηγορία βασίζεται σε ένα 

σύστημα εξισώσεων που εκτιμώνται με την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας. 

Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους που στηρίζονται στην εκτίμηση 

των υποδειγμάτων VAR, όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε τον μέγιστο 

αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης των υπό εξέταση μεταβλητών. Η πιο 

διαδεδομένες μέθοδοι της πρώτης κατηγορίας συνολοκλήρωσης είναι οι 

μέθοδοι των Engle-Granger και Phillips-Ouliaris, ενώ για την δεύτερη 

κατηγορία είναι η μέθοδος Johansen.  

 

6.2 Μεθοδολογία των Engle-Granger και Phillips- Ouliaris 

Η μεθοδολογία των Engle-Granger συνήθως αναφέρεται και ως 

μέθοδος συνολοκλήρωσης βάση των καταλοίπων, καθώς στηρίζεται στον 

έλεγχο στασιμότητας των καταλοίπων της εξίσωσης συνολοκλήρωσης. 

Πρώτα ξεκινάμε με τον έλεγχο του βαθμού ολοκλήρωσης των 

μεταβλητών. Αυτό γίνεται με τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των μεταβλητών. 

Όπως προαναφέραμε, οι μεταβλητές που θα συμπεριλάβουμε στην εξίσωση 
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για τον έλεγχο συνλοκλήρωσης, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες ίδιου 

βαθμού (δηλ. Ι(1), μη στάσιμες). Έπειτα θα εκτιμήσουμε την εξίσωση με την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και θα υποθηκεύσουμε την μεταβλητή 

των καταλοίπων. Στην μεταβλητή των καταλοίπων θα κάνουμε έλεγχο 

μοναδιαίας ADF για να δούμε αν η σειρά των καταλοίπων είναι στάσιμη. 

Εναλλακτικά οι Phillips-Ouliaris(1990) αντί του ADF χρησιμοποιούν τον έλεγχο 

Phillips-Perron για τον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων.  

Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση των ελέγχων διατυπώνεται ως 

εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα (δεν υπάρχει συνολοκλήρωση) 

Η1: Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα (υπάρχει συνολοκλήρωση) 

Για την συνάρτησή μας, τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία των Engle-Granger από το πρόγραμμα 

Eviews 7.1,  δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.1. Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μέθοδο 

Engle-Granger 

Series: GROWTH LTAX    

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=11) 
     
     Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

GROWTH -1.486668  0.7687 -5.084337  0.7178 

LTAX -2.283618  0.3879 -5.584846  0.6754 
     
     *MacKinnon (1996) p-values.   

     

Intermediate Results:   

  GROWTH LTAX  

Rho - 1 -0.066003 -0.076406  

Rho S.E.  0.044396  0.033458  

Residual variance  2.137427  0.004827  

Long-run residual variance  2.139212  0.004350  

Number of lags  4  4  

Number of observations  77  77  

Number of stochastic trends**  2  2  
     
     

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, αποδεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση ( prob.=0.7178 >0,05), ότι δηλαδή υπάρχει στασιμότητα 

στα κατάλοιπα και οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες.  



41 
 

Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης με την 

μεθοδολογία των Phillips-Ouliaris. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

Πίνακας 6.2. Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μέθοδο 
Phillips-Oulιaris 
Series: GROWTH LTAX    

Sample: 1995Q1 2015Q2   

Included observations: 82   

Null hypothesis: Series are not cointegrated  

Cointegrating equation deterministics: C   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 
     
          

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 

GROWTH -2.144518  0.4570 -8.718065  0.4254 

LTAX -2.547007  0.2687 -5.935924  0.6462 
     
     *MacKinnon (1996) p-values.   

     

Intermediate Results:   

  GROWTH LTAX  

Rho - 1 -0.099681 -0.077026  

Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1) -0.107630 -0.073283  

Rho*  S.E.  0.050189  0.028772  

Residual variance  3.210205  0.005826  

Long-run residual variance  3.481479  0.005241  

Long-run residual autocovariance  0.135637 -0.000293  

Bandwidth  NA  NA  

Number of observations  81  81  

Number of stochastic trends**  2  2  
     
     

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, αποδεχόμαστε τη μηδενική 

υπόθεση (probability=0.4254 >0,05). Οπότε σύμφωνα και με τον έλεγχο 

Phillips-Οuliaris δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών της 

συνάρτησης.  

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι σύμφωνα και με τους δύο ελέγχους 

συνολοκλήρωσης,  Engle-Granger και Phillips-Ouliaris, δεν υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση που να συνδέει την ανάπτυξη με τους φόρους 

παραγωγής-εισαγωγών. Η τιμή probability και στους δύο ελέγχους είναι 

μεγαλύτερη του 0.05 (συντελεστή σημαντικότητας), οπότε και στις δύο 

περιπτώσεις αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση υπέρ της μη ύπαρξης 

σχέσης συνολοκλήρωσης.  
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6.3 Μεθοδολογία του Johansen 

Η συνολοκλήρωση αποτελεί έναν τρόπο εκτίμησης της μακροχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Αν δύο 

μεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ τους, έστω και αν βραχυχρόνια οι μεταβλητές βρίσκονται 

σε κατάσταση ανισορροπίας.  

Ο έλεγχος του Johansen (1991) εξετάζει διάφορες μη στάσιμες 

μεταβλητές για τη συνολοκλήρωση, επιτρέποντας μια ανάλυση της σύγκλισης 

των οικονομικών μεταβλητών με ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών της παρακάτω μορφής: 

ttptpttt e  11

*
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*
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1 ....                    (6.1) 

Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών παραπάνω μπορεί να 

ερμηνευθεί ως διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (VAR) στις πρώτες 

διαφορές, ενώ ο προτελευταίος όρος «διορθώνει» τις βραχυχρόνιες 

διακυμάνσεις (αποκλίσεις) των μεταβλητών και περιγράφει τη μακροχρόνια 

σχέση τους (σχέση συνολοκλήρωσης). Προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός 

των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων μεταξύ των κ μεταβλητών, εξετάζεται ο 

βαθμός της μήτρας Π. 

Ο βαθμός r της μήτρας Π είναι ισοδύναμος με τον αριθμό των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των κ μεταβλητών που εξετάζουμε. Ο έλεγχος του 

Johansen στηρίζεται σε δύο στατιστικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό του 

βαθμού r της μήτρας Π όταν τα σφάλματα είναι λευκός θόρυβος. Η μηδενική 

και εναλλακτική υπόθεση των στατιστικών αυτών, δηλαδή του ίχνους (λtrace) 

και της μέγιστης ιδιοτιμής (λmax) μπορούν να γραφούν ως εξής: 

α) Για τον έλεγχο ίχνους χρησιμοποιούμε την στατιστική: 
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 (6.2), όπου n ο μέγιστος αριθμός των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης. 

Οι υποθέσεις του ελέγχου ίχνους (trace) διατυπώνονται ως εξής: 

H0: Υπάρχουν r διανύσματα συνολοκλήρωσης (rank(Π)=r) 

Η1: Υπάρχουν τουλάχιστον r+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (r <rank(Π)n)  

β) Για τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής χρησιμοποιούμε την στατιστική: 

)1ln()1,( 1

^
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                                                                        (6.3)
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Οι υποθέσεις του ελέγχου της μέγιστης ιδιοτιμής (max) διατυπώνονται ως 

εξής: 

H0:Υπάρχουν r διανύσματα συνολοκλήρωσης (rank(Π)=r) 

Η1: Υπάρχουν r+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (rank(Π)=r+1)  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου του Johansen, οι 

προσδιοριστικοί όροι (μέσος, χρονική τάση) μπορούν να προστεθούν στο 

διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Οι προσδιοριστικοί όροι μπορούν 

να προστεθούν στο συνολοκληρωμένο όρο (μακροχρόνιες σχέσεις), αλλά και 

στους υπόλοιπους όρους του υποδείγματος (βραχυχρόνιες σχέσεις). Πριν 

εφαρμοστεί η τεχνική του Johansen, πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός (τάξη) 

των υστερήσεων των μεταβλητών του VAR υποδείγματος. Η τάξη του 

υποδείγματος VAR επιλέγετε με βάση τον έλεγχο του λόγου πιθανοφάνειας 

(LR) και τα κριτήρια πληροφορίας Akaike (AIC)  και Schwarz (SC) που 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.3. Προσδιορισμός τάξης του υποδείγματος VAR 
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GROWTH 

LTAX      

Exogenous variables: C      

Sample: 1995Q1 2015Q2     

Included observations: 75     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -209.9065 NA   0.975397  5.650840  5.712640  5.675516 

1 -30.74166  343.9965  0.009133  0.979777  1.165177  1.053805 

2 -11.57288  35.78171  0.006096  0.575277  0.884275  0.698657 

3 -7.218789  7.895423  0.006043  0.565834  0.998432  0.738566 

4  1.421922  15.20765  0.005346  0.442082  0.998279  0.664165 

5  15.59212   24.18381*   0.004084*   0.170877*   0.850673*   0.442312* 

6  18.47526  4.766787  0.004220  0.200660  1.004056  0.521447 

7  19.08776  0.979999  0.004636  0.290993  1.217988  0.661132 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

Σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω, το VAR 

υπόδειγμα θα περιλαμβάνει πέντε (5) υστερήσεις. Έπειτα από τον 

προσδιορισμό της τάξης του VAR υποδείγματος προχωρούμε σε έλεγχο του 

αριθμού των σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. Εφόσον το 



44 
 

υπόδειγμά μας περιλαμβάνει δύο μεταβλητές, ελέγχουμε για μία (n-1) σχέση 

συνολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
 

Πίνακας 6.4. Έλεγχος του αριθμού των συνολοκληρωμένων 
διανυσμάτων 
Sample (adjusted): 1996Q3 2015Q2   

Included observations: 76 after adjustments  

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 

Series: GROWTH LTAX    

Lags interval (in first differences): 1 to 5  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.164962  19.17071  20.26184  0.0701 

At most 1  0.069440  5.469599  9.164546  0.2358 

     
      Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.164962  13.70111  15.89210  0.1071 

At most 1  0.069440  5.469599  9.164546  0.2358 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με το έλεγχο ίχνους η τιμή της στατιστικής 

είναι μικρότερη από την κριτική τιμή (19.17<20.26) και η τιμή του probability 

ισούται με 0.07. Άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την 

οποία δεν υπάρχει κανένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης (None) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%. Την υπόθεση ότι υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα 

συνολοκλήρωσης (At most 1)την αποδεχόμαστε με probability 0.23. 

Αντίστοιχα και στον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής απορρίπτουμε οριακά 

την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 10%, σύμφωνα με την 

οποία δεν υπάρχει κανένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

μεταβλητών και αποδεχόμαστε την εναλλακτική ότι υπάρχει ένα ακριβώς 

διάνυσμα.  
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Συμπεράσματα. Στο παρόν κεφάλαιο ελέγξαμε την ύπαρξη ή μη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών.  

 Με τον έλεγχο Engle-Granger διαπιστώσαμε ότι τα κατάλοιπα 

της μακροχρόνιας σχέσης δεν είναι στάσιμα, οπότε καταλήξαμε 

ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών.  

 Σε παρόμοιο αποτέλεσμα καταλήξαμε και από τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης των Philips-Ouliaris.  

 Στην συνέχεια προχωρήσαμε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης με 

την μεθοδολογία του Johansen, ελέγχοντας πρώτα την τάξη του 

VAR υποδείγματος με βάση διαφορετικά κριτήρια πληροφορίας. 

Τα κριτήρια μας υπέδειξαν ένα VAR υπόδειγμα 5ης τάξης. 

Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία τους Johansen καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

συνολοκλήρωσης για επίπεδο σημαντικότητας 10% και η σχέση 

αυτή βρέθηκε πιο στατιστικά σημαντική στην περίπτωση του 

ελέγχου ίχνους (trace test). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7.1 Μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε την τυχόν ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, με τους ελέγχους των Engle-

Granger, Phillips-Ouliaris και Johansen. Σύμφωνα με το αντιπροσωπευτικό 

θεώρημα των Engle-Granger (1987) αν δύο χρονολογικές σειρές είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, είναι δηλαδή στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

και συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

(ECM), το οποίο συσχετίζει τις βραχυχρόνιες μεταβολές των δύο μεταβλητών 

με τις αποκλίσεις από την μακροχρόνια ισορροπία της προηγούμενης 

περιόδου. Δηλαδή, το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών το οποίο παρουσιάστηκε 

από τον Sargan (1964), χρησιμοποιείται για να συνδέσει την βραχυχρόνια με 

την μακροχρόνια σχέση των μεταβλητών, Η μέθοδος που ακολουθείται 

λέγεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος.  

Όπως είδαμε προηγουμένως με τις μεθοδολογίες Engle-Granger και 

Phillips-Ouliaris δεν βρέθηκε μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης. Ωστόσο 

με την μέθοδο Johansen βρήκαμε μία μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των μεταβλητών.  

Ως εκ τούτου προβαίνουμε στην εκτίμηση του υποδείγματος 

διόρθωσης λαθών, το οποίο δίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 7.1. Εκτίμηση υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος 

 Vector Error Correction Estimates     

 Sample (adjusted): 1996Q3 2015Q2     

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     

       
       Cointegrating Eq:  CointEq1      

       
       GROWTH(-1)  1.000000      

       

LTAX(-1) -14.78812      

  (7.19775)      

 [-2.05455]      

       

C  130.0602      

  (61.6041)      

 [ 2.11123]      

       
       Error Correction: D(GROWTH) D(LTAX)     

       
       CointEq1  0.008209  0.002903     

  (0.02777)  (0.00082)     
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 [ 0.29566] [ 3.52094]     

       

D(GROWTH(-1))  0.100472  0.003198  D(LTAX(-1)) -1.081791 -0.459065 

  (0.12986)  (0.00386)    (4.12839)  (0.12261) 

 [ 0.77367] [ 0.82907]   [-0.26204] [-3.74417] 

       

D(GROWTH(-2))  0.163655  0.001400  D(LTAX(-2)) -7.489158  0.281551 

  (0.11530)  (0.00342)    (4.54515)  (0.13498) 

 [ 1.41941] [ 0.40892]   [-1.64773] [ 2.08580] 

       

D(GROWTH(-3))  0.329114 -0.000833  D(LTAX(-3)) -5.918130  0.032481 

  (0.10765)  (0.00320)    (4.73081)  (0.14050) 

 [ 3.05725] [-0.26056]   [-1.25098] [ 0.23118] 

       

D(GROWTH(-4)) -0.536071 -0.009678  D(LTAX(-4))  1.933342 -0.237706 

  (0.10496)  (0.00312)    (4.55469)  (0.13527) 

 [-5.10736] [-3.10465]   [ 0.42447] [-1.75729] 

       

D(GROWTH(-5))  0.131778  0.004909  D(LTAX(-5))  4.393448 -0.099245 

  (0.12237)  (0.00363)    (4.21002)  (0.12503) 
 [ 1.07689] [ 1.35072]   [ 1.04357] [-0.79376] 

Αν τον εκφράσουμε με μορφή εξισώσεων, προκύπτουν τα εξής: 
 
D(GROWTH) = 0.0082*(GROWTH(-1)-14.7881*LTAX(-1)+130.0602) 
 + 0.1004*D(GROWTH(-1)) + 0.16365*D(GROWTH(-2)) + 
0.3291*D(GROWTH(-3)) - 0.5360*D(GROWTH(-4)) + 0.13177*D(GROWTH(-
5)) - 1.0817*D(LTAX(-1)) - 7.4891*D(LTAX(-2)) - 5.9181*D(LTAX(-3)) + 
1.9333*D(LTAX(-4)) + 4.3934*D(LTAX(-5)) 
 
D(LTAX) = 0.0029*(GROWTH(-1)-14.7881*LTAX(-1)+130.0602)  
+0.0031*D(GROWTH(-1)) + 0.0014*D(GROWTH(-2)) - 0.0008*D(GROWTH(-
3)) - 0.0096*D(GROWTH(-4)) + 0.0049*D(GROWTH(-5)) - 0.4590*D(LTAX(-
1)) + 0.2815*D(LTAX(-2)) + 0.0324*D(LTAX(-3)) - 0.2377*D(LTAX(-4)) - 
0.0992*D(LTAX(-5)) 

 Από τα οποία διαπιστώνεται η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας της 

μορφής: 

LTAXGROWTH *7881.140602.130 
                                                (7.1) 

Η διόρθωση του σφάλματος, μας δίνεται από τον συντελεστή της 

σχέσης συνολοκλήρωσης (συντελεστής με κόκκινα γράμματα). Ο συντελεστής 

αυτός ονομάζεται αλλιώς και συντελεστές προσαρμογής (adjustment 

coefficient). Στην ουσία μας φανερώνει πόσο γρήγορα θα επιστρέψει η 

μακροχρόνια σχέση σε ισορροπία μετά από ένα σοκ. Δηλαδή μας δίνουν την 

ταχύτητα διόρθωσης του σφάλματος, προκειμένου η μακροχρόνια σχέση να 

επανέλθει σε ισορροπία. Από τον παραπάνω πίνακα 15 παρατηρούμε ότι ο 

συντελεστής διόρθωσης σφαλμάτων δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Ωστόσο 

η τιμή του 0.008209 μας δείχνει ένα σχετικά αργό ρυθμό προσαρμογής στην 

μακροχρόνια ισορροπία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8.1 Σχέσεις αιτιότητας 

Γενικά η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών δεν 

αποτελεί και απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση αιτιότητας μεταξύ τους. Από τα 

βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι 

να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί την άλλη σε μία 

εξίσωση παλινδρόμησης. Με άλλα λόγια κατά πόσο μία μεταβλητή αιτιάζει την 

άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή τίποτα από τα δύο. Στην οικονομική επιστήμη 

μία τέτοια σχέση είναι σχεδόν δύσκολο να καθοριστεί εκ των προτέρων. Για το 

λόγω αυτό χρησιμοποιούμε την οικονομική θεωρία για να προσδιορίσουμε την 

κατεύθυνση της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος προκειμένου να 

εφαρμόσουμε τις κλασικές οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης ενός 

υποδείγματος (Κάτος, 2004). 

Για παράδειγμα όταν έχουμε δύο μεταβλητές Χ- Ζ και σύμφωνα με την 

οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Ζ, το 

ερώτημα που τίθεται είναι αν πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η 

διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό είναι να 

παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Ζ πάνω στη Χ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή Ζ. 

Οι δυσκολίες ωστόσο του καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ 

των οικονομικών μεταβλητών οδήγησαν τον Granger στην ανάπτυξη της 

έννοιας της αιτιότητας, γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger 

Causality). Γενικά, θα λέμε ότι μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη 

Ζ, αν όλη η πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές 

της μεταβλητής αυτής (Χ) βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Ζ. 

Για να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της αιτιότητας είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν τόσο ο τρόπος διεξαγωγής, όσο και ο τρόπος μέτρησης της 

ακρίβειας των προβλέψεων που αφορούν τις τιμές της ενδιαφερόμενης 

μεταβλητής. Στον ορισμό του ο Grange(1986) περιορίζεται στις (αμερόληπτες) 

προβλέψεις ελαχίστων τετραγώνων και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της 

ακρίβειας των προβλέψεων αυτών τη διακύμανση των λαθών πρόβλεψης 

μιας περιόδου στο μέλλον. Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό του Granger, η 

μεταβλητή Χ αιτιάζει την Ζ αν η πρόβλεψη της Ζ για μία περίοδο στο μέλλον, 

που προέκυψε με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση 

(συμπεριλαμβανομένων των παρόντων και παρελθόντων τιμών της Χ) έχει 
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μικρότερο μέσο σφάλμα τετραγώνου από την πρόβλεψη του Ζ που γίνεται με 

βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση, πλην εκείνης που αφορά τη 

μεταβλητή Χ. 

8.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

Ο πιο ευρέως γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας 

μεταξύ δύο μεταβλητών είναι αυτός που προτάθηκε από τον Granger (1969). 

Ο έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger περιγράφεται ως εξής: 

Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές Ζt και Xt και τα παρακάτω υπο-

δείγματα: 

tit
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όπου v είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων. 

Στο υπόδειγμα 8.1 υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Ζ 

είναι συνάρτηση των υστερήσεων των τιμών της, καθώς και των τιμών των 

προηγούμενων περιόδων της μεταβλητής Χ. 

Στο υπόδειγμα 8.2 υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ 

είναι συνάρτηση των υστερήσεων των τιμών της, καθώς και των τιμών των 

προηγούμενων περιόδων της μεταβλητής Ζ. 

Υποθέτουμε επίσης ότι οι διαταρακτικοί όροι ut και et στα δύο 

υποδείγματα 8.1 και 8.2 δεν συσχετίζονται. 

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να έχουμε τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

(i) Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i  στην συνάρτηση 8.1 είναι 

στατιστικά διάφοροι του μηδενός, ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών Zt-i 

στην συνάρτηση 8.2 δεν είναι στατιστικά σημαντικοί, τότε  υπάρχει μονόδρομη 

σχέση αιτιότητας κατά Granger από τη μεταβλητή Χ προς τη μεταβλητή Z (Χ 

 Z). 

(ii) Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i  στην συνάρτηση 8.1 δεν 

είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών Zt-i στην 

συνάρτηση 8.2 είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), τότε υπάρχει 

μονόδρομη σχέση αιτιότητας κατά Granger από τη μεταβλητή Z προς τη 

μεταβλητή Χ (Z  Χ). 

(iii) Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση 8.1 και γi 
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των μεταβλητών Zt-i στην συνάρτηση 8.2 είναι στατιστικά σημαντικοί τότε 

υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger (Z  Χ). 

(iv) Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση 8.1 και γi 

των μεταβλητών Zt-i στην συνάρτηση 8.2 δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι 

με μηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger. 

8.3 Σχέσεις αιτιότητας στο υπόδειγμά μας 

Σε αυτό το σημείο μελετάμε τη σχέση αιτιότητας που μπορεί να 

υπάρχει μεταξύ των δύο μεταβλητών του υποδείγματός μας. Επειδή οι 

μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, τις μετατρέπουμε σε 

πρώτες διαφορές και έπειτα εξετάζουμε για αιτιότητα κατά Granger.  

Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου διατυπώνονται ως 

εξής: 

Η0: Δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών 

Η1: Υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών 

Ο έλεγχος γίνεται με το κριτήριο της κατανομής F για τον έλεγχο της 

από κοινού στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων (χρονικών 

υστερήσεων) των μεταβλητών.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 8.1. Έλεγχος σχέσης αιτιότητας κατά Granger 
Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1995Q1 2015Q2  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DLTAX does not Granger Cause DGROWTH  79  3.06566 0.0526 

 DGROWTH does not Granger Cause DLTAX  2.27520 0.1099 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα υπάρχει βραχυχρόνια 

αιτιακή σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης  και των φόρων παραγωγής και 

εισαγωγών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας κατά 

Granger οι φόροι παραγωγής-εισαγωγών αιτιάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για αυτό το επίπεδο σημαντικότητας 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση. Η αντίστροφη σχέση αιτιότητας 

παρατηρούμε ότι είναι στατιστικά πιο ασθενής. Δηλαδή η μηδενική υπόθεση, 

ότι η ανάπτυξη δεν αιτιάζει τους φόρους παραγωγής και εισαγωγών 

απορρίπτεται οριακά σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 
Συμπεράσματα 
 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της κρίσης προσπαθεί μέσα από μια 

εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων, να εξυγιάνει την δημοσιονομική της κατάσταση. 

Ένα από τα κύρια εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής είναι η φορολογία, 

μέσω της οποίας συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των εσόδων του κράτους για 

την κάλυψη των δημοσίων δαπανών του.  Ανάλογα με τους δημοσιονομικούς 

στόχους που έχει θέσει η εκάστοτε κυβέρνηση, επιλέγει το είδος των φόρων 

που θα επιβάλει, το ύψος των φορολογικών συντελεστών, αλλά και τον τρόπο 

διάθεσης των εσόδων που θα προκύψουν. Καθίσταται λοιπόν προφανές, ότι η 

σχέση φορολογίας και είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων είναι αυτή που 

διαμορφώνει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής και άρα 

τη δυνατότητα επηρεασμού του ΑΕΠ και των άλλων μακροοικονομικών 

μεγεθών. 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να καλύψει τα 

δημοσιονομικά της ελλείμματα, μέσω της αύξησης της φορολογίας. Το  

γεγονός αυτό συνοδεύεται από μία συνεχή συρρίκνωση της οικονομίας, η 

οποία δυσχεραίνει τη διαδικασία είσπραξης και οδηγεί σε βαθύτερη ύφεση. Ως 

εκ τούτου τίθεται ο προβληματισμός, σχετικά με την υιοθέτηση της 

καταλληλότερης φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα και να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες. 

Οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την σχέση μεταξύ των συνολικών 

φόρων και του ρυθμού ανάπτυξης, δίνοντας λιγότερη έμφαση στις διάφορες 

υποκατηγορίες φόρων. Καθώς, όμως η επιλογή του φόρου που θα επιβληθεί 

επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα, στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την 

σχέση ανάμεσα σε μια ειδική κατηγορία φόρων (παραγωγής και εισαγωγών) 

και στον ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα για την περίοδο 1995-2015, 

χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα. 

Αρχικά και αφού πρώτα διαπιστώσαμε ότι οι μεταβλητές είναι στάσιμες 

στις πρώτες διαφορές, με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης εξετάσαμε την 

ύπαρξη ή μη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ τους, ακολουθώντας 

τις μεθοδολογίες των Engle-Granger, Phillips-Ouliaris και Johansen. Οι δύο 

πρώτες κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση που να συνδέει την 

ανάπτυξη με τους φόρους παραγωγής-εισαγωγών, ενώ η τελευταία κατέδειξε  

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας.  
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Στην συνέχεια προχωρήσαμε στην ανάλυση του υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας σχετικά αργός 

ρυθμός προσαρμογής στην μακροχρόνια ισορροπία μετά από ένα σοκ.  

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας εξετάσαμε τη σχέση 

αιτιότητας κατά Granger και καταλήξαμε ότι υπάρχει. Μάλιστα είναι 

ισχυρότερη από την πλευρά των φόρων παραγωγής- εισαγωγών προς την 

οικονομική ανάπτυξη και ασθενέστερη από την πλευρά της οικονομικής 

ανάπτυξης προς τους φόρους παραγωγής- εισαγωγών. Τέλος σημειώνουμε 

ότι η σχέση αυτή βρέθηκε πιο στατιστικά σημαντική στην περίπτωση του 

ελέγχου ίχνους (trace test) .  
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Παράρτημα Α 
 
Πίνακες Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller 

 
 

Πίνακας 1: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller 
χωρίς σταθερά και τάση για την μεταβλητή του ρυθμού ανάπτυξης 
(GROWTH) 
 
 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.279994  0.1833 

Test critical values: 1% level  -2.595340  

 5% level  -1.945081  

 10% level  -1.614017  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:19   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -0.045507 0.035553 -1.279994 0.2047 

D(GROWTH(-1)) 0.046473 0.097517 0.476561 0.6351 

D(GROWTH(-2)) 0.149701 0.092548 1.617542 0.1101 

D(GROWTH(-3)) 0.312184 0.092147 3.387898 0.0011 

D(GROWTH(-4)) -0.513662 0.098844 -5.196720 0.0000 
     
     R-squared 0.438856     Mean dependent var -0.010519 

Adjusted R-squared 0.407681     S.D. dependent var 1.774685 

S.E. of regression 1.365838     Akaike info criterion 3.524144 

Sum squared resid 134.3169     Schwarz criterion 3.676339 

Log likelihood -130.6795     Hannan-Quinn criter. 3.585020 

Durbin-Watson stat 1.792922    
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Πίνακας 2: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller με 
σταθερά και χωρίς τάση για την μεταβλητή του ρυθμού ανάπτυξης 
(GROWTH) 
 
 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.263198  0.6428 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:23   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -0.046475 0.036791 -1.263198 0.2107 

D(GROWTH(-1)) 0.046752 0.098223 0.475974 0.6356 

D(GROWTH(-2)) 0.150082 0.093249 1.609470 0.1120 

D(GROWTH(-3)) 0.312842 0.092964 3.365182 0.0012 

D(GROWTH(-4)) -0.512746 0.099852 -5.135058 0.0000 

C 0.018369 0.161136 0.113995 0.9096 
     
     R-squared 0.438959     Mean dependent var -0.010519 

Adjusted R-squared 0.399449     S.D. dependent var 1.774685 

S.E. of regression 1.375297     Akaike info criterion 3.549935 

Sum squared resid 134.2923     Schwarz criterion 3.732569 

Log likelihood -130.6725     Hannan-Quinn criter. 3.622987 

F-statistic 11.11008     Durbin-Watson stat 1.792244 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 3: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller με 
σταθερά και τάση για την μεταβλητή του ρυθμού ανάπτυξης (GROWTH) 

 
 

Null Hypothesis: GROWTH has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.523395  0.8131 

Test critical values: 1% level  -4.081666  

 5% level  -3.469235  

 10% level  -3.161518  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:24   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GROWTH(-1) -0.083483 0.054801 -1.523395 0.1322 

D(GROWTH(-1)) 0.057472 0.099039 0.580289 0.5636 

D(GROWTH(-2)) 0.167155 0.095218 1.755503 0.0835 

D(GROWTH(-3)) 0.337015 0.096774 3.482487 0.0009 

D(GROWTH(-4)) -0.484449 0.104674 -4.628185 0.0000 

C 0.468188 0.518882 0.902301 0.3700 

@TREND("1995Q1") -0.009587 0.010511 -0.912106 0.3648 
     
     R-squared 0.445548     Mean dependent var -0.010519 

Adjusted R-squared 0.398024     S.D. dependent var 1.774685 

S.E. of regression 1.376927     Akaike info criterion 3.564094 

Sum squared resid 132.7150     Schwarz criterion 3.777167 

Log likelihood -130.2176     Hannan-Quinn criter. 3.649321 

F-statistic 9.375140     Durbin-Watson stat 1.773329 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας στις πρώτες Διαφορές (First Difference) για 
την μεταβλητή του ρυθμού ανάπτυξης D(GROWTH) 

 
Πίνακας 4: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές χωρίς σταθερά και τάση για την μεταβλητή του ρυθμού 
ανάπτυξης (D(GROWTH)) 

 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.904941  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.595340  

 5% level  -1.945081  

 10% level  -1.614017  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:26   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.094604 0.185371 -5.904941 0.0000 

D(GROWTH(-1),2) 0.127224 0.173865 0.731740 0.4667 

D(GROWTH(-2),2) 0.256233 0.143894 1.780709 0.0791 

D(GROWTH(-3),2) 0.544072 0.096364 5.645983 0.0000 
     
     R-squared 0.755150     Mean dependent var 0.005974 

Adjusted R-squared 0.745088     S.D. dependent var 2.717030 

S.E. of regression 1.371797     Akaike info criterion 3.520670 

Sum squared resid 137.3733     Schwarz criterion 3.642426 

Log likelihood -131.5458     Hannan-Quinn criter. 3.569371 

Durbin-Watson stat 1.803946    
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Πίνακας 5: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές με  σταθερά για την μεταβλητή του ρυθμού ανάπτυξης 
(D(GROWTH)) 

 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.867800  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  

 10% level  -2.587134  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:29   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.095125 0.186633 -5.867800 0.0000 

D(GROWTH(-1),2) 0.127770 0.175054 0.729891 0.4678 

D(GROWTH(-2),2) 0.256871 0.144899 1.772759 0.0805 

D(GROWTH(-3),2) 0.544492 0.097037 5.611196 0.0000 

C -0.028589 0.157437 -0.181593 0.8564 
     
     R-squared 0.755262     Mean dependent var 0.005974 

Adjusted R-squared 0.741666     S.D. dependent var 2.717030 

S.E. of regression 1.380974     Akaike info criterion 3.546186 

Sum squared resid 137.3104     Schwarz criterion 3.698381 

Log likelihood -131.5282     Hannan-Quinn criter. 3.607063 

F-statistic 55.54812     Durbin-Watson stat 1.804677 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 6: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές με  σταθερά και τάση για την μεταβλητή του ρυθμού 
ανάπτυξης (D(GROWTH)) 

 
 

Null Hypothesis: D(GROWTH) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.837611  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.081666  

 5% level  -3.469235  

 10% level  -3.161518  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GROWTH,2)  

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:30   

Sample (adjusted): 1996Q2 2015Q2  

Included observations: 77 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GROWTH(-1)) -1.096772 0.187880 -5.837611 0.0000 

D(GROWTH(-1),2) 0.129538 0.176244 0.734991 0.4648 

D(GROWTH(-2),2) 0.258553 0.145908 1.772027 0.0807 

D(GROWTH(-3),2) 0.545206 0.097674 5.581901 0.0000 

C -0.126178 0.345241 -0.365477 0.7158 

@TREND("1995Q1") 0.002268 0.007130 0.318143 0.7513 
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Επαυξημένος Dickey-Fuller –Έλεγχος Μοναδιαίας ρίζας για τους 
φόρους παραγωγής και εισαγωγών  

 
 

 

Πίνακας 7: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller 
χωρίς σταθερά και τάση για την μεταβλητή των φόρων παραγωγής-
εισαγωγών (LTAX) 
 
 

Null Hypothesis: LTAX has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.022749  0.9993 

Test critical values: 1% level  -2.594189  

 5% level  -1.944915  

 10% level  -1.614114  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:39   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LTAX(-1) 0.002020 0.000668 3.022749 0.0034 

D(LTAX(-1)) -0.437978 0.101904 -4.297934 0.0000 
     
     R-squared 0.187562     Mean dependent var 0.012319 

Adjusted R-squared 0.177146     S.D. dependent var 0.054328 

S.E. of regression 0.049282     Akaike info criterion -3.157840 

Sum squared resid 0.189439     Schwarz criterion -3.098290 

Log likelihood 128.3136     Hannan-Quinn criter. -3.133965 

Durbin-Watson stat 1.758830    
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Πίνακας 8: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller με 
σταθερά και χωρίς τάση για την μεταβλητή των φόρων παραγωγής-
εισαγωγών (LTAX) 
 
 

Null Hypothesis: LTAX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.989407  0.0024 

Test critical values: 1% level  -3.514426  

 5% level  -2.898145  

 10% level  -2.586351  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:39   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LTAX(-1) -0.068744 0.017232 -3.989407 0.0001 

D(LTAX(-1)) -0.492675 0.093833 -5.250558 0.0000 

C 0.599152 0.145808 4.109198 0.0001 
     
     R-squared 0.333681     Mean dependent var 0.012319 

Adjusted R-squared 0.316374     S.D. dependent var 0.054328 

S.E. of regression 0.044919     Akaike info criterion -3.331111 

Sum squared resid 0.155368     Schwarz criterion -3.241785 

Log likelihood 136.2444     Hannan-Quinn criter. -3.295297 

F-statistic 19.28011     Durbin-Watson stat 1.836640 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 9: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller με 
σταθερά και τάση για την μεταβλητή των φόρων παραγωγής-εισαγωγών 
(LTAX) 
 

Null Hypothesis: LTAX has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.739535  0.7244 

Test critical values: 1% level  -4.076860  

 5% level  -3.466966  

 10% level  -3.160198  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:40   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LTAX(-1) -0.058234 0.033477 -1.739535 0.0860 

D(LTAX(-1)) -0.500739 0.096890 -5.168112 0.0000 

C 0.517085 0.267437 1.933482 0.0569 

@TREND("1995Q1") -0.000159 0.000434 -0.366940 0.7147 
     
     R-squared 0.334859     Mean dependent var 0.012319 

Adjusted R-squared 0.308604     S.D. dependent var 0.054328 

S.E. of regression 0.045174     Akaike info criterion -3.307881 

Sum squared resid 0.155093     Schwarz criterion -3.188780 

Log likelihood 136.3152     Hannan-Quinn criter. -3.260130 

F-statistic 12.75384     Durbin-Watson stat 1.841946 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Επαυξημένος Dickey-Fuller –Έλεγχος Μοναδιαίας ρίζας τις πρώτες 
διαφορές του φόρου παραγωγής και εισαγωγών  
 

 

Πίνακας 10: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές χωρίς σταθερά και τάση για την μεταβλητή των φόρων 
παραγωγής-εισαγωγών (D(LTAX)) 
 

Null Hypothesis: D(LTAX) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.380876  0.0010 

Test critical values: 1% level  -2.594946  

 5% level  -1.945024  

 10% level  -1.614050  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:41   

Sample (adjusted): 1996Q1 2015Q2  

Included observations: 78 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LTAX(-1)) -0.664726 0.196613 -3.380876 0.0012 

D(LTAX(-1),2) -0.694070 0.170654 -4.067118 0.0001 

D(LTAX(-2),2) -0.284330 0.110027 -2.584183 0.0117 
     
     R-squared 0.753892     Mean dependent var -0.000442 

Adjusted R-squared 0.747329     S.D. dependent var 0.093472 

S.E. of regression 0.046985     Akaike info criterion -3.240268 

Sum squared resid 0.165570     Schwarz criterion -3.149625 

Log likelihood 129.3704     Hannan-Quinn criter. -3.203982 

Durbin-Watson stat 1.936533    
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Πίνακας 11: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές με  σταθερά για την μεταβλητή των φόρων παραγωγής-
εισαγωγών (D(LTAX)) 
 

Null Hypothesis: D(LTAX) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.21344  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.514426  

 5% level  -2.898145  

 10% level  -2.586351  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:41   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LTAX(-1)) -1.442488 0.101488 -14.21344 0.0000 

C 0.017830 0.005625 3.169672 0.0022 
     
     R-squared 0.721450     Mean dependent var -0.000136 

Adjusted R-squared 0.717879     S.D. dependent var 0.092303 

S.E. of regression 0.049027     Akaike info criterion -3.168227 

Sum squared resid 0.187481     Schwarz criterion -3.108677 

Log likelihood 128.7291     Hannan-Quinn criter. -3.144352 

F-statistic 202.0220     Durbin-Watson stat 1.761480 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 12: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller για 
τις πρώτες διαφορές με  σταθερά και τάση για την μεταβλητή των φόρων 
παραγωγής-εισαγωγών (D(LTAX)) 
 
 

Null Hypothesis: D(LTAX) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -15.63197  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.076860  

 5% level  -3.466966  

 10% level  -3.160198  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LTAX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/15   Time: 12:41   

Sample (adjusted): 1995Q3 2015Q2  

Included observations: 80 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LTAX(-1)) -1.522058 0.097368 -15.63197 0.0000 

C 0.052256 0.011057 4.725924 0.0000 

@TREND("1995Q1") -0.000806 0.000228 -3.537775 0.0007 
     
     R-squared 0.760396     Mean dependent var -0.000136 

Adjusted R-squared 0.754173     S.D. dependent var 0.092303 

S.E. of regression 0.045764     Akaike info criterion -3.293838 

Sum squared resid 0.161268     Schwarz criterion -3.204512 

Log likelihood 134.7535     Hannan-Quinn criter. -3.258024 

F-statistic 122.1821     Durbin-Watson stat 1.836960 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
Δεδομένα 

 
Πίνακας 1. Φόροι παραγωγής και εισαγωγών της Ελλάδας 
(εκατομμύρια ευρώ) 
 

Q1-1995 2110.6961 Q1-2002 4511.6436 Q1-2009 5400.7512 

Q2-1995 2167.8058 Q2-2002 4526.1804 Q2-2009 6364.7462 

Q3-1995 2259.1465 Q3-2002 4475.8468 Q3-2009 5238.5796 

Q4-1995 2375.7165 Q4-2002 4501.3893 Q4-2009 6283.7434 

Q1-1996 2494.154 Q1-2003 4672.9497 Q1-2010 6218.2033 

Q2-1996 2538.7818 Q2-2003 4543.5222 Q2-2010 6128.7543 

Q3-1996 2620.7038 Q3-2003 4644.1761 Q3-2010 6199.5502 

Q4-1996 2732.8955 Q4-2003 4752.0743 Q4-2010 6057.5822 

Q1-1997 2839.3458 Q1-2004 4673.756 Q1-2011 5897.1169 

Q2-1997 2905.9796 Q2-2004 4914.8991 Q2-2011 5958.8314 

Q3-1997 2983.7914 Q3-2004 4840.8088 Q3-2011 5649.718 

Q4-1997 3074.6011 Q4-2004 4792.9633 Q4-2011 6221.6288 

Q1-1998 3082.2274 Q1-2005 4943.9142 Q1-2012 5479.4691 

Q2-1998 3178.2384 Q2-2005 5004.7014 Q2-2012 5497.2429 

Q3-1998 3273.4257 Q3-2005 5167.617 Q3-2012 5488.3065 

Q4-1998 3369.9522 Q4-2005 5379.2561 Q4-2012 5366.9578 

Q1-1999 3569.9682 Q1-2006 5885.9778 Q1-2013 5348.4479 

Q2-1999 3687.3424 Q2-2006 6016.5377 Q2-2013 5192.33 

Q3-1999 3834.1921 Q3-2006 6260.5224 Q3-2013 5172.1622 

Q4-1999 4022.5925 Q4-2006 5739.8733 Q4-2013 5179.0022 

Q1-2000 4195.5604 Q1-2007 6063.1095 Q1-2014 5724.2997 

Q2-2000 4298.5089 Q2-2007 6266.4022 Q2-2014 5712.0107 

Q3-2000 4269.163 Q3-2007 6492.9926 Q3-2014 5972.7032 

Q4-2000 4226.9674 Q4-2007 6719.2632 Q4-2014 6111.0746 

Q1-2001 4442.7522 Q1-2008 6730.3591 Q1-2015 5716.7 

Q2-2001 4450.218 Q2-2008 6669.487 Q2-2015 5807.9749 

Q3-2001 4621.3643 Q3-2008 6543.8509   

Q4-2001 4641.2335 Q4-2008 6460.8903   

       Πηγή: OECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 
Πίνακας 2. Ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου  
Προϊόντος της Ελλάδας (%) 

 
Q1-1995 3.3 Q1-2002 1.79 Q1-2009 -7.1 

Q2-1995 2.84 Q2-2002 3.91 Q2-2009 -3.9 

Q3-1995 0.48 Q3-2002 2.83 Q3-2009 -3.69 

Q4-1995 1.84 Q4-2002 4.03 Q4-2009 -2.7 

Q1-1996 2.44 Q1-2003 6.28 Q1-2010 0.34 

Q2-1996 2.13 Q2-2003 6.1 Q2-2010 -4.89 

Q3-1996 3.28 Q3-2003 6.23 Q3-2010 -7.73 

Q4-1996 3.92 Q4-2003 7.53 Q4-2010 -8.96 

Q1-1997 3.38 Q1-2004 6.34 Q1-2011 -9.93 

Q2-1997 4.88 Q2-2004 4.72 Q2-2011 -8.81 

Q3-1997 4.97 Q3-2004 5.46 Q3-2011 -7.61 

Q4-1997 4.84 Q4-2004 3.09 Q4-2011 -9.05 

Q1-1998 6 Q1-2005 0.74 Q1-2012 -7.43 

Q2-1998 4.41 Q2-2005 1.46 Q2-2012 -7.67 

Q3-1998 3.35 Q3-2005 0.79 Q3-2012 -6.6 

Q4-1998 2.91 Q4-2005 1.54 Q4-2012 -4.67 

Q1-1999 2.24 Q1-2006 5.64 Q1-2013 -5.36 

Q2-1999 3.06 Q2-2006 4.92 Q2-2013 -4.12 

Q3-1999 2.86 Q3-2006 5.17 Q3-2013 -3.61 

Q4-1999 4.03 Q4-2006 7.24 Q4-2013 -2.78 

Q1-2000 3.89 Q1-2007 2.84 Q1-2014 -0.21 

Q2-2000 3.47 Q2-2007 5.53 Q2-2014 0.15 

Q3-2000 4.87 Q3-2007 4.34 Q3-2014 1.45 

Q4-2000 4.67 Q4-2007 0.9 Q4-2014 1.39 

Q1-2001 4.85 Q1-2008 2.63 Q1-2015 0.57 

Q2-2001 3.82 Q2-2008 -0.98 Q2-2015 1.63 

Q3-2001 3.82 Q3-2008 -1.49   

Q4-2001 2.01 Q4-2008 -1.84   

              Πηγή: OECD 


