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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τοµέας της γεωργίας είναι ένας πολύ σηµαντικός τοµέας για την ελληνική
οικονοµία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η συνολική κατάσταση της
ελληνικής

γεωργίας

έχει

µεταβληθεί

ριζικά:

εκµηχάνιση

στη

παραγωγή,

εξηλεκτρισµός, αρδεύσεις, αγροτικοί δρόµοι, µεταποιητική βιοµηχανία, οδηγούν σε
αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων της υπαίθρου. Επιπλέον, πάνω στην πρωτογενή παραγωγή στηρίζονται
ολόκληρα τµήµατα του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα: γεωργικά µηχανήµατα,
λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, βιοµηχανία µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, χονδρικό
και λιανικό εµπόριο, µεταφορές και ενέργεια. Η ανάγκη για µελέτη και κατανόηση
του γεωργικού τοµέα είναι επιτακτική. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η
κατασκευή ενός µαθηµατικού υποδείγµατος για την εκτίµηση του γεωργικού
εισοδήµατος, το οποίο θα προσδιορίζει τους παράγοντες εκείνους που το επηρεάζουν
σηµαντικά. Βάσει αυτού του υποδείγµατος το συνολικό αγροτικό εισόδηµα
προσδιορίζεται από α) την αξία της τελικής παραγωγής β) την ενδιάµεση κατανάλωση
γ) τους τόκους που καταβάλλουν οι αγρότες δ) το εισόδηµα των συντελεστών
παραγωγής ε) τους φόρους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα τη µελέτη του αγροτικού τοµέα και ειδικότερα τη
χρηµατοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε απώτερο στόχο την κατασκευή
ενός υποδείγµατος εκτίµησης του γεωργικού εισοδήµατος, το οποίο θα προσδιορίζει
τους παράγοντες εκείνους που το επηρεάζουν σηµαντικά.
Στα δύο πρώτα κεφάλαια που αφορούν στον Προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στην εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και στο ελληνικό
Αγροτικό Εισόδηµα, επισηµαίνεται η σηµασία του τοµέα της γεωργίας για την
ελληνική οικονοµία. Μέσα από τα κεφάλαια αυτά ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή µε
θέµατα όπως την κατάρτιση του Προϋπολογισµού της Ε.Ε, τις βασικές αρχές που τον
διέπουν, τις πηγές εσόδων και τις δαπάνες του, καθώς επίσης και µε θέµατα που
αφορούν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική όπως οι στόχοι, οι αρχές και η
χρηµατοδότηση της. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις επιτροπές και τα γεωργικά
ταµεία. της Ε.Ε, καθώς και λογιστική ανάλυση του ελληνικού αγροτικού
εισοδήµατος.
Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται ο τοµέας της πρόβλεψης. Με τη
βοήθεια θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και ποικίλων αριθµητικών παραδειγµάτων
αναλύονται διάφορες µέθοδοι πρόβλεψης, εστιάζοντας κυρίως στις ποσοτικές
µεθόδους, όπως είναι οι επεξηγηµατικές µέθοδοι (Παλινδρόµησης, Πολλαπλής
Παλινδρόµησης, Autoregressive Conditional Heteroscedasity) και οι µέθοδοι
χρονοσειρών (Εκθετική εξοµάλυνση, Αποσύνθεση, ARMA).
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται παλιότερα υποδείγµατα εκτίµησης, ενώ στο
Κεφάλαιο 5 γίνεται παρουσίαση του υποδείγµατος εκτίµησης του αγροτικού
εισοδήµατος, καθώς και των αποτελεσµάτων αυτού, όπως αυτά προέκυψαν από το
λογισµικό Eviews.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1.1 Εισαγωγή
Όλες οι κοινοτικές δραστηριότητες και παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται από τον
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η οποία µε την κατανοµή των πόρων
εκφράζει τις πολιτικές προτεραιότητες και τους προσανατολισµούς που ακολουθεί. Ο
κοινοτικός προϋπολογισµός ως ένα από τα σηµαντικότερα δηµοσιονοµικά µέσα είναι
επιφορτισµένος µε δύο τοµείς δράσης: αφενός τη χρηµατοδότηση των κοινοτικών
πολιτικών και αφετέρου την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του κοινοτικού
µηχανισµού. Η εξέλιξή του µε την πάροδο του χρόνου αντανακλά τις αλλεπάλληλες
µεταρρυθµίσεις της ευρωπαϊκής αναδόµησης. Το 1970, ο προϋπολογισµός της
Κοινότητας ανερχόταν σε 3.6 δισ. ECU (19 ECU ανά κάτοικο και έτος) και
αντιστοιχούσε σχεδόν αποκλειστικά στις γεωργικές δαπάνες που συνδέονταν µε την
Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π). Κατά τη διάρκεια των ετών όµως
διαφοροποιήθηκε η στοχοθεσία του προϋπολογισµού. Αρχικά ο προϋπολογισµός
ήταν προσανατολισµένος στην υποβοήθηση της γεωργικής παραγωγής, στη συνέχεια
όµως πέρασε σε έναν προϋπολογισµό που έθετε ως προτεραιότητα την οικονοµική
και κοινωνική συνοχή µέσω της στήριξης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθιστώντας
τον αναπτυξιακό µέσο παρέµβασης των ευρωπαϊκών οικονοµιών.

1.2 Βασικές αρχές που διέπουν τον προϋπολογισµό
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στο άρθρο 1 του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού
(αριθ.1605/2002

του

Συµβουλίου,

25/6/2002)

“O

προϋπολογισµός

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η πράξη που προβλέπει και επιτρέπει (εγκρίνει
εκ των προτέρων),

κατ’ έτος, τα προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα των

Κοινοτήτων’’.
O προϋπολογισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διέπεται κατά κύριο λόγο από τις
δηµοσιονοµικές διατάξεις της Συνθήκης του Άµστερνταµ (άρθρα 268-280) και κατά
δεύτερο λόγο από:
7

•

το ∆ηµοσιονοµικό Κανονισµό που καθορίζει τις λεπτοµέρειες που αφορούν την
κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού

•

την Απόφαση των Ιδίων Πόρων που καθορίζει τα έσοδα του προϋπολογισµού
και τους σχετικούς εκτελεστικούς Κανονισµούς

•

τη ∆ηµοσιονοµική Πειθαρχία που ρυθµίζει τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής

•

τη ∆ιοργανική Συµφωνία που ρυθµίζει τις σχέσεις των τριών Οργάνων
(Επιτροπής, Συµβουλίου, Κοινοβουλίου ) στον τοµέα του προϋπολογισµού.

Ο προϋπολογισµός διέπεται από µία σειρά αρχών που πηγάζουν σε µεγάλο βαθµό
από διάφορες διαδικασίες εθνικού προϋπολογισµού. Πρόκειται για τις βασικές αρχές
της ενότητας, της καθολικότητας, της αυτοτέλειας των χρήσεων, της ισοσκέλισης και
της ειδικότητας.
¾

Η αρχή της ενότητας

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή όλα τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να καταγράφονται σε
ένα και µοναδικό έγγραφο για τον προϋπολογισµό, προκειµένου να διασφαλιστεί ο
αποτελεσµατικός έλεγχος των όρων χρήσης των κοινοτικών πόρων. Στο
δηµοσιονοµικό σύστηµα της κοινότητας πραγµατοποιήθηκε µια διαδροµή προς την
ενοποίηση των µέσων του προϋπολογισµού. Στην αρχή, η καθεµία από τις κοινότητες
(ΕΚΑΧ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα &Χάλυβα, ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, ΕΚΑΕ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας) διέθετε δικό της
χωριστό προϋπολογισµό, όµως µετά την συνθήκη συγχώνευσης του 1965, µόνο δύο
µέσα του προϋπολογισµού εξακολούθησαν να υφίστανται: ο γενικός προϋπολογισµός
και ο επιχειρησιακός προϋπολογισµός της ΕΚΑΧ. Η αρχή όµως αυτή δεν
εφαρµόζεται

αυστηρά,

καθώς

στον

προϋπολογισµό

δεν

εγγράφονται

οι

δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις που αφορούν το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης),
ενώ ειδικό καθεστώς διαθέτουν η Κοινή Εξωτερική Πολιτική, η Πολιτική Ασφάλειας
και ο πυλώνας «∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις». Επίσης γίνονται
παρεκκλίσεις για τους αποκεντρωµένους οργανισµούς της Κοινότητας (ευρωπαϊκοί
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οργανισµοί) που διαθέτουν δικό τους προϋπολογισµό.

Οι πόροι τους όµως

προέρχονται από επιδότηση που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισµό.
¾ Η αρχή της καθολικότητας
Σύµφωνα µε αυτή την αρχή τα έσοδα του προϋπολογισµού δεν πρέπει να
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες δαπάνες και δεν πρέπει να γίνεται προσαρµογή
µεταξύ εσόδων και δαπανών. Τα έσοδα του προϋπολογισµού αντιπροσωπεύουν ένα
κοινό ποσό που χρησιµεύει για τη χρηµατοδότηση αδιακρίτως όλων των δαπανών. Η
αρχή αυτή εµπεριέχει δύο κανόνες: τον κανόνα του µη προορισµού και τον κανόνα
της µη συναίρεσης.


Ο κανόνας του µη προορισµού ορίζει ότι τα έσοδα του προϋπολογισµού δεν
πρέπει να καταλογίζονται σε συγκεκριµένες δαπάνες.



Ο κανόνας της µη συναίρεσης ορίζει ότι δε γίνεται συναίρεση µεταξύ των
εσόδων και των δαπανών.

Πάντως και στην εφαρµογή της αρχής αυτής συναντώνται εξαιρέσεις µε τα έσοδα
που απαιτούνται για την κάλυψη του νοµισµατικού αποθεµατικού του ΕΓΤΠΕ και τις
συνεισφορές για τη χρηµατοδότηση των συµπληρωµατικών προγραµµάτων έρευνας
να αντιτίθενται στον κανόνα του µη προορισµού. Επιπρόσθετα οι «αρνητικές
δαπάνες»-εισφορές συνυπευθυνότητας που εισπράττονται για ορισµένα γεωργικά
προϊόντα, εγγράφονται µε αρνητικό πρόσηµο στο σκέλος των δαπανών, πρακτική που
παραβιάζει τον κανόνα της µη συναίρεσης.
¾ Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων
Η αρχή αυτή σηµαίνει ότι όλες οι δηµοσιονοµικές πράξεις συγκεντρώνονται σε ένα
οικονοµικό έτος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του
εκτελεστικού οργάνου της Κοινότητας. Ωστόσο, συχνά είναι αναγκαία η διεξαγωγή
πολυετών ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε την έννοια των
διαχωριζόµενων πιστώσεων, οι οποίες κατανέµονται σε πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωµών.


Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) καλύπτουν κατά την
διάρκεια του οικονοµικού έτους, το συνολικό κόστος των νοµικών
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο ενεργειών, των οποίων η
υλοποίηση απαιτεί περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη.



Οι πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ) καλύπτουν, εντός του ορίου του ποσού που
είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό, τις δαπάνες που απορρέουν από την
εκτέλεση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί κατά την διάρκεια του ή/και
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των προηγούµενων οικονοµικών ετών. Οι πιστώσεις πληρωµών αποτελούν
αντικείµενο ετήσιας δηµοσιονοµικής άδειας. Προβλέπονται αποκλίσεις από
την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων µέσω του συστήµατος µεταφοράς
πιστώσεων.


∆ιαχωριζόµενες

πιστώσεις

(∆Π),

είναι

οι

πιστώσεις

που

δε

χρησιµοποιήθηκαν στο τέλος του οικονοµικού έτους στο οποίο ήταν
εγγεγραµµένες. Κατά γενικό κανόνα ακυρώνονται, αλλά µπορούν να
µεταφερθούν κατ’ εξαίρεση.


Για τις µη διαχωριζόµενες πιστώσεις (Μ∆Π), υφίσταται η αυτόµατη
µεταφορά στο επόµενο οικονοµικό έτος των πιστώσεων που αντιστοιχούν σε
πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης
∆εκεµβρίου. Όσον αφορά στα έσοδα, κάθε ενδεχόµενο πλεόνασµα επί του
συνόλου των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός
οικονοµικού έτους µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό έτος. Μόνο οι
εκταµιεύσεις µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης

∆εκεµβρίου

λαµβάνονται υπ’ όψιν.
¾ Η αρχή της ισοσκέλισης
Σύµφωνα µε το άρθρο 268 της Συνθήκης της ΕΚ τα έσοδα κάθε οικονοµικού έτους
πρέπει να είναι ίσα µε τις πιστώσεις πληρωµών του ίδιου έτους. Η Κοινότητα δεν
µπορεί να καταφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη των δαπανών της. Το τυχόν
πλεόνασµα -που είναι και η συνήθης κατάσταση- εγγράφεται στα έσοδα του
προϋπολογισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος. Οι τυχόν αποκλίσεις των
πραγµατοποιούµενων εσόδων και δαπανών από τις προϋπολογισµένες τιµές
εγγράφονται ως έσοδα στην περίπτωση του πλεονάσµατος ή δαπάνες στην περίπτωση
του ελλείµµατος στον προϋπολογισµό του επόµενου οικονοµικού έτους ή αποτελούν
αντικείµενο διορθωτικού ή συµπληρωµατικού προϋπολογισµού. Κάθε απρόβλεπτη
συµπληρωµατική δαπάνη που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του έτους αποτελεί
αντικείµενο διορθωτικού ή/και συµπληρωµατικού προϋπολογισµού που εξασφαλίζει
τη χρηµατοδότηση των απρόβλεπτων δαπανών.
¾ Η αρχή της ειδικότητας
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε πίστωση πρέπει να έχει συγκεκριµένο προορισµό
και να καταλογίζεται για ειδικό σκοπό προκειµένου να αποφεύγεται κάθε σύγχυση
µεταξύ των διαφόρων πιστώσεων κατά την έγκριση και την εκτέλεση. Σε εφαρµογή
αυτής της αρχής γίνεται διάκριση µεταξύ κατάστασης εσόδων και δαπανών, µε την
10

κατάσταση δαπανών να υποδιαιρείται σε έξι τµήµατα, σε αντιστοιχία µε τα όργανα
της Κοινότητας. Ακολούθως διακρίνεται η κάθετη δοµή του προϋπολογισµού, µε τις
πιστώσεις -και ιδιαίτερα αυτές των λειτουργικών δαπανών της Κοινότητας- να
υποδιαιρούνται σε τίτλους, κεφάλαια, άρθρα και θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεται µεγαλύτερη διαφάνεια στον προϋπολογισµό και αποφεύγεται η
σύγχυση

µεταξύ

των

πιστώσεων

κατά

την

έγκριση

και

εκτέλεση

του

προϋπολογισµού. Κανένα έσοδο και καµία δαπάνη δεν µπορούν να διατεθούν παρά
µόνο αν καταλογίζονται σε άρθρο του προϋπολογισµού. Η αρχή της ειδικότητας
αποκτά κάποια ευελιξία µέσω των µεταφορών των πιστώσεων που επιτρέπουν υπό
ορισµένες συνθήκες την επαναδιάθεση των πιστώσεων σε κονδύλια διαφορετικά από
τα προβλεφθέντα, κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού. Οι µεταφορές αυτές, οι
οποίες προβλέπονται από τη Συνθήκη, αιτιολογούνται από την ανάγκη εξασφάλισης
της καλύτερης δυνατής εκτέλεσης των πιστώσεων.

1.3 Λογιστική ανάλυση του προϋπολογισµού
Βάσει του κοινοτικού προϋπολογισµού υλοποιείται η οικονοµική πολιτική της Ε.Ε.
για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ως λογιστική κατάσταση αποτυπώνει τα έσοδα και
τα έξοδα κατά τίτλους, κεφάλαια, άρθρα και θέσεις. Ο προϋπολογισµός εγκρίνεται
για ένα έτος και είναι πάντοτε ισοσκελισµένος, καταρτίζεται και εκτελείται σε ευρώ.
Ο γενικός προϋπολογισµός της Ε.Ε. περιλαµβάνει:
¾ Γενική κατάσταση εσόδων όπου εµφανίζονται οι προβλέψεις των εσόδων για
το οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός, καθώς και τα
έσοδα του προηγούµενου οικονοµικού έτους, κατανεµηµένα -τόσο οι
προβλέψεις όσο και οι πραγµατοποιήσεις- σε τίτλους, κεφάλαια, άρθρα και
θέσεις.
¾ Τµήµατα I έως VI που διαιρούνται σε καταστάσεις εσόδων και εξόδων για
κάθε ένα από τα κύρια όργανα (Κοινοβούλιο, Συµβούλιο, Επιτροπή,
∆ικαστήριο και Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(τµήµα VI Α) και Επιτροπή των Περιφερειών (τµήµα VI Β)). Οι καταστάσεις
εσόδων και εξόδων περιλαµβάνουν προβλέψεις για το οικονοµικό έτος,
στοιχεία του προηγούµενου οικονοµικού έτους, καθώς και πραγµατοποιήσεις
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¾ του τελευταίου έτους για το οποίο έχουν κλείσει οι λογαριασµοί. Το τµήµα ΙΙΙ
( Επιτροπή ) διακρίνεται σε δύο µέρη:


τµήµα ΙΙΙ Α για τη διοικητική λειτουργία (λειτουργικές δαπάνες του
οργάνου και δαπάνες προσωπικού)



τµήµα ΙΙΙ Β για τις επιχειρησιακές πιστώσεις (δαπάνες για την
υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, όπως γεωργική, κοινωνική,
κτλ.)

1.4 Κατανοµή του Προϋπολογισµού
Σήµερα ο προϋπολογισµός της Ένωσης ανέρχεται σε 93 δισ.€ (1) (250 € ανά κάτοικο
και έτος) και συµπεριλαµβάνει όλο το φάσµα των πολιτικών της Ένωσης:
•

γεωργικές δαπάνες

•

επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη

•

δαπάνες για την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, µέτρα διεθνούς βοήθειας
και συνεργασίας µε τον υπόλοιπο κόσµο
¾ Γεωργικές ∆απάνες

Το µεγαλύτερο κοµµάτι του προϋπολογισµού χρησιµεύει για να χρηµατοδοτείται η
στήριξη των γεωργικών τιµών ώστε να είναι δυνατό να εξασφαλίζεται ένα δίκαιο
εισόδηµα για όλους τους γεωργούς της Ε.Ε. Αντιπροσωπεύει το 45% του συνόλου
των δαπανών, ποσοστό που υποδηλώνει σηµαντική µείωση σε σύγκριση µε την
κατάσταση που επικρατούσε πριν από 40 χρόνια, όταν οι δαπάνες για τη γεωργία
αντιπροσώπευαν τα τρία τέταρτα του συνολικού προϋπολογισµού (βλ. Γράφηµα 1.1).
Ωστόσο, έχει αυξηθεί η χρηµατοδότηση των υπολοίπων πολιτικών, όπως είναι η
περιφερειακή και κοινωνική πολιτική, η έρευνα και η καινοτοµία και το περιβάλλον.
Ταυτοχρόνως, έχει µειωθεί το κόστος της στήριξης της γεωργίας, χάρη στις
µεταρρυθµίσεις της γεωργικής πολιτικής που αποσκοπούν στην πρόληψη της
υπερχρηµατοδότησης και της συσσώρευσης πλεονασµατικής παραγωγής, η οποία δεν
µπορεί να πουληθεί.

(1)

Σε πιστώσεις για δεσµεύσεις και 89 δισ. σε πιστώσεις για πληρωµές.
1 ECU = 1 €. 1 € το 2000 = 331,80
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¾ Τα διαρθρωτικά ταµεία
Η κατά σειρά δεύτερη σε σηµασία δαπάνη της Ε.Ε. αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία της
Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του
Κοινωνικού Ταµείου), η οποία απορροφά το ένα τρίτο περίπου των συνολικών
δαπανών. Ένας από τους σηµαντικότερους ρόλους των διαρθρωτικών ταµείων είναι
να στηρίζουν την οικονοµική ανάπτυξη στις φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. ή να
ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες. Μερικά παραδείγµατα που
µπορούν να αναφερθούν είναι τα παρακάτω: i) σχολή για µηχανικούς ορυχείων στην
πόλη Albi της Γαλλίας ii) "πόλη των παιδιών" στην ιταλική Καλαβρία, η οποία
παρέχει ένα ασφαλές µέρος για παιχνίδι και ειδικές εγκαταστάσεις, όπως βιβλιοθήκη
iii) οικολογική γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα iv) αυτοκινητόδροµοι στην Ισπανία
v) αερολιµένας στο Aalborg της ∆ανίας vi) νέες σιδηροδροµικές γραµµές µεταξύ του
Ελσίνκι και της Αγίας Πετρούπολης vii) δηµιουργία πάρκου σε υποβαθµισµένη
αστική περιοχή στις Κάτω Χώρες, καθώς και πολλά άλλα παραδείγµατα.
¾ Μέτρα διεθνούς βοήθειας και συνεργασίας µε τον υπόλοιπο κόσµο
(Εξωτερικές ενέργειες)
Οι υπόλοιπες πιστώσεις του προϋπολογισµού της Ε.Ε. χρησιµεύουν για τη
χρηµατοδότηση ενός ευρέως φάσµατος πολιτικών, η σηµαντικότερη µεταξύ των
οποίων είναι η πολιτική των εξωτερικών σχέσεων. Η ανάπτυξη πολλών χωρών στον
κόσµο χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., δίνοντας όµως ιδιαίτερη σηµασία στις ανάγκες
των αµέσων γειτονικών χωρών γύρω από τη Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη και
στα Βαλκάνια. Επιπλέον, η ανθρωπιστική βοήθεια χρηµατοδοτείται µε περίπου 500
εκατ. ευρώ κατά µέσον όρο ετησίως. Στην ανθρωπιστική βοήθεια συµπεριλαµβάνεται
η επείγουσα βοήθεια που παρέχεται σε πληθυσµούς που µαστίζονται από λιµό ή σε
σεισµόπληκτους. Ακόµη υπάρχει ένας τελείως ξεχωριστός προϋπολογισµός, τον
οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος χρηµατοδοτεί την ενίσχυση που
παρέχεται στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, που είναι
συνδεδεµένες µε την Ε.Ε. µέσω της συµφωνίας του Κοτονού(2) για το εµπόριο, την
τεχνική βοήθεια και την οικονοµική ενίσχυση. Οι

πιστώσεις αυτές που είναι

επιπρόσθετες, προέρχονται από τα κράτη µέλη τα οποία τις διαθέτουν ειδικά γι' αυτό
(2)

Συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ των µελών της οµάδας των κρατών της
13
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού,
στις 23 Ιουνίου 2000 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 317 της 15.12.2000].

τον σκοπό, καταβάλλοντάς τες στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Η
συνολική χρηµατοδοτική δυνατότητα του ΕΤΑ ανέρχεται σε 13,5 δισεκατ. ευρώ για
την περίοδο 2000-2005.
¾ Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη
Ένα άλλο µέρος του προϋπολογισµού αφορά τις δαπάνες για την έρευνα και τη
καινοτοµία. Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 4 δισεκατ. ευρώ ετησίως και
χρηµατοδοτούν το 6% της µη στρατιωτικής έρευνας στην Ε.Ε. Η χρηµατοδότηση
αυτή συµβάλλει στην προώθηση ολοκληρωµένων πανευρωπαϊκών ερευνητικών
έργων, στα οποία συγκεντρώνονται οι προσπάθειες επιστηµόνων που εργάζονται σε
διάφορες χώρες της Ε.Ε. Επίσης, µε τον προϋπολογισµό της Ε.Ε χρηµατοδοτούνται
εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπως το Erasmus, το οποίο βοηθά φοιτητές και
διδάσκοντες να σπουδάζουν και να αποκοµίζουν εµπειρίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Επιπλέον χρηµατοδοτεί διευρωπαϊκές υποδοµές, χάρη στις οποίες θα βελτιωθούν οι
διασυνδέσεις µεταφορών και ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Στα έργα αυτά
συγκαταλέγεται η βελτίωση της σιδηροδροµικής υποδοµής που διασχίζει το
Λουξεµβούργο, η βελτίωση της διαχείρισης των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην
Αυστρία και η επέκταση του αεροδροµίου της Λιέγης στο Βέλγιο.
¾ Η ενίσχυση της ασφάλειας στην Ε.Ε. (Άλλες εσωτερικές πολιτικές)
Οι τοµείς στους οποίους οι δαπάνες αυξάνονται µε τους ταχύτερους ρυθµούς στην
Ε.Ε., είναι οι τοµείς της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών, της ασφάλειας
των τροφίµων, της ασφάλειας των µεταφορών, της εξασφάλισης της ασφάλειας των
χρηµατικών συναλλαγών και των τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και ο χώρος
ελευθερίας και ασφάλειας.
Η δηµιουργία του χώρου ελευθερίας και ασφάλειας πρόκειται να εξασφαλίσει,
παραδείγµατος χάριν, ότι τα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. δεν αποτελούν φραγµό για
τους πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες σε αστικά δικαστήρια άλλων κρατών
µελών. Σηµαίνει επίσης ότι η αστυνόµευση θα εξακολουθήσει να ασκείται παρά την
κατάργηση των συνόρων και ότι θα βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των συστηµάτων
ποινικής δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, θα διευκολυνθεί η αντιµετώπιση της
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διασυνοριακής παρανοµίας ή των κακοποιών που επιχειρούν να διαφύγουν µέσω της
διέλευσης των συνόρων της Ε.Ε.
¾ ∆ιοίκηση
Το µικρότερο µερίδιο του προϋπολογισµού χρησιµοποιείται για την πληρωµή των
διοικητικών δαπανών της λειτουργίας της Ε.Ε. Το 2004, οι δαπάνες αυτές θα
ανέλθουν στο 6% περίπου του συνόλου και θα καλύψουν τις υφιστάµενες
λειτουργικές δαπάνες, καθώς επίσης και τις δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η
διεύρυνση µε την προσχώρηση των δέκα νέων κρατών µελών. Η διεύρυνση σηµαίνει
ανάληψη επιπρόσθετων ευθυνών και αρµοδιοτήτων, πράγµα που συνεπάγεται
επιπλέον προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφραστών και των διερµηνέων,
δεδοµένου ότι ο αριθµός των επισήµων γλωσσών της Ε.Ε. θα αυξηθεί από 11 σε 20.
Στο παρακάτω γράφηµα απεικονίζεται η συµβολή των πόρων στην εξέλιξη του
προϋπολογισµού από το 1960 έως το 2000 (επίσηµα στοιχεία από την ηλεκτρονική
σελίδα της Ε.Ε. στο διαδίκτυο).[13]
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Γράφηµα 1.1: Εξέλιξη προϋπολογισµού Ε.Ε.
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Πιο αναλυτικά, για την περίοδο από το 1994 έως το 2000, η διάρθρωση των δαπανών
της Ε.Ε. παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1 και στο Γράφηµα 1.2.
Είδος δαπάνης
1.Γεωργικό ταµείο
2.∆ιαρθρωτικά
α.∆ιαρθρωτικά ταµεία
β.Πρωτοβουλίες της
Ένωσης
γ.Ταµείο συνοχής
δ.Λοιπά διαρθρωτικά ταµεία
3.Εσωτερικές πολιτικές
4.Εξωτερικές πολιτικές
5.∆ιοίκηση
6.Λοιπές δαπάνες
Σύνολο προϋπολογισµού

1994
53,5
30,8
25,1

1996
50,5
31,8
25,8

1998
49
34,2
27,6

2000
45
34,6
27,3

2,7
2,4
0,6
5,3
4,8
5,2
0,4
100

2,7
2,3
1
5,8
5,8
5
1,1
100

3,1
3,2
0,3
5,6
5,4
5,2
0,6
100

3,8
3
0,5
7
6
5,1
2,3
100

Πίνακας 1.1: ∆ιάρθρωση των δαπανών της Ε.Ε.

∆ιάρθρωση των δαπανών της Ε.Ε

60
50
40

Γεωργικό ταµείο

30

∆ιαρθρωτικά ταµεία
Εσωτερικές πολιτικές

20

Εξωτερικές πολιτικές
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0
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Γράφηµα 1.2: ∆ιάρθρωση των δαπανών της Ε.Ε.

Όπως διαπιστώνεται και από το παραπάνω διάγραµµα, η συµµετοχή του γεωργικού
ταµείου µειώνεται συνεχώς ενώ αυξάνεται η συµµετοχή δαπανών των διαρθρωτικών
ταµείων. Αναλυτικότερα κατά την πενταετία 1996-2000, η συµµετοχή των δαπανών
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του γεωργικού ταµείου µειώθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ σηµειώθηκε
αύξηση της συµµετοχής των άλλων κατηγοριών δαπανών, µε µόνη εξαίρεση τις
δαπάνες διοίκησης, το ποσοστό των οποίων παρέµεινε σταθερό. Η µείωση αυτή της
συµµετοχής των δαπανών του γεωργικού ταµείου στις συνολικές δαπάνες της Ε.Ε.
οφείλεται στους συνεχείς περιορισµούς στο ρυθµό αύξησης, που τίθενται από το
Συµβούλιο προκειµένου να εξοικονοµηθούν πόροι για την ενίσχυση των δαπανών
των διαρθρωτικών ταµείων. Η αναδιάρθρωση αυτή των δαπανών του κοινοτικού
προϋπολογισµού δείχνει ότι ο προϋπολογισµός αποκτά ολοένα και περισσότερο
δυναµικό χαρακτήρα και θα συµβάλει περισσότερο στη προώθηση του ρυθµού της
µεγέθυνσης της Ένωσης, αφού τα διαρθρωτικά ταµεία χρηµατοδοτούν κυρίως
επενδυτικές και όχι καταναλωτικές δαπάνες, όπως συµβαίνει µε τις δαπάνες
εγγυήσεων του γεωργικού ταµείου.[4]

1.5 ∆ιαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, εκτέλεσης και ελέγχου του
προϋπολογισµού
Η διαδικασία κατάρτισης έγκρισης, εκτέλεσης και ελέγχου του προϋπολογισµού είναι
µια πολύπλοκη διαδικασία. Παρακάτω παρουσιάζεται η όλη πορεία του
προϋπολογισµού από την προετοιµασία του µέχρι την απαλλαγή, αφού όµως
προηγηθεί µια σύντοµη παρουσίαση των οργάνων και των επιτροπών της Ε.Ε. στην
παράγραφο που ακολουθεί.

1.5.1 Όργανα και Επιτροπές της Ε.Ε.
Το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είναι τα κύρια ευρωπαϊκά όργανα τα
οποία πλαισιώνονται από οργανισµούς που λειτουργούν σαν σύνδεσµοι στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων και της εφαρµογής των κοινοτικών πολιτικών.
•

Το Συµβούλιο των Υπουργών

Είναι πολιτικό όργανο της Ε.Ε. και επικουρείται κατά κύριο λόγο από την
επιτροπή µόνιµων αντιπροσώπων των κρατών µελών (COREPER). Σε αυτήν
προστίθενται δέκα εξειδικευµένες επιτροπές, µεταξύ των οποίων η Ειδική
Επιτροπή Γεωργίας (ΕΕΓ), η οποία αποτελείται επίσης από µόνιµους
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αντιπροσώπους των κρατών µελών, που προετοιµάζουν τις αποφάσεις του
Συµβουλίου σε θέµατα κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΑΠ).
•

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επικουρείται από 17 κοινοβουλευτικές επιτροπές, µεταξύ των οποίων και από
την επιτροπή γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.
•

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είναι το όργανο που συγκεντρώνει τις περισσότερες επιτροπές, σηµαντικός
αριθµός των οποίων συναντάται στο γεωργικό τοµέα. Τα καθήκοντά τους
συνίστανται στην υποβολή προτάσεων, στην εκτέλεση και τον έλεγχο της
κοινής γεωργικής πολιτικής. Πρόκειται για τις εξής επιτροπές:


Επιτροπή ∆ιαχείρισης (Ε∆)

Οι επιτροπές διαχείρισης συγκεντρώνουν αντιπροσώπους των κρατών
µελών σε ένα δεδοµένο τοµέα. Όσον αφορά στην κοινή γεωργική
πολιτική (ΚΓΠ) οι επιτροπές διαχείρισης είναι ο πλέον διαδεδοµένος
τύπος επιτροπών. Γνωµοδοτούν επί µέτρων της Επιτροπής σε θέµατα
διαχείρισης των γεωργικών αγορών. Για κάθε κατηγορία προϊόντων
υφίσταται µια επιτροπή διαχείρισης: σιτηρά, γαλακτοκοµικά προϊόντα,
βόειο κρέας, οίνος, οπωροκηπευτικά, κλπ.


Επιτροπή Ρύθµισης (ΕΡ)

Οι επιτροπές ρύθµισης έχουν έναν ανάλογο ρόλο µε αυτό των
επιτροπών διαχείρισης, δραστηριοποιούνται

σε τοµείς γενικού

ενδιαφέροντος, όπως η νοµοθεσία στον τοµέα των τροφίµων ή οι
κοινές προδιαγραφές, κλπ.


Συµβουλευτικές επιτροπές (ΣΕ)

Στις συµβουλευτικές επιτροπές η Επιτροπή, µετά από πρόταση
οµάδων πιέσεως κοινοτικής κλίµακας, ορίζει αντιπροσώπους των
κοινωνικοεπαγγελµατικών κύκλων. Οι επιτροπές αυτές επιτρέπουν
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στην Επιτροπή να γνωρίζει την γνώµη των εν λόγω κύκλων όσον
αφορά στους µεγάλους τοµείς της γεωργικής πολιτικής, την αγροτική
ανάπτυξη κλπ. Ένας άλλος τύπος συµβουλευτικών επιτροπών είναι οι
επιστηµονικές επιτροπές, οι οποίες αποφαίνονται σε τεχνικά θέµατα.
Στις επιτροπές αυτές, πλην των συµβουλευτικών επιτροπών,
προεδρεύει η Επιτροπή. Η εκλογή των προέδρων τους γίνεται από τις
ίδιες.
•

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το όργανο αυτό ιδρύθηκε το 1977 και το 1992 χαρακτηρίστηκε από τη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρως θεσµικό όργανο. Το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει έδρα στο Λουξεµβούργο και αποτελείται
από δεκαπέντε µέλη τα οποία διορίζονται για έξι χρόνια µε οµόφωνη απόφαση
του Συµβουλίου της Ε.Ε., κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Αρµοδιότητά του είναι να ελέγχει τη νοµιµότητα και την
κανονικότητα των εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τη σωστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Σύµφωνα µε τη συνθήκη του
Άµστερνταµ, που θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1997, το Ελεγκτικό Συνέδριο
µπορεί να επισηµαίνει κάθε παρατυπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο. Επιπλέον, η εξουσία ελέγχου του διευρύνθηκε και στα κοινοτικά
ταµεία, των οποίων η διαχείριση γίνεται είτε από εξωτερικούς οργανισµούς
είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος το Ελεγκτικό Συνέδριο
πρέπει να περιλαµβάνει έναν υπήκοο από κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη
συνθήκη της Νικαίας, που θεσπίστηκε το ∆εκέµβριο του 2000.

1.5.2 Η πορεία του προϋπολογισµού από την προετοιµασία µέχρι την
απαλλαγή
Στο Σχήµα 1 φαίνεται η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, ελέγχου, εκτέλεσης και
απαλλαγής

του

προϋπολογισµού

για

το

οικονοµικό

έτος

2001.

Το ∆εκέµβριο κάθε έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισµό
της Ένωσης. Αρχίζει να ισχύει µε την υπογραφή του προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι οικονοµικοί

20

πόροι που χρειάζεται η Ε.Ε. για τον επόµενο χρόνο. ∆ύο είναι τα µέλη της αρµόδιας
επί του προϋπολογισµού αρχής, σύµφωνα µε τις συνθήκες του Λουξεµβούργου του
1970 και 1975, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει
την τελευταία λέξη σχετικά µε τις δαπάνες υπέρ των περιφερειών, υπέρ της
καταπολέµησης της ανεργίας και υπέρ των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
προγραµµάτων. Από την άλλη πλευρά το Συµβούλιο είναι το πλέον αρµόδιο όργανο
της Ε.Ε. σε αποφάσεις σχετικά µε τις γεωργικές δαπάνες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µπορεί να προτείνει τροποποιήσεις, χωρίς όµως να µπορεί να λάβει
τελική απόφαση. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
δε συµφωνήσουν για το ποσό των δαπανών, µετά από δύο αναγνώσεις, του σχεδίου
του προϋπολογισµού, µεταξύ των µηνών Μαΐου και ∆εκεµβρίου, το Κοινοβούλιο έχει
το δικαίωµα να απορρίψει συνολικά τον προϋπολογισµό – αυτό έχει συµβεί το 1979
και το 19842- και η όλη διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή. Μόνο η
υπογραφή του προέδρου του Κοινοβουλίου καθιστά δυνατή την εκτέλεση του
προϋπολογισµού. Μετά την έγκριση του προϋπολογισµού, µέσω της επιτροπής
δηµοσιονοµικού ελέγχου, το Κοινοβούλιο ελέγχει αν γίνεται ορθή χρήση των
δηµοσίων κονδυλίων. Πιο συγκεκριµένα :
¾ Ασκεί συνεχή έλεγχο στη διαχείριση των πιστώσεων
¾ Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόληψης, της
αποκάλυψης και της καταστολής της απάτης
¾ Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των χρηµατοδοτήσεων που χορηγούνται από τον
κοινοτικό προϋπολογισµό
Τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει κάθε χρόνο την πολιτική ευθύνη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν την απαλλάξει από την ευθύνη για την εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
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Σχήµα 1.1: Η πορεία του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2001
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1.6 Η χρηµατοδότηση της Ε.Ε.
Αρχικά, όπως και στους άλλους διεθνείς οργανισµούς, ο κοινοτικός προϋπολογισµός
εξαρτιόταν από τις χρηµατοδοτικές συνεισφορές των κρατών µελών. Μετά την
απόφαση της 21ης Απριλίου 1970, οι συνεισφορές των κρατών µελών
αντικαταστάθηκαν από τους ιδίους πόρους. Οι «ίδιοι πόροι» τίθενται στη διάθεσή της
από τα κράτη µέλη και της χορηγούνται αυτοδικαίως. Σχετικά µε την περίοδο 20002006 το άθροισµα των ποσών του συνόλου των ιδίων πόρων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το 1,27% του συνόλου των εθνικών ακαθάριστων προϊόντων (ΑΕΠ) των
κρατών µελών. Το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισµού καθορίζεται κάθε χρόνο
σύµφωνα µε το σύνολο των δαπανών που αποφασίστηκε από την αρµόδια επί του
προϋπολογισµού αρχή (το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο), µε αυστηρή τήρηση της
αρχής της ισορροπίας: τα έσοδα πρέπει να είναι ίσα µε τις δαπάνες και ο
προϋπολογισµός δεν µπορεί να είναι ελλειµµατικός. Οι ίδιοι πόροι περιλαµβάνουν
σήµερα 4 στοιχεία:
•

τους γεωργικούς δασµούς και τις εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης:
πρόκειται κατά κύριο λόγο για τους γεωργικούς δασµούς, καθώς και στο
πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών της ζάχαρης, για τις εισφορές
κατά την παραγωγή και την αποθήκευση ή γεωργικές εισφορές που
εισπράττονται από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από
χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.

•

τους δασµούς: προέρχονται από την εφαρµογή του κοινού δασµολογίου στις
εισαγωγές από τρίτες χώρες

•

τον πόρο ΦΠΑ: προέρχεται από την εφαρµογή ενιαίου συντελεστή στη βάση
ΦΠΑ κάθε κράτους µέλους. Σύµφωνα µε τη νέα απόφαση για τους ιδίους
πόρους (Σεπτέµβριος 2000), ο συντελεστής αυτός που καθορίστηκε για το
1999 στο 1 %, θα µειωθεί σε 0,75 % το 2002 και το 2003 και σε 0,50 % από
το 2004. Εισπράττεται επί βάσεως που δε θα µπορεί να υπερβεί το 50% του
ΑΕΠ κράτους µέλους.

•

τον πόρο Α.Ε.Π: θεσπίστηκε το 1988 και πρόκειται για έναν πόρο
συµπληρωµατικό και αλληλοεξαρτώµενο από τους υπόλοιπους πόρους.
Αποτελεί εφαρµογή κατάλληλου συντελεστή στο άθροισµα του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) όλων των κρατών µελών. Ο συντελεστής αυτός
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καθορίζεται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού και
αποσκοπεί στο να µειώσει το βαθµό της αντίστροφης προοδευτικότητας του
τρόπου συλλογής των εσόδων της Ε.Ε. Υπεύθυνος για την αντίστροφη
προοδευτικότητα είναι ο «πόρος Φ.Π.Α», ο οποίος τείνει να επιβαρύνει
περισσότερο τα λιγότερα ανεπτυγµένα κράτη της Ε.Ε. Με την επιβολή του
«τέταρτου

πόρου»

αντισταθµίζεται

µερικά

η

αντίστροφη

αυτή

προοδευτικότητα.
Οι δύο πρώτοι πόροι αποκαλούνται σήµερα «παραδοσιακοί πόροι» και λόγω της
µείωσης των τελωνειακών δασµών και των διαδοχικών διευρύνσεων, δεν επαρκούν
σήµερα για τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού και συµπληρώνονται από τους
δύο άλλους πόρους, τον «πόρο Φ.Π.Α» και τον «πόρο Α.Ε.Π».
Ο Πίνακας 1.2 δείχνει τη συµβολή των διαφόρων εσόδων στον κοινοτικό
προϋπολογισµό κατά τα έτη 1980, 1990, 1999.

Πηγή εσόδων
∆ασµοί
Γεωργικά τέλη
Φ.Π.Α και πόρος Α.Ε.Π
Λοιπά
Σύνολο

1980
%
36,7
12,4
44,1
6,8
100

1990
%
22
4,1
62,9
11
100

1999
%
13,9
2,2
81,4
2,5
100

Πίνακας 1.2: Πηγές εσόδων Ε.Ε.
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Γράφηµα 1.3: Πηγές εσόδων Ε.Ε.

‘Όπως φαίνεται από τα στοιχεία αυτά, η συµβολή των δασµών µειώθηκε σηµαντικά
από το 1980 στο 1999, από 36,7 % σε 13.9%. Τα γεωργικά τέλη από 12,4% το 1980
µειώθηκαν σε 4,1% το 1990 και τελικά σε 2,2% το 1999, ενώ η συµβολή του Φ.Π.Α
και του «τέταρτου πόρου» σχεδόν διπλασιάστηκε µέσα στην εικοσαετία 1980-1999[4].
Αναλυτικότερα, η κατανοµή των εσόδων για καθένα από τα έτη για την περίοδο
1980-2000 φαίνονται στο παρακάτω γράφηµα (επίσηµα στοιχεία της Ε.Ε.).
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Γράφηµα 1.4: Κατανοµή εσόδων

26

Στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2002, τα έσοδα της Ένωσης ανήλθαν σε 95,6
δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 1.5, το 43 %
προέρχεται από τον πόρο ΑΕΠ, το 38,3 % από τον πόρο ΦΠΑ, το 14,8% από τους
δασµούς και το 1,8 % από τα γεωργικά έσοδα.

ΕΣΟ∆Α Ε.Ε
1,8%

2,1%

14,8%

ΠΟΡΟΣ ΑΕΠ
43%

ΠΟΡΟΣ ΦΠΑ
∆ΑΣΜΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

38,3%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α

Γράφηµα 1.5: Έσοδα Ε.Ε για το 2002

Υπάρχουν και άλλα έσοδα, λιγότερο σηµαντικά. Αυτά τα έσοδα αντιστοιχούν κυρίως
στους φόρους που προέρχονται από τους ευρωπαϊκούς υπαλλήλους, στα πρόστιµα
που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επιχειρήσεις λόγω εµπόδισης
του ανταγωνισµού καθώς και στο θετικό υπόλοιπο του προηγούµενου οικονοµικού
έτους.

1.7 ∆ιαχρονική εξέλιξη των παροχών για την Ελλάδα
To 1979 οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπέγραψαν τη Συνθήκη προσχώρησης της
Ελλάδας και το 1981 η Ελλάδα έγινε το δέκατο µέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη διαχρονική παρουσίαση των εισροών και των
εκροών για την Ελλάδα.
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1.7.1 Η ∆ηµοσιονοµική θέση της Ελλάδας µε τον Κοινοτικό
Προϋπολογισµό
Η Ελλάδα έχει καθαρές απολήψεις από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό, αφού οι
συνολικές της εισπράξεις είναι µεγαλύτερες από τις συνολικές της πληρωµές.
2500
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Εισπράξεις

1992

1991

1990

0

Γράφηµα 1.6: Πληρωµές και Εισπράξεις σε ∆ισεκ. ∆ρχ
Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 1.3 φαίνονται οι ακαθάριστες εισπράξεις, οι
ακαθάριστες πληρωµές και το καθαρό τους υπόλοιπο για τα έτη από το 1990 µέχρι
και το 2000, ενώ στην τελευταία στήλη φαίνονται οι καθαρές απολήψεις
εκφρασµένες σε ποσοστό % στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Χώρας.
Έτος
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Εισπράξεις Πληρωµές
595,7
120,9
803,1
185
1068,5
228,01
1326,5
273,1
1419,3
306,7
1522,7
318,9
1819,7
348,4
1926,4
396,7
1832,2
455,2
2280,3
435
2425,8
440

Καθαρό Υπόλοιπο
474,8
618,1
839,7
1053,4
1112,6
1203,9
1469,1
1529,7
1377
1845,3
1985,8

% ΑΕΠ
4,9
5,4
4,6
5,1
4,8
4,5
4,9
5
4,3
5,6
5,8

Πίνακας 1.3: Η Καθαρή ∆ηµοσιονοµική θέση της Ελλάδος µε τον Κοινοτικό
Προϋπολογισµό
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι καθαρές απολήψεις της Ελλάδας
φτάνουν το 2000 το 6% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος. Οι καθαρές
απολήψεις έχουν εξαιρετική σηµασία για την ελληνική οικονοµία, αφού καλύπτουν
περίπου το 15% των συνολικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού, το 50% του
εµπορικού ισοζυγίου της χώρας και το 60% του αντίστοιχου ελλείµµατος µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.7.2 Η διάρθρωση των απολήψεων της Ελλάδας από την Ε.Ε.
Τρία είναι τα κοινοτικά ταµεία που χρηµατοδοτούν την Ελλάδα καθώς και τα
υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το γεωργικό, το κοινωνικό και το
περιφερειακό. Το γεωργικό ταµείο όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο έχει δύο
τµήµατα, αυτό των εγγυήσεων, το οποίο χρηµατοδοτεί τις ανάγκες στήριξης των
τιµών και των γεωργικών εισοδηµάτων και το τµήµα του προσανατολισµού, το οποίο
χρηµατοδοτεί τις αναδιαρθρώσεις στον τοµέα της γεωργίας. Το τµήµα του
προσανατολισµού του γεωργικού ταµείου µαζί µε το κοινωνικό και το περιφερειακό
ταµείο, αποκαλούνται διαρθρωτικά ταµεία των οποίων ο ρόλος όπως διατυπώθηκε
και παραπάνω είναι περισσότερο επενδυτικός παρά καταναλωτικός. Ακολουθεί ο
Πίνακας 1.4 στον οποίο φαίνεται αναλυτικά η διάρθρωση των απολήψεων της
Ελλάδας από την Ε.Ε.
Γεωργικό Ταµείο
Έτος
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Εγγυήσεων

Προσ/µου

Σύνολο

62,7
58,5
54,3
53,4
55,7
48,3
49,3
48,2
44,4
42,6
42,2

7,5
7,9
9,2
9,3
7,9
7
5,3
6,2
5,9
4,7
6,7

70,2
66,4
63,5
62,7
63,6
55,3
54,6
54,4
50,3
47,3
48,9

Κοινωνικό
Ταµείο
9,5
10
9,4
9,9
12,3
17,2
9,3
14,9
15,5
22,4
20,4

Περιφερειακό Λοιπά
Ταµείο
Έσοδα
15,8
4,4
18,2
5,4
23,4
3,7
24,2
3,1
22,9
1,2
24,9
2,6
34,1
2
29,5
1,2
33
1,2
29,1
1,2
29,4
1,3

Πίνακας 1.4: Η διάρθρωση των απολήψεων της Ελλάδας από την Ε.Ε (σε
ποσοστό %)
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία για το 2000 το 50% σχεδόν των απολαβών
της Ελλάδας από την Ε.Ε. προέρχεται από το Γεωργικό ταµείο, ενώ το Περιφερειακό
και το Κοινωνικό ταµείο συµµετέχουν µε ποσοστά περίπου 30% και 20% αντίστοιχα.
Ωστόσο, η συµβολή του Γεωργικού ταµείου ακολουθεί πτωτική τάση (από 70% που
ήταν το 1990, το 2000 φτάνει να είναι λιγότερο του 50%), σε αντίθεση µε τα άλλα
δύο ταµεία που ακολούθησαν σηµαντική αυξητική τάση (από 16% και 10% το 1990
για το Περιφερειακό και το Κοινωνικό ταµείο σε 30% και 20% αντίστοιχα).
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εξέλιξη των διαρθρωτικών ταµείων συνολικά, επειδή τα
έσοδα των ταµείων αυτών συµβάλλουν περισσότερο στις επενδύσεις και στην
οικονοµική ανάπτυξη, ενώ οι πόροι από το αγροτικό ταµείο εγγυήσεων έχουν κυρίως
καταναλωτικό χαρακτήρα και συµβάλλουν ελάχιστα στην οικονοµική ανάπτυξη.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1.4, η συµβολή των διαρθρωτικών ταµείων, ως
σύνολο, αυξήθηκε σηµαντικά κατά τη δεκαετία 1990 -2000 από 32,8% σε 56,5%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
2.1 Εισαγωγή
Ο τοµέας της γεωργίας είναι ένας πολύ σηµαντικός τοµέας για την οικονοµία τόσο
της χώρας µας, όσο και για τις οικονοµίες άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. Πριν τη
δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης (Ε.Ο.Κ.) κάθε κράτος εφάρµοζε
την δική του οικονοµική πολιτική. Με την ίδρυση της Ε.Ο.Κ. ήταν απαραίτητη η
εφαρµογή µιας ενιαίας οικονοµικής πολιτικής. Ειδικότερα στον τοµέα της γεωργίας,
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της, οι στόχοι της Κοινότητας θα µπορούσαν να
επιτευχθούν καλύτερα µε τη δηµιουργία µιας κοινής αγροτικής πολιτικής σε
κοινοτικό επίπεδο, από το να γίνουν προσπάθειες συντονισµού των εθνικών
πολιτικών των επιµέρους κρατών-µελών. Στηριζόµενη σε αυτή τη λογική, η Συνθήκη
της Ρώµης περιέλαβε µια σειρά ειδικών διατάξεων (άρθρα 38 έως 47) για τη
δηµιουργία µιας τέτοιας πολιτικής, η οποία άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας της Κοινότητας.

2.2 Στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Οι βασικοί στόχοι της Κ.Α.Π. της Ε.Ο.Κ. καθορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης
της Ρώµης και είναι οι εξής:
1) Η αύξηση της παραγωγικότητας στο γεωργικό τοµέα, µε την προαγωγή της
τεχνικής προόδου και την εξασφάλιση ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής
παραγωγής και άριστης χρησιµοποίησης των συντελεστών παραγωγής και της
εργασίας
2) Η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον αγροτικό πληθυσµό, κυρίως µε
την αύξηση των ατοµικών εισοδηµάτων των απασχολούµενων στον αγροτικό
τοµέα
3) Η σταθεροποίηση των αγορών
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4) Η εξασφάλιση του οµαλού εφοδιασµού των αγορών
5) Η εξασφάλιση λογικών τιµών για τους καταναλωτές

2.3 Αρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Η ΚΑΠ ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Σύµφωνα µε το
άρθρο 33 (πρώην άρθρο 39) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, στόχος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η διασφάλιση λογικών
τιµών για τους ευρωπαίους καταναλωτές και δίκαιων εισοδηµάτων για τους
γεωργούς, ιδίως χάρη στην κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και στην τήρηση
των ακόλουθων αρχών: ενιαίες τιµές, δηµοσιονοµική αλληλεγγύη, κοινοτική
προτίµηση.
¾ Ενιαίες τιµές
Η αρχή αυτή έχει να κάνει µε την κοινή οργάνωση των αγορών αγροτικών προϊόντων
µε βάση την ελεύθερη κυκλοφορία και την υιοθέτηση κοινών µέσων και µηχανισµών
όλων των κρατών µελών.
¾ ∆ηµοσιονοµική αλληλεγγύη
Σύµφωνα µε τη δηµοσιονοµική αλληλεγγύη όλες οι χώρες που µετέχουν στην
κοινότητα αναλαµβάνουν από κοινού να καλύψουν όλες τις δαπάνες που απαιτούνται
για την εφαρµογή της ΚΑΠ.
¾ Κοινοτική προτίµηση
Αυτό σηµαίνει ότι δίνεται προτίµηση και τιµολογιακό πλεονέκτηµα στα γεωργικά
προϊόντα της Ε.Ε. σε σχέση µε τα εισαγόµενα· σηµαίνει επίσης την προστασία της
εσωτερικής αγοράς από προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες σε χαµηλές τιµές
και από σηµαντικές διακυµάνσεις στην παγκόσµια αγορά.
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2.4 Χρηµατοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Οι πόροι για το µεγαλύτερο µέρος της στήριξης των αγροτικών τιµών και
εισοδηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζονται από τον κοινοτικό
Προϋπολογισµό. Περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού ύψους του προϋπολογισµού
διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή γεωργία. Η κοινότητα είναι υποχρεωµένη να
εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση όλων των κοινοτικών δράσεων που προβλέπονται
από τις συνθήκες.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. ∆ηµιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1962,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 τoυ άρθρoυ 40 της Συvθήκης της Ρώµης. Τo
1964, διαιρέθηκε σε δύο τµήµατα: στο Τµήµα Εγγυήσεωνv και στο Τµήµα
Προσανατολισµού, πoυ έχει ως στόχο τη χρηµατοδότηση τωv δαπανών πoυ
προκύπτουν από τηv εφαρµογή της πολιτικής επί θεµάτωνv τιµώv και αγορών. Οι
δαπάνες αυτές, βάσει τωv άρθρων 2 και 3 του Κανονισµού 729/70, καλύπτουν
αφενός τις επιστροφές για εξαγωγές σε τρίτες χώρες, καταβαλλόµενες στο πλαίσιο
τωv κοινών οργανώσεων αγοράς, αφετέρου δε, τις παρεµβάσεις για τη ρύθµιση τωv
αγορών γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, το 1993, µετά τη Μεταρρύθµιση της ΚΑΠ,
τo Τµήµα Εγγυήσεωνv τoυ ΕΓΤΠΕ υποχρεώθηκε vα χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου
ή εv µέρει µέτρα πoυ δεv έχoυv σχέση µε τη διαχείριση τωv αγορών γεωργικών
προϊόντων αυτών καθαυτών (απόσυρση γαιών, εισοδηµατικές εvισχύσεις, προστασία
περιβάλλοντος, αγώνα κατά της απάτης κλπ.).
To Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείo Πρoσαvατoλισµoύ και Εγγυήσεωv
εξασφαλίζει τόσο τη στήριξη της αγοράς όσο και την προώθηση των διαρθρωτικών
προσαρµογών του αγροτικού τοµέα. Το ΕΓΤΠΕ όπως προαναφέρθηκε, διαιρείται σε
δύο τµήµατα: το τµήµα Εγγυήσεων που χρηµατοδοτεί µέτρα στήριξης τιµών και
επιστροφών κατά την εξαγωγή, ώστε να εγγυάται στους αγρότες σταθερές τιµές, ενώ
το τµήµα Προσανατολισµού χορηγεί ενισχύσεις για προγράµµατα εξορθολογισµού,
εκσυγχρονισµού και διαρθρωτικών βελτιώσεων στη γεωργία.
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¾ Τµήµα Προσανατολισµού
Το τµήµα Προσανατολισµού είναι

ένα από τα διαρθρωτικά ταµεία, που

συµβάλλει στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της γεωργίας και στην
ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου (π.χ. επενδύσεις σε νέο εξοπλισµό και σε
νέες τεχνολογίες). Το τµήµα Προσανατολισµού έχει στόχο την προαγωγή της
περιφερειακής ανάπτυξης και τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών
της Ευρώπης.
¾ Τµήµα Εγγυήσεων
Το τµήµα Εγγυήσεων είναι αυτό το οποίο χρηµατοδοτεί τις δαπάνες που αφορούν
την κοινή οργάνωση των αγορών (π.χ. αγορά ή αποθήκευση των πλεονασµάτων
και ενθάρρυνση των γεωργικών εξαγωγών). Tο τµήµα Εγγυήσεων είναι κατά
πολύ πιο σηµαντικό και κατατάσσεται στην κατηγορία των υποχρεωτικών
δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισµού.

2.5 Λογιστική ανάλυση ελληνικού αγροτικού εισοδήµατος
Για µια σωστή προσέγγιση προσδιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος θα πρέπει να
εξεταστούν οι παρακάτω τοµείς:
¾ Οι τιµές των γεωργικών προϊόντων
Οι τιµές των γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο παραγωγού, αλλά και σε µερικές
περιπτώσεις και ο όγκος της παραγωγής επηρεάζονται όχι µόνο από την
προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και από τα µέτρα της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής.
¾ Αξία της τελικής παραγωγής
Εάν στην συνολική παραγωγή (όγκος ετήσιας παραγωγής x τιµή) προστεθούν οι
δευτερεύουσες δραστηριότητες (π.χ µεταποίηση γάλακτος σε τυρί) το αποτέλεσµα
θα είναι η τελική παραγωγή του γεωργικού κλάδου.
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¾ Ενδιάµεση κατανάλωση
Με τον όρο ενδιάµεση κατανάλωση της γεωργίας αποδίδεται το συνολικό κόστος
της παραγωγής, µε εξαίρεση τις δαπάνες για τα ηµεροµίσθια, τους τόκους και τα
ενοίκια, που αποτελούν τις αµοιβές των παραγωγικών συντελεστών. Πρόκειται
για δαπάνες λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, κτηνιατρικών φαρµάκων, γεωτεχνικών
υπηρεσιών, ενέργειας, µικρών εργαλείων κ.λ.π.
¾ Το εργατικό δυναµικό
Μετριέται σε χιλιάδες µονάδων ανθρώπινης εργασίας και διακρίνεται σε
συνολικό και οικογενειακό.
Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασµό µε άλλα στοιχεία που αφορούν σε φόρους,
αποσβέσεις κ.τ.λ. µπορούν να δώσουν εκτιµήσεις σχετικά µε το καθαρό γεωργικό
εισόδηµα. Για καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, παρατίθεται το παρακάτω
σχήµα.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(-)ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
(-)ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
(-)ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ
(+)ΆΛΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(-)ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ

ΜΕΙΚΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
(-)ΕΝΟΙΚΙΑ
(-)ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΟΚΟΙ
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
(+)ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΟΚΟΙ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση προσέγγισης του γεωργικού εισοδήµατος
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η τελική παραγωγή δίνεται από το άθροισµα της
συνολικής παραγωγής (όγκος x τιµή) µε τις δευτερεύουσες δραστηριότητες. Εάν από
την αξία της τελικής παραγωγής αφαιρεθεί το κόστος παραγωγής, δηλαδή η
ενδιάµεση κατανάλωση, προκύπτει η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία. Στη
συνέχεια αφαιρούνται οι αποσβέσεις, οπότε προκύπτει η καθαρή προστιθέµενη
αξία. Εάν από την καθαρή προστιθέµενη αξία αφαιρεθούν οι άλλοι φόροι και
προστεθούν οι άλλες επιδοτήσεις προκύπτουν τα έσοδα των συντελεστών
παραγωγής (εργασία, γη, κεφάλαιο). Έπειτα αφαιρούνται τα µεροκάµατα των
αγρεργατών όποτε προκύπτει το µεικτό εισόδηµα. Τέλος, εάν από το µεικτό
εισόδηµα αφαιρεθούν τα ενοίκια, οι τόκοι που πληρώνει ο αγρότης και προστεθούν
οι τόκοι που λαµβάνει προκύπτει το καθαρό γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα.
Σηµειώνεται εδώ ότι το καθαρό γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα προκύπτει επίσης
εάν από το συνολικό γεωργικό εισόδηµα αφαιρεθούν τα µεροκάµατα, αφού όµως
έχει υπολογιστεί το συνολικό εισόδηµα αφαιρώντας από την καθαρή προστιθέµενη
αξία τους τόκους και τα ενοίκια. (Σχήµα 2.2)

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
(-)ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
(-)ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Σχήµα 2.2: Οικογενειακό καθαρό εισόδηµα
Για τον υπολογισµό των Κατά Κεφαλήν µεγεθών των δύο παραπάνω εισοδηµάτων,
αρκεί το καθένα από αυτά να διαιρεθεί µε τις µονάδες συνολικής ανθρώπινης
εργασίας και µονάδες οικογενειακής ανθρώπινης εργασίας αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
3.1 Εισαγωγή
Τα µοντέλα πρόβλεψης αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους τοµείς όπως σε επιχειρήσεις,
προβλέποντας για παράδειγµα το µέλλον των ετήσιων πωλήσεων, στα φανάρια των
δρόµων για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε γραµµές
παραγωγής, στην µετεωρολογία, στο χρηµατιστήριο. Ένα µοντέλο χρησιµοποιείται
για την αναπαράσταση µιας διαδικασίας µε τρόπο αφαιρετικό, στοχεύοντας όχι τόσο
σε µια αναλυτική εξήγηση όσο σε µια απλουστευτική προσέγγιση του µηχανισµού
της. Ειδικότερα, ένα µοντέλο πρόβλεψης αναπαριστά τη διαδικασία που ακολουθείται
προκειµένου να παραχθούν οι προβλέψεις για το υπό µελέτη µέγεθος.

3.2 Κατάταξη µοντέλων πρόβλεψης
Υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία µοντέλων πρόβλεψης, το καθένα από τα οποία
αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη τεχνική πρόβλεψης. Τα µοντέλα πρόβλεψης
κατηγοριοποιούνται σε δύο µεγάλες οµάδες:
•

Τα ποσοτικά ή αντικειµενικά µοντέλα (quantitative or objective models)

•

Τα ποιοτικά ή υποκειµενικά µοντέλα (qualitative or subjective models)

Τα ποιοτικά µοντέλα
Τα ποιοτικά µοντέλα πρόβλεψης χρησιµοποιούνται κυρίως από έµπειρους
επιστήµονες αναλυτές, οι οποίοι χρησιµοποιούν κυρίως την προσωπική τους εµπειρία
ή κρίση παρά τις µαθηµατικές - στατιστικές µεθόδους (ή τουλάχιστον όχι µόνο
αυτές). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα µοντέλα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις
αποδεικνύονται ικανοποιητικά. Στηρίζονται κυρίως σε ποιοτικά δεδοµένα, γι’ αυτό
δεν µπορούν να αναπαραχθούν από κάποιον άλλον. Μια τέτοια µέθοδος αρκετά
διαδεδοµένη στο χώρο των επιχειρήσεων είναι η µέθοδος Delphi που βασίζεται στη
συγκέντρωση πληροφοριών από ειδικές οµάδες εµπειρογνωµόνων.
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Τα ποσοτικά µοντέλα:
Τα ποσοτικά µοντέλα µπορούν να εφαρµοστούν, όταν πληρούνται τρεις βασικές
προϋποθέσεις:
1. Υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία από το παρελθόν
2. Η πληροφορία αυτή µπορεί να ποσοτικοποιηθεί σε αριθµητικά δεδοµένα
3. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι βασικές συνθήκες του παρελθόντος προτύπου
συνεχίζονται και στο µέλλον.
Η τρίτη αυτή προϋπόθεση είναι γνωστή ως η "υπόθεση της συνέχειας" (assumption of
continuity).
Τα ποσοτικά µοντέλα απαιτούν ικανοποιητικά ποσοτικά ιστορικά δεδοµένα του υπό
µελέτη µεγέθους. Ένα θέµα που έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές, είναι το
ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός ιστορικών δεδοµένων που θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ικανοποιητικός ώστε να µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη. Αν και η
απάντηση εξαρτάται από αρκετές παραµέτρους, ο γενικός κανόνας που είναι
αποδεκτός είναι ότι "ο ιστορικός ορίζοντας πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραπλάσιος
του ορίζοντα πρόβλεψης".
Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται πολλοί τρόποι κατάταξης των διαφόρων µεθόδωνµοντέλων πρόβλεψης. [1], [2], [3]

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας

επιλέγεται η κατάταξη κατά τους Σ. Μακριδάκη και S.C. Wheelwright [1]

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

∆ιαθέσιµα ιστορικά
στοιχεία

Ύπαρξη εξωγενών
παραγόντων

ΠΟΣΟΤΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ:
Εκθετική Εξοµάλυνση
Αποσύνθεση

∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Delphi
Sales force composite

Autoregressive/Moving Average

Jury of executive opinion

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ:

ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Παλινδρόµηση
Πολλαπλή Παλινδρόµηση
ARCH

Relevance trees
System dynamics
Market research

Πίνακας 3.1: Ταξινόµηση µοντέλων πρόβλεψης
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Αυτός ο τρόπος ταξινόµησης των διαφόρων µεθοδολογιών-µοντέλων πρόβλεψης
χρησιµοποιεί δύο διαστάσεις: η πρώτη διάσταση αφορά στον τρόπο λογικής
ακολουθίας, ενώ η δεύτερη στα διαθέσιµα δεδοµένα.
Στο επάνω – αριστερά µέρος του Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται περιπτώσεις
πρόβλεψης, όπου η χρήση µεθοδολογιών χρονολογικών σειρών είναι κατάλληλη. Σε
αυτές ποσοτικά, ιστορικά δεδοµένα είναι διαθέσιµα και ενδέχεται το ιστορικό αυτό
µοτίβο να συνεχιστεί µελλοντικά.
Στο

κάτω

αριστερά

µέρος

παρουσιάζονται

περιπτώσεις

πρόβλεψης,

όπου

επεξηγηµατικές ή αιτιατές προσεγγίσεις -βασιζόµενες σε ποσοτικά, ιστορικά
δεδοµένα- είναι κατάλληλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η µεθοδολογία εξαρτάται τόσο
από εξωτερικούς παράγοντες, όσο και από ιστορικά στοιχεία που αφορούν το προς
πρόβλεψη αντικείµενο. Οι µεθοδολογίες αυτές που ανήκουν τόσο στο επάνωαριστερά, όσο και στο κάτω-αριστερά µέρος του Πίνακα 3.1 θεωρούν µια µελλοντική
επανάληψη του ιστορικού µοτίβου, ωστόσο ο αριθµός των µεταβλητών που
χρησιµοποιούνται στις µεθοδολογίες αυτές, τόσο για την αναγνώριση όσο και για την
πρόβλεψη της εκάστοτε περίπτωσης, είναι διαφορετικός για τα δύο µέρη του πίνακα.
Το επάνω-δεξιά τεταρτηµόριο του Πίνακα 3.1 παρουσιάζει τις µεθοδολογίες εκείνες
οι οποίες είναι συχνά αναφερόµενες ως διερευνητικές (exploratory). Αυτές οι µέθοδοι
είναι πλέον κατάλληλες για περιπτώσεις όπου εµπεριέχονται υποκειµενικά ή ποιοτικά
δεδοµένα, στα οποία ιστορικά δεδοµένα, άλλες φορές περισσότερο άλλες λιγότερο,
ενδέχεται να επαναληφθούν µελλοντικά. Στην κατηγορία αυτή εµπεριέχονται πολλές
παραδοσιακές µεθοδολογίες πρόβλεψης που χρησιµοποιούνται στο κλείσιµο
συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων, όπως η jury of executive opinion και sales force
composite.
Τέλος, κάτω-δεξιά εµφανίζονται οι κανονικοποιηµένες (normative) µέθοδοι που
παρόλο που βασίζονται σε υποκειµενικά ή ποιοτικά δεδοµένα, θεωρούν σηµαντική
την επιρροή από παράγοντες επιλεγµένους από τον αποφασίζοντα για το µελλοντικό
αποτέλεσµα ενός συγκεκριµένου γεγονότος.
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Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν εκτενέστερα τα µοντέλα χρονοσειρών και
τα επεξηγηµατικά µοντέλα.

3.2.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ (time series model)
Το µοντέλο χρονοσειρών (time series model) αποτελεί το πιο διαδεδοµένο είδος
ποσοτικού µοντέλου πρόβλεψης. Η εφαρµογή του είναι δυνατή όταν υπάρχουν
ιστορικά δεδοµένα για την τιµή του υπό πρόβλεψη µεγέθους, σε προηγούµενες και
σταθερές χρονικές περιόδους (π.χ. ηµέρες, µήνες, έτη κ.ά.). Βασίζεται στην υπόθεση
ότι η µεταβολή της τιµής του µεγέθους ακολουθεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο
("λανθάνον" πρότυπο) που επαναλαµβάνεται στον χρόνο και παραµένει σταθερό.
Έτσι ο βασικός στόχος των µοντέλων είναι η αναγνώριση του ακολουθούµενου
προτύπου των ιστορικών δεδοµένων και η προέκτασή του στο µέλλον. Κατά µία
έννοια, το µοντέλο χρονοσειρών θεωρείται σαν "µαύρο κουτί" και δεν κάνει καµία
προσπάθεια να ανακαλύψει τους συντελεστές που επηρεάζουν τη συµπεριφορά του.
Υπάρχουν τρία βασικά πλεονεκτήµατα της θεώρησης του "µαύρου κουτιού", που
αποτελούν και τους βασικούς λόγους της συχνότατης επιλογής των χρονοσειρών:
I. ∆εν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συσχετίσουµε ένα µεταβαλλόµενο µέγεθος µε
κάποιους παράγοντες και πολύ περισσότερο να προσδιορίσουµε τον τρόπο
αλληλεπίδρασής τους.
II. Σε πολλές περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να προσδιορίσουµε µόνο το τι θα συµβεί
και όχι το γιατί.
III. Το κόστος που απαιτείται στην περίπτωση αυτή είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε
άλλες κατηγορίες µοντέλων (όπως το επεξηγηµατικό).
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Η παραστατική µορφή του µοντέλου χρονοσειρών δίνεται στο παρακάτω σχήµα:

Η παραστατική µορφή το

- Είσοδος του συστήµατος είναι τα προηγούµενα ιστορικά δεδοµένα Χi, όπου ο
δείκτης i αναφέρεται στην χρονική περίοδο i. Με Χ1 συµβολίζεται η αρχαιότερη
παρατήρηση και µε Χt η πιο πρόσφατη (δηλαδή το i παίρνει τιµές από 1 έως t).
- Έξοδος του συστήµατος είναι η πρόβλεψη που πραγµατοποιείται τη χρονική
περίοδο t για την επόµενη χρονική περίοδο t+1, και συµβολίζεται µε y = Ft.
Η σχέση που περιγράφει το σύστηµα είναι γραµµική και έχει την µορφή:

yt = f ( x1 , x2 ,..., xt −1 )
Οι µέθοδοι που περιγράφονται µε το συγκεκριµένο µοντέλο αποτελούν µια ιδιαίτερη
κατηγορία των ποσοτικών µεθόδων και ονοµάζονται µέθοδοι των χρονοσειρών. Σε
αυτές συγκαταλέγονται η εξοµάλυνση (smoothing), η αποσύνθεση (decomposition),
και οι αυτοπαλινδροµικές µέθοδοι κινητού µέσου όρου (AutoRegressive Moving
Average), γνωστότερες µε την συντοµογραφία ARMA. Οι διαφορές µεταξύ των
παραπάνω µεθόδων εντοπίζονται στην µορφή του συναρτησιακού τύπου που
περιγράφει το σύστηµα.
¾

Εκθετική εξοµάλυνση (Exponential Smoothing)

Η Εκθετική Εξοµάλυνση είναι µία µέθοδος πρόβλεψης, η οποία προεκτείνει στοιχεία
του προτύπου των ιστορικών δεδοµένων, όπως τάσεις και εποχιακούς κύκλους, στο
µέλλον. Οι προβλέψεις υπολογίζονται µετά από εξοµάλυνση των δεδοµένων,
προκειµένου να αποµονωθούν τα πραγµατικά πρότυπα από τις καθαρά τυχαίες
διακυµάνσεις. Η βασική αρχή των µεθόδων εκθετικής εξοµάλυνσης είναι ότι όσο πιο
πρόσφατα είναι τα δεδοµένα τόση περισσότερη πληροφορία εµπεριέχουν. Για τον
λόγο αυτό µεγαλύτερη βαρύτητα αποδίδεται στα πρόσφατα δεδοµένα η οποία και
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φθίνει εκθετικά καθώς αναφερόµαστε σε δεδοµένα που αντιστοιχούν σε παλιότερες
χρονικές περιόδους. Ο σκοπός αυτών των µεθόδων πρόβλεψης είναι να διακρίνουν
ανάµεσα στις τυχαίες αποκλίσεις και στο βασικό πρότυπο, εξοµαλύνοντας τα
ιστορικά δεδοµένα. Αυτό ισοδυναµεί µε ελαχιστοποίηση της τυχαιότητας που
υπάρχει στην ιστορική ακολουθία και έχει σαν αποτέλεσµα η πρόβλεψη να βασίζεται
στο εξοµαλυµµένο πρότυπο συµπεριφοράς των δεδοµένων.
Για την περιγραφή του µοντέλου εκθετικής εξοµάλυνσης, ας θεωρήσουµε

έναν

εξοµαλυσµένο µέσο όρο At µιας χρονοσειράς, Μετά από Xt παρατηρήσεις, At θα
είναι η πρόβλεψη της τιµής της χρονοσειράς κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
χρονικής περιόδου. Η συνάρτηση «κλειδί» στην εκθετική εξοµάλυνση είναι της
µορφής:

A t = ax t + (1 − a ) At − 1

(1)

όπου α: σταθερά εξοµάλυνσης µε 0<α<1
Για να αρχικοποιήσουµε τη διαδικασία πρόβλεψης, πρέπει πριν από τις Xt
παρατηρήσεις, να υπάρχει µια αρχική τιµή για το A, το Ao. Συνηθίζεται το Ao να είναι
εκείνη η τιµή, που αντιστοιχεί στην άµεσα προηγούµενη παρατήρηση της πρώτης
χρονικής περιόδου. ¨Όπως ισχύει και στις προβλέψεις κινητού µέσου όρου (Moving
Average), θεωρούµε την ft,k να είναι η πρόβλεψη της xt,k στο τέλος της περιόδου t.
Τότε θα ισχύει:

At = f t , k

(2)

Θεωρώντας ότι προσπαθούµε να προβλέψουµε µία περίοδο µπροστά, το σφάλµα για
την πρόβλεψη xt θα δίνεται από τη σχέση:

e t = x t − f t −1,1 = x t − At −1

(3)
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Για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης (2), χρησιµοποιώντας τη σχέση (3), η (2)
µετασχηµατίζεται ως εξής:

At = At −1 + a ( xt − At −1 ) = At −1 + aet

(4)

Με αυτόν τον τρόπο η νέα µας πρόβλεψη At=ft,1 είναι ισοδύναµη µε την παλιά συν
την πρόβλεψη At-1 συν το σφάλµα για την περίοδο t. Αυτό σηµαίνει ότι εάν
υπερτιµήσουµε το xt , χαµηλώνουµε την πρόβλεψή µας, ενώ εάν υποτιµήσουµε το xt,
ανυψώνεται η πρόβλεψή µας.
Αριθµητικό παράδειγµα 1:
Στο παράδειγµα αυτό παρουσιάζεται το µοντέλο εκθετικής εξοµάλυνσης µε σταθερά
εξοµάλυνσης α = 0.1 για τους πρώτους έξι µήνες σε πωλήσεις τηλεοράσεων. Τα
αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 3.2

ΜΗΝΑΣ
1
2
3
4
5
6

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
30
32
30
39
33
34

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
32
31,8
31,82
31,64
32,37
32,44

At
31,8
31,82
31,64
32,37
32,44
32,6

et
-2
0,2
-1,82
7,36
0,63
1,56

Πίνακας 3.2: Εκθετική εξοµάλυνση σε πωλήσεις τηλεοράσεων µε α =1
Αρχικά θεωρούµε ότι πουλήθηκαν 32 τηλεοράσεις τον προηγούµενο µήνα, οπότε
γίνεται αρχικοποίηση της διαδικασίας µε A0 = 32. Ενδεικτικά κάποιοι υπολογισµοί
της διαδικασίας έχουν ως εξής:

At = 0.1xt + 0.9 A0 = 0.1(30) + 0.9(32)
f 0,1 = A0 = 32
e1 = x1 − A0 = 30 − 32 = −2
f1,1 = A1 = 31.8
e2 = x 2 − A1 = 32 − 31.8 = 0.2
A2 = 0.2 x 2 + 0.9 A1 = 0.1(32) + 0.9(31.8) = 31.82
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Για τους µήνες από 1 έως 6 ισχύει ότι το απόλυτο µέσο σφάλµα πρόβλεψης θα είναι:

MAD =

| −2 | + | 0.2 | + | −1.82 | + | 7.36 | + | 0.63 | + | 1.56 |
= 2.26
6

Για ολόκληρη περίοδο 24 µηνών µπορούµε να προσδιορίσουµε εκείνη την τιµή του α
που αποφέρει το χαµηλότερο απόλυτο µέσο σφάλµα MAD. Τα αποτελέσµατα
δίδονται στον Πίνακα 3.3

α
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

MAD
3,20
3,04
2,94
2,89
2,88
2,90
2,94
2,98
3,05
3,13

Πίνακας 3.3: Μέσο απόλυτο σφάλµα

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.3, το χαµηλότερο σφάλµα παράγεται για τιµές του α
ανάµεσα σε 0.25 και 0.30.
Οι µέθοδοι εκθετικής εξοµάλυνσης είναι από τις πιο ευρέως διαδεδοµένες µεθόδους.
Η δηµοτικότητα των µεθόδων αυτών οφείλεται:
¾ στην απλότητα των µοντέλων που υιοθετούν
¾ στις περιορισµένες απαιτήσεις τους σε αποθήκευση δεδοµένων
¾ στον µικρό χρόνο υπολογισµού

Τα αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών αποδεικνύουν ότι οι µέθοδοι εκθετικής
εξοµάλυνσης παρουσιάζουν ικανοποιητικά ποσοστά ακριβείας σε σχέση µε πιο
πολύπλοκες µεθόδους πρόβλεψης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι µέθοδοι
εκθετικής εξοµάλυνσης δεν επηρεάζονται από τις ιδιοµορφίες των προτύπων των
δεδοµένων

ή

από περιστασιακά

εµφανιζόµενες

ακραίες

τιµές, οι

οποίες

[12]

παρατηρούνται σε επιχειρησιακά δεδοµένα.

45

¾ Αποσύνθεση (decomposition methods)

Οι µέθοδοι αποσύνθεσης εφαρµόζουν απλές µαθηµατικές σχέσεις µε σκοπό την
αποµόνωση των τεσσάρων βασικών συνιστωσών των χρονοσειρών: την «τάση», τον
«κύκλο», την «εποχικότητα» και την «τυχαιότητα».
•

Τάση

Η «τάση» που αντιπροσωπεύει τη γενική εικόνα της χρονοσειράς, µπορεί να είναι
ανοδική, πτωτική ή µηδενική καθώς επίσης γραµµική ή µη γραµµική.
Στο Σχήµα 3.1 διακρίνονται µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις της τάσης των
χρονοσειρών.

(α)Μη Γραµµική "Τάση"

(β)Γραµµική Πτωτική "Τάση"

(γ)Χωρίς "Τάση"

Σχήµα 3.1: Χαρακτηριστικές περιπτώσεις «τάσεων» χρονοσειρών

Στο πρώτο γράφηµα απεικονίζεται µια περίπτωση µη γραµµικής «τάσης», όπου οι
χρονοσειρές δείχνουν αρχικά µια µικρή άνοδο, ακολουθεί µια περίοδος γρήγορης
ανόδου και έπειτα παρουσιάζεται πτώση. Αυτή η περίπτωση «τάσης» µπορεί να
αποτελέσει µια καλή προσέγγιση πωλήσεων ενός προϊόντος από την εισαγωγή του
στην αγορά διανύοντας µια ανοδική περίοδο, µέχρι να επέλθει κορεσµός στην αγορά,
οπότε αρχίζει και η σταδιακή πτώση. Η γραµµική πτωτική τάση που απεικονίζεται
στο δεύτερο γράφηµα, αφορά χρονοσειρές που εµφανίζουν µια σταθερή πτώση στο
πέρασµα του χρόνου. Στο τρίτο γράφηµα απεικονίζεται περίπτωση χρονοσειρών που
δεν εµφανίζουν τάση, δηλαδή δεν υπάρχει καµία αυξοµείωση στο πέρασµα του
χρόνου.
•

Κύκλος

Ο κυκλικός παράγοντας αντιπροσωπεύει τις ανόδους ή τις πτώσεις λόγω ειδικών
συνθηκών. Απαντάται σε διάφορες χρονοσειρές όπως π.χ. των δεικτών βιοµηχανικής
παραγωγής, των τιµών των µετοχών, του ρυθµού των επιτοκίων. Ο «κύκλος», όπως
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φαίνεται και στο Γράφηµα 3.1 συχνά ακολουθεί µια κυµατοειδή γραµµή που κινείται

Πωλήσεις

µεταξύ της υψηλότερης και της χαµηλότερης τιµής.

Χρόνος
Γράφηµα 3.1: «Κύκλος» χρονοσειρών

•

Εποχικότητα

Η εποχικότητα αντιπροσωπεύει τις περιοδικές διακυµάνσεις που έχουν σταθερό
µήκος και απαντάται σε διάφορες χρονοσειρές όπως π.χ. θερµοκρασιών, ηµερών µε
βροχή κ.λ.π. Η διαφορά της εποχικότητας από την κυκλικότητα είναι ότι ενώ η
εποχικότητα επαναλαµβάνεται σε σταθερά διαστήµατα (όπως ο χρόνος, ο µήνας, η
εβδοµάδα), η κυκλικότητα έχει µεγαλύτερη διάρκεια που διαφέρει από κύκλο σε
κύκλο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα «εποχικότητας» αποτελούν οι πωλήσεις aircondition. Στο Γράφηµα 3.2 παρουσιάζονται οι πωλήσεις air-condition κατά την
διάρκεια 2 ετών.
250
200

A/C
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100
50
0
0
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15

20

25

30

Μήνες
Γράφηµα 3.2: Πωλήσεις air-condition
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•

Τυχαιότητα

Η τυχαιότητα αντιπροσωπεύει τις διακυµάνσεις που δεν µπορούν να ερµηνευτούν.
Η µαθηµατική διατύπωση της αποσύνθεσης είναι η εξής:

X t = f ( S t , Tt , C t , Rt )

(1)

όπου
Χt = παρατήρηση κατά τη χρονική περίοδο t
St = συνιστώσα εποχικότητας
Tt = συνιστώσα τάσης
Ct = συνιστώσα κύκλου
Rt = συνιστώσα τυχαιότητας.

Οι

πιο

απλές

συναρτησιακές

µορφές

της

(1)

είναι

η

προσθετική

και

πολλαπλασιαστική.
Το πολλαπλασιαστικό µοντέλο έχει τη µορφή:

X t = S t ∗ Tt ∗ C t ∗ Rt
ενώ το προσθετικό:

X t = St + Tt + Ct + Rt
Η απαλοιφή της εποχικότητας και της τυχαιότητας οδηγεί στην καµπύλη τάσης κύκλου η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την πρόβλεψη επιχειρησιακών
δεδοµένων (business forecasting). Για το λόγο αυτό οι µέθοδοι αποσύνθεσης
χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως από τις επιχειρήσεις.
Ανάµεσα στις πιο δηµοφιλείς µεθόδους αποσύνθεσης είναι η κλασσική µέθοδος
αποσύνθεσης και η µέθοδος Census II (µε τις διάφορες παραλλαγές της).
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¾ Αυτοπαλινδροµικές µέθοδοι κινητού µέσου (Autoregressive Moving Average,
ARMA)

•

Κινητοί µέσοι όροι (Moving averages)

Η ονοµασία κινητός µέσος όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει την
διαδικασία κατά την οποία καθώς µια νέα παρατήρηση γίνεται διαθέσιµη, ένας
νέος µέσος όρος µπορεί να υπολογιστεί, στον οποίο παραλείπεται η πιο παλιά
παρατήρηση προκειµένου να συµπεριληφθεί η πιο πρόσφατη. Ο κινητός αυτός
µέσος όρος θα αποτελέσει την πρόβλεψη για την επόµενη περίοδο. Ο αριθµός των
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του µέσου όρου παραµένει
σταθερός και εµπεριέχει πάντα τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις της χρονοσειράς.
Για τον υπολογισµό του κινητού µέσου όρου των δεδοµένων µιας χρονοσειράς
καθορίζεται αρχικά ο αριθµός των παρατηρήσεων Ν που θα συµπεριληφθεί στον
υπολογισµό αυτό.
Για τον προσδιορισµό του Ν χρειάζεται να οριστεί ένα µέτρο που θα µετρά την
ακρίβεια της πρόβλεψης. Αυτό το µέτρο είναι το απόλυτο µέσο σφάλµα (mean
absolute deviation) MAD. Πριν οριστεί το MAD, πρέπει να οριστεί το σφάλµα
πρόβλεψης. ∆εδοµένης µιας πρόβλεψης για xt, ορίζουµε το et να είναι το σφάλµα
της πρόβλεψης για xt και να ισχύει: et = xt − ( forecast ( xt )) . Το MAD
ορίζεται σαν το µέσο όρο των σφαλµάτων όλων των et.

MAD =

e1 + e2 + ... + en
n

Στη συνέχει επιλέγεται εκείνο το Ν για το οποίο προκύπτει το µικρότερο MAD.
Αριθµητικό παράδειγµα 2[3]

Για την καλύτερη κατανόηση της µεθόδου του κινητού µέσου όρου ας
θεωρήσουµε τα δεδοµένα του Πίνακα 3.4 όπου φαίνονται τα γαλόνια βενζίνης
που πουλήθηκαν από έναν διανοµέα βενζίνης για 12 εβδοµάδες. Θεωρώντας
αρχικά για τους υπολογισµούς µας Ν=3, ο µέσος όρος για τις τρεις πρώτες
εβδοµάδες θα είναι:
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M .O1−3 =

17 + 21 + 19
= 19
3

Αυτός ο µέσος όρος αποτελεί την πρόβλεψη.
Η επόµενη πρόβλεψη θα είναι:

M .O2−4 =

21 + 19 + 23
= 21
3

κ.ο.κ.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
xt
17
21
19
23
18
16
20
18
22
20
15
22

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
(Κ.Μ.Ο)
ft

19
21
20
19
18
18
20
20
19

Πίνακας 3.4:Υπολογισµοί Κινητού Μέσου Όρου µε Ν=3

•

Αυτοπαλινδροµικά µοντέλα (Autoregressive models)

Στην περίπτωση που η εκτίµηση µιας µεταβλητής Yt

(βλ. γραµµική

παλινδρόµηση παράγραφο 3.2.2) γίνεται από τις χρονικές υστερήσεις της ίδιας
µεταβλητής, χρησιµοποιούνται τα αυτοπαλινδροµικά µοντέλα. Για παράδειγµα
χρησιµοποιώντας τις τρεις πιο πρόσφατες τιµές µιας χρονοσειράς, δηλαδή τις
τιµές µιας χρονοσειράς για τις τρεις προηγούµενες περιόδους, η εκτιµώµενη
συνάρτηση παλινδρόµησης θα έχει ως εξής:

Yˆt = b0 + b1Yt −1 + b2Yt − 2 + b3Yt − 3
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η εφαρµογή του µοντέλου των χρονοσειρών
στηρίζεται στην παραδοχή ότι το λανθάνον πρότυπο αναγνωρίζεται µονοσήµαντα µε
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βάση τα ιστορικά δεδοµένα και θεωρείται ότι θα διατηρηθεί σταθερό. Κατά συνέπεια,
η προέκτασή του στο µέλλον οδηγεί σε προβλέψεις που βασίζονται στην "ιστορία"
της χρονοσειράς και θεωρούνται ικανοποιητικές στο βαθµό που η εξέλιξη της γίνει
υπό το καθεστώς των σηµερινών συνθηκών. Έτσι, το συγκεκριµένο µοντέλο
πρόβλεψης είναι κατάλληλο για να υπολογιστεί το µελλοντικό ύψος των πωλήσεων
ενός προϊόντος του οποίου η ποιότητα, η τιµή και το διαφηµιστικό κόστος πρόκειται
να παραµείνουν σταθερά. ∆ε θα µπορούσαµε όµως να το χρησιµοποιήσουµε στην
περίπτωση που άλλαζε κάποιο από τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά, όπως για
παράδειγµα η διαφηµιστική πολιτική της εταιρείας για το συγκεκριµένο προϊόν.
Γίνεται λοιπόν φανερή η αδυναµία του µοντέλου των χρονοσειρών να συσχετίσει το
υπό πρόβλεψη µέγεθος µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή του. Έτσι ως
"µαύρο κουτί" δεν παρέχει πληροφορίες για το τι πρόκειται να συµβεί, ενώ
ταυτόχρονα δε µας επιτρέπει να κατανοήσουµε το γιατί θα συµβεί. Στην περίπτωση
που είναι επιθυµητό (ή απαραίτητο) να συσχετιστεί το υπό πρόβλεψη µέγεθος µε τους
παράγοντες

που

επηρεάζουν

την

τιµή

του,

επιλέγεται

η

χρησιµοποίηση

επεξηγηµατικού µοντέλου (explanatory model).

3.2.2 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (explanatory models)
Τα επεξηγηµατικά µοντέλα στηρίζονται στη βασική υπόθεση ότι υπάρχει µια σταθερή
σχέση µεταξύ του υπό πρόβλεψη µεγέθους (εξαρτηµένη µεταβλητή) και ορισµένων
παραµέτρων (ανεξάρτητες µεταβλητές) που το επηρεάζουν.
Το παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα παριστάνει το µοντέλο σαν ένα σύστηµα:

· Με εισόδους Xit µε i = 1,...,n, όπου n οι παράµετροι από τις οποίες εξαρτάται η
µεταβολή του εκτιµώµενου µεγέθους και t οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι.
· Έξοδος είναι η προβλεπόµενη τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής.
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Το σύστηµα είναι ουσιαστικά µια συνάρτηση της µορφής:

yt = f ( x1t , x2t ,..., xnt )
Σαν παράδειγµα τέτοιου µοντέλου θα µπορούσε να θεωρηθεί το µοντέλο µε
εξαρτηµένη µεταβλητή το ύψος των πωλήσεων ενός προϊόντος και ανεξάρτητες
µεταβλητές την τιµή πώλησης καθώς και το διαφηµιστικό του κόστος.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί µια σοβαρή διαφορά µεταξύ των δύο τύπων
των ποσοτικών µοντέλων. Ενώ στα µοντέλα χρονοσειρών η συνάρτηση που
περιγράφει το σύστηµα είναι προκαθορισµένη και προσδιορίζεται από το πρότυπο
που υποθέτουµε ότι ακολουθούν τα ιστορικά δεδοµένα, στα αιτιοκρατικά µοντέλα, η
συνάρτηση αποτελεί προϊόν της παρακάτω διαδικασίας:
α) παρατηρείται η τιµή του y και συσχετίζεται µε τις αντίστοιχες τιµές των

παραµέτρων Xit που θεωρούνται δεδοµένες.
β) προσδιορίζεται το είδος και η ακριβής µορφή της σχέσης (συνάρτηση f) που

συνδέει την έξοδο µε τις εισόδους του συστήµατος. Η προκύπτουσα σχέση
χρησιµοποιείται για να προβλεφθεί η τιµή που πρόκειται να πάρει η µεταβλητή
εξόδου για κάποιον συγκεκριµένο συνδυασµό τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών
Xit
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των επεξηγηµατικών µεθόδων

Το βασικό πλεονέκτηµα των επεξηγηµατικών µεθόδων είναι ότι προσφέρουν στο
χρήστη τη δυνατότητα να προβλέψει τη µελλοντική τιµή κάποιου µεγέθους, για
διάφορους συνδυασµούς τιµών των µεταβλητών εισόδου. Εάν υποτεθεί ότι οι
τελευταίες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν
από το χρήστη, η όλη µέθοδος δίνει τη βάση για την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων
και την επιλογή του βέλτιστου συνδυασµού αποφάσεων. Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα όπου το ύψος των πωλήσεων θεωρήθηκε σαν συνάρτηση της τιµής του
προϊόντος και του διαφηµιστικού του κόστους, η εφαρµογή των επεξηγηµατικών
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µεθόδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για εκτίµηση των πωλήσεων µε βάση µια
ορισµένη πολιτική της εταιρείας, είτε για προσδιορισµό της βέλτιστης πολιτικής µε
βάση κάποιο επιθυµητό ύψος πωλήσεων.
Ένα σοβαρό µειονέκτηµα για την εφαρµογή αυτών των µεθόδων πρόβλεψης είναι ότι
απαιτούν πολύ περισσότερα δεδοµένα σε σχέση µε τις µεθόδους χρονοσειρών, αφού
χρειάζονται πληροφορίες όχι µόνο για την υπό πρόβλεψη µεταβλητή, αλλά και για
ένα πλήθος ανεξάρτητων µεταβλητών. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις είναι
απαραίτητο, για λόγους που αφορούν την αξιοπιστία των µεθόδων, να υπάρχουν
στοιχεία τουλάχιστον για τις προηγούµενες 50 χρονικές περιόδους. Μειονέκτηµα
αποτελεί και η µεγάλη "ευαισθησία" που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένες µέθοδοι σε
πιθανές αλλαγές των "φυσικών" νόµων που συνδέουν τις ανεξάρτητες µεταβλητές µε
το εξεταζόµενο µέγεθος. Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι σε πολλές
περιπτώσεις η εφαρµογή των επεξηγηµατικών µεθόδων προϋποθέτει την εκτίµηση, µε
βάση κάποια άλλη µέθοδο πρόβλεψης, της µελλοντικής τιµής ορισµένων µεταβλητών
εισόδου. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται άµεση αύξηση του όγκου των απαιτούµενων
υπολογισµών και γενικά του κόστους εφαρµογής τους.
¾ Μέθοδοι Παλινδρόµησης

•

Γραµµική Παλινδρόµηση

Στη µέθοδο της απλής παλινδρόµησης, υποθέτουµε την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στη
µεταβλητή πρόβλεψης (εξαρτηµένη µεταβλητή) και σε µια άλλη µεταβλητή
(ανεξάρτητη µεταβλητή). Επιπλέον, υποθέτουµε ότι η σχέση αυτή είναι γραµµική.
Προφανώς, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η υπόθεση αυτή δεν ισχύει. Για
παράδειγµα, για πρόβλεψη µηνιαίων πωλήσεων οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τις
εποχές του έτους, µια τέτοια θεώρηση θα ήταν ακατάλληλη (εκτός αν η µη γραµµική
εποχικότητα µετασχηµατιζόταν αρχικά σε γραµµική µορφή). Όµως για πρόβλεψη των
ίδιων πωλήσεων, αλλά σε ετήσια βάση, είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί κάποιο µοντέλο
γραµµικής σχέσης.
Αριθµητικό Παράδειγµα 3[12]

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να εκτιµήσουµε το κόστος κατασκευής ξύλινων τραίνων
για παιδιά. Για την εκτίµηση του κόστους αυτού παρατηρήθηκαν για δέκα εβδοµάδες
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ο αριθµός των τραίνων που κατασκευάζονταν καθώς και το κόστος αυτών. Τα
στοιχεία αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 3.5.
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΤΡΑΙΝΑ
10
20
30
40
45
50
60
55
70
40

ΚΟΣΤΟΣ
$257,40
$601,60
$782,00
$765,40
$895,50
$1.133,00
$1.152,80
$1.132,70
$1.459,20
$970,10

Πίνακας 3.5: Εβδοµαδιαίο κόστος κατασκευής τραίνων

Τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα απεικονίζονται στο Γράφηµα 3.3

Κόστος(σε χιλιάδες)

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

20

40

60

80

Τραίνα

Γράφηµα 3.3: Γραµµική σχέση τραίνων – κόστους

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 3.3 υπάρχει µια γραµµική σχέση ανάµεσα στα τραίνα
(xi) και το κόστος (yi) αυτών. Το πώς προέκυψε αυτή η γραµµική σχέση θα
περιγραφεί παρακάτω.
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Αρχικά µοντελοποιείται η γραµµική σχέση ανάµεσα σε yi και xi ως εξής:

yi = β 0 + β1 xi + ε i
όπου εi είναι ένας όρος σφάλµατος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι κατά τη
διάρκεια µιας εβδοµάδας όπου έχουν κατασκευαστεί xi τραίνα , το κόστος ίσως να
µην είναι β0 + β1xi. Πιο συγκεκριµένα:
¾ αν εi > 0, τότε το κόστος ώστε να γίνουν xi τραίνα στην εβδοµάδα i θα ξεπερνά το
β0 + β1xi
¾ αν εi < 0, τότε το κόστος ώστε να γίνουν xi τραίνα στην εβδοµάδα i θα είναι

λιγότερο από το β0 + β1xi
Ωστόσο, αναµένεται ο µέσος όρος του εi να προσεγγίζει το 0, ώστε το κόστος για να
γίνουν xi τραίνα στην εβδοµάδα i να είναι β0 + β1xi.
Οι πραγµατικές τιµές των β0 και β1 είναι άγνωστες. Έστω ότι οι εκτιµήσεις των β0 και
β1 είναι οι βˆ0 και β̂1 αντίστοιχα. Τότε η πρόβλεψη για το yi θα δίνεται από τη σχέση:

yˆ i = βˆ0 + βˆ1 xi
Έχοντας δεδοµένα της µορφής (x1 ,y1), (x2 ,y2),…, (xn ,yn), γεννάται το ερώτηµα για
την καταλληλότερη επιλογή των βˆ0 και β̂ 1 . Επιλέγονται εκείνα τα βˆ0 και β̂ 1 τα
οποία κάνουν την πρόβλεψη yˆ i = βˆ 0 + βˆ1 xi να είναι κοντά στα δεδοµένα (xi ,yi).
Ορίζεται σαν σφάλµα ή απόκλιση ei η διαφορά ανάµεσα στο δεδοµένο κόστος i και
το προβλεπόµενο κόστος i δηλαδή:

ei = yi − βˆ0 − βˆ1 xi
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Επιλέγονται εκείνα τα βˆ0 και βˆ1 που ελαχιστοποιούν τη συνάρτηση:

F ( βˆ0 , βˆ1 ) = ∑ ei2 = ∑ ( yi − β 0 − β1 xi ) 2
Οι τιµές των βˆ0 και β̂ 1 που ελαχιστοποιούν την παραπάνω συνάρτηση ονοµάζονται
ελάχιστες τετραγωνικές εκτιµήσεις των β0 και β1. Τα βˆ0 και β̂1 υπολογίζονται εάν
θέσουµε:

θF θF
=
=0
θβˆ0 θβˆ1
οπότε:

βˆ1 =

∑ ( x − x)( y − y)
∑ ( x − x)
i

i

και

2

i

βˆ0 = y − βˆ1 x

Η yˆ i = βˆ0 + βˆ1 xi ονοµάζεται ευθεία παλινδρόµησης ή ευθεία ελαχίστων τετραγώνων.
Συνήθως η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίζεται µε τη βοήθεια Η/Υ.
Για το συγκεκριµένο παράδειγµα υπολογίζονται τα εξής:

x=

∑x

xi
10
20
30
40
45
50
60
55
70
40

10

i

= 42 και y =

∑y
10

i

= 914,97

yi

xi − x

yi − y

( xi − x)( y i − y )

( xi − x) 2

257,4
601,6
782
765,4
895,5
1133
1152,8
1132,7
1459,2
970,1

-32
-22
-12
-2
3
8
18
13
28
-2

-657,57
-313,37
-132,97
-149,57
-19,47
218,03
237,83
217,73
544,23
55,13

21042,24
6894,14
1595,64
299,14
-58,41
1744,24
4280,94
2830,49
15238,44
-110,26

1024,00
484,00
144,00
4,00
9,00
64,00
324,00
169,00
784,00
4,00

Πίνακας 3.6 Υπολογισµοί για τις εκτιµήσεις των β0 και β1
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Από τον Πίνακα 3.6 υπολογίζεται ότι:

∑ (x

i

− x)( y i − y ) = 53756,6 και

∑ (x

i

− x) 2 = 3010

οπότε για τα βˆ0 και β̂1 θα ισχύει:

βˆ1 =

53756,6
= 17,86 και βˆ 0 = 914,97 − (17,86)42 = 164,88
3010

και η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων θα δίνεται από τη σχέση:

yˆ = 164,88 + 17 ,86 x
οπότε εκτιµάται ότι κάθε νέα εκπαίδευση αυξάνει το κόστος κατά $17,86.
Οι προβλέψεις και τα σφάλµατα υπολογίζονται στον Πίνακα 3.7

xi

yi

ŷ i

êi

10
20
30
40
45
50
60
55
70

257,4
601,6
782
765,4
895,5
1133
1152,8
1132,7
1459,2

343,48
522,08
700,68
879,28
968,58
1057,9
1236,5
1147,2
1415,1

-86,08
79,52
81,32
-113,9
-73,08
75,12
-83,68
-14,48
44,12

40

970,1

879,28

90,82

Πίνακας 3.7: Προβλέψεις και σφάλµατα

Για την πρώτη γραµµή του Πίνακα 3.7 οι υπολογισµοί έχουν ως εξής:

yˆ1 = 164,88 + 17,86(10) ≈ 343,5

e1 = 257,4 − 343,48 ≈ −86,1
Ιδιότητες ευθείας ελαχίστων τετραγώνων

1. ∆ιέρχεται από το σηµείο ( x, y )
2.

∑e

i

= 0 . Η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων χωρίζει τα δεδοµένα, µε την έννοια

ότι το άθροισµα των κάθετων αποστάσεων για σηµεία πάνω από την ευθεία είναι
ισοδύναµο µε το άθροισµα αυτών που βρίσκονται κάτω από την ευθεία.
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Όροι αποκλίσεων SST, SSR, SSE

Το ερώτηµα που γεννάται στην µέθοδο γραµµικής παλινδρόµησης είναι το ποιά
ευθεία είναι αυτή που «ταιριάζει» στα σηµεία των δεδοµένων καλύτερα. Για να
απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα θα χρειαστεί να οριστούν τρεις όροι απόκλισης, οι
SST, SSE, και SSR.

¾ Sum of Squares Total (SSΤ):

SST = ∑ ( yi − y ) 2

Μετράει την συνολική απόκλιση των yi από το µέσο y ( y )

¾ Sum of Squares Error (SSE):

SSE = ∑ ( yi − yˆ ) 2

Μετράει την απόκλιση του εκτιµώµενου y ( ŷ ) από το πραγµατικό.

Εάν η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων περνάει από όλα τα σηµεία, τότε SSE=0.
Όσο πιο µικρή είναι η τιµή του SSE τόσο πιο καλή είναι η ευθεία παλινδρόµησης,
δηλ. «ταιριάζει» στα σηµεία των δεδοµένων καλύτερα.

¾ Sum of Squares Regression (SSR):

SST = ∑ ( yˆ − y ) 2

Μετράει την απόκλιση του εκτιµώµενου y ( ŷ ) από το µέσο y ( y )

Μπορεί να αποδειχθεί ότι:

SST = SSR + SSE
Σηµειώνεται ότι το SSΤ είναι συνάρτηση µόνο των y. Για µια καλή ευθεία ελαχίστων
τετραγώνων, είδαµε ότι το SSE πρέπει να είναι µικρό, εποµένως η παραπάνω σχέση
δείχνει ότι το SSR θα είναι µεγάλο για µια καλή ευθεία παλινδρόµησης.
Επιπλέον, µπορεί να οριστεί ο συντελεστής (R2) για τα y:
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R2 =

SSR
SST

ο οποίος καθορίζει το ποσοστό των αποκλίσεων στα y που οφείλονται στα x, ενώ:

1 − R2 =

SSE
SST

καθορίζει το ποσοστό των αποκλίσεων στα y που δεν οφείλονται στα x.
Επιστρέφοντας,

στο

αριθµητικό

παράδειγµα,

υπολογίζονται

SSE=61,705 και SSR=SST-SSE=960,057. Επιπλέον,

R2 =

SST=1021,762,

960,057
= 0,94 ,
1021,762

πράγµα που σηµαίνει ότι ο αριθµός των τραίνων που κατασκευάζονται µέσα σε µια
εβδοµάδα, δικαιολογεί το 94% των αποκλίσεων στο εβδοµαδιαίο κόστος των τραίνων
αυτών. Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες συνδυασµένοι, µπορούν να αιτιολογήσουν το
πολύ 6% των αποκλίσεων του εβδοµαδιαίου κόστους, οπότε η γραµµική σχέση
ανάµεσα στα x και y είναι αρκετά ισχυρή.
Μέτρο της γραµµικής σχέσης ανάµεσα στα x και y

Ένα µέτρο της γραµµικής συσχέτισης ανάµεσα στα x και y είναι η γραµµική
συσχέτιση rxy.
¾ Εάν το rxy πλησιάζει το +1, τότε υπάρχει ισχυρή θετική γραµµική σχέση ανάµεσα

στα xκαι y
¾ Εάν το rxy πλησιάζει το -1, τότε υπάρχει ισχυρή αρνητική γραµµική σχέση

ανάµεσα στα xκαι y
¾ Εάν rxy πλησιάζει το 0, τότε υπάρχει ασθενής γραµµική σχέση ανάµεσα στα xκαι
y

Επιπλέον ισχύουν τα εξής:
¾ εάν βˆ1 ≥ 0 τότε το rxy ισοδυναµεί στο +

R2

¾ εάν βˆ1 ≤ 0 τότε το rxy ισοδυναµεί στο −

R2
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Για το συγκεκριµένο παράδειγµα υπολογίζεται ότι rxy= 0,94 =0,96, γεγονός που
υποδηλώνει µεγάλη γραµµική σχέση ανάµεσα στα xκαι y.

Ακρίβεια της πρόβλεψης

Ένα µέτρο της ακρίβειας προβλέψεων που προκύπτουν µε απλή γραµµική
παλινδρόµηση είναι το απόλυτο σφάλµα εκτίµησης se. Θεωρώντας n παρατηρήσεις,
το σφάλµα θα δίνεται από τη σχέση:

se =

SSE
n−2

ενώ

για

se =

•

το

συγκεκριµένο

αριθµητικό

παράδειγµα,

υπολογίζεται

61,705
= 87,8 .
10 − 2
Πολλαπλή Παλινδρόµηση (Multiple Regression)

Σε πολλές περιπτώσεις, παραπάνω από µία ανεξάρτητες µεταβλητές µπορεί να είναι
χρήσιµες για την πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής. Τότε χρησιµοποιείται η
πολλαπλή παλινδρόµηση.
Ας θεωρήσουµε k ανεξάρτητες µεταβλητές για την πρόβλεψη της εξαρτηµένης
µεταβλητής y και n δεδοµένα της µορφής (yi , x1i , x21 , … , xki,), όπου:
xji = τιµή της j-οστης ανεξάρτητης µεταβλητής για το i-οστό δεδοµένο
yi = τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής για το i-οστό δεδοµένο

Στην πολλαπλή παλινδρόµηση η µοντελοποίηση της σχέσης ανάµεσα στην y και τις k
ανεξάρτητες µεταβλητές δίνεται από τη σχέση:

yi = β 0 + β1 x1i + β 2 x2i + ... + β k xki + ε i
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όπου εi είναι ένας όρος σφάλµατος µε µέσο όρο 0, που αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι
η πραγµατική τιµή της yi, µπορεί να µην είναι ισοδύναµη της παράστασης

β 0 + β1 x1i + β 2 x2i + ... + β k x ki .
Οι όροι βi µπορούν να θεωρηθούν σαν την αύξηση της τιµής της y, εάν η τιµή της iιοστής ανεξάρτητης µεταβλητής αυξηθεί κατά 1 και όλες οι άλλες ανεξάρτητες
µεταβλητές παραµείνουν σταθερές. Εποµένως, το βi θα είναι ανάλογο του

θy
, όπου
θxi

xi είναι η i-ιοστή ανεξάρτητη µεταβλητή.
Εκτίµηση των όρων βi

Έστω η εκτίµηση β̂ i των βi (i = 0,1,2,…,k). Τότε η πρόβλεψη ή εκτίµηση για την yi
θα δίνεται από την σχέση:

yˆ i = βˆ0 + βˆ1 x1i + βˆ2 x2i + ... + βˆk xki
Επιλέγουµε όπως και στην απλή γραµµική παλινδρόµηση αυτά τα β̂ i
ελαχιστοποιούν το

∑e

i

που

.

Αριθµητικό παράδειγµα 4[12]

Θέλουµε να προβλέψουµε το κόστος συντήρησης yi ενός φορτηγού κατά την
διάρκεια του τρέχοντος έτους. Υποθέτουµε ότι το κόστος εξαρτάται από τις εξής
ανεξάρτητες µεταβλητές:
χ1: τα µίλια που έγιναν το τρέχον έτος (σε χιλιάδες)
χ2: την ηλικία του φορτηγού (σε χρόνια) στην αρχή του τρέχοντος έτους
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Στον Πίνακα 3.8 δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες

y($)

χ1

χ2

832
733
647
553
467
373
283
189
96

6
7
9
11
13
15
17
18
19

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Πίνακας 3.8

Τα αποτελέσµατα όπως προέκυψαν από τους υπολογισµούς υπολογιστή δίδονται
στον Πίνακα 3.9
Μεταβλητή
Σταθερά
χ1
χ2

Συντελεστές
17,73846
4,061538
98,50769

Σφάλµα
31,0271
1,56742
2,756428

Τιµή t
0,57171
2,59123
35,73744

Standard Error of estimate = 2.106157

Πίνακας 3.9

Στρογγυλοποιώντας τη στήλη των συντελεστών ώστε να προκύψουν αριθµοί µε δύο
δεκαδικά ψηφία προκύπτει ότι βˆ0 = 17,74,

β̂1 = 4,06 και βˆ 2 = 98,51, εποµένως η

πρόβλεψη για το ετήσιο κόστος συντήρησης θα δίνεται από την εξίσωση:

y = 17.74 + 4.06 x1 + 98.51x2
Οπότε ένα φορτηγό 5 χρόνων το οποίο έχει διανύσει 10000 µίλια µέσα σε έναν χρόνο
θα έχει προβλεπόµενο κόστος συντήρησης:

y = 17.74 + 4.06(10) + 98.51(5) = $550.89 (1)
Από τη σχέση (1) συµπεραίνουµε (διατηρώντας την ηλικία του φορτηγού σταθερή)
ότι κάθε φορά που διανύονται 1000 µίλια µέσα σε ένα έτος αυξάνεται το ετήσιο
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κόστος συντήρησης κατά β̂ 1 =$4,06 και ότι περνώντας ένας χρόνος για την ηλικία
του φορτηγού (διατηρώντας τα µίλια που διανύονται µέσα σε έναν χρόνο σταθερά )
το ετήσιο κόστος συντήρησης αυξάνεται κατά βˆ 2 = $98,51.
Για την πολλαπλή παλινδρόµηση ορίζουµε τα SSR, SSE και SST όπως ορίστηκαν για
την απλή γραµµική παλινδρόµηση. Επιπλέον ορίζουµε:

R2 =

SSR
SST

: το ποσοστό των αποκλίσεων της y που προκύπτουν από τις k

ανεξάρτητες µεταβλητές

1− R2

: το ποσοστό των αποκλίσεων της y που δεν προκύπτουν από τις k

ανεξάρτητες µεταβλητές.
Εάν ορίσουµε το απόλυτο σφάλµα της εκτίµησης ως:

Se =

SSE
(n − k − 1)

τότε περιµένουµε προσεγγιστικά το 68% των τιµών της y να είναι εντός του Se της

ŷ και 95% των τιµών της y να είναι εντός του 2Se της ŷ .
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.9 Se = 2,106.
Υποθετικό τεστ

Συχνά στην πολλαπλή παλινδρόµηση εξετάζονται τα µεγέθη Ho, Ha.

H 0 : βi = 0

(xi δεν έχει σηµαντική επιρροή στην y όταν οι άλλες ανεξάρτητες

µεταβλητές συµπεριλαµβάνονται στην παλινδροµική συνάρτηση).

H a : βi ≠ 0

(xi έχει σηµαντική επιρροή στην y όταν οι άλλες ανεξάρτητες

µεταβλητές συµπεριλαµβάνονται στην παλινδροµική συνάρτηση).
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Για να ελέγξουµε την υπόθεση, υπολογίζουµε:

t=

βˆi

StdErr ( βˆi )

όπου το StdErr( β̂ i ) µετράει το µέγεθος της αβεβαιότητας στην εκτίµηση του βι..
Το StdErr( β̂ i ) και συχνά η t-statistic διαβάζεται ως εξερχόµενο από υπολογιστή.

Σε επίπεδο σηµασίας α, απορρίπτεται το Ho εάν:

| t |> t ( a / 2,n − k −1)

όπου n: αριθµός παρατηρήσεων και k: αριθµός ανεξάρτητων µεταβλητών
Από τον Πίνακα 3.9 φαίνεται ότι το (t για το x1) = 2.59 και το (t για το x2) =35.74

Υποθέτοντας ότι α = 0.05, το

t ( 0 . 025 , 9 − 2 − 1 ) = 2 . 447 , άρα απορρίπτεται το Ho

και για τις δύο ανεξάρτητες µεταβλητές, οπότε συµπεραίνουµε ότι τόσο η ηλικία του
φορτηγού, όσο και τα µίλια που έχουν διανυθεί έχουν σηµαντική επιρροή για το
ετήσιο κόστος συντήρησης.
Συνήθως, οι µεταβλητές που εµπεριέχονται σε µια συνάρτηση παλινδρόµησης πρέπει
να ακολουθούν στατιστική t µε α = 0.10 ή α = 0.05. Εάν µια ανεξάρτητη µεταβλητή
δεν ακολουθεί στατιστική t, συνήθως µετακινείται από τη συνάρτηση και
εισαγάγουµε νέες εκτιµήσεις ελαχίστων τετραγώνων. Στο παράδειγµα που ακολουθεί
περιγράφεται η ανωτέρω διαδικασία.
Αριθµητικό παράδειγµα 5[12]

Στον Πίνακα 3.10 φαίνονται τα δεδοµένα για τις πωλήσεις της αλυσίδας
καταστηµάτων Happy Chicken τα τελευταία είκοσι χρόνια.
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Πωλήσεις
Happy Chicken
ΕΤΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

POP
96,020
102,558
101,792
104,347
106,180
106,562
105,209
109,185
109,976
110,659
111,844
111,576
113,784
112,482
116,487
117,316
117,830
118,148
118,481
121,069

AD
30
20
15
25
30
15
25
35
40
20
25
35
5
12
16
21
22
24
26
28

LAGAD
30
20
15
25
30
15
25
25
40
20
25
35
5
12
16
21
22
24
26

SALES
13,000
15,713
12,937
12,872
16,227
15,388
13,180
17,199
20,674
20,350
14,444
17,530
16,711
9,715
12,248
13,856
15,285
15,620
17,158
17,800

Πίνακα 3.10: Πωλήσεις Happy Chicken

Οι µεταβλητές POP, AD, LAGAD, SALES αφορούν στα εξής:
POP: πληθυσµός σε ακτίνα 10 µιλίων (ανεξάρτητη µεταβλητή)
AD: χιλιάδες $ που έχουν ξοδευτεί για διαφηµιστικούς σκοπούς για το τρέχον έτος

(ανεξάρτητη µεταβλητή)
LAGAD: χιλιάδες $ που έχουν ξοδευτεί για διαφηµιστικούς σκοπούς για το

προηγούµενο έτος (ανεξάρτητη µεταβλητή)
SALES: πωλήσεις σε χιλιάδες $ (εξαρτηµένη µεταβλητή)

Το µοντέλο που εκτιµάται είναι το εξής:

SALES = β 0 + β 1YEAR + β 2 POP + β 3 AD + β 4 LAGAD + ε
Χρησιµοποιείται ο χρόνος σαν ανεξάρτητη µεταβλητή (YEAR) µε την ελπίδα να
αντληθεί µια πιθανή ανοδική τάση στις πωλήσεις. H µεταβλητή LAGAD
χρησιµοποιείται σαν ανεξάρτητη µεταβλητή γατί αναµένεται ότι το κόστος για
διαφήµιση του προηγούµενου έτους θα επηρεάσει τις ετήσιες πωλήσεις.
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Η εκτιµώµενη παλινδροµική συνάρτηση καθώς και οι κατανοµές t των µεταβλητών
είναι:

SALES = 109.42 + 1.69YEAR − 0.59 POP + 1.22 AD + 2.77 LAGAD
(1.91)

(-0.70)

(13.90)

(29.16)

(1)

Ο πρώτος χρόνος των δεδοµένων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη στιγµή που
δεν ορίζεται για την µεταβλητή LAGAD.
Το t(.05,19-4-1) = 1,761 οπότε όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές εκτός από την POP
(1,761>-0,70) είναι σηµαντικές για α =0.10 και κατ’επέκταση σηµαντικές για τις

πωλήσεις. Αφού εξαιρέσουµε τη µεταβλητή POP, η εκτιµώµενη συνάρτηση
παλινδρόµησης γίνεται:

SALES = 99.06 + 1.09YEAR + 1.22 AD + 2.74 LAGAD
(8.3)

(14.14)

(31.8)

Σύµφωνα µε τις κατανοµές t των µεταβλητών, προκύπτει ότι όλες είναι σηµαντικές
για τις πωλήσεις.
Επιλογή της καταλληλότερης συνάρτησης παλινδρόµησης

Ένα σηµαντικό ερώτηµα που γεννιέται στην εφαρµογή της µεθόδου της Πολλαπλής
Παλινδρόµησης είναι το πώς µπορεί να επιλεγεί το πλέον κατάλληλο σύνολο
ανεξάρτητων µεταβλητών. Συνήθως επιλέγεται εκείνο που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση
του se από τη στιγµή που κάτι τέτοιο οδηγεί στις πιο ακριβείς προβλέψεις. Επιπλέον,
οι κατανοµές t όλων των ανεξάρτητων µεταβλητών θα πρέπει να µην είναι αµελητέες.
Αυτοί οι δύο στόχοι µπορεί να αντικρούουν ο ένας τον άλλον, πράγµα που καθιστά
δύσκολη την επιλογή της καταλληλότερης συνάρτησης παλινδρόµησης. Εάν ο
υπολογιστής που χρησιµοποιείται περιέχει Cp, τότε η επιλεγόµενη παλινδρόµηση θα
πρέπει να έχει τιµή Cp κοντά στο αριθµός των ανεξάρτητων µεταβλητών + 1. Για
παράδειγµα εάν µια συνάρτηση παλινδρόµησης µε τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές έχει
Cp=80, είναι σίγουρο ότι δε θα δίνει «καλή» παλινδρόµηση.
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¾ Autoregressive Conditional Heteroscedasity (ARCH)

Τα µοντέλα Autoregressive Conditional Heteroscedasity (ARCH) έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για να µοντελοποιούν και να προβλέπουν εξαρτηµένες διακυµάνσεις ή
αστάθεια της εξαρτηµένης µεταβλητής. Η διακύµανση της εξαρτηµένης µεταβλητής
µοντελοποιείται σαν συνάρτηση παλιότερων τιµών της, αλλά και ως συνάρτηση
κάποιων ανεξάρτητων ή εξωγενών µεταβλητών.
Τα µοντέλα ARCH εισήγθησαν από τον Engle (1982) και έπειτα γενικεύτηκαν σαν
GARCH µοντέλα (Generalized ARCH) από τον Bollerslev (1986). Τα µοντέλα αυτά
χρησιµοποιούνται ευρέως σε διάφορους κλάδους της οικονοµετρίας, κυρίως σε
αναλύσεις χρονοσειρών.
Το µοντέλο GARCH(1,1)

Η συνηθισµένη διατύπωση του GARCH(1,1) µοντέλου δίδεται από τις σχέσεις:

′

(1) yt = X t γ + ε t
2
2
2
(2) σ t = ω + αε t −1 + βσ t −1

Η εξίσωση (1) γράφεται σαν συνάρτηση κάποιων εξωγενών µεταβλητών µε έναν όρο
σφάλµατος.
Η εξίσωση (2) είναι συνάρτηση τριών όρων:
•

του Μέσου ω

•

του όρου ARCH ( ε t2−1 ), ο οποίος δίνει πληροφορία για την αστάθεια (σφάλµα)
που παρατηρείται στην προηγούµενη περίοδο

•

του όρου GARCH ( σ t2−1 ), δηλαδή

της εκτιµώµενης διακύµανσης της

προηγούµενης περιόδου
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Συνεπώς τα µοντέλα GARCH µεγαλύτερου µεγέθους θα δίνονται από την παρακάτω
µαθηµατική διατύπωση:
p

σ = ω + ∑ β jσ
2
t

j =1

2
t− j

q

+ ∑ α i ε t2−1
i =1

όπου p είναι το µέγεθος των GARCH όρων και q το µέγεθος των ARCH όρων.

3.2.3 Συνήθη προβλήµατα µοντέλων πρόβλεψης
Πολυσυγγραµµικότητα (Multicollinearity)

Εάν µια εκτιµώµενη παλινδροµική συνάρτηση περιέχει δύο ή περισσότερες
ανεξάρτητες µεταβλητές που παρουσιάζουν ισχυρή γραµµική σχέση µεταξύ τους,
τότε ορίζεται η πολυσυγγραµµικότητα. Η ύπαρξη ισχυρής σχέσης ανάµεσα σε
κάποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές, µπορεί να καταστήσει τους υπολογισµούς
του Η/Υ για τις εκτιµήσεις β̂ i , αναξιόπιστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
συγγραµµικότητα

µπορεί να προκαλέσει σε µια µεταβλητή µε βi θετικό, να

παρουσιάσει β̂ i µικρότερο από το 0.
Το

παράδειγµα

της

αλυσίδας

εστιατορίων

Happy

Chicken

παρουσιάζει

πολυσυγγραµµικότητα. Οι µεταβλητές YEAR και POP σαν ανεξάρτητες µεταβλητές
αυξάνουν µε τον χρόνο και αναµένεται να παρουσιάσουν ισχυρή θετική γραµµική
σχέση µεταξύ τους. Όντως το rYEAR,POP =0,98. Το ότι οι εκτιµήσεις των βYEAR, βPOP είναι
αναξιόπιστες φαίνεται από τη σχέση (1) όπου βˆ POP < 0 δηλ. µια ενδεχόµενη αύξηση
των πελατών των εστιατορίων Happy Chicken θα επιφέρει πτώση στις πωλήσεις.
Αυτή η «ανωµαλία» οφείλεται στην ύπαρξη πολυσυγγραµµικότητας. Η ισχυρή
γραµµική σχέση που παρουσιάζουν οι µεταβλητές YEAR και POP καθιστά δύσκολο
για τον Η/Υ τον ακριβή υπολογισµό των βYEAR, βPOP. Αφού αποσυρθεί η µεταβλητή
POP από την εκτιµώµενη συνάρτηση παλινδρόµησης, το πρόβληµα της

68

πολυσυγγραµµικότητας εξαφανίζεται, γιατί πλέον δεν υπάρχει ισχυρή γραµµική
σχέση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών που παρέµειναν.
Ετεροσκεδαστικότητα (Heteroscedasity)

Το πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας έχει να κάνει µε τη παραβίαση της υπόθεσης
ότι οι όροι σφάλµατος έχουν όλοι την ίδια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και
συνεπώς έχουν όλοι την ίδια διακύµανση. Η ετεροσκεδαστικότητα συναντάται όταν
οι αποκλίσεις των σφαλµάτων από τη µέση τιµή τους (δηλαδή το µηδέν) διαφέρουν
από παρατήρηση σε παρατήρηση. Σε οικονοµικές έρευνες όπου χρησιµοποιούνται
χρονολογικές σειρές εµφανίζεται συχνά ετεροσκεδαστικότητα και οφείλεται στα
σφάλµατα που πιθανώς γίνονται κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων.
Αυτοσυσχέτιση (Autocorrelation)

Το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης συνίσταται στην παραβίαση της υπόθεσης περί
ανεξαρτησίας

των

όρων

σφάλµατος.

Το

φαινόµενο

της

αυτοσυσχέτισης

παρουσιάζεται κυρίως στην οικονοµική έρευνα µε χρονολογικές σειρές και σηµαίνει
ότι το σφάλµα µιας περιόδου εξαρτάται από τα σφάλµατα µιας από τις προηγούµενες
χρονικές περιόδους. Οι αιτίες στις οποίες µπορεί να οφείλεται το φαινόµενο της
αυτοσυσχέτισης είναι πολλές όπως:
•

η λανθασµένη εξειδίκευση του υποδείγµατος, µε την παράλειψη σηµαντικών
ερµηνευτικών µεταβλητών

•

η ύπαρξη διαχρονικών τάσεων σε πολλές χρονολογικές σειρές, η οποία έχει σαν
αποτέλεσµα την έντονη συσχέτιση των τιµών τους µεταξύ διαδοχικών χρονικών
περιόδων. Τέτοιες σειρές είναι το εθνικό εισόδηµα, η κατανάλωση, οι δείκτες
τιµών, απασχόληση κ.λ.π.

•

Συχνά στην ποσοτική ανάλυση γίνονται επεµβάσεις στα αρχικά στατιστικά
στοιχεία, π.χ. µέσω της τεχνικής της οµαλοποίησης ή µέσω της τεχνικής
παρεµβολής.[15]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
4.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται παλιότερες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί
για την πρόβλεψη και τον προσδιορισµό του γεωργικών παραµέτρων, καθώς και
άλλων οικονοµικών µεγεθών µε τη χρήση διαφόρων µεθόδων πρόβλεψης.

4.1.1 Υπόδειγµα προσδιορισµού των τιµών που απολαµβάνουν οι
παραγωγοί (Θ.Α. Γεωργακόπουλος)[ 6]
Tο συγκεκριµένο υπόδειγµα υποθέτει ότι η τιµή που απολαµβάνουν οι παραγωγοί
γεωργικών προϊόντων εκφράζεται ως εξής:

Pg = φ (CPI , S , ES , IP, TC )
όπου:
Pg

= δείκτης τιµών που απολαµβάνουν οι παραγωγοί

CPI

= δείκτης τιµών καταναλωτή

S

= επιδοτήσεις στο γεωργικό τοµέα ως ποσοστό στο ακαθάριστο γεωργικό
προϊόν

ES

= υπερβάλλουσα προσφορά γεωργικών προϊόντων

IP

= δείκτης διεθνών τιµών των γεωργικών προϊόντων

TC

= δείκτης τιµών που καταβάλλουν οι γεωργοί για τις εισροές τους

Το παραπάνω υπόδειγµα µπορεί να εκφραστεί µε διάφορους τρόπους, εδώ όµως
επιλέγεται µια απλή γραµµική διατύπωση:

Pg = α 0 + α1CPI + α 2 S + α 3 ES + α 4 IP + α 5TC
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∆εδοµένα
¾ Για την εξαρτηµένη µεταβλητή Pg, χρησιµοποιείται ο δείκτης των

ακαθάριστων τιµών που απολαµβάνουν οι παραγωγοί, χωρίς εισοδηµατικές
ενισχύσεις (ΕΣΥΕ)
¾ Ο δείκτης τιµών καταναλωτή CPI αποτελεί πιθανόν τον καλύτερο δείκτη

τιµών µε βάση τον οποίο οι φορείς οικονοµικής πολιτικής παίρνουν τις
αποφάσεις τους σχετικά µε το ύψος των γεωργικών τιµών
¾ Σχετικά µε την µεταβλητή των επιδοτήσεων S, αυτή περιλαµβάνει το σύνολο

των επιδοτήσεων στο γεωργικό τοµέα της οικονοµίας ως ποσοστό στο
ακαθάριστο γεωργικό προϊόν σε τρέχουσες τιµές.
¾ Η µεταβλητή της υπερβάλλουσας προσφοράς ES, προσεγγίστηκε µε την

απόκλιση µεταξύ του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος σε σταθερές τιµές,
που πραγµατοποιήθηκαν µέσα σε ένα χρόνο, και της αντίστοιχης τιµής της
τάσης της µεταβλητής αυτής.
¾ Για τον προσδιορισµό ενός κατάλληλου δείκτη διεθνών τιµών IP,

κατασκευάστηκε ένας σταθµισµένος δείκτης τιµών εµπορίου γεωργικών
προϊόντων της Ελλάδας, συνδυάζοντας τους δείκτες τιµών εισαγόµενων και
εξαγόµενων γεωργικών προϊόντων
¾ Για το δείκτη τιµών που καταβάλλουν οι γεωργοί για τις εισροές τους TC,

χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης όπως δίδεται από την ΕΣΥΕ.
Εκτίµηση του υποδείγµατος

Το υπόδειγµα εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο παλινδρόµησης RIDGE. Μετά τη διόρθωση
της αυτοσυσχέτισης µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών και µε βάση στοιχεία που
κάλυπταν την περίοδο 1966-1978, η µέθοδος έδωσε τα εξής αποτελέσµατα.

Pg = −7.035 + 0.313CPI + 0.318 IP + 0.333TC
(17,62)

(9,30)

(14,85)

2

R = 0,991 D.W = 1,15 K = 0,055 Th = 0,0127
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9 Οι µεταβλητές S και ES θεωρήθηκαν από το µοντέλο σαν στατιστικά

ασήµαντες και εξαιρέθηκαν από τη συνάρτηση παλινδρόµησης.
9 Οι τιµές της στατιστικής t είναι αρκετά υψηλές, ώστε να εξασφαλίζουν

σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων σε πολύ χαµηλό επίπεδο.
9 Ο συντελεστής προσδιορισµού, διορθωµένος για τους βαθµούς ελευθερίας,

είναι επίσης πολύ υψηλός
9 Η τιµή της στατιστικής του Theil είναι πολύ χαµηλή, γεγονός που δείχνει ότι

το υπόδειγµα προβλέπει ικανοποιητικά µέσα στην περιοχή του δείγµατος µε
βάση το οποίο εκτιµήθηκε.
9 Πρόβληµα υπάρχει µε τη στατιστική Durbin-Watson, που βρίσκεται στην

αβέβαιη περιοχή. ∆υστυχώς, η εφαρµογή των διάφορων µεθόδων R1 δε
διόρθωσε τα αποτελέσµατα.

4.1.2 Ένα αθροιστικό υπόδειγµα συνάρτησης της αγροτικής
παραγωγής (Ν. Μαραβέγιας)[5]
Η οικονοµική ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας και ιδίως
τα τελευταία χρόνια είναι και αυτός της τεχνολογικής εξέλιξης. Το γεγονός ότι η
τεχνολογία ενσωµατώνεται στα µέσα παραγωγής (Κουτσοµάρης, 1987), καθιστά τη
βαθύτερη µελέτη της αναπτυξιακής διαδικασίας µελέτη της όλης παραγωγικής
διαδικασίας.
Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζεται και αξιολογείται ένα αθροιστικό υπόδειγµα
συνάρτησης της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας, που µελετήθηκε λίγο παλιότερα
(Ζιωγανάς, 1992), µε τη χρησιµοποίηση δεδοµένων ετήσιων χρονολογικών σειρών
για την περίοδο 1963-1987. Στο συγκεκριµένο υπόδειγµα χρησιµοποιήθηκε η ευρέως
µέχρι σήµερα, εφαρµοσθείσα στην γεωργία συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas, µε
βασική υπόθεση ότι η γεωργική παραγωγή κάθε έτους βρίσκεται στην ίδια
µακροχρόνια κατεύθυνση ανάπτυξης (expansion path). Για την εκτίµηση της
συνάρτησης παραγωγής χρησιµοποιήθηκαν πέντε ανεξάρτητες µεταβλητές:
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Χ1: αρδευόµενη γεωργική γη (σε στρεµ)
Χ2: γεωργικά φάρµακα (σε χιλ. δρχ)
Χ3: λιπαντικές µονάδες (σε τόνους)
Χ4: ζωοτροφές (σε εκατοµ. δρχ)
Χ5: απασχολούµενα άτοµα στη γεωργία (αριθµός)

οπότε η εκτιµηθείσα συνάρτηση έχει ως εξής:

Υ = β1 Χ1 + β 2 Χ 2 + β 3 Χ 3 + β 4 Χ 4 + β 5 Χ 5
όπου Υ: γεωργικό Α.Ε.Π (σε εκατοµ. δρχ)
Εκτίµηση του υποδείγµατος

Y = X1

0 , 034

X2

0 , 083

X3

0 ,119

X4

0 , 252

X5

0 , 410

R = 0,956 D.W = 2,44 R 2 = 0,914 F = 39,87

9 Το άθροισµα των ελαστικοτήτων παραγωγής (Σbi = 0,0898) δείχνει ότι στη

συγκεκριµένη συνάρτηση παραγωγής έχουµε φθίνουσες προσόδους κλίµακας.
Αυτό εκφράζεται µε επιφύλαξη, αφού υπάρχουν µεταβλητές που δεν
συµπεριελήφθησαν στη συνάρτηση.
9 Οι επιµέρους ελαστικότητες παραγωγής εκφράζουν, η κάθε µία, τη συµβολή

της αντίστοιχης µεταβλητής (συντελεστή παραγωγής) στη διαµόρφωση του
συνολικού προϊόντος. Έτσι, η αρδευόµενη γεωργική γη συµβάλλει κατά 3,4%,
τα γεωργικά φάρµακα κατά 8,3%, τα λιπάσµατα κατά 11,9%, οι ζωοτροφές
κατά 25,2% και το γεωργικό εργατικό δυναµικό κατά 41,0%.

9 Ο συντελεστής συσχέτισης (R = 0,956) µεταξύ του παραγόµενου προϊόντος

(εξαρτηµένη µεταβλητή) και των συντελεστών παραγωγής (ανεξάρτητες
µεταβλητές) είναι πολύ υψηλός, µε αποτέλεσµα ο συντελεστής πολλαπλού
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προσδιορισµού (R2 = 0,914) να δείχνει πολύ υψηλό βαθµό εξάρτησης
(91,4%).

4.1.3 Εκτίµηση του µηνιαίου Ακαθάριστου Εγχώριο Προϊόντος
(R. Asrtolfi, D. Ladiray, G.L. Mazzi, F. Santori, R. Soares)
Αυτή η έρευνα παρουσιάζει µια µεθοδολογία και τα πρώτα αποτελέσµατα για την
εκτίµηση ενός µηνιαίου δείκτη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η
προσέγγιση που προτείνεται, βασίζεται σε ξεχωριστές εκτιµήσεις για διάφορους
εθνικούς λογαριασµούς.
Συλλογή των δεδοµένων

Με σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκτίµηση για κάθε έναν οικονοµικό
τοµέα χωριστά, αλλά και για το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ήταν
σηµαντικό να εξακριβωθεί ποιες µηνιαίες χρονοσειρές ήταν διαθέσιµες σαν
σηµαντικοί δείκτες για τη διαδικασία παρεµβολής (interpolation process).
Μια συνθετική ανάλυση των διαθέσιµων δεδοµένων σε επίπεδο Ευρωζώνης,
έδειξε τα παρακάτω αποτελέσµατα:
¾ Για τους κλάδους της Βιοµηχανίας και των Κατασκευών συγκεντρώθηκαν

καλές και αξιόπιστες µηνιαίες στατιστικές (βιοµηχανικός δείκτης
παραγωγής και δείκτης κατασκευαστικής παραγωγικότητας αντίστοιχα).
Για την ανάλυση των δύο προαναφερθέντων δεικτών, εφαρµόστηκε ένα
ECM παλινδροµικό µοντέλο.
¾ Για τον Εµπορικό κλάδο καθώς και για αυτόν των Μεταφορών, ο

βιοµηχανικός δείκτης παραγωγής εξακολουθεί να είναι ένα αξιόπιστο
δεδοµένο. Επιπροσθέτως, κάποιοι άλλοι χρήσιµοι δείκτες εντοπίστηκαν
στον αποπληθωρισµένο «τζίρο» του λιανικού εµπορίου και στα τέλη
κυκλοφορίας των νέων αυτοκινήτων.
¾ Για τον τοµέα της γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας, δεν ήταν δυνατόν να

εντοπιστούν κάποιοι σχετικοί δείκτες.
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Μετά από αυτήν την ανάλυση τα δεδοµένα συµπεριελάµβαναν από το πρώτο
τρίµηνο του 1991 µέχρι και το τέταρτο τρίµηνο του 2000, τριµηνιαίες τιµές
προσαρµοσµένες στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για έξι κύριους οικονοµικούς
φορείς και κάποια οικονοµικά στοιχεία που αφορούσαν:
•

Βιοµηχανική παραγωγή

•

Κατασκευαστική παραγωγικότητα

•

Αποπληθωρισµένο «τζίρο» λιανικού εµπορίου

•

Τέλη κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων

Μοντελοποίηση

Για τους τοµείς της οικονοµίας όπου co-integrated δείκτες ήταν διαθέσιµοι,
εκτιµήθηκε ένα µοντέλο πολλαπλής παλινδρόµησης ECM, το οποίο περιελάµβανε
το µέγιστο πλήθος επεξηγηµατικών µεταβλητών.
Για παράδειγµα το µοντέλο για τη βιοµηχανία είχε την εξής µορφή πολλαπλής
παλινδρόµησης ECM:

∆ ln INDt = n0 + n1 ln INDt −1 + n2 ln IPI t −1 n3 ∆ ln IPI t + ν τ
όπου:
INDt: η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (gross added value) της βιοµηχανίας για

το τρίµηνο t
IPIt: η τριµηνιαία συνεισφορά του βιοµηχανικού δείκτη παραγωγής

Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης για το βιοµηχανικό κλάδο φαίνονται στον
Πίνακα 4.1 καθώς και στο Γράφηµα 4.1
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆lnINDt
Μεταβλητές:
Σταθερά
ln INDt-1
ln IPIt-1
∆ ln IPIt-1

Συντελεστής Ελαστικότητας Στατιστική t
2,777
3,175
0,705
7,566
0,203
3,091
0,724
5,952

s.e
0,875
0,093
0,066
0,122

2,099

Durbin-Watson
2

0,8053
0,00453

R
s.e

Πίνακας 4.1: Αποτελέσµατα ECM πολλαπλής παλινδρόµησης για τον
βιοµηχανικό κλάδο

Γράφηµα 4.1: Αποτελέσµατα ECM πολλαπλής παλινδρόµησης για τον
βιοµηχανικό κλάδο

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα παραπάνω, τα διαγνωστικά της παλινδρόµησης
είναι

ικανοποιητικά.

Τα

παρεµβαλλόµενα

(interpolated)

µηνιαία

δεδοµένα,

ακολουθούν κανονικό υπόδειγµα και είναι λιγότερο ευµετάβλητα από το δείκτη, ο
οποίος είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένος µε τη φιλοσοφία του µοντέλου που
εφαρµόστηκε.
Στην περίπτωση όπου δείκτες δεν ήταν διαθέσιµοι εφαρµόστηκε ένα απλό
αυτοπαλινδροµικό µοντέλο στις χρονοσειρές. Για παράδειγµα, για κάποιες υπηρεσίες
όπως αυτός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, το µοντέλο είχε την εξής µορφή:

∆ ln OSERt = n0 + n1 ∆ ln OSERt −1 + vt
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Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης για υπηρεσίες σαν αυτή της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης φαίνονται στον Πίνακα 4.2 καθώς και στο Γράφηµα 4.2.
Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆lnINDt
Μεταβλητές:
Σταθερά
∆ ln OSER
Durbin-Watson
2

R
s.e

Συντελεστής Ελαστικότητας Στατιστική t
0,003
3,941
0,275
1,933

s.e
0,001
0,142

2,366
0,09646
0,002315

Πίνακας 4.2: Αποτελέσµατα Αυτοπαλινδροµικού µοντέλου

Γράφηµα 4.2: Αποτελέσµατα Αυτοπαλινδροµικού µοντέλου

Από τη στιγµή που οι τριµηνιαίες χρονοσειρές είναι αρκετά τακτικές και δε
χαρακτηρίζονται από κάποια αξιοσηµείωτη διακύµανση, η έλλειψη επιπρόσθετων
πληροφοριών σε µηνιαίο επίπεδο δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν σηµαντικό πρόβληµα.
Επιπλέον το µερίδιο αυτού του συνόλου υπηρεσιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
είναι αρκετά µικρό και κυρίως σταθερό στο πέρασµα του χρόνου. Η ίδια λογική
ακολουθήθηκε και για τους κλάδους της γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας, παρόλο
που οι χρονοσειρές για τους κλάδους αυτούς είναι λιγότερο τακτικές. Οι οικονοµικές
υπηρεσίες είναι ο µόνος τοµέας ο οποίος παρουσιάστηκε αρκετά προβληµατικός. Η
σηµασία αυτού του συνόλου είναι συνεχόµενα αυξανόµενη και απρόβλεπτες εξελίξεις
δεν µπορούν εύκολα να εντοπιστούν χωρίς κάποια εξωτερική µηνιαία πληροφορία.
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Τελική εκτιµώµενη συνάρτηση

Για την τελική εκτίµηση του µηνιαίου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, οι έξι
παρεµβαλλόµενες χρονοσειρές χρησιµοποιήθηκαν σαν µηνιαίοι δείκτες σε µια ECM
πολλαπλής παλινδρόµησης συνάρτηση της µορφής:

∆ ln GDPt = no + n1 ln GDPt −1 + n 2 ln AGRt −1 + n3 ln INDt −1 + n 4 ln COS t −1 + n5 ln TSERt −1
+ n6 ln FSERt −1 + n7 ln OSERt −1 + n8 ∆ ln AGRt + n9 ∆ ln INDt + n10 ∆ ln COS t + n11 ∆ ln TSERt
+ n12 ∆ ln FSERt + n13 ∆ ln OSERt + n14 ∆ ln INDt −1 + n15 ∆ ln COS t −1 + n16 ∆ ln TSERt −1 + ν t

όπου:
GDP: η εξαρτηµένη µεταβλητή

Και
AGRt: γεωργία, δασοκοµία, αλιεία
INDt: βιοµηχανία
COSt: κατασκευές
TSERt: εµπόριο και µεταφορές
FSERt: οικονοµικές υπηρεσίες
OSERt: άλλες υπηρεσίες συµπεριλαµβανόµενης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

είναι οι ανεξάρτητες τριµηνιαίες µεταβλητές.
Τα αποτελέσµατα της ECM πολλαπλής παλινδρόµησης συγκεντρώνονται στον
Πίνακα 4.3 καθώς και στο Γράφηµα 4.3.
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: ∆ ln GDPt
Μεταβλητές:
Σταθερά
ln GDPt-1
ln AGRt-1
ln INDt-1
ln COSt-1
ln TSERt-1
ln FSERt-1
ln OSERt-1
∆ ln AGRt
∆ ln INDt
∆ ln COSt
∆ ln TSERt
∆ ln FSERt
∆ ln OSERt
∆ ln INDt-1
∆ ln COSt-1
∆ ln TSERt-1
DurbinWatson
R2
s.e

Συντελεστής Ελαστικότητας
2,98
-0,092
0,027
0,257
0,07
0,228
0,289
0,221
0,027
0,241
0,076
0,282
0,249
0,209
-0,014
-0,005
-0,079

Στατιστική
t
228,23
-2,484
18,023
332,76
84,728
62,821
81,844
129,919
8,193
74,208
28,267
12,871
20,692
13,527
-3,671
-5,543
-3,936

s.e
0,013
0
0,002
0,001
0,001
0,004
0,004
0,002
0,003
0,003
0,003
0,022
0,012
0,016
0,004
0,001
0,02

1,718
0,9998
0,00007704

Πίνακας 4.3: Τελικά αποτελέσµατα ECM πολλαπλής παλινδρόµησης

Γράφηµα 4.3:Τελικά αποτελέσµατα ECM πολλαπλής παλινδρόµησης

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν σηµαντικούς συντελεστές ελαστικότητας και το test
των Durbin-Watson δε δείχνει να υπάρχει γραµµική συσχέτιση. Οι παρεµβαλλόµενες
τιµές χαρακτηρίζονται κανονικές, χωρίς κάποια σηµαντικά αφύσικη κίνηση. Τα
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αποτελέσµατα είναι αρκετά ικανοποιητικά, από τη στιγµή που για να προβλεφθεί η
µηνιαία εκτίµηση µιας τόσο κρίσιµη µεταβλητής, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν, είναι πολύ σηµαντικό να αποφθεχθούν οποιεσδήποτε ευµετάβλητες
εκτιµήσεις. Οι πολύ ασταθείς εκτιµήσεις µπορεί να προκαλέσουν λαθεµένες
προσδοκίες στους χρήστες και το πλεονέκτηµα της κατασκευής ενός υψηλής
συχνότητας δείκτη να αντισταθµιστεί από την αρνητική επίδραση µιας λαθεµένης
απόφασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
5.1 Μοντελοποίηση
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατασκευή ενός µαθηµατικού υποδείγµατος, σύµφωνα µε
το οποίο προσδιορίζεται το αγροτικό εισόδηµα. Η εξειδίκευση ενός τέτοιου
υποδείγµατος είναι αρκετά δύσκολη, εξαιτίας του µεγάλου πλήθους των παραγόντων
που µπορούν να επηρεάζουν το αγροτικό εισόδηµα. Σύµφωνα µε τη λογιστική
ανάλυση του αγροτικού εισοδήµατος, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, οι
κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το αγροτικό εισόδηµα είναι οι εξής:
¾ Αξία της τελικής παραγωγής
¾ Ενδιάµεση κατανάλωση
¾ Το εργατικό δυναµικό
¾ Τόκοι
¾ Φόροι
¾ Εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής

Βάσει αυτών, το αγροτικό εισόδηµα µοντελοποιείται ως εξής:

TAI = f ( AGOUT , TIC , IP, FI , OTP , TLFI )
όπου:
TAI

: Συνολικό Αγροτικό Εισόδηµα

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

AGOUT

: Αξία της τελικής παραγωγής

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

TIC

: Ενδιάµεση κατανάλωση

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

IP

: Τόκοι

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

FΙ

: Εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής (σε εκατοµµύρια ECU’S)

OTP

: Φόροι

(σε εκατοµµύρια ECU’S)
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TLFI

: Εργατικό δυναµικό

Η µεταβλητή TAI

( σε χιλιάδες Μ.Α.Ε)

είναι η προς εκτίµηση µεταβλητή, δηλαδή αποτελεί την

εξαρτηµένη µεταβλητή του υποδείγµατος, ενώ οι µεταβλητές AGOUT, TIC, IP, FI,
OTP και TLFI είναι οι ανεξάρτητες µεταβλητές. Για κάθε µία από τις παραπάνω

µεταβλητές συλλέχθησαν τιµές για το χρονικό διάστηµα από το 1973 έως το 2003
από τη βάση δεδοµένων EUROSTAT. Στη συνέχεια ακολούθησε αποπληθωρισµός
των τιµών µε τη χρήση του αποπληθωριστή του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος
(Α.Ε.Π).

5.2 Αποτελέσµατα
Για την εκτίµηση του υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Eviews. Πριν την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων του υποδείγµατος θα προηγηθεί παρουσίαση των
αποτελεσµάτων των συντελεστών και των στατιστικών αποτελεσµάτων στα οποία

εστιάζει το Eviews, ανεξάρτητα από την επιλογή της µεθόδου πρόβλεψης,
προκειµένου να εξηγηθούν κάποια σηµαντικά στατιστικά µεγέθη.

5.2.1 Γενικά αποτελέσµατα Eviews
Αποτελέσµατα Συντελεστών
¾ Coefficient (Συντελεστές)
Η στήλη “Coefficient” παρουσιάζει τους εκτιµώµενους συντελεστές ελαστικότητας.
Οι συντελεστές ελαστικότητας που προκύπτουν από την παλινδρόµηση ελαχίστων
τετραγώνων (b), υπολογίζονται από την OLS φόρµουλα:

b = ( X t X ) −1 X t y
Για τα απλά γραµµικά µοντέλα, οι συντελεστές ελαστικότητας µετράνε την οριακή
συνεισφορά κάθε µίας ανεξάρτητης µεταβλητής πάνω στην εξαρτηµένη µεταβλητή.
Η σταθερά C(1) είναι το βασικό επίπεδο της πρόβλεψης όταν όλες οι άλλες σταθερές
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είναι µηδενικές. Οι υπόλοιπες σταθερές παρουσιάζονται σαν την απόκλιση που
µπορεί να παρουσιαστεί ανάµεσα στην εξαρτηµένη µεταβλητή και την κάθε
ανεξάρτητη µεταβλητή, υποθέτοντας ότι όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές δεν αλλάζουν.

¾ Standard Errors (Απόλυτα σφάλµατα)
Η στήλη του “Std.Error” παρουσιάζει το εκτιµώµενο απόλυτο σφάλµα εκτίµησης των
συντελεστών ελαστικότητας. Το απόλυτο σφάλµα µετρά τη στατιστική αξιοπιστία
των εκτιµώµενων συντελεστών -όσο µεγαλύτερο είναι το απόλυτο σφάλµα, τόσο
περισσότερος στατιστικός “θόρυβος” δηµιουργείται στις εκτιµήσεις.

¾ t-Statistics

Η t-statistic, η οποία υπολογίζει σε τι ποσοστό η εκτίµηση ενός συντελεστή
συµµετέχει στο απόλυτο σφάλµα, χρησιµοποιείται για να ελέγξει την υπόθεση ότι
κάποιος συντελεστής µπορεί να είναι µηδενικός. Για να εξηγηθεί η στατιστική t θα
πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα (probability) παρατηρώντας τη δεδοµένη tstatistic, ο αντίστοιχος συντελεστής ελαστικότητας να είναι ισοδύναµος του µηδενός.
O υπολογισµός αυτής της πιθανότητας παρουσιάζεται παρακάτω.

¾ Probability
Η τελευταία στήλη των εξαγόµενων αποτελεσµάτων του Eviews δείχνει το
ενδεχόµενο µια τιµή της t-statistic να βγαίνει πιο ακραία από την παρατηρούµενη,
κάτω από την υπόθεση ότι δεν παρουσιάζεται κανονική κατανοµή των απόλυτων
σφαλµάτων, ή ότι οι εκτιµώµενοι συντελεστές είναι κατανεµηµένοι ασύµπτωτα
κανονικά.
Αυτό το ενδεχόµενο είναι γνωστό επίσης σαν “p-value” ή σαν “οριακό επίπεδο
σηµαντικότητας”. ∆εδοµένης της p-value µπορεί να αποφασιστεί κατευθείαν εάν
απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτή η υπόθεση ότι κάποιος συντελεστής είναι µηδενικός
Για παράδειγµα εάν ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, µια
τιµή της p-value κάτω από 0.05 θεωρείται σαν ένδειξη απόρριψης της υπόθεσης ενός
µηδενικού συντελεστή.
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Στατιστικά Αποτελέσµατα
¾ R-squared
Η στατιστική του R2 µετρά την επιτυχία της παλινδρόµησης στην πρόβλεψη των
τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής µέσα στο δείγµα. Το R2 δείχνει σε τι ποσοστό το
κλάσµα της εξαρτηµένης µεταβλητής εξηγείται από τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Το
R2 παίρνει τιµή 1 εάν η παλινδρόµηση ταιριάζει τέλεια, 0 εάν το µοντέλο δεν

προσαρµόζεται καλύτερα από τον απλό µέσο της εξαρτηµένης µεταβλητής, ενώ
µπορεί να εµφανίσει αρνητικές τιµές εάν δεν υπάρχει σταθερά ή όταν η εκτίµηση
γίνεται µε µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (two-stage least square).
To Eviews υπολογίζει το R2 ως εξής:
T

~
e ' e~
~
R =1−
, e = y − Xb , y =
'
( y − y) ( y − y)
2

∑y
i =1

i

T

όπου Τ είναι το πλήθος των παρατηρήσεων και Χ ο πίνακας των ανεξάρτητων
µεταβλητών.
¾ Adjusted R-squared (σταθµισµένο R2)

Ένα πρόβληµα που δηµιουργεί η χρήση του R-square σαν µέτρο της επιτυχίας της
παλινδρόµησης, είναι ότι το R2 δε µειώνεται ποτέ όσο προστίθενται νέοι
παλινδροµητές (ανεξάρτητες µεταβλητές) στη συνάρτηση παλινδρόµησης. Στην
ακραία περίπτωση όπου συµπεριλάβει κανείς στο µοντέλο τόσους ανεξάρτητους
παλινδροµητές όσες και οι παρατηρήσεις του δείγµατος, µπορεί πάντα να πάρει τιµή
R2 ίση µε τη µονάδα.
2

Το Adjusted R-squared ( R ), «τιµωρεί» το R2 για κάθε προστιθέµενο παλινδροµητή
που δε συνεισφέρει στην επεξηγηµατική ισχύ του µοντέλου. Το

R 2 υπολογίζεται ως

εξής:

84

R 2 = 1 − (1 − R 2 )

Το

T −1
T −k

R 2 δεν είναι ποτέ µεγαλύτερο του R2, µπορεί να µειωθεί όσο προστίθενται νέοι

παλινδροµητές, ενώ για µοντέλα που δεν προσαρµόζονται καλά µπορεί να πάρει και
αρνητικές τιµές.
¾ Standard Error of the Regression (Απόλυτο σφάλµα παλινδρόµησης)

To απόλυτο σφάλµα παλινδρόµησης είναι ένα συνοπτικό µέτρο, που βασίζεται στην
εκτιµώµενη διακύµανση των καταλοίπων, που προκύπτουν από την αφαίρεση
ανάµεσα στην παρατηρούµενη και την προβλεπόµενη τιµή της εξαρτηµένης
µεταβλητής. Το απόλυτο σφάλµα παλινδρόµησης υπολογίζεται ως εξής:

s=

e~' e~
T −k

¾ Sum of Squared residuals (Άθροισµα Τετραγωνισµένων Καταλοίπων)

Το άθροισµα τετραγωνισµένων καταλοίπων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ποικίλους
στατιστικούς υπολογισµούς και υπολογίζεται ως εξής:
T

~
e ' e~ = ∑ ( yi − xi b) 2
i =1

¾ Log Likelihood

Το Eviews αναφέρει την τιµή Log Likelihood (θεωρώντας τα σφάλµατα κανονικά
κατανεµηµένα) για την εκτίµηση των τιµών των συντελεστών ελαστικότητας. Μπορεί
να προσεγγιστεί παρατηρώντας τη διαφορά ανάµεσα στις Log Likelihood τιµές για τις
αυστηρές και µη αυστηρές εκδόσεις της συνάρτησης παλινδρόµησης.
Η Log Likelihood υπολογίζεται ως εξής:
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A=−

T⎛
e~ ' e~ ⎞
1
log(
2
π
)
log
+
+
⎜
⎟
2⎝
T ⎠

¾ Durbin-Watson Statistic

Ο Durbin-Watson είναι ένας έλεγχος που εξετάζει την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στο
εκτιµώµενο µοντέλο. Υπολογίζεται ως εξής:
T

DW =

∑ (e~ − e~
i =2

i −1

i

T

∑ ~e

)2

2

i

i =1

¾ Mean and Standard Deviation (S.D) (Μέση και Απόλυτη Απόκλιση)

Η Μέση και Απόλυτη απόκλιση της εξαρτηµένης µεταβλητής υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας τους τύπους:

T

y=

∑y
i =1

T

T

i

, sy =
2

∑(y
i =1

i

− y) 2

T −1

¾ Akaike Information Criterion (AIC)

Το AIC υπολογίζεται ως εξής:

AIC = −

2A 2 k
+
T
T

όπου A το Log Likelihood.
Το AIC χρησιµοποιείται για την επιλογή µοντέλου σε µη οµοειδείς εναλλακτικές.
Προτιµούνται µικρές τιµές για το AIC.
¾ Schwarz Criterion (SC)
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Το SC είναι µια εναλλακτική του AIC, το οποίο επιβάλλει µεγαλύτερη τιµωρία για
τους προστιθέµενους συντελεστές ελαστικότητας. Το SC υπολογίζεται ως εξής:

SC = −

2A k log T
+
T
T

¾ F-Statistic and Probability (Prob(F-statistic))

Οι έλεγχοι του F-Statistic ελέγχουν την υπόθεση να είναι όλοι οι συντελεστές
ελαστικότητας (εκτός της σταθεράς) της παλινδροµικής εξίσωσης ίσοι µε µηδέν. Για
τα τυπικά µοντέλα ελαχίστων τετραγώνων, το F-Statistic υπολογίζεται ως εξής:

R2
F = k − 12
1− R
T −k
Το Prob(F-Statistic) εκφράζει το οριακό επίπεδο σηµαντικότητας του F-ελέγχου.
Εάν το Prob(F-Statistic) είναι µικρότερο από το εξεταζόµενο επίπεδο σηµαντικότητας
π.χ 0.05, τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση ότι όλοι οι συντελεστές της
παλινδρόµησης είναι µηδέν. Να σηµειωθεί εδώ ότι ακόµη και εάν όλοι οι t-statistic
έλεγχοι δεν είναι σηµαντικοί, ο F-έλεγχος µπορεί να είναι πολύ σηµαντικός.

5.2.2 Αποτελέσµατα

υποδείγµατος

προσδιορισµού

αγροτικού

εισοδήµατος
Προσδιορισµός µε την µέθοδο παλινδρόµησης ελαχίστων τετραγώνων

Αρχικά το υπόδειγµα εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (ΟLS).
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5.1 µε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης, τόσο η
µεταβλητή που αφορά στην συνολική γεωργική παραγωγή (AGOUT), όσο και οι
µεταβλητές του εισοδήµατος των συντελεστών παραγωγής (FI) και των φόρων (OTP)
είναι µη στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05. Επιπλέον, η
µεταβλητή που αφορά στο συνολικό αγροτικό εργατικό δυναµικό (TLFI) είναι οριακά
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στατιστικά σηµαντική. H παλινδρόµηση ήταν αρκετά επιτυχής, µε το R2=0,966, ενώ ο
έλεγχος για την ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης, µέσω του κριτηρίου DurbinWatson, έδειξε ότι για 31 παρατηρήσεις και 6 ανεξάρτητες µεταβλητές, βρισκόµαστε
στην αβέβαιη περιοχή.
Εξαρτηµένη µεταβλητή: TAI
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
-1,39
AGOUT
1,51
TIC
138,2
IP
0,058
FI
0,054
OTP
1,33
TLFI
R2
Adjusted R2
D.W

171,68
S.E of regression
736850,8
Sum squared resid.
-200,1675
Log likelihood
1951,278
Mean depend. var.
Πίνακας 5.1: Αποτελέσµατα µεθόδου OLS

Μέθοδος: OLS
ΑΠΟΛΥΤΟ
ΣΦΑΛΜΑ
1,23
0,55
43,12
0,13
0,18
0,77

t-statistic
-1,12
2,72
3,2
0,46
0,3
1,73

p-value
0,2718
0,0117
0,0037
0,647
0,7639
0,0965

0,966
0,959
1,8
854,1694
13,3
13,57

S.D depend. var.
Akaike info criterion
Schwarz criterion

Πρόβληµα φαίνεται να παρουσιάζουν οι συντελεστές των ανεξάρτητων µεταβλητών,
µε τις µεταβλητές των φόρων και των τόκων να επιδρούν θετικά στο αγροτικό
εισόδηµα, ενώ υπάρχει και µεγάλη διαφορά στο βαθµό που επιδρά η κάθε µεταβλητή
πάνω στο αγροτικό εισόδηµα (η θετική επιρροή των τόκων είναι της τάξης των 138,2
µονάδων, ενώ η επιρροή των φόρων και του εισοδήµατος των συντελεστών
παραγωγής είναι της τάξης των 0,05 µονάδων).

Συνάρτηση εκτίµησης:
TAI = −1.39 * AGOUT + 1.51 * TIC + 138.2 * IP + 0.058 * FI + 0.054 * OTP + 1.33 * TLFI
(-1,12)
(2,72)
(3,2)
(0,46)
(0,3)
(1,73)
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Προκειµένου να ανακτηθούν καλύτερα αποτελέσµατα λογαριθµίστηκαν οι σειρές
τόσο της εξαρτηµένης όσο και των ανεξάρτητων µεταβλητών. Κατά την λογαρίθµιση
των στοιχείων µικραίνει η τιµή τους και εξοµαλύνονται ακόµη περισσότερο οι
διαφορές τους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.2,

οι µεταβλητές που ήταν

ασήµαντες στατιστικά, γίνονται έπειτα από τη λογαρίθµιση των σειρών, «οριακά»
στατιστικά σηµαντικές. Ωστόσο, πρόβληµα δηµιουργείται µε τη µεταβλητή του
εργατικού δυναµικού (TLFI), η οποία από «οριακά» στατιστικά σηµαντική γίνεται
στατιστικά ασήµαντη. Συνολικά, ωστόσο, διαπιστώνεται σηµαντική βελτίωση του
εκτιµώµενου υποδείγµατος.. Σηµαντική βελτίωση παρατηρείται και στην ακρίβεια
της εκτίµησης, αφού τόσο το R2 αυξήθηκε από 0,966 σε 0,981, ενώ ο έλεγχος του
Durbin-Watson δεν έδειξε ύπαρξη αυτοσυσχέτισης.

Εξαρτηµένη µεταβλητή: LOG(TAI)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
LOG(AGOUT)
LOG(TIC)
LOG(IP)
LOG(FI)
LOG(OTP)
LOG(TLFI)

Μέθοδος: OLS

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
-0,16
0,22
-8,16
9,10
-8,42
0,14

ΑΠΟΛΥΤΟ
ΣΦΑΛΜΑ
0,08
0,086
4,45
4,43
4,44
0,095

R2
Adjusted R2
D.W

t-statistic
-2,04
2,49
-1,84
2,05
-1,89
1,49

0,981
0,977
1,92

0,08
S.E of regression
S.D depend. var.
0,16
Sum squared resid.
Akaike info criterion
37,57
Log likelihood
Schwarz criterion
7,45
Mean depend. var.
Πίνακας 5.2: Αποτελέσµατα µεθόδου OLS µετά τη λογαρίθµιση
Βελτίωση

επήλθε

p-value
0,0517
0,0195
0,0786
0,0508
0,0696
0,1478

και

στους

συντελεστές

των

ανεξάρτητων

0,53
-2,04
-1,76

µεταβλητών.

Αναλυτικότερα, η συνολική γεωργική παραγωγή επηρεάζει αρνητικά το αγροτικό
εισόδηµα µε συντελεστή -0,16, η ενδιάµεση κατανάλωση θετικά µε συντελεστή 0,22,
οι τόκοι αρνητικά µε συντελεστή -8,16, το εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής
θετικά µε συντελεστή 9,1 και τέλος οι τόκοι επηρεάζουν αρνητικά το αγροτικό
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εισόδηµα µε συντελεστή -8,42. Έτσι, για παράδειγµα, εάν επέλθει αύξηση της
ενδιάµεσης κατανάλωσης (TIC) κατά 10%, το αγροτικό εισόδηµα θα αυξηθεί κατά
22%, δεδοµένου ότι όλες οι υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές παραµένουν
σταθερές. Ο έλεγχος για την στατιστική σηµαντικότητα των µεταβλητών
πραγµατοποιείται µε τη σύγκριση των τυπικών αποκλίσεων των µεταβλητών, έτσι
όπως παρουσιάζονται στις παρενθέσεις, και της κριτικής τιµής (ta/2,n-k-1=2,064).
Συνάρτηση εκτίµησης:
TAI = −0.16* AGOUT + 0.22* TIC − 8.16* IP + 9.10* FI − 8.42* OTP + 0.14* TLFI
(-2.04)
(2.49)
(-1,84)
(2,05)
(-1,89)
(1,49)

Προσδιορισµός µε τη µέθοδο Autoregressive Conditional Heteroscedasity

Στη συνέχεια, στην προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων, το
υπόδειγµα εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Autoregressive Conditional Heteroscedasity
(ARCH), όπου προστέθηκαν από ένας όρος ARCH και GARCH για την εξάλειψη
της ενδεχόµενης συσχέτισης των διαταραχτικών όρων µε κάποια από τις ανεξάρτητες
µεταβλητές. Επιπλέον χρησιµοποιείται ο «πρώτης παραγώγου» αλγόριθµος
Marquardt για τη µεγιστοποίηση της αντικειµενικής συνάρτησης του υποδείγµατος.
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7.3 των αποτελεσµάτων της εκτίµησης µε την
µέθοδο ARCH(1,1), επιτεύχθηκε σηµαντική βελτίωση του µοντέλου. Πιο
συγκεκριµένα, παρατηρείται µικρή αύξηση του DW, για τον ίδιο αριθµό
παρατηρήσεων και ανεξάρτητων µεταβλητών, οπότε δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.
Επιπλέον, παρατηρείται σηµαντική µείωση σε όλες σχεδόν τις ανεξάρτητες
µεταβλητές, µε µόνο την µεταβλητή του εργατικού δυναµικού (TLFI) να παραµένει
στατιστικά ασήµαντη, ενώ η µεταβλητή AGOUT παραµένει οριακά στατιστικά
σηµαντική. Σχετικά µε την ακρίβεια της παλινδρόµησης παρατηρείται ελάχιστη
µείωση του R2 από 0,981 σε 0,979.
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: LOG(TAI)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
LOG(AGOUT)
LOG(TIC)
LOG(IP)
LOG(FI)
LOG(OTP)
LOG(TLFI)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
-0,12
0,22
-8,10
9,12
-8,41
0,04

R2
Adjusted R2
D.W
C
ARCH
GARCH

Μέθοδος: ARCH
ΑΠΟΛΥΤΟ
ΣΦΑΛΜΑ
0,045
0,061
1,823
1,824
1,825
0,06

z-statistic
-2,73
3,58
-4,44
5,00
-4,61
0,61

p-value
0,0064
0,0003
0
0
0
0,5421

0,979
0,971
1,928
0,00046
-0,03
1,17

6.81E-05
0,087
0,078

6,68
-2,34
14,96

0.0000
0.0193
0.0000

0,089
0,535
S.E of regression
S.D depend. var.
0,1766
-2,17
Sum squared resid.
Akaike info criterion
42,65
-1,75
Log likelihood
Schwarz criterion
7,456
Mean depend. var.
Πίνακας 5.3: Αποτελέσµατα µεθόδου ARCH µε λογαριθµισµένες σειρές
Σχετικά µε το κατά πόσο και πώς επηρεάζουν οι ανεξάρτητες µεταβλητές τα αγροτικό
εισόδηµα σηµειώθηκαν πολύ µικρές διαφορές ανάµεσα στις δύο µεθόδους.
Συνάρτηση εκτίµησης:
TAI = −0.12 * AGOUT + 0.22 * TIC + −8.10 * IP + 9.12 * FI − 8.41 * OTP + 0.04 * TLFI
(-2,73)
(3,58)
(-4,44)
(5,00)
(-4,61)
(0,61)

Κατά τη λογαρίθµιση των σειρών και κατά την αλλαγή της µεθόδου εκτίµησης από
την OLS σε ARCH, παρατηρείται σταδιακή βελτίωση του µοντέλου. Ωστόσο, η
µεταβλητή του εργατικού δυναµικού (TLFI) εξακολουθεί να είναι στατιστικά
ασήµαντη. Έπειτα από εξαίρεση της µεταβλητής αυτής από το εξεταζόµενο
υπόδειγµα προσδιορισµού του αγροτικού εισοδήµατος, προέκυψαν τα παρακάτω
αποτελέσµατα.
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: LOG(TAI)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
LOG(AGOUT)
LOG(TIC)
LOG(IP)
LOG(FI)
LOG(OTP)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
-0,13
0,21
-6,74
7,79
-7,04

R2
Adjusted R2
D.W

C
ARCH
GARCH
S.E of regression
Sum squared resid.
Log likelihood
Mean depend. var.

Μέθοδος: ARCH
ΑΠΟΛΥΤΟ
ΣΦΑΛΜΑ
0,048
0,051
2,239
2,228
2,235

z-statistic
-2,72
4,09
-3,00
3,49
-3,15

p-value
0,0065
0
0,0026
0,0005
0,0016

6.48
-1.01
7.63

0
0.31
0

0,978
0,972
1,939

0.000396
-0.16
1.14
0,088
0,18
41,32
7,456

6.11E-05
0.16
0.15

S.D depend. var.
Akaike info criterion
Schwarz criterion

0,535
-2,15
-1,78

Πίνακας 5.4: Aποτελέσµατα µεθόδου ARCH µε 5 λογαριθµισµένες µεταβλητές

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.4 όλες οι µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές.
Το κριτήριο του D.W έδειξε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, ενώ σχετικά µε την
ακρίβεια της παλινδρόµησης, το R2 ισούται µε 0,978. Σηµειώνεται επίσης ότι το
πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας εξαλείφεται αυτόµατα από το λογισµικό
Eviews επιλέγοντας τον έλεγχο White στη µέθοδο OLS και τον έλεγχο BollerslevWooldrige στη µέθοδο ARCH.
Η τελική µορφή της εκτιµώµενης συνάρτησης έχει ως εξής:

Συνάρτηση εκτίµησης:

TAI = −0.13 * AGOUT + 0.21 * TIC + −6,74 * IP + 7.79 * FI − 7,04 * OTP
(-2,72)
(4,09)
(-3,00) (3,49)
(-3,15)
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Η συνολική γεωργική παραγωγή επηρεάζει αρνητικά το αγροτικό εισόδηµα µε
συντελεστή -0,13, η ενδιάµεση κατανάλωση θετικά µε συντελεστή 0,21, οι τόκοι
αρνητικά µε συντελεστή -6,74, το εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής θετικά µε
συντελεστή 7,79 και τέλος οι τόκοι επηρεάζουν αρνητικά το αγροτικό εισόδηµα µε
συντελεστή -7,04. Για παράδειγµα, εάν επέλθει αύξηση της ενδιάµεσης κατανάλωσης
(TIC) κατά 10%, το αγροτικό εισόδηµα θα αυξηθεί κατά 21%, δεδοµένου ότι όλες οι
υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές παραµένουν σταθερές. Επιπλέον όλες οι τιµές του
τυπικού σφάλµατος των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι µεγαλύτερες κατά απόλυτη
τιµή από την κριτική τιµή, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι όλες οι µεταβλητές του
υποδείγµατος είναι στατιστικά σηµαντικές.
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Συµπεράσµατα
Τα καλύτερα αποτελέσµατα προκύπτουν για το λογαριθµικό υπόδειγµα που
εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Autoregressive Conditional Heteroscedasity. Το υπόδειγµα
αυτό εµφανίζει βελτίωση τόσο σε ό,τι αφορά στο ποιες µεταβλητές είναι στατιστικά
σηµαντικές, όσο και στην ακρίβεια της εκτίµησης και την εξάλειψη της
αυτοσυσχέτισης. Πιο συγκεκριµένα:
9 Επιτυχία της παλινδρόµησης στην εκτίµηση των τιµών της εξαρτηµένης

µεταβλητής: R2=0,978
9 ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση: D.W=1,94
9 ∆εν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα (έλεγχος Bollerslev-Wooldrige)
9 ∆εν υπάρχει πολυσυγγραµµικότητα

Σχετικά µε το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το αγροτικό εισόδηµα, προέκυψε η
παρακάτω εξίσωση:

TAI = −0,138 * AGOYT + 0,21 * TIC − 6,73 * IP + 7,79 * FI − 7,04 * OTP
( -2,72)

(4.09)

( -3,01)

(3,50)

( -3,15)

Είναι αναµενόµενο οι τόκοι και φόροι να επηρεάζουν αρνητικά το συνολικό αγροτικό
εισόδηµα, καθώς επίσης το εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής, δηλαδή η
επένδυση σε γη, εργασία και κεφάλαιο, να το επηρεάζει θετικά. Η αρνητική επίδραση
της αγροτικής παραγωγής κατά ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 0,138, µπορεί
εύκολα να επεξηγηθεί ως εξής: τα πρωτογενή στοιχεία πριν από το 2002, δηλαδή στο
διάστηµα από το 1973-2001 µετατράπηκαν από δρχ σε € µε την ισοτιµία του κάθε
έτους αντίστοιχα. Η µετατροπή αυτή είχε σαν αποτέλεσµα µια συνεχή υποτίµηση της
δραχµής και κατ’ επέκταση αρνητική επίδραση της αξίας της τελικής παραγωγής στο
αγροτικό εισόδηµα. Σχετικά µε τη φαινοµενικά παράδοξη θετική επίδραση της
ενδιάµεσης κατανάλωσης, δηλαδή του κόστους παραγωγής για φυτοφάρµακα,
λιπάσµατα, ενέργεια κ.λ.π., δίνεται η εξής εξήγηση: η ενδιάµεση κατανάλωση δίνεται
από το γινόµενο όγκος Χ τιµή της εκάστοτε ποσότητας, είτε αυτή είναι σπόροι, είτε
ενέργεια, είτε λιπάσµατα.
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Είναι πιθανό λόγω της εντατικοποίησης της παραγωγής και των ριζικών αλλαγών που
σηµειώθηκαν στον πρωτογενή τοµέα από το 1973 έως το 2003, να σηµειώθηκε
ραγδαία αύξηση του όγκου παραγωγής, αλλά όχι τόσο σηµαντική αύξηση στις τιµές,
µε θετικό τελικά αποτέλεσµα για το εισόδηµα των αγροτών. Σε αυτό συνέβαλε και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, που µε τις πολιτικές της προσπαθεί διαχρονικά να µειώσει τις
ενισχύσεις και να συγκρατήσει τις εγγυηµένες τιµές των αγροτικών προϊόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται ένα υπόδειγµα µε 11 παρατηρήσεις που αφορούσαν
στη χρονική περίοδο από το 1993 έως το 2003 µε ανεξάρτητες µεταβλητές τις εξής:
AGOUT

: Αξία της τελικής παραγωγής

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

TIC

: Αξία της τελικής παραγωγής

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

FCC

: Αποσβέσεις

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

CE

: Μεροκάµατα εργατών

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

IP

: Τόκοι

(σε εκατοµµύρια ECU’S)

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1:
•

Όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο
σηµαντικότητας 95% (Prob=0<0.05)

•

Η παλινδρόµηση κρίθηκε επιτυχής µε R2 = 0,996

•

Ο έλεγχος για αυτοσυσχέτιση έδωσε αποτελέσµατα µέσα στην αβέβαιη
περιοχή (D.W =2,4)

Dependent Variable: TAI
Method: ML - ARCH (Marquardt)
Date: 09/08/04 Time: 12:46
Sample: 1993 2003
Included observations: 11
Convergence achieved after 38 iterations
AGOUT
TIC
FCC
CE
IP

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.996531
-0.991308
-1.083293
-0.708249
-0.836269

0.002579
0.023667
0.066591
0.037838
0.023468

386.3314
-41.88538
-16.26786
-18.71776
-35.63423

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.111631
-0.157927
0.130962

0.9111
0.8745
0.8958

Variance Equation
C
ARCH(1)
GARCH(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

3.10E+09
-0.340953
0.641713

2.78E+10
2.158926
4.899999

0.999635
0.998782
138292.3
5.74E+10
-136.8562
2.414989

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

69099122
3962860.
26.33748
26.62686
1172.640
0.000038

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα δείγµατος 11 ετών
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Ένα άλλο υπόδειγµα που δοκιµάστηκε, αφορά σε 31 λογαριθµισµένες παρατηρήσεις
31 ετών, µε ανεξάρτητες µεταβλητές:
AGOUT

: Αξία της τελικής παραγωγής

(σε εκατ. ECU’S)

TIC

: Αξία της τελικής παραγωγής

(σε εκατ. ECU’S)

IP

: Τόκοι

(σε εκατ.ECU’S)

FI

: Εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής (σε εκατ. ECU’S)

TLFI

: Εργατικό δυναµικό

(σε χιλιάδες Μ.Α.Ε )

OTP

: Άλλοι φόροι

(σε εκατ. ECU’S)

Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για βελτιστοποίηση της αντικειµενικής
συνάρτησης του υποδείγµατος είναι ο BHHH.
Dependent Variable: LOG(TAI)
Method: ML - ARCH (BHHH)
Date: 09/11/04 Time: 15:38
Sample: 1973 2003
Included observations: 31
Failure to improve Likelihood after 6 iterations
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance
Variance backcast: ON
LOG(AGOUT)
LOG(TIC)
LOG(IP)
LOG(FI)
LOG(TLFI)
LOG(OTP)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

-0.144797
0.210417
-9.008616
9.941180
0.139607
-9.264970

0.074878
0.082306
4.241659
4.229647
0.080895
4.234912

-1.933782
2.556514
-2.123843
2.350357
1.725776
-2.187760

0.0531
0.0106
0.0337
0.0188
0.0844
0.0287

0.527742
-0.080071
1.514584

0.5977
0.9362
0.1299

Variance Equation
C
ARCH(1)
GARCH(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.001237
-0.008456
0.772711
0.981198
0.974362
0.085667
0.161453
37.95617

0.002345
0.105609
0.510180

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

7.456906
0.535015
-1.868140
-1.451821
1.888501

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα δείγµατος 33 ετών µε BHHH αλγόριθµο

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2:
•

Όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο
σηµαντικότητας 95% (Prob=0<0.05), µε τη µεταβλητή AGOUT και TLFI
να είναι οριακά σηµαντικές.
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•

Η παλινδρόµηση κρίθηκε επιτυχής µε R2 = 0,98

•

Ο έλεγχος για αυτοσυσχέτιση έδωσε αποτελέσµατα µέσα στην αβέβαιη
περιοχή (D.W =1.88)
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ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973

AGOUT
16.174,46
15.492,32
15.014,75
14.630,79
13.913,45
13.190,47
13.084,56
11.997,55
11.223,52
9.717,96
8.083,79
6.050,81
5.739,89
3.967,96
3.510,42
2.777,51
2.179,87
1.982,83
1.928,15
1.573,78
1.149,02
1.007,55
679,08
475,58
350,56
274,02
218,63
185,09
135,36
116,59
78,19

TIC
4.312,08
4.084,00
3.878,79
4.046,66
3.503,34
3.335,78
3.383,64
3.212,01
2.834,39
2.481,35
2.276,31
1.568,16
1.295,17
1.011,54
787,41
653,4
525,35
447,96
447,06
366,62
286,72
222,65
158,46
107,37
75,79
52,8
47,11
36,76
28,58
22,68
13,87

OTP
149,07
142,98
169,45
195,51
211,54
192,12
217,49
201,43
176,72
165,8
76,04
160,13
118,93
73,65
51,01
62,01
60,31
34,65
31,62
26,46
18,72
17,43
11,24
7,99
6,13
3,84
2,29
2,08
1,45
1,31
0,66

IP
723,66
732,18
735,3
740,81
736,59
722,45
693,77
670,48
644,6
615,07
579,92
494,48
424,56
383,95
344,79
320,6
274,13
251,57
219,39
181,75
148,91
124,41
98,96
83,2
71,38
60,69
54,56
49,04
43,05
38,91
32,39

TLFI
723,66
732,18
735,3
740,81
736,59
722,45
693,77
670,48
644,6
615,07
579,92
494,48
424,56
383,95
344,79
320,6
274,13
251,57
219,39
181,75
148,91
124,41
98,96
83,2
71,38
60,69
54,56
49,04
43,05
38,91
32,39

KKTAI
18,68
17,6
16,91
15,48
14,81
13,85
13,51
11,73
10,68
8,99
6,79
6,2
6,17
3,78
3,24
2,26
1,75
1,5
1,4
1,18
0,85
0,79
0,51
0,34
0,25
0,2
0,16
0,13
0,09
0,08
0,05

RENT
640,1
571,69
509,59
471,49
412,72
368,44
344,94
317,42
285,39
242,4
206,67
178,14
155,7
123,22
100,52
89,32
77,86
79,26
83,7
65,25
40,12
31,22
21,08
15,05
11,65
8,59
6,58
4,49
3,42
2,91
1,66

FI
11.381,20
10.915,92
10.592,98
10.073,89
9.855,93
9.220,04
9.042,04
8.249,45
7.821,06
6.852,37
5.539,06
4.779,04
4.647,70
3.078,49
2.817,06
2.121,73
1.657,69
1.504,95
1.466,04
1.203,63
854,34
788,05
517,37
355,56
266,49
218,95
171,41
145,99
104,69
92,35
63,34

TAI
9.942,24
9.615,40
9.489,43
8.933,23
8.787,40
8.294,76
8.172,74
7.322,55
6.882,03
6.074,20
4.808,45
4.282,11
4.201,26
2.787,26
2.587,61
1.923,17
1.489,28
1.348,54
1.302,47
1.081,31
775,29
729,04
481,73
324,56
243,23
204,33
159,93
137,85
98,69
87,51
60,7
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