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Φ. Κωνσταντινίδης καΐ Κ. Μιχαλας 

Γνώμαι και κρίσεις εκφραζόμενοι èv τφ παρόντι βιβλίψ είναι τοϋ συγ
γραφέως και ώς εκ τούτον δεν αντιπροσωπεύουν άναγκαίως γνώμας 
ή κρίσεις τοϋ Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 'Ερευνών 



ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρον Προγραμματισμού καΐ Οικονομικών 'Ερευνών Ίδρύ-

θη αρχικώς το 1961 ως Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών εν 'Ελ

λάδι: 1) δια την ^ρευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων και 

δυνατοτήτων αναπτύξεως της 'Ελληνικής Οικονομίας, 2) δια τον 

συστηματικον προγραμματισμον κατανομής τών διαθεσίμων πό

ρων δια την ο'ικονομικήν ανάπτυξιν και 3) δια την τεχνικο-οικο-

νομικήν κατάρτισιν στελεχών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρε

σιών και τής Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής 

Κυβερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι 'Αμερικανικής 'Αποστολής και τών 

'Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Tò Πανεπιστήμιον τής Καλι

φόρνιας συμμετέχει εις το έργον του δι αποστολής ξένων επιστη

μόνων, ο'ι οποίοι ανήκουν εις το προσωπικον του Κέντρου tra êv 
hoc. Μετέχει επίσης προγράμματος υποτροφιών 'Αμερικανών 

πτυχιούχων êv 'Ελλάδι προς ο'ικονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων 

πτυχιούχων εις 'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς εύρντέρας ο'ικο-

νομικάς σπουδάς. 

Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης εις νέους αποφοίτους 'Ελληνι

κών Πανεπιστημίων, ο'ι όποιοι προσλαμβάνονται ε'ις το Κέντρον 

επί χρονικόν τι διάστημα, προς ασκησιν εις την ο'ικονομικήν ëρευ-

ναν. Ούτοι συμμετέχουν εις τάς διεξαγομένας έρευνας και τα διορ-

γανούμενα υπ' αύτοϋ σεμινάρια. 

ΑΊ ερευναι του Κέντρου διεξάγονται υπό ομάδων επιστημόνων 

υπό την διεύθυνσιν πεπειραμένων ερευνητών. Τα πορίσματα τών 

μελετών δημοσιεύονται εις σειράν « Μονογραφιών Οικονομικής 

Έρεύνης». Ai διαλέξεις και τα σεμινάρια δεν προορίζονται απο

κλειστικώς δια το προσωπικον τούτου. Καθηγηταί, πτυχιούχοι 

και φοιτηταΐ Οικονομικών 'Επιστημών προσκαλούνται επίσης να 
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παρακολουθήσουν καΐ va μετάσχουν είς την πνευματικόν ταύτην 

δραστηριότητα, ή οποία διεξάγεται δια της συνεργασίας μετά 

'Ανωτάτων Πνευματικών Ιδρυμάτων της 'Ελλάδος και τοϋ 'Εξω

τερικού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων τοϋ Κέντρου συμπληροϋ-

ται δια της «Σειράς Διαλέξεων» και «Σειράς 'Επιμορφωτικών 

Μαθημάτων», τα όποια απετέλεσαν αντικείμενον τών σεμιναρίων. 

'Επί τη βάσει της Ικανοποιητικής αυτής πείρας το Κέντρον 

άναδιωργανώθη τον Αϋγουστον τοϋ 1964, υπό το νέον του όνομα, 

με σκοπόν την διεξαγωγήν, δια λογαριασμόν της 'Ελληνικής Κυ

βερνήσεως, κατά τον πλέον συστηματικόν τρόπον, τοϋ έπιστημο-

νικοϋ προγραμματισμού, επί εθνικού και περιφερειακοϋ επιπέδου. 

Έπιδίωξιν τοϋ Κέντρου αποτελεί και ή δημιουργία βιβλιοθή

κης βασικών οικονομικών έργων, ή οποία θα άποβή επίσης ιδιαι

τέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας οικονομολόγους. 

'Αποσκοπειται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών και πορισμά

των με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών και ή συμμετοχή εις κοι-

νήν προσπάθειαν ερεύνης με άλλους δημοσίους ή ιδιωτικούς οργα

νισμούς τής 'Ελλάδος ή τής αλλοδαπής. 

Πρέπει να τονισθή ότι τό Κέντρον αποτελεί εν επί πλέον παρά

δειγμα ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον από απόψεως συν

εισφοράς τοϋ ανθρωπίνου παράγοντος, όσον και από απόψεως πό

ρων και προσπαθειών, δια την προώθησιν τής εκπαιδεύσεως οικο

νομολόγων και ύποβοήθησιν τής χώρας προς άντιμετώπισιν τών 

αναγκών τής οικονομικής αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός τής δραστηριότητος τοϋ Κέντρου Προγραμ-

ματισμοϋ και Οικονομικών 'Ερευνών είναι κατ' εξοχήν πρακτικός: 

να συμβάλη είς τήν δημιουργίαν μιας καλυτέρας ζωής τοϋ Έλλη-

νικοϋ λαοϋ. 

8 



Πρωταρχικήν προϋπόθεσιν οιασδήποτε οικονομικής ερεύνης απο

τελεί ή εξοικείωσις τον ερευνητού προς το διερευνώμενον κοινω-

νικον σύνολον. Δοθέντος δτι ή προϋπόθεσις αϋτη δεν υφίσταται 

δια τον άλλοδαπον ερευνητήν, ούτος κατ ανάγκην βασίζεται επί 

στοιχείων παρεχομένων υπό τρίτων, και συνεπώς ή αξία της ερεύ-

νης τον δεικνύει κατά τίνα τρόπον την Ικανότητα των συνεργα

τών τον. 'Από της απόψεως ταύτης υπήρξα ιδιαιτέρως τνχηρός. 

Κατά την διάρκειαν τής ερεύνης κυριωτέρα συνεργάτις μου ήτο 

ή Ύφηγήτρια κ."Αννα Κουτσογιάννη-Κόκκοβα. "Ανευ των λεπτο

μερών ερευνών, τής προσεκτικής αναλύσεως τών δεδομένων και 

τής εν γένει συνθετικής εργασίας τής κ. Κόκκοβα δεν θα καθί

στατο εφικτή ή εκπόνησις τής παρούσης μελέτης. Ή κ. Κουτσο

γιάννη-Κόκκοβα έπέβλεψεν εξ άλλου το τελικον στάδιον τής επε

ξεργασίας τών στοιχείων και τής διεξαγωγής τής στατιστικής 

εργασίας. Ή κ. Καλλιόπη Νικολάου, τής οποίας οι βασικοί υπο

λογισμοί τών συντελεστών μετατροπής τής ζητήσεως εις επίπεδα 

παραγωγής αποτελούν το ύπόβαθρον του κεφαλαίου V, συνειργά-

σθη επίσης μετά διαφόρων επιχειρηματικών στελεχών δια την 

άξιολόγησιν αμφισβητουμένων στοιχείων και εμερίμνησε δια την 

λήψιν συνεντεύξεων παρ' επιχειρηματιών, οικονομολόγων και πο

λιτικών προσωπικοτήτων, προς συγκέντρωσιν στοιχείων απαραι

τήτων δια την μελέτην. 

Κατά το πρώτον στάδιον τής ερεύνης ή στατιστική εργασία 

διεξήχθη υπό την επίβλεψιν τής κ. Αικατερίνης Καλλέργη. Καθ' 

δλην την διάρκειαν τής ερεννης το πλείστον τών αριθμητικών υπο

λογισμών εγένετο υπό του κ. Γεωργίου Ματθαίον. Ωσαύτως, δ 

"Εντεταλμένος 'Υφηγητής κ. Κωνσταντίνος Κεβορκ αφιέρωσε μέ

γα μέρος τον πολυτίμου χρόνου του εις την παροϋσαν ερευναν, συμ

μετέχων τακτικώς εις τάς συσκέψεις τής ομάδος ερεύνης και προ

έβη εις πολύτιμους υποδείξεις, Ιδία δσον αφορά εις την άνάλυσιν 

τής ζητήσεως. 
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'Ωσαύτως, οφείλω va εκφράσω θερμάς ευχαριστίας προς τον 

Δρα Ι. Λιάκην, Διευθυντήν της Διευθύνσεως Παραγωγής της 

'Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας, ώς και προς τον κ. Σ. Γερω-

ννμάκην, Διευθυντήν της Διευθύνσεως 'Εθνικών Λογαριασμών του 

"Υπουργείου Συντονισμού, δια το παρ' αυτών επιδειχθεν ενδιαφέ

ρον δια την παροϋσαν μελέτην και δια την προθυμίαν, μεθ' ής 

ϊθεσαν εις τήν διάθεσίν μου στατιστικον ύλικόν. 

"Οσον άφορα είς τήν προετοιμασίαν του χειρογράφου προς εκ-

τύπωσιν, δέον δπως αναγνωρισθούν αφ' ενός μεν ή επίπονος προσ

πάθεια τής Δίδος Κικής Παπαδογεώργη δια τήν δακτυλογράφησιν 

τοΰ τελικού κειμένου τής μελέτης, αφ' ετέρου δε τα πολύτιμα σχό

λια και ή πολύπλευρος βοήθεια τήν οποίαν προσέφερεν δ κ. Βα-

σίλειος Κουκής εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ κειμένου προς δημοσίευ-

σιν. Ό κ. Leonard Miller εξ άλλου, άνέγνωσε το τελικον χει-

ρόγραφον μετά προσοχής και εξετέλεσε τήν σημαντικήν εργασίαν 

τον ελέγχου τών υπολογισμών, τών πινάκων και τον κειμένου. 

Τέλος εκφράζω τήν βαθείαν εύγνωμοσύνην μου προς τον Κα-

θηγητήν κ. 'Αδαμάντων Α. Πεπελάσην δια το άμέριστον ενδιαφέ

ρον του δια τήν πρόοδον τής ερεύνης και δια τήν, υπό τήν ιδιότη

τα του ώς 'Αναπληρωτού Διενθνντοϋ τοΰ Κέντρου Οικονομικών 

'Ερευνών, διευκόλννσιν τής άποπερατώσεώς της, ώς και προς τον 

Καθηγητήν κ. Άνδρέαν Γ. Παπανδρέου, όστις προέβη εις τήν 

άρχικήν πρότασιν διεξαγωγής τής παρούσης ερεύνης, επέλεξε τους 

συνεργάτας τής ομάδος ερεύνης και μοΰ απηύθυνε πρόσκλησιν 

συμμετοχής εις αυτήν. 

Έν πνεύματι δικαιοσύνης έναντι όλων, δσοι συμμετέσχον είς 

τήν παροϋσαν ερευναν, οφείλω να ομολογήσω, δτι αί υποδείξεις 

των δεν ήκολουθήθησαν είς πάσαν περίπτωσιν, και ή ευθύνη δια 

τυχόν σφάλματα και παραλείψεις, εξ αντής ή άλλης αίτιας, βαρύνει 

εξ ολοκλήρου καϊ μόνον τον συγγραφέα. 
DANIEL Β. SUITS 

Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών 

'Εν 'Αθήναις τή 15η 'Ιουνίου 1963 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ή παρούσα εργασία τοϋ Καθηγητού κ. Daniel Suits αποτελεί 

πρωτοπόρον προσπάθειαν κατασκευής ενός πλήρους οικονομετρι

κού υποδείγματος δια μίαν όλιγώτερον άνεπτυγμένην οίκονομίαν. 

Ώς γνωστόν, τοιαύτα υποδείγματα έχουν υπολογιστή εις μεγά-

λην κλίμακα προκειμένου περί χωρών, ώς al Η.Π.Α., ό Καναδάς, 

ή 'Ολλανδία και τελευταίως το Ήνωμ. Βασιλέων, ενώ συγχρό

νως εμελετήθησαν αξιόλογα οικονομετρικά σχψίατα δι' ώρισμέ-

νας όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας. Παρά τους αναπόφευκτους 

περιορισμούς εκ τής ανεπαρκείας των υπαρχόντων στατιστικών 

στοιχείων, το κατασκευασθεν οικονομετρικον υπόδειγμα επιτρέ

πει ουσιώδη εμπειρικήν διερεύνησιν τής διαρθρώσεως τής ελληνι

κής οικονομίας, αναμφισβητήτως δε είναι χρήσιμον εις την πρό-

βλεψιν τών μελλοντικών εξελίξεων τών βασικών οικονομικών με

γεθών τής ελληνικής οικονομίας προς διαμόρφωσιν τής καταλ

λήλου οικονομικής πολιτικής. 

Αι δυσχέρειαι αϊτινες αντιμετωπίσθησαν κατά την κατασκευήν 

τοϋ εν λόγω οικονομετρικού υποδείγματος ήσαν ασφαλώς σοβα-

ραί. Ή ανεπάρκεια στατιστικού υλικού, τα περιωρισμένα υπολο

γιστικά μέσα και ai απότομοι διακυμάνσεις πολλών εκ τών κυ-

ριωτέρων μεταβλητών τής ελληνικής οικονομίας εδημιούργουν 

σοβαρά προβλήματα εκτιμήσεως. Προφανώς θα απαιτηθούν συ

νεχείς προσπάθειαι επί σειράν ετών προς περαιτέρω επεξεργασίαν 

τών στοιχείων, ύπολογισμον τών παραμέτρων, άναθεώρησιν τών 

συναρτήσεων και ελεγχον τών γενομένων προβλέψεων, πριν ή το 

υπόδειγμα φθάση είς τον άπαιτουμενον ύψηλον βαθμον ακριβείας. 

Έν τούτοις, είμεθα πεπεισμένοι δτι το αποτέλεσμα τών ερευνών τοϋ 

Καθηγητού κ. D. Suits, ό όποιος θεωρείται αυθεντία εις τον τομέα 
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των οικονομικών προβλέψεων και της κατασκευής οικονομετρικών 

υποδειγμάτων, θα συμβάλη ουσιωδώς εις την κατανόησιν τοϋ μη

χανισμού λειτουργίας τόσον της ελληνικής οικονομίας, όσον και 

τών όλιγώτερον ανεπτυγμένων οικονομιών γενικώτερον. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ· ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ 
Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός του παρόντος είναι ή παρουσίασις οικονομετρικού υπο

δείγματος της ελληνικής οικονομίας, συγκειμένου εκ 35 εξισώσεων. 

Κατ' ούσίαν, παν οίκονομετρικον υπόδειγμα συνίσταται εκ σειράς 

διαρθρωτικών σχέσεων, αϊ παράμετροι τών οποίων προσδιορίζον

ται στατιστικώς βάσει εμπειρικών παρατηρήσεων. Αι εξισώσεις 

αύται περιγράφουν την ύφισταμένην μεταξύ τών διαφόρων τομέων 

τής οικονομικής δραστηριότητος σχέσιν, ως και την σχέσιν τών 

τομέων τούτων προς ετέρους παράγοντας, τόσον οικονομικούς, δσον 

και μη οικονομικούς. Ούτω, εν οίκονομετρικον υπόδειγμα παρέχει 

μίαν μαθηματικήν άπεικόνισιν τής οικονομίας, βάσει τής οποίας 

δύναται να προβλεφθή ή έξέλιξις τών οικονομικών μεγεθών και να 

άξιολογηθή ή οικονομική πολιτική. 

Τοιαύτα υποδείγματα, και δια να άναφέρωμεν τα πλέον γνωστά, 

έχουν έκπονηθή δια τον Καναδά, τήν Ίαπωνίαν, το Ήνωμένον 

Βασίλειον και τάς Η.Π.Α., έδημοσιεύθη δε και εν δια τήν Ε λ 

λάδα, όταν ήρχιζεν ή παρούσα εργασία1. Οικονομετρικά υποδεί

γματα έχουν χρησιμοποιηθή — συχνάκις δε μετά μεγίστης επιτυ

χίας — εις οίκονομικάς προβλέψεις καί ως μέσα οικονομικής ανα

λύσεως2. 

1. "18ε Π. Παυλοπούλου, «Οίκονομετρικον 'Τπόδειγμα δια τήν Έλληνι-

κήν Οίκονομίαν», Δελτίον Οικονομικών Πληροφοριών, 'Ιούλιος καί Αύγου

στος 1962 (Έλλην.). 

2. Περί οικονομετρικών υποδειγμάτων γενικώς ϊδε προηγούμενον δημο

σίευμα του συγγραφέως ύπο τον τίτλον «Ή Θεωρία και 'Εφαρμογή τών Οι

κονομετρικών Υποδειγμάτων». ('Αθήναι, Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών, 

1963) καί τήν εν αύτώ άναφερομένην βιβλιογραφίαν. Ή μελέτη αΰτη έξε-

πονήθη, ϊνα χρησιμεύση ώς βάσις καί εισαγωγή εις τήν παροΰσαν έργασίαν. 
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Πλεΐσται δσαι δυσχέρειαι ανακύπτουν κατά τήν κατασκευήν οι

κονομετρικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Τα προπο

λεμικά στοιχεία, άτινα δύνανται να χρησιμοποιηθούν, είναι ελά

χιστα. Ωσαύτως, ή σοβαρά διαταραχή της ελληνικής οικονομίας 

κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον καθιστή τα υπάρχοντα μέχρι 

καί του 1950 στοιχεία αμφιβόλου αξίας. Περαιτέρω βράχυνσιν 

τών ύπαρχουσών στατιστικών σειρών επιφέρουν οι σοβαροί περι

ορισμοί επί του εξωτερικού εμπορίου τής χώρας, οϊτινες διετηρή-

θησαν μέχρι τής υποτιμήσεως τής δραχμής έν ετει 1953. Πέραν 

τούτου, τα στοιχεία, άτινα άπητοΰντο προς ύπολογισμον ένίων 

συναρτήσεων αποθεμάτων, δέν ύπήρχον δια τήν προ του 1955 χρο-

νικήν περίοδον. Ώ ς εκ τούτου, απεφασίσθη, δπως μή χρησιμο

ποιηθούν στατιστικά δεδομένα δια τα έτη προ του 1950, προσέτι 

δέ Οπως γίνη χρήσις ετι βραχυτέρων περιόδων εις τήν περίπτωσιν 

συναρτήσεων επηρεαζόμενων ύφ' έτερων μειονεκτημάτων τών στα

τιστικών στοιχείων. 

"Ετερον σοβαρον πρόβλημα έγκειται εις το γεγονός, δτι, κατά 

τήν περίοδον εις ην αναφέρεται το δείγμα, ή ελληνική οικονομία 

έν τω συνόλω της έχαρακτηρίζετο υπό ταχέος ρυθμού αναπτύξεως. 

Συνεπεία τούτου, ή υφισταμένη μεταξύ τών διαφόρων χρονολο

γικών σειρών συσχέτισις είναι ετι έντονωτέρα, παρ' δσον συν

ήθως. Πράγματι, το πρόβλημα είναι τόσον σοβαρον εϊς τινας πε

ριπτώσεις, ώστε διάφοροι στατιστικαί μορφαί συμπεριφοράς βα-

σιζόμεναι επί τελείως διαφορετικών θεωριών, διαφέρουν ελάχιστα 

εις τα αποτελέσματα των. Οΰτω, το υπόδειγμα παρουσιάζει σο-

βαράν άδυναμίαν δσον άφορα εις τήν ταυτοποίησιν τών στατιστι

κών του σχέσεων. Ή αδυναμία αύτη δύναται να έξουδετερωθή 

μόνον διά τής συγκεντρώσεως προσθέτων στοιχείων. 

Ύπο τάς συνθήκας ταύτας αποβαίνει δλως ιδιαιτέρας σημασίας 

ή έξέτασις τών αποτελεσμάτων τών διαφόρων μορφών εκάστης 

συναρτήσεως, το πλείστον δέ τών εξισώσεων του τελικού υποδεί

γματος επελέγη εκ πολλών διαζευκτικών μορφών. 'Αλλ' ούτε τα 

δρια τής παρούσης μελέτης επιτρέπουν, οΰτε ενδιαφέρον υπάρχει 

διά να παρουσιάσωμεν ενταύθα δλας τάς παραλλαγάς εφ' ών έπει-
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ραματίσθημεν, καίτοι είναι ενίοτε χρήσιμος ή σύγκρισις της προ-

τιμηθείσης συναρτήσεως προς ένίας τών συγγενών προς αυτήν 

μορφών. Οϋτω, οσάκις αύται εμφανίζουν ενδιαφέρον, παρατίθεν

ται όμοΰ μετά της προτιμηθείσης τελικώς συναρτήσεως. ΑΙ εν 

τω ύποδείγματι σχέσεις ύπελογίσθησαν διαφοροτρόπως. Πολλαι 

διεμορφώθησαν ως προσεγγίσεις καταστάσεων διαμορφουμένων 

υπό διαφόρων νομοθετικών διατάξεων. Ώρισμέναι αποτελούν συν-

δυασμον τοιούτων προσεγγίσεων μετά στατιστικών εκτιμήσεων. 

"Ετεραι αποτελούν συνήθεις παλινδρομήσεις βάσει της μεθόδου 

τών ελαχίστων τετραγώνων. Έ ν 6ψει τών ανωτέρω σκιαγραφηθει-

σών δυσχερειών, κατέστη προφανές, δτι ή εφαρμογή οιασδήποτε 

μεθόδου εκτιμήσεως πολυπλοκωτέρας της μεθόδου τών ελαχίστων 

τετραγώνων δεν θα έ'διδεν καλυτέρας εκτιμήσεις. 

Καίτοι συχνάκις προκύπτουν αξιόλογα πλεονεκτήματα εκ της 

χρήσεως τών πρώτων διαφορών, ως μεθόδου έρεύνης, κατά την 

διερεύνησιν της ελληνικής οικονομίας ευρέθη δτι, οιαδήποτε εκ τών 

υφισταμένων μεθόδων υπολογισμού — τών πρώτων διαφορών άπο-

τελουσών μίαν μόνον εξ αυτών — ήτις ^λαβεν υπ' δψιν την έντο-

νον κοινήν τάσιν εις τάς μεταβλητάς, δεν κατέλιπε περιθώριον δι' 

οιανδήποτε στατιστικώς σημαντικήν σχέσιν μεταξύ τών οίκονο-

κώς ενδιαφερουσών μεταβλητών. Έ π Ι παραδείγματι, ή μόνη στα

τιστικώς σημαντική παράμετρος μιας συναρτήσεως καταναλώσεως, 

ύπολογισθείσης βάσει τών πρώτων διαφορών τών μεταβλητών, 

ήτο ή σταθερά της συναρτήσεως, (ήτοι ή τάσις). "Ενεκα τούτου, 

εις όλόκληρον την μελέτην έχρησιμοποιήθησαν επίπεδα τών μετα

βλητών και ουχί διαφοραί, ή δε μέτρησις της τάσεως περιωρίσθη 

εις το ελάχιστον. 

Το τελικον υπόδειγμα συνίσταται εκ 35 εξισώσεων, αί όποϊαι 

παρουσιάζονται εις τα ακόλουθα κεφάλαια. Το Κεφάλαιον II περι

λαμβάνει άνάλυσιν τών εξ εξισώσεων, αϊτινες αφορούν εις τάς κα-

ταναλωτικάς δαπανάς. Εις το Κεφάλαιον III εξετάζονται Ιξ κατη-

γορίαι εισαγωγών. Αί ίδιωτικαί έγχώριαι ακαθάριστοι επενδύσεις, 

διηρημέναι εις οκτώ κατηγορίας, εξετάζονται εις το Κεφάλαιον 

IV. Το Κεφάλαιον V àcpopqc εις τήν σχέσιν μεταξύ της οίκονομι-
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κής δραστηριότητος άπο απόψεως ζητήσεως καί δαπανών και της 

ιδίας δραστηριότητος άπο απόψεως παραγωγής καί εισοδήματος. 

Εις το Κεφάλαιον VI το οίκονομετρικον υπόδειγμα συμπληροΰται 

δι' εξισώσεων άφορωσών εις τα έσοδα εκ φορολογίας καί τάς δα

πανάς του Δημοσίου δια μεταβιβάσεις προς ίδιώτας. Εις το Κε

φάλαιον VII συγκεντροΰνται άπασαι αί εξισώσεις του υποδείγμα

τος όμοΰ μετά λεξιλογίου τών χρησιμοποιουμένων δρων, προς διευ-

κόλυνσιν της αναλύσεως της αντιστρόφου μήτρας τών παραμέτρων. 

Οΰτω, παρουσιάζεται μία συνοπτική αντίστροφος μήτρα παραμέ

τρων καί επιχειρείται ό υπολογισμός μιας «προβλέψεως» δια το 

έτος 1961 δια δύο λόγους: Πρώτον, δια να δοθή παράδειγμα της 

χρήσεως της αντιστρόφου μήτρας, καί δεύτερον, δια να διερευνηθή 

ή αξιοπιστία του υποδείγματος. Τέλος, εις το κεφάλαιον VIII, 

το υπόδειγμα χρησιμοποιείται δια τον ύπολογισμον ώρισμένων 

πολλαπλασιαστών καί δίδεται εν παράδειγμα της δυνατότητος 

εφαρμογής τούτων εις την άνάλυσιν της οικονομικής πολιτικής 

εν Ελλάδι. 

Καίτοι ή πειραματική πρόβλεψις του Κεφαλαίου VII δίδει πολ-

λάς υποσχέσεις περί επιτυχούς εφαρμογής του υποδείγματος, πα

ραμένει άμφίβολον, κατά πόσον το οίκονομετρικον υπόδειγμα τής 

Ελλάδος υπό την παροΰσαν μορφήν αύτου θα άποδειχθή ίκανο-

ποιητικόν, δταν χρησιμοποιηθή εις την πράξιν. Τά στατιστικά δε

δομένα καλύπτουν λίαν βραχεΐαν περίοδον, ή ταυτοποίησις τών 

εξισώσεων είναι εις μεγάλον βαθμον ανεπαρκής, αί δε παράμετροι 

υπελογίσθησαν τόσον χονδρικώς, ώστε πόρρω απέχουν άπο του 

να είναι αξιόπιστοι. Παρά ταΰτα, αν μή τι άλλο, οιονδήποτε οίκο

νομετρικον υπόδειγμα αποτελεί ιδεώδες μέσον συστηματοποιήσεως 

τών διαθεσίμων οικονομικών δεδομένων καί διαχωρισμού τών δσων 

εϊναι πραγματικώς γνωστά δι' εν οίκονομικον σύστημα, εξ δσων 

ύποπτευόμεθα μόνον δτι συμβαίνουν ή εξ δσων κοινώς, άλλ' εσφαλ

μένως, πιστεύεται δτι αποτελούν την άλήθειαν. Ά π ο τής απόψεως 

ταύτης, πάσα ορθώς διεξαχθεισα οικονομετρική έρευνα θά παρά-

σχη οπωσδήποτε την εύκαιρίαν έμβαθύνσεως εις το οίκονομικον 

περιβάλλον, υπό το πνεύμα δε τοΰτο δέον δπως άξιολογηθή καί ή 
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παρούσα προσπάθεια, ήτις αποτελεί μάλλον μίαν άπαρχήν προς 

περαιτέρω έπεξεργασίαν, παρά ώλοκληρωμένην διερεύνησιν του 

τρόπου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν I I 

Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Ή Κ Α Ι ΔΑΠΑΝΑΙ 

Κατά την διαμόρφωσιν της συναρτήσεως καταναλώσεως ή ζή-

τησις διεχωρίσθη εις | ξ κατηγορίας δαπάνης, ήτοι εις Ε'ίδη Δια

τροφής, Καπνόν, Είδη Ενδυμασίας, Δαπανάς Κατοικίας, Διαρκή 

Α γ α θ ά Οικιακής Χρήσεως και 'Υπηρεσίας. Ή επιλογή τών Ιξ 

κατηγοριών δαπάνης αποτελεί συμβιβαστικήν λύσιν εις το πρό

βλημα τής συγκεντρωτικής ταξινομήσεως τών στατιστικών δεδο

μένων, δπερ παρουσίαζε δύο ακραίας περιπτώσεις: Ά φ ' ενός μέν 

την διερεύνησιν του συνολικού μεγέθους τής δαπάνης δια κατανά-

λωσιν, αφ' ετέρου δέ τήν έξέτασιν τούτου διηρημένου εις 14 κατη

γορίας, ως αύται εμφανίζονται εις τους Εθνικούς λογαριασμούς1. 

Εγενετο προσπάθεια δπως ή συγκεντρωτική ταξινόμησις τών 

στοιχείων είναι τοιαύτη, ώστε νά καθίσταται δυνατή ή κεχωρι-

σμένη διερεύνησις άφ' ενός μέν αγαθών, τών οποίων ή ζήτησις 

ανεμένετο δτι επηρεάζεται άπο παράγοντας διαφόρους τών συν

ήθων, άφ 5 ετέρου δέ αγαθών, άτινα διαδραματίζουν είδικον ρόλον 

εις έτερα τμήματα του υποδείγματος. Ώ ς παράδειγμα αγαθών 

ανηκόντων εις τήν πρώτην κατηγορίαν, αναφέρονται τα διαρκή 

1. ΟΙ Εθνικοί Λογαριασμοί διαιρούν τήν κατανάλωσιν εις* 1) Είδη Δια
τροφής, 2) Ποτά, 3) Καπνόν, 4) Είδη Ενδυμασίας, 5) Μισθώματα και Δα
πανάς 'Υδρεύσεως, 6) Καύσιμα και Φωτισμόν, 7) Έπιπλα, Έξοπλισμον 
καΐ Οίκιακάς Συσκευάς, 8) Δαπανάς Κατοικίας, 9) Άτομικον Εύπρεπισμόν 
καί Ίατρικήν Περίθαλψιν, 10) Μεταφοράς, 11) Επικοινωνίας, 12) Άνα-
ψυχήν, 13) Μόρφωσιν καΐ Έκπαίδευσιν, 14) Διαφόρους 'Υπηρεσίας. 

Επιπροσθέτως, ή κατανάλωσις τροφίμων διαιρείται εις εννέα υποκατη
γορίας, ήτοι 1) "Αρτον και Δημητριακά, 2) Κρέας, 3) Ίχθϋς, 4) Γάλα, Τυ-
ρον και Ώ ά , 5) 'Έλαια καΐ Λίπη, 6) Φροϋτα και Λαχανικά, 7) Καφέ, Τέϊον, 
Κακάο, κλπ., 8) Σάκχαριν καί είδη σακχαροπλαστικής, 9) Έτερα Τρόφιμα. 
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αγαθά οικιακής χρήσεως, ών ή μακρά περίοδος ζωής ύποδηλοΐ, 

δτι ή ζήτησίς των επηρεάζεται εκ του εις χείρας των καταναλω

τών αποθέματος, και α'ι ύπηρεσίαι, ή ζήτησις των όποιων δυνατόν 

να επηρεάζεται εντόνως εκ χρονικής ύστερήσεως άντικατοπτριζο-

μένης εις την δαπάνην δι' υπηρεσίας του προηγουμένου έτους. Ώ ς 

παράδειγμα δια την δευτέραν κατηγορίαν, αναφέρεται ό καπνός, 

δστις διαχωρίζεται των ειδών διατροφής και των ποτών λόγω 

τής σημασίας του δια την εμμεσον φορολογίαν. 

Δι' έκάστην κατηγορίαν καταναλωτικής δαπάνης ύπελογίσθη-

σαν Ιξ εξισώσεις παλινδρομήσεως, έκαστης περιλαμβανούσης συν

δυασμούς τεσσάρων μεταβλητών ήτοι: Του διαθεσίμου εισοδήμα

τος, τής σχετικής τιμής, του ΰψους τών ρευστών διαθεσίμων και 

του συνολικού αποθέματος του άγαθου εις χείρας τών κατανα

λωτών (ή τής δαπάνης καταναλώσεως τών προηγουμένων περιό

δων, αναλόγως τής συγκεκριμένης κατηγορίας άγαθου). Οι συν-

τελεσταί πολλαπλής συσχετίσεως τών διαφόρων μορφών συναρτή

σεων λαμβάνουν τιμάς ανωτέρας του 0,9, άλλ' αϊ παράμετροι τών 

επί μέρους μεταβλητών παρουσιάζουν ευρείας διακυμάνσεις, ανα

λόγως του ποΐαι άλλαι μεταβληταί περιλαμβάνονται εις τήν ανα-

λυσιν. Είδικώτερον, λόγω τής ομοιομόρφου τάσεως 6λων τών με

ταβλητών κατά την ύπ' όψιν περίοδον, ή εισαγωγή εις τάς εξισώ

σεις οιασδήποτε σταθεράς, προς μέτρησιν τής τάσεως, μειώνει εις 

μέγαν βαθμον τήν έκτιμωμένην όριακήν ροπήν προς κατανάλωσιν. 

Έ ν άλλοις λόγοις, οσάκις έπεχειρεΐτο ή μέτρησις τής τάσεως, αΰτη 

έτεινε να απορρόφηση μέγα μέρος του εισοδηματικού αποτελέσμα

τος. Τούτο συνέβαινεν, ε'ίτε έπεχειρεΐτο ή εισαγωγή κεχωρισμέ-

νης μεταβλητής «τάσεως» εις τήν συνάρτησιν, δι' υπολογισμού 

τής παλινδρομήσεως εις τάς πρώτας διαφοράς τών μεταβλητών, 

είτε έχρησιμοποιοΰντο τιμαί έξηρτημένων μεταβλητών μέ χρονι-

κήν ύστέρησιν. Ώ ς εκ τούτου κατέστη αδύνατον να διαχωρισθουν 

αί επιδράσεις τών δυναμικών παραγόντων εκ τών επιδράσεων αυ

τής ταύτης τής αυξήσεως του εισοδήματος. Δια ταΰτα, απεφασί

σθη να έπιλέγηται εκ τών Ιξ μορφών συναρτήσεων κατ' αρχήν 

εκείνη, ήτις δέν περιέχει κεχωρισμένην μεταβλητήν τάσεως ή με-
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ταβλητήν μέ χρονικήν ύστέρησιν. Συγχρόνως απεφασίσθη ή εισα

γωγή της μεταβλητής των ρευστών διαθεσίμων εις τήν συνάρτη

σαν καταναλώσεως, οσάκις ή παράμετρος της μεταβλητής ταύτης 

ελάμβανε στατιστικώς σημαντικήν τιμήν. Έ ν προκειμένω έγένετο 

ή σκέψις, δτι ή μεταβλητή αύτη αποτελεί δείκτη ν του επιπέδου 

ενός «μονίμου εισοδήματος» ήτοι μέτρον οικονομικής καταστά

σεως μακροχρονιωτέρας φύσεως, έν συγκρίσει προς το τρέχον 

εισόδημα. 

Τα ρευστά διαθέσιμα ώρίσθησαν ως το σύνολον τών καταθέσεων 

ταμιευτηρίου, προθεσμίας, και λοιπών καταθέσεων εις Τράπεζας 

καί έτερα πιστωτικά 'ιδρύματα, συν τή έκτος του τραπεζικού συ

στήματος νομισματική κυκλοφορία. Καίτοι τα σχετικά στοιχεία 

περιλαμβάνουν δεσμευμένας καταθέσεις και τοιαύτας Δημοσίων 

'Οργανισμών (περιλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου καί της 

'Αμερικανικής Αποστολής), ποσοστον περίπου 93% του συνόλου 

αποτελεί ελεύθερα ρευστά εις χείρας ιδιωτών. Δεν κατέστη δυ

νατός ό διαχωρισμός τών επιχειρηματικών εκ τών οικογενειακών 

διαθεσίμων, ούτω δε τα σχετικά αποτελέσματα τών εκτιμήσεων 

δέον όπως ερμηνευθούν αναλόγως. 

Τα στοιχεία, άτινα έχρησιμοποιήθησαν κατά τον ύπολογισμον 

τών συναρτήσεων καταναλώσεως, δίδονται είς τον Πίνακα 2.1. 

Παρατηρείται, οτι άπασαι αϊ σειραί άρχονται άπο του έτους 1951, 

δια να καταστή δυνατή ή λήψις τής πρώτης τιμής μέ χρονικην 

ύστέρησιν εκ του 1950, καί ούτω να άποφευχθή ή χρήσις στοι

χείων έκ τής ανωμάλου αμέσου μεταπολεμικής περιόδου. Έ κ τών 

στοιχείων τούτων καταφαίνεται ή επελθούσα μεταβολή εις την 

σύνθεσιν τής δαπάνης καταναλώσεως εντός τής ένδεκαετοϋς πε

ριόδου. CH στροφή έκ τών ειδών διατροφής, καί ετέρων αγαθών 

πρώτης ανάγκης εις ετέρας μορφάς δαπάνης — ιδία εις διαρκή 

αγαθά καί υπηρεσίας — καίτοι δεν είναι μεγάλη, είναι χαρακτηρι

στική του ταχέως ανερχομένου βιωτικου επιπέδου. Τα υπ' όψιν 

στοιχεία αποκαλύπτουν ωσαύτως έ'ντονον μεταβολήν τής σχέσεως 

μεταξύ ρευστών διαθεσίμων καί εισοδήματος. Ή μεταβολή αύτη 

πιθανώς αντανακλά τήν άποκατάστασιν τής εμπιστοσύνης του κοι-

27 



νου προς τήν οίκονομίαν και τήν σταθερότητα αυτής, μετά την δια-

ταραχήν και τον εντονον πληθωρισμον της προηγηθείσης δεκαε

τίας. Ή τοιαύτη ταχεία βελτίωσις του οικονομικού κλίματος έσχεν 

αναμφιβόλως ουσιώδη έπίδρασιν επί του ύψους και της κατανομής 

τών καταναλωτικών δαπανών. Ελπίζεται δτι ή έπίδρασις αΰτη 

επί της ζητήσεως θα μετρηθή μερικώς δια της παραμέτρου της 

μεταβλητής τών ρευστών διαθεσίμων. 

Η χρησιμοποιούμενη εις τάς συναρτήσεις σχετική τιμή είναι ό 

λόγος του εμμέσου (implicit) άποπληθωριστικοΰ δείκτου εκά

στης κατηγορίας αγαθών προς τον τοιούτον της συνολικής κατα

ναλώσεως. Δοθέντος δτι αϊ δαπάναι δι' ε'ίδη διατροφής αποτελούν 

σχεδόν το ήμισυ του συνόλου της καταναλωτικής δαπάνης, δεν 

δυνάμεθα να άναμένωμεν σημαντικας μεταβολάς τής σχετικής τι

μής τών ειδών τούτων. Άλλα και αϊ λοιπαί σειραί τών σχετικών 

τιμών εμφανίζουν μόνον μικράς και ακανόνιστους μεταβολάς, ούτω 

δε δεν εκπλήττει ή διαπίστωσις δτι δέν συμβάλλουν ουσιωδώς εις 

τήν άνάλυσιν τής ζητήσεως, πέραν τής θετικής συσχετίσεως με

ταξύ τών τάσεων τών τιμών καί του εισοδήματος, ήτις επίσης εί

ναι αμφιβόλου σημασίας. 

Κατανάλωσις Είδων Διατροφής 

Αϊ εξ διάφοροι μορφαί τής συναρτήσεως ζητήσεως ειδών δια

τροφής του Πίνακος 2.2 δίδουν τελείως διαφόρους εκτιμήσεις τής 

επιδράσεως του διαθεσίμου εισοδήματος έπί τής καταναλώσεως. 

Η μικρότερα τιμή τής οριακής ροπής προς κατανάλωσιν — μικρό

τερα του 0,09 — απαντάται εις τάς συναρτήσεις (2) καί (3), αϊ 

όποΐαι συγχρόνως περιλαμβάνουν τήν κατανάλωσιν ειδών διατρο

φής τής προηγουμένης περιόδου ώς άνεξάρτητον μεταβλητήν. 'Εάν 

τοΰτο ληφθή υπ' δψιν καί έπενεχθουν αϊ σχετικαί διορθώσεις, άπα-

σαι αϊ μορφαί δεικνύουν το αυτό μέγεθος μακροχρονίου οριακής 

ροπής προς κατανάλωσιν. 
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Έ π ί παραδείγματι, ή έξίσωσις (2): 

Χ = 4,52 + 0,087 Υ + 0,666 Χ 

t-1 

δύναται να γραφή ώς: 

Χ - 0,666 Χ = - 4,52 + 0,087 Υ. 

t t-1 

Αύτη αποτελεί δυναμικήν έξίσωσιν, της οποίας ή θέσις ισορ

ροπίας παριστά την μακροχρόνιον σχέσιν μεταξύ εισοδήματος και 

καταναλώσεως. Θέτοντες την τιμήν ισορροπίας Χ„ τόσον 
Ο 

δια την Χ„ 6σον και δια τήν Χ„ , έ'χομεν 

t Vi 
X f -0,666 X f = 4,52 + 0,087 Y 

ο ο 

0,334 X f = 4 , 5 2 + 0,087 Y 

ο 

X f = 13,6 + 0,261 Y. 

ο 

Οΰτω, ή θέσις ισορροπίας της έξισώσεως (2) εμφανίζει όριακήν 

ροπήν προς κατανάλωσιν ίσην προς 0,261, τιμήν συμφωνούσαν 

επαρκώς προς τάς τοιαύτας των άλλων μορφών. 

Όμοίως, ή ύποδηλουμένη υπό της έξισώσεως (3) ισορροπία εί

ναι X f = 9,6 + 0,162 Υ + 7,74 Ρ Σημειωθήτω έν τούτοις, βτι 

ο 
ακόμη και έν ισορροπία, ή οριακή ροπή προς κατανάλωσιν εις τήν 

έξίσωσιν (3) εϊναι κατάτι μικρότερα τών άλλων. Τούτο οφείλεται εις 

τήν έντονον ένδοταξικήν συσχέτισιν μεταξύ της σχετικής τιμής τών 

τροφίμων (Ρ.) και του εισοδήματος, συνεπεία της οποίας, μέρος 

του εισοδηματικού αποτελέσματος απορροφάται υπό της θετικής 

συσχετίσεως τών σχετικών τιμών προς τήν ζήτησιν ειδών δια

τροφής. "Αξιον σημειώσεως τυγχάνει, δτι ή σημασία της θε

τικής ταύτης συσχετίσεως τιμών και καταναλώσεως εξαρτάται 

έκ τής έν τη εξισώσει παρουσίας της μεταβλητής μέ χρονικήν 
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ύστέρησιν Χ„ , ελλείπει δε εκ των εξισώσεων (4) και (6), δπου 

t-1 
παραλείπεται ή ως άνω μεταβλητή. Έ ξ άλλου, ή εισαγωγή της 

πραγματικής τιμής των ρευστών διαθεσίμων — ως εις τ α ς εξισώ

σεις (5) και (6) — ουδόλως δίδει στατιστικώς σημαντικον συν-

τελεστήν. "Οθεν, απεφασίσθη ή επιλογή τής έξισώσεως (1) ως 

τής πλέον καταλλήλου δια τήν έκτίμησιν τής ζητήσεως ειδών δια

τροφής, αναγνωριζομένου δτι ή έξίσωσις αύτη παραλείπει τους 

τυχόν δυναμικούς παράγοντας, ενδέχεται δε να υπερεκτιμά τήν 

ΠΙΝΑΞ 2.2 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Ειδών Διατροφής a 

Συντελεστής έπί 

Διαθεσίμου Καταναλώσεως Σχετικής "Τψους 

Σταθερά Εισοδήματος τροφίμων τιμής Ρευστών R' 

μέ ύστέρησιν τροφίμων Διαθεσίμων 

1* 

2 

3 

4 

5 

6 

a 

9,883 

4,520 

5,276 

8,918 

1,977 

-0,905 

.) Τόσον 

(Υ) 

0,288 

(0,017) 

0,087 

(0,013) 

0,089 

(0,011) 

0,226 

(0,018) 

0,341 

(0,040) 

0,344 

(0,043) 

ενταύθα, δσον 

(ΧΜ) 

— 

0,666 

(0,113) 

0,452 

(0,128) 

— 

— 

( P f ) 

— 

— 

4,244 

( 1,811) 

4,244 

( 5,013) 

— 

8,856 

(12,734) 

(ki) 

— 

— 

— 

— 

-0,092 

(0,066) 

-0,109 

(0,072) 

0,966 

0,993 

0,995 

0,965 

0,969 

0,967 

και εις όλόκληρον τήν παροΰσαν έργασίαν, τά 

εντός παρενθέσεως στοιχεία παριστούν τυπικά σφάλματα εκτιμήσεως. 

*Προτιμηθεΐσα μορφή. 
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βραχυχρόνιον έπίδρασιν του εισοδήματος επί της καταναλώσεως 

τροφίμων. 

Ζήτησις Καπνού 

Ή κατανάλωσες καπνού ήρευνήθη κεχωρισμένως λόγω της 

σπουδαιότητος του εν λόγω προϊόντος ως αντικειμένου φορολογίας. 

Αί τρεις πρώται μορφαι της έξισώσεως, α'ίτινες δίδονται εις τον 

Πίνακα 2.3, είναι συνεπείς, έξεταζόμεναι εις τάς θέσεις ισορρο

πίας αυτών. Ή έξίσωσις (2) ύποδηλοΐ μακροχρόνιον όριακήν ρο-

πήν προς κατανάλωσιν ίσην προς 0,015, ένω ή θέσις ισορροπίας 

ΠΙΝΑΞ 2.3 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Καπνοϋ 

Συντελεστής επί 

Καταναλώσεως Σχετικής "Τψους 
Καπνών μέ τιμής Ρευστών R' 

χρον. καπνού Διαθεσίμων 
ύστερη σιν 

<Xt-l) <Ρί/Π> ( L -l) 

1 

2 

3 

4 

5* 

6 

0,953 

0,285 

0,297 

0,398 

1,181 

1,161 

0,013 
(0,001) 
0,005 

(0,002) 

0,004 
(0,005) 
0,012 

(0,006) 
0,007 

(0,002) 

0,007 
(0,002) 

— 

0,669 
(0,195) 
0,662 
(0,208) 

— 

— 

— 

— 

— 

0,050 
(0,166) 
0,050 

(0,245) 

— 

0,195 
(0,164) 

— 

— 

— 

— 

0,011 
(0,004) 
0,011 

(0,004) 

0,918 

0,963 

0,958 

0,909 

0,958 

0,952 

*Προτιμηθεϊσα μορφή. 
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της (3) δίδει όριακήν ροπήν προς κατανάλωσαν ίσην προς 0,012. 

Παρατηρείται και πάλιν θετική συσχέτισις μεταξύ της σχετικής 

τιμής και τής ζητήσεως καπνού, καίτοι εις τήν παροΰσαν περί

πτωσιν ή μεταβλητή δέν υπεισέρχεται εις τήν παλινδρόμησιν κατά 

τρόπον στατιστικώς σημαντικόν, ακόμη και όταν ή ζήτησις με 

χρονικήν ύστέρησιν περιλαμβάνεται και αΰτη εις τήν έξίσωσιν. 

'Απεφασίσθη ή αποδοχή τής (5) ώς προτιμητέας εκτιμήσεως. Ε ν 

δέχεται ή μεταβλητή των ρευστών διαθεσίμων εις τήν (5) να μή 

άποτελή μέτρον τής επιδράσεως τής ρευστότητος, άλλα μάλλον 

ενδειξιν της μακροχρονίου οικονομικής καταστάσεως και συμπε

ριφοράς ατόμων, κατ' άντιδιαστολήν προς τήν πλέον άμεσον κατά-

στασιν, ήτις κατοπτρίζεται εις το έτήσιον εισόδημα. 

Κατανάλωσις Ειδών Ενδυμασίας, 

Υποδήσεως καί Έτερων Είδων Προσωπικής Χρήσεως 

Ώ ς ορίζεται εις τους 'Εθνικούς Λογαριασμούς, ή δαπάνη δι' 

είδη ενδυμασίας περιλαμβάνει τήν προμήθειαν ετοίμων ενδυμά

των καί υφασμάτων προς κατασκευήν ενδυμασιών επί παραγγε

λία, άλλα δέν περιλαμβάνει τήν δαπάνην κατασκευής (ραπτικά) 

των έν λόγω ενδυμασιών, καθ' όσον αύτη θεωρείται τμήμα τής 

δαπάνης δι' υπηρεσίας. Παρά ταΰτα, τα είδη ενδυμασίας καλύ

πτουν 14% τής συνολικής προσωπικής δαπάνης. 

Αϊ διάφοροι μορφαί τής συναρτήσεως ζητήσεως ειδών ενδυμα

σίας δίδονται εις τον Πίνακα 2.4. Μακροχρονίως, ή οριακή ροπή 

προς κατανάλωσιν δια τήν ώς άνω κατηγορίαν αγαθών ανέρχεται 

εις 0,12 περίπου, ώς δεικνύεται υπό τής (1) καί (4) καί τών τι

μών ισορροπίας, αίτινες ύποδηλοΰνται εις τάς (2) καί (3). Δια 

τής εισαγωγής τής μεταβλητής τών ρευστών διαθεσίμων, ή ροπή 

αυτή μειοΰται ελαφρώς εις 0,09 εις τάς (5) καί (6). Καίτοι αϊ 

τιμαί υπεισέρχονται εις τήν παλινδρόμησιν μέ άρνητικον ση μείον, 

οι συντελεσταί δέν διαφέρουν σημαντικώς του μηδενός, ή δέ έξί-

σωσις (5) επελέγη ώς προτιμητέα μορφή. 
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ΓΠΝΑΞ 2.4 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Είδών Ενδυμασίας 

Συντελεστής έπί 

Δαπανών δι5 "Υψους _, 
εϊδη ενδυ- Σχετικής Ρευστών R' 
μασίας μέ Τιμής ειδών Διαθεσίμων 
χρονικήν ενδυμασίας μέ χρονικήν 

ύστέρησιν ύστέρησιν 

(Xc-1> (Pc/n) (L-l) 

1 —1,073 

2 0,507 

3 2,749 

4 8,931 

5* 2,053 

6 4,403 

0,119 
(0,008) 
0,079 

(0,022) 
0,084 

(0,023) 
0,114 

(0,011) 
0,092 

(0,017) 
0,093 

(0,018) 
*Προτιμηθεΐσα μορφή. 

— 

0,383 
(0,199) 
0,281 

(0,230) 
— 

— 

— 

-1,827 
(2,006) 
-1,827 
(2,312) 

— 

-2,270 
(2,001) 

" 

— 

0,047 
(0,028) 
0,035 

(0,031) 

0,961 

0,970 

0,970 

0,960 

0,968 

0,960 

Διαρκή 'Αγαθά Οικιακής Χρήσεως 

Αϊ καταναλωτικού δαπάναι δια διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως 

έθεωρήθησαν συνάρτησις τής μέ ύστέρησιν συνολικής άξιας των 

πωλήσεων τοιούτων αγαθών άπο του 1950 καΐ εντεύθεν. Το μέ

γεθος τοΰτο έχρησιμοποιήθη ως υποκατάστατος μεταβλητή δια το 

υπάρχον απόθεμα τούτων. Έ ν τούτοις, ή τάσις δια δαπανάς εις 

διαρκή αγαθά οικιακής χρήσεως έπεταχύνθη μέ τοιούτον ρυθμόν, 

ώστε το εις χείρας των καταναλωτών συσσωρευθέν απόθεμα εμ

φανίζει μεγαλυτέραν θετικήν συσχέτισιν προς τήν δαπάνην, παρ' 

δσον το εισόδημα. Οοτω, εις τάς εξισώσεις (2) και (3) του πί-

Διαθεσίμου 
Σταθερά 

Εισοδήματος 

(Υ) 

3 
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νακος 2.5, λαμβάνομεν σημαντικώτατονθετικονσυντελεστήνείςτήν 

μεταβλητήν του αποθέματος, ένω ουδέν τοιούτον συμβαίνει εις την 

περίπτωσιν του εισοδήματος. Δοθέντος δμως, 6τι εϊχεν άποφασι-

ΠΙΝΑΞ 2.5 

Συναρτήσεις Ζητήσε(ος Διαρκών 'Αγαθών Οικιακής Χρήσεως 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

Συσσωρευθεισών Σχετικής "Τψους 

Δαπανών Τιμής . ,, , uuKHAvu/y * w..,^ Ρ ε υ σ τ ώ ν 
Διαθεσίμου „ Γ , » Α Λ / ο$ 

Σταθερά , δια Διαρκή Διαρκών Αγα- Διαθεσίμων Κ 
Εισοδήματος >Α γ αθάΟίκια- θών Οίκια- μέχρον. 

κής Χρήσεως κής Χρήσεως ύστέρησιν 

(Υ) (Σ. (Ρ 
d/ i r 

(L 
- 1 ' 

1 -0,426 

2 1,245 

3 1,122 

4 -0,438 

5* 0,316 

6 -0,424 

0,054 
(0,004) 

0,010 
(0,012) 
0,006 

(0,018) 
0,054 

(0,019) 
0,033 

(0,006) 
0,026 

(0,009) 

*Προτιμηθεϊσα μορφή 

— 

0,061 
(0,017) 
0,067 

(0,025) 

— 

— 

— 

— 

0,028 
(0,049) 
0,009 

(0,503) 

" 

1,018 
(0,905) 

— 

— 

0,036 
(0,010) 
0,050 
(0,016) 

0,955 

0,980 

0,978 

0,949 

0,981 

0,982 

σθή δπως άποφεύγωνται αί περιέχουσαι δυναμικούς παράγοντας 

μορφαί συναρτήσεων, επελέγη ή έξίσωσις (5). 

Δαπάναι Κατοικίας 

e H κατηγορία τών δαπανών κατοικίας περιλαμβάνει εύρεΐαν ποι-

κιλίαν υπηρεσιών και απλών καταναλωτικών αγαθών δια του συν-
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δυασμου των κονδυλίων των Εθνικών Λογαριασμών διά «μισθώ

ματα καί δαπανάς υδρεύσεως», «καύσιμα καί φωτισμον» και «δα

πανάς κατοικίας». Τ α αποτελέσματα εμφαίνονται εις τον πίνακα 

2.6. Ώ ς εις τάς προηγουμένας εξισώσεις, ή εισαγωγή της δαπάνης 

μέ χρονικήν ύστέρησιν ως δυναμικής μεταβλητής έπέφερεν έ'ν-

ΠΙΝΑΞ 2.6 

Συναρτήσεις Ζητήσεως δια Δαπανάς Κατοικίας 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς έ π ί 

Διαθεσίμου Δαπανών Σχετικής Τι- "Τψους 
Σταθερά Εισοδήματος Κατοικίας Τιμής Δαπα- Ρευστών Δια- R 2 

(Υ) μέύστέ- νών κατοικίας θεσίμων μέ 
ρησιν ύστέρησιν 

«Va» 'V <V 
-1,459 0,147 

(0,009) 
0,962 

0,999 2 -0,295 0,019 0,956 - _ 

(0,008) (0,061) 
3 -0,295 0,019 0,957 0,0002 _ 0 998 

(0,044) (0,072) (0,259) 
4 -1,459 0,147 - 0,0002 - 0 957 

(0,225) (1,356) 
5* 0,565 0,091 _ _ 0,098 0,989 

(0.012) ( 0 )020) 
6 -1,269 0,072 _ 2,738 0,124 0,987 

(0,018) (1,906) (0,028) 
*Προτιμηθεΐσα μορφή. 

τονον μείωσιν του ύπολογισθέντος συντελεστού διαθεσίμου εισο

δήματος. ^'Αντιθέτως Ομως προς τάς άλλας συναρτήσεις ζητήσεως, 

αί τιμαί ισορροπίας των δυναμικών εξισώσεων, αί όποΐαι ύποδη-

λοΰν τήν μακροχρόνιον έπίδρασιν του εισοδήματος έπί της κατα

ναλώσεως, είναι ασυνεπείς προς τας τιμάς τάς λαμβανομένας έκ 

της «βραχυχρόνιου» συναρτήσεως ζητήσεως, ήτις περιέχει μόνον 

το εισόδημα ως άνεξάρτητον μεταβλητήν. 
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Ή έξίσωσις (2) ύποδηλοΐ θέσιν ισορροπίας διδομένην υπό της 

X h e = - 0,295 + 0,0187 Υ + 0,956 Χ ^ ^ 

έξης X h e = - 6 , 7 + 0,432 Υ. 

Αϊ τιμαί ισορροπίας, αίτινες ύποδηλοΰνται υπό της (3), είναι 

σχεδόν δμοιαι προς τάς της (2), άλλα τόσον ή (2) δσον και ή (3) 

ύποδηλουν μακροχρόνιων όριακήν ροπήν προς κατανάλωσα σχε

δόν τριπλασίαν της διδομένης υπό της (1 ). 

Έ ν τούτοις, ώς εις πασαν άλλην περίπτωσιν, ή προτιμηθεΐσα 

μορφή αποκλείει τόσον τους δυναμικούς παράγοντας, δσον καί την 

μεταβλητήν τών τιμών με τον ασταθή καί στατιστικώς άσήμαν-

τον συντελεστήν της. 

Έτεροι Ύπηρεσίαι 

Αί καταναλωτικαί δαπάναι δι' «ετέρας υπηρεσίας» αντιπροσω

πεύουν μίαν ένοποίησιν τών εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς κον

δυλίων «'Ατομικός Εύπρεπισμος καί 'Ιατρική Περίθαλψις)), «Με-

ταφοραί», «Έπικοινωνίαι», «Αναψυχή», «Μόρφωσις καί Έ κ -

παίδευσις» καί «Διάφοροι Ύπηρεσίαι». Καίτοι το πλείστον τών 

ανωτέρω κονδυλίων άφορα εις υπηρεσίας, τα σχετικά στοιχεία πε

ριλαμβάνουν καί δαπανάς δι' αγαθά άλλων κατηγοριών. Έ π ί πα

ραδείγματι, αί υπό καταναλωτών άγοραί ιδιωτικών επιβατικών 

αυτοκινήτων περιλαμβάνονται ώς τμήμα του κονδυλίου «Μεταφο-

ραί». Εις τον πίνακα 2.7, αί συναρτήσεις (2) καί (3), αίτινες πε

ριέχουν δυναμικούς παράγοντας, ύποδηλουν μακροχρόνιους όρια-

κάς ροπάς προς κατανάλωσιν 'ίσας προς 0,197 καί 0,221 αντιστοί

χως, εϊναι δε αρκούντως συνεπείς προς το 0,173 της (1). Ή μετα

βλητή τών τιμών υπεισέρχεται εις τάς εξισώσεις (3), (4) καί (6) 

με στατιστικώς άσήμαντον άρνητικον σημεΐον. Ή προτιμηθεΐσα 

μορφή (5) εμφανίζει όριακήν ροπήν καταναλώσεως Ι'σην προς 0,12 

καί στατιστικώς σημαντικήν συσχέτισιν μεταξύ της καταναλώσεως 

υπηρεσιών καί τών ρευστών διαθεσίμων. 
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ΠΙΝΑΞ 2.7 

Συναρτήσεις Ζητήσεως 'Υπηρεσιών 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς έ π Ι 

Διαθεσίμου Δαπανών "Τψους 
Εισοδήματος δι"Τπη- Σχετικής Ρευστών Δια- _ 2 

Σταθερά (Υ) ρεσίας μέ Τιμής θεσίμων μέ R 
ύστέρησιν 'Υπηρεσιών χρονικήν 

ύστέρησιν 

1 

2 

3 

4 

5* 

6 

-14,443 

- 2,955 

- 0,148 

- 2,199 

0,519 

2,724 

*Προτιμηθεϊσα 

0,174 
(0,010) 
0,049 

(0,031) 
0,055 

(0,040) 
0,179 

(0,038) 
0,119 

(0,018) 
0,109 

(0,037) 

μορφή. 

s-1 

— 

0,752 
(0,184) 
0,750 

(0,196) 

— 

— 

<Ps> 

— 

-0,427 
(1,642) 
-0,426 
(2,704) 

— 

-1,777 
(5,387) 

( L-i» 

— 

0,095 
(0,029) 

0,108 
(0,051) 

0,966 

0,988 

0,986 

0,961 

0,984 

0,982 

Άνακεφαλαίωσις 

Εξισώσεων Ζητήσεως Καταναλωτικών Αγαθών 

Ai Ιξ προτιμηθεΐσαι εξισώσεις ζητήσεως καταναλωτικών αγα

θών άνακεφαλαιουνται εις τον πίνακα 2.8. 

ΠΙΝΑΞ 2.8 

"Εξισώσεις Ζητήσεως 

(Οί εντός παρενθέσεως αριθμοί είναι τυπικά σφάλματα εκτιμήσεως. Τα εν

τός αγκυλών στοιχεία είναι συντελεσταΐ μερικού προσδιορισμού. Τα R 
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είναι δ συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού διωρθωμένος δια βαθμούς 
έλευθεριότητος). 

Gj Είδη Διατροφής 

Χ { = 9,883 + 0,288 Y R 2 = 0,966 

(0,017) 
[0,966] 

C2 Καπνός 

Χ = 1,181 + 0,007 Υ + 0,011 L Λ R 2 = 0,958 
Ι - 1 

(0,002) (0,004) 

[0,48] [0,48] 

C3 Εϊδη Ενδυμασίας 

Χ = 2,053 + 0,092 Υ + 0,047 L R 2 = 0,968 
C _1 

(0,017) (0,028) 
[0,83] [0,58] 

C4 Διαρκή 'Αγαθά Οικιακής Χρήσεως 

Χ = 0,316 + 0,033 Υ + 0,036 L R 2 = 0,981 

(0,006) (0,010) 
[0,77] [0,62] 

C5 Δαπάναι Κατοικίας 

Χ^ = 0,565 4- 0,091 Υ + 0,098 L R 2 = 0,989 

(0,012) (0,020) 
[0,86] [0,73] 

C6 Ύπηρεσίαι 

Χ = 0,519 + 0,119 Υ + 0,095 L R 2 = 0,984 

(0,018) (0,029) 
[0,85] [0,51] 

Ai ανωτέρω εξισώσεις καταναλώσεως εμφανίζουν έλαχίστας εκ

πλήξεις. Ό υψηλός συντελεστής ζητήσεως ειδών διατροφής είναι 

χαρακτηριστικός μιας οικονομίας, εις τήν οποίαν το ήμισυ περί

που των καταναλωτικών δαπανών ανήκει εις τήν κατηγορίαν τ α ύ -

την. Ό συντελεστής εισοδήματος εις τήν ζήτησιν ετέρων ύπηρε-
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σιών είναι ?σως περισσότερον απροσδόκητος, εν τούτοις όμως η 

υψηλή τιμή του είναι συνεπής προς τήν παρατηρουμένην εκ των 

δεδομένων στροφήν της καταναλώσεως προς τήν κατηγορίαν τών 

υπηρεσιών. 

ΓΠΝΑΞ 2.9 

Σύγκρισις Συντελεστών Παλινδρομήσεως ώς προς το Εισόδημα: 
Παλινδρομήσεις βάσει Χρονολογικών Σειρών και 'Αναλύσεως Δεδομένων 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών. 

' Α γ α θ ό ν 

Συντελεστής 
Παλινδρομήσεως 
Δαπάνης βάσει 

'Αναλύσεως Μικρο
οικονομικών δεδο

μένων 

Συντελεστής Παλινδρομήσεως 

ώς προς το Εισόδημα 

Βάσει αναλύσεως Βάσει Χρο-
Μικροοικονομικών νολογικών 

δεδομένων σειρών 

Είδη Διατροφής 0,306 
Καπνός 0,025 
Εϊδη 'Ενδυμασίας . . . . 0,154 
Διαρκή Οίκ. Χρήσεως . 0,048 
Δαπάναι Κατοικίας 0,170 

"Ετεραι 'Τπηρεσίαι . . . . 0,317 
Σ ύ ν ο λ ο ν 1,020a 

0,193 
0,016 
0,097 
0,030 
0,107 
0,200 
0,643 

0,288 
0,007 
0,092 
0,033 
0,091 
0,119 
0,630 

a) Οί συντελεσταΐ παλινδρομήσεως δαπάνης δέν δίδουν ακριβώς 1,000 
καθ' δσον δεν ύπελογίσθησαν όλοι έκ πανομοιότυπων δειγμάτων, οίίτε καθ' 
δμοιον τρόπον. 

Π η γ α ί : Οί συντελεσταΐ παλινδρομήσεως δαπάνης βάσει μικροοικονομι
κών δεδομένων προκύψαντες ώς γινόμενον της έλαστικότητος 
δαπάνης τών αντιστοίχων αγαθών επί τήν άναλογίαν της συνο
λικής δαπάνης δια το εν λόγω αγαθόν, ώς δίδονται ύπο Κ. Κε-
βορκ είς τον πίνακα 11, σελίς 100 της αναφερθείσης μελέτης. 
Μετά ταΰτα οί συντελεσταί παλινδρομήσεως δαπάνης έπολλα-
πλασιάσθησαν επί 0,621 προς μετατροπήν των είς συντελεστάς 
παλινδρομήσεως ώς προς το εισόδημα, δυναμένους να συγκρι
θούν προς τους προκύπτοντας εκ τών παλινδρομήσεων βάσει 
χρονολογικών σειρών. 

Ή ολική οριακή ροπή προς κατανάλωσιν δύναται να ύπολογι-
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σθή ως άθροισμα τών επί μέρους συντελεστών εισοδήματος. Το 

αποτέλεσμα ισούται προς 0,630 και κείται εντός του εύρους της 

παραμέτρου, ως τοΰτο έχει διαμορφωθή εκ παρεμφερών ερευνών 

εις άλλας χώρας. Ή κανονική σχέσις μεταξύ αυξανομένου εισοδή

ματος καί της συσσωρεύσεως ρευστών διαθεσίμων σημαίνει, δτι, 

ως εις τήν περίπτωσιν ετέρων χωρών, ή μακροχρόνιος οριακή ροπή 

προς κατανάλωσιν είναι μεγαλύτερα της βραχυχρόνιου τοιαύτης. 

Επί σκοπώ τελικού ελέγχου της αξιοπιστίας τών αποτελεσμά

των, οι συντελεσταί εισοδήματος του πίνακος 2.8 συγκρίνονται 

προς τους ληφθέντας δι' αναλύσεως μικροοικονομικών δεδομένων 

εκ της διεξαχθείσης το 1957 - 58 δειγματοληπτικής έρεύνης 

επί τών οικογενειακών προϋπολογισμών. Τα συλλεγέντα υπό της 

Ε.Σ.Τ.Ε. στοιχεία άνελύθησαν διεξοδικώς υπό του Δρος Κ. Κε-

βόρκ1. Ή σύγκρισις τών στοιχείων δίδεται εις τον πίνακα 2.9. 

Δοθέντος δτι ό Δρ. Κεβορκ έστερεϊτο αξιόπιστων στοιχείων περί 

του εισοδήματος, οι υπολογισμοί του παριστούν τήν σχέσιν με

ταξύ δαπάνης δι' έκάστην επί μέρους κατηγορίαν αγαθών καί συν

ολικής δαπάνης έφ' δλων τών καταναλωτικών αγαθών. "Ινα κατα-

στη συγκρίσιμος προς τους συντελεστάς εισοδήματος του ημετέ

ρου πίνακος, εκάστη δαπάνη έπολλαπλασιάσθη επί 0,631, ήτοι τήν 

«όλικήν» όριακήν ροπήν προς κατανάλωσιν ως εξετέθη ανωτέρω. 

Εις τήν πρώτην στήλην του πίνακος 2.9 δίδεται ό συντελεστής 

παλινδρομήσεως δαπάνης, ως ύπελογίσθη υπό του Δρος Κερβόρκ. 

Οί αριθμοί ούτοι παριστούν τήν έκτιμωμένην κατανομήν μονα

διαίας αυξήσεως του συνόλου τών οικογενειακών δαπανών μεταξύ 

τών εξ κατηγοριών δαπάνης. Έάν αί εν λόγω εκτιμήσεις προέκυ-

πτον εκ της αυτής πηγής, το σύνολον των θα ίσοΰτο προς 1,0. 

Δοθέντος δμως δτι ή μορφή της έξισώσεως έποίκιλλε εις τάς 

διαφόρους κατηγορίας δαπάνης, το σύνολον υπερβαίνει ελαφρώς 

το 1,0. 

Ι. 'Ίδε Κωνσταντίνου Κεβόρκ: «Πρότυπον 'Αστικής Καταναλώσεως èv 
'Ελλάδι και Διεθνείς Συγκρίσεις. Οικονομετρική Άνάλνσις βάσει Οικογε
νειακώς Προϋπολογισμών Δαπανών», Τράπεζα Ελλάδος, Άρχεΐον Μελε
τών καί Όμιλιών. 
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Εις τήν δευτέραν στήλην περιλαμβάνονται οι συντελεσταί παλιν

δρομήσεως ώς προς το εισόδημα, ως ούτοι ύπελογίσθησαν δια του 

πολλαπλασιασμού τών στοιχείων της πρώτης στήλης επί 0,630. 

Εις την τρίτην στήλην περιλαμβάνονται οι συντελεσταί παλινδρο

μήσεως ώς προς το εισόδημα, βάσει χρονολογικών σειρών, οϊτινες 

άντεγράφησαν εκ του πίνακος 2.8. 

Ώ ς εμφαίνεται εκ του πίνακος 2.9, τα μικροοικονομικά δεδομένα 

εμφανίζουν ελαφρώς χαμηλοτέραν όριακήν ροπήν προς κατανάλω-

σιν τροφίμων, και ελαφρώς μεγαλυτέραν όριακήν ροπήν προς πραγ

ματοποίησα δαπανών δι' ετέρας καταναλωτικάς υπηρεσίας. Έ ν 

τούτοις, έν τω συνόλω των, αί δύο σειραί υπολογισμών συμφω

νούν επαρκώς μεταξύ των. Δέον έν τούτοις να σημειωθη, δτι ή 

σχεδόν πλήρης συμφωνία μεταξύ τών αντιστοίχων αθροισμάτων 

τών δύο σειρών συντελεστών προκύπτει αυτομάτως εκ του γεγο

νότος, δτι το πραγματικον άθροισμα τών συντελεστών παλινδρο

μήσεως δαπάνης ισούται εξ ορισμού προς τήν μονάδα. Οΰτω, ή 

συμφωνία αυτή δεν πρέπει να θεωρηθη ώς ένδειξις, δτι συμφωνούν 

και τα αποτελέσματα μεταξύ των. 
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Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν Π Ι 

Η ΖΗΤΗΣΙΣ ΔΓ ΕΙΣΑΓΩΓΑΣ 

Λόγω της σπουδαιότητος του εξωτερικού εμπορίου δια την Έλ-

ληνικήν Οϊκονομίαν, αϊ είσαγωγαί έξητάσθησαν κατόπιν κατατά

ξεως των εις εξ κατηγορίας αγαθών. Αι είσαγωγαί βιομηχανικών 

προϊόντων διεχωρίσθησαν άπο τάς είσαγωγάς γεωργικών ειδών 

και διεκρίθησαν εις τα καταναλωτικά καί παραγωγικά αγαθά (ήτοι 

μηχανήματα, εξοπλισμός, βιομηχανοποιηθεΐσαι δλαι κ.ο.κ. ) Αι 

είσαγωγαί βιομηχανικών προϊόντων υπό του Δημοσίου έξητάσθη

σαν ως εξωγενής παράγων. Τα γεωργικά προϊόντα κατετάγησαν 

εις τεσσάρας κατηγορίας: Ζωικά προϊόντα καί ίχθύες, εδώδιμα 

έλαια, δημητριακά καί φυτικά προϊόντα, καί γεωργικά προϊόντα 

πολυτελείας. Αϊ είσαγωγαί γεωργικών προϊόντων δια λογιαριασμον 

του Δημοσίου συμπεριλήφθησαν εις τάς ίδιωτικάς είσαγωγάς, 

διότι, παρά το γεγονός δτι πραγματοποιούνται υπό του Κράτους, 

επηρεάζονται εν τελευταία αναλύσει υπό του ΰψους της εγχώριας 

παραγωγής καθ' ομοιον τρόπον ως και αϊ είσαγωγαί. 

Έ φ ' όσον ή ζήτησις δι5 εϊσαγωγάς είναι ελαστική εις τάς αυξο

μειώσεις τών τιμών τών εισαγομένων αγαθών, od σχετικαί τιμαί 

τούτων συμπεριελήφθησαν εϊς τήν συνάρτησιν της ζητήσεως δι' 

εισαγωγάς. Δυστυχώς αί ένδοσυσχετίσεις, αίτινες χαρακτηρίζουν 

τα στοιχεία της περιόδου ταύτης, καθιστούν δυσχερή τον διαχωρι-

σμον της εισοδηματικής έλαστικότητος της ζητήσεως άπο τήν ελα

στικότητα τής ζητήσεως ως προς τάς τιμάς. Έν δψει του γεγονό

τος τούτου έγένετο προσπάθεια διαχωρισμού του αποτελέσματος 

τών τιμών δια της εισαγωγής, εις τινας συναρτήσεις ζητήσεως, 

συντελεστών εισοδήματος προϋπολογισθέντων βάσει ετέρων στοι

χείων. Τα αποτελέσματα, ως θα ϊδωμεν κατωτέρω, είναι ένθαρ-
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ρυντικά άλλα πιθανώς μειωμένης ακριβείας και θα έδει να ληφθούν 

υπ' δψιν μόνον ώς μία έκ των μεθόδων αντιμετωπίσεως του προ

βλήματος. 

Προ της υποτιμήσεως της δραχμής αί είσαγωγαί ύπέκειντο εις 

πληθώραν άμεσων ελέγχων. Οΰτω τα στοιχεία της περιόδου προ 

του 1953 άπεκλείσθησαν έκ των υπολογισμών ώς στερούμενα ση

μασίας άπο στατιστικής απόψεως. Πέραν τούτου, παρέστη ανάγκη 

καταρτίσεως στατιστικών σειρών βάσει άλλων στοιχείων, δοθέν

τος δτι τα εις τους εθνικούς λογαριασμούς στοιχεία περί τών 

εισαγωγών δεν περιλαμβάνουν τάς λεπτομέρειας, αίτινες είναι 

άναγκαΐαι εις την παρουσαν μελέτην. Συνεπείς διαφορών εις τάς 

εννοίας, τάς πηγάς και τήν μεθοδολογίαν, τα ληφθέντα αποτελέ

σματα δεν δύνανται να συγκριθούν άπ* ευθείας προς τάς σειράς 

εξ ών προέκυψαν. 

Βιομηχανικά Καταναλωτικά 'Αγαθά 

Στοιχεία περί τής αξίας και του δγκου τών εισαγομένων βιο

μηχανικών καταναλωτικών αγαθών δίδονται εις τον πίνακα 3.1. 

Αί ποσοτικαί σειραί εις δραχμάς 1954 ύπελογίσθησαν δι' αθροί

σεως τών πραγματικών ποσοτήτων εις τιμάς 1954. Ή σειρά τών 

τιμών εισαγωγής αποτελεί τον «εμμεσον» άποπληθωριστικον δεί-

κτην, ύπολογιζόμενον ώς λόγον τής εις τρέχουσας τιμάς αξίας 

τών εισαγωγών προς την εις σταθεράς τιμάς τοιαύτην. 

Εις τον πίνακα 3.2 δίδονται τα αποτελέσματα έκ τριών μορφών 

παλινδρομήσεως. "Αξιον σημειώσεως τυγχάνει δτι ό συντελεστής 

τής μεταβλητής του εισοδήματος δέν επηρεάζεται έκ τής εισαγω

γής ή μή τής σχετικής τιμής εις τήν έξίσωσιν. Έ ξ άλλου, ή μετα

βλητή τής σχετικής τιμής ουδόλως άποκτα σημασίαν έκ τής εισ

αγωγής ή μή του εισοδήματος εις τήν έξίσωσιν. Είναι προφανές 

δτι, εις τήν περίπτωσιν ταύτην, ή αδυναμία μετρήσεως τής επι

δράσεως τών τιμών επί τών εισαγωγών δέν οφείλεται εις ένδοτα-

ξικήν συσχέτισιν. Οΰτω, ή μεταβλητή τής τιμής έγκατελείφθη και 
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επελέγη ως προτιμητέα μορφή ή παλινδρόμησες των εισαγωγών 

έπί του εισοδήματος καί μόνον. 

Βιομηχανικά Μή Καταναλωτικά 'Αγαθά 

Τα διδόμενα εις τον πίνακα 3.1 στοιχεία περί εισαγωγών μή 

καταναλωτικών αγαθών ύπελογίσθησαν δι' αφαιρέσεως τών εισ

αγωγών βιομηχανικών καταναλωτικών αγαθών έκ του συνόλου 

τών εισαγομένων βιομηχανικών προϊόντων. Δοθέντος δτι αϊ είσ-

αγωγαί βιομηχανικών μή καταναλωτικών αγαθών απαιτούνται 

αμέσως ως είσροαί εις τήν μεταποίησιν, αύται είναι άνελαστικαί 

ως προς τας τιμάς, ούτω δε παρελείφθη εξ ολοκλήρου ή μεταβλητή 

ΓΠΝΑΞ 3.1 

Ποσότης καί Τιμή Είσαγομένων Βιομηχανικών Καταναλωτικών 'Αγαθών 
καί Ποσότης Έτερων Είσαγομένων Βιομηχανικών 'Αγαθών, 1953-1960. 

(Έκτος εάν άλλως αναφέρεται, τα διδόμενα στοιχεία είναι είς δισεκατομμύ
ρια δραχμών είς τιμάς 1954) 

Εισαγόμενα Βιομηχανικά Κατά- Έ τ ε ρ α Κατανα-
ναλωτικα 'Αγαθά λωτικα Αγαθά 

Λτος . 
Ποσότης Δείκτης Τιμών 

( I M c ) ( 1 9 5 4 = 1 0 0 ) ( I M m ) 

( P lc) 

0,78 5,13 
1,00 1,25 
0,81 6,84 
0,81 6,68 
0,84 8,96 
0,81 10,20 
0,79 9,69 
0,78 10,90 

τών τιμών. Ή παλινδρόμησις τών είσαχθεισών ποσοτήτων L -

m 
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1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1,47 

1,98 

2,29 

2,63 

2,85 

2,99 

2,76 

3,01 



ΠΙΝΑΞ 3.2 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Είσαγομένων Βιομηχαν. Καταναλωτικών 'Αγαθών 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

Ι* 

2 

3 

Σταθερά 

-1,554 

4,244 

-2,881 

Διαθέσιμον 

Εισοδήματος 

(Υ) 

0,070 
(0,010) 

— 

0,075 
(0,012) 

Σχετικής Τιμής 

Είσαγομένων 
Βιομηχανικών 

'Αγαθών 

(Plc) 

— 

2,110 
(2,950) 
1,230 

(1,168) 

R 2 

0,861 

(a) 

0,864 

*Προτιμηθεϊσα μορφή. 
ο 

a) Tò R είναι άρνητικον κατόπιν αναπροσαρμογής δια το μέγεθος τοϋ 
δείγματος. 

βάσει της προστιθεμένης αξίας υπό της βιομηχανίας C* , έδωκε: 

L , = 0,695 G* - 2,500 R 2 = 0,919 
Mm ' m 

(0,078) 

Τοΰτο σημαίνει δτι, εις τήν όριακήν περίπτωσιν, êv δισεκατομ-

μύριον δραχμών προστιθεμένης αξίας εκ της βιομηχανίας συνοδεύε

ται υπό 0,695 δισεκατομ. εισαγομένου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, 

υλών κλπ. Ώ ς θα έδει να αναμένεται, τοΰτο εϊναι κατά τι μεγαλύ-

τερον της μέσης αναλογίας (0,53) τών τοιούτων εισαγωγών προς 

την προστιθεμένην άξίαν εκ της μεταποιήσεως. 

Είσαγωγαί Γεωργικών Προϊόντων, 
Ζωικών Προϊόντων και Ιχθύων 

Εις τον πίνακα 3.3 δίδονται στοιχεία περί τών είσαγομένων 

ζωικών προϊόντων και ιχθύων. Τα εϊδη τών είσαγομένων εις την 
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χώραν ζωικών προϊόντων και ιχθύων δέν αποτελούν άπλα υποκα

τάστατα της εγχωρίου παραγωγής, ή δέ ζήτησις εξαρτάται μάλ

λον εκ του διαθεσίμου εισοδήματος καί της σχετικής τιμής των 

εισαγομένων αγαθών παρά έκ τής εγχωρίου παραγωγής υποκατά

στατων προϊόντων. Ώ ς δεικνύουν τα αποτελέσματα του πίνακος 

ΙΗΝΑΞ 3.3 

Στοιχεία δια Ζήτησιν Εισαγωγών, Ζωικά Προϊόντα και Ίχθύες 

(Έκτος εάν άλλως αναφέρεται, τα στοιχεία παριστούν δισεκατομμύρια 
δραχμών εις τιμάς 1954). 

Έτος Είσαγωγαί Σχετική Τιμή Εισαγωγών 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

PAP) 

0,657 

0,661 

0,794 

1,036 

1,063 

1,026 

0,996 

0,993 

1,262 

(1954 =100) 

(P
A F
) 

1,23 

1,00 

0,81 

0,77 

0,83 

0,71 

0,76 

0,66 

0,67 

3.4, ή σχέσις τών εισαγωγών προς το εισόδημα καί τάς τιμάς 

μεμονωμένως λαμβανομένη είναι στατιστικώς σημαντική, άλλα, 

λόγω του υψηλού βαθμού συσχετίσεως μεταξύ εισοδήματος καί 

τιμών, καθίσταται αδύνατος ή λήψις αξιόπιστου αποτελέσματος έξ 

αμφοτέρων λαμβανομένων συγχρόνως. Ύ π ο τύπον δοκιμής, εισ

ήχθη ε'ις την παλιδρόμησιν (4) εις συντελεστής εισοδήματος υπό 

περιορισμόν. Οΰτω, ύπετέθη ότι ή εισοδηματική έλαστικότης ζη

τήσεως δια τα υπ' βψιν αγαθά είναι ή ιδία περίπου ως ή τοιαύτη 

δια τήν κατανάλωσιν τροφίμων εν γένει. Έ κ τούτου έπεται δτι 

ό συντελεστής εισοδήματος εις τήν έξίσωσιν τών εισαγωγών πρέ-
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πει να έ'χη την αυτήν σχέσιν προς τον συντελεστήν εισοδήματος 

δια τήν ζήτησιν ειδών διατροφής, ην έχουν τα εισαγόμενα ζωικά 

προϊόντα καί οι ίχθύες προς το σύνολον της καταναλώσεως τρο

φίμων. "Οταν ή αναλογία αυτή (3,4%) έφηρμόσθη εις το 0,288, 

ήτοι τον συντελεστήν εισοδήματος της έξισώσεως (1) τοΰ πίνα-

κος 2.2 ανωτέρω, προέκυψεν συντελεστής εισοδήματος εκ 0,01. 

Τα κατάλοιπα Ι Α „ — 0,01 Υ υπεβλήθησαν κατόπιν εις παλινδρό-

μησιν βάσει της τιμής και ευρέθη ή έξίσωσις (4) του πίνακος 3.4. 

ΠΙΝΑΞ 3.4 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Εισαγομένων Ζωικών Προϊόντων καί Ιχθύων 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς έ π ί 

1 

2 

3 

4* 

Σταθερά 

-0,297 

1,679 

0,018 

0,750 

Διαθεσίμου 
Εισοδήματος 

(Υ) 

0,021 
(0,003) 

— 

0,018 
(0,006) 
0,010 

(a) 

Σχετικής Τιμής 
Εισαγομένων 

Ζωικών Προϊόντων 
καί 'Ιχθύων 

(PAF> 

— 

-0,890 
(0,242) 
-0,153 
(0,282) 
-0,489 
(0,169) 

R 2 

0,847 

0,610 

0,830 

0,820 

*Προτιμηθεΐσα μορφή. 

a) Ό συντελεστής διαθεσίμου εισοδήματος είναι προκαθωρισμένος. 

Ό συντελεστής συσχετίσεως της τιμής προς τά έν λόγω κατά-

λοιπά παλινδρομήσεως ήτο R = 0,478, δπερ αποτελεί είδος τι 
συντελεστού μερικής συσχετίσεως, δστις μέτρα τήν έπιδρασιν της 
τιμής δεδομένου τοΰ εισοδήματος, Δι' άμφοτέρας τάς μεταβλη-
τάς λαμβανομένας όμου προκύπτει συντελεστής πολλαπλής συσχε-

—ο 
τίσεως R = 0,82. Συνεπεία τοΰ περιορισμού έπί τοΰ συντελε-
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στοΰ εισοδήματος, οδτος είναι ελαφρώς μικρότερος του R , δπερ 
δίδεται δια τάς μή περιορισθείσας μορφάς (1) και (3). Υπολογι
ζόμενη εις το σημεΐον των μέσων ή έλαστικότης ως προς την τι
μήν, ήτις δίδεται υπό της (4), ανέρχεται εις —0,43 περίπου. 

Γεωργικά Προϊόντα «Πολυτελείας» 

Ή κατηγορία των εισαγωγών ειδών πολυτελείας του πινακος 

3.5 περιλαμβάνει όπώρας και λαχανικά, οινοπνευματώδη ποτά, 

καπνον καί σάκχαριν. Ταύτα αποτελούν εϊδη προσωπικής κατανα

λώσεως και μελετώνται κατά τρόπον άνάλογον προς τον χρησι-

μοποιούμενον προκειμένου περί της ζητήσεως ζωικών προϊόντων. 

Συναντώμεν καί πάλιν, εις τάς εξισώσεις (2) καί (3) την περί

πτωσιν, καθ' ην τόσον το εισόδημα δσον καί αϊ τιμαί παρουσιά

ζουν στατιστικώς σημαντικήν συσχέτισιν προς τάς είσαγωγας 

δταν λαμβάνωνται κεχωρισμένως, άλλα λόγω του μεταξύ των υφι

σταμένου υψηλού βαθμού συσχετίσεως δέν δίδουν αξιόπιστα απο

τελέσματα δταν συνδυάζωνται εις την έξίσωσιν (3). "Οταν ό συν

τελεστής εισοδήματος περιωρίσθη, ώς εις την προηγουμένην περί-
—2 

πτωσιν, προέκυψεν ή έξίσωσις (4). Tò R = 0,498 μεταξύ τι
μών καί καταλοίπων (Ι. . — 0,008 Υ ) παριστά εϊδος τι μερικού 

—2 
R δια την τιμήν, άφοΰ ληφθή υπ' όψιν το εισόδημα. Ο συντε

λεστής πολλαπλής συσχετίσεως δια το εισόδημα καί τήν τιμήν 

όμοΰ ήτο 0,75 περίπου, ελαφρώς μεγαλύτερος (καθ5 δσον λαμβά

νεται υπ* 6ψιν το εισόδημα) του σχετιζομένου προς τήν έξίσωσιν 

(2) καί μεγαλύτερος, παρά τον περιορισμον του συντελεστού είσ-
~ ~~ 2 

οδήματος, του R της έξισώσεως (3), συνεπεία του μικρότε
ρου αριθμού τών βαθμών ελευθερίας εν σχέσει προς τήν τελευταίαν 
ταύτην έξίσωσιν. 

Λαμβανομένης ύπ' 6ψιν της μέσης τιμής καί ποσότητος, ό συν

τελεστής ύποδηλοΐ ελαστικότητα ϊσην προς — 0,66. Ώ ς θα έδει 
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ΠΙΝΑΕ 3.6 

Συναρτήσεις Ζητήσεως δια Εισαγόμενα Πολυτελή Γεωργικά Προϊόντα 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2 

3 

4* 

Σταθερά 

-0,264 

1,615 

1,155 

0,816 

Διαθεσίμου 

Εισοδήματος 

(Υ) 

0,017 

(0,005) 

— 

0,004 

(0,010) 

0,008 

(a) 

Σχετικής τιμής 

Εισαγομένων Πο

λυτελών Γεωργικών 

Προϊόντων 

( P LA> 

— 

-1,076 

(0,238) 
-0,833 

(0,609) 

-0,653 

(0,234) 

ο 
i r 

0,649 

0,735 

0,694 

0,750 

* Προτιμηθεϊσα μορφή. 
a) Ό συντελεστής διαθεσίμου εισοδήματος είναι προκαθωρισμένος. 

ΠΙΝΑΞ 3.8 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Εισαγομένων Φυτικών Προϊόντων 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2 

3* 

Σταθερά 

1,996 

0,963 

1,679 

'Εγχωρίου Παρα

γωγής Δημη

τριακών μέ χρο

νικήν ύστέρησιν 

(Dp-1> 

-0,135 

(0,130) 

— 

-(0,083) 

(0,147) 

'Αποθεμάτων 

Δημητριακών 

μέ χρονικήν 
ύστέρησιν 

(Vi* 

-0,286 

(0,245) 

-0,210 

(0,296) 

ÌT2 
R 

0,011 

0,049 

(a) 

•Προτιμηθεϊσα μορφή 

a) Tò R2 είναι άρνητικον κατόπιν αναπροσαρμογής δια βαθμούς ελευ

θερίας. 
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ΠΙΝΑΞ 3.7 

Τρέχουσα 'Αξία, "Ογκος και 'Αξία είς τιμάς 1954 των Εισαγομένων Φυτικών Προϊόντων μέ Εγχώρια 'Υποκατάστατα, 

Αεπτομέρειαι 1953 -1961. 

'Αξία = 1.000 δραχμαί 

"Ογκος = μετρ. τόννοι 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

1. Σίτος Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

2. 'Αραβόσιτος Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

Α ξ ί α 1954 . . . . 

3. Κριθή Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

4. Βρώμη Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

5. Έλαΐ07τυρηνες Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

6. Σιτάλευρον Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

7. "Ετερα "Αλευρα Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

8. Φασίολοι Τρέχουσα Άξια 

"Ογκος 

Α ξ ί α 1954 

9. Μπιζέλια Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

10. Άπωφλοιωμένη 

"Ορυζα Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

Α ξ ί α 1954 . . . . 

11. Φακαί Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

12. "Αμυλον Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

13. Κρόμμυα Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

14. Σκόρδα Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 

15. Τοματοπελτές Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

16. "Ετερα Γεωργικά 

Προϊόντα Τρέχουσα 'Αξία 

"Ογκος 

'Αξία 1954 . . . . 

Σύνολον Τρέχουσα 'Αξία 

Σύνολον 'Αξία 1954 

399.389 

180.922 

417.930 

9.427 

3.500 

8.537 

— 
— 
— 

6.050 

2.967 

5.694 

— 
— 
— 

11.182 

6.253 

30.152 

— 
— 
— 

69.309 

15.766 

85.452 

75 

8 

41 

6.515 

665 

4.713 

5.417 

1.324 

5.357 

1.398 

202 

1.350 

— 

22 

5 

71 

770 

101 

959 

17.554 

4.327 

8.715 

371.038 

160.625 

— 
7.863 

3.224 

— 
5.390 

2.507 

— 

— 
— 
— 

71 

22 

— 

3.554 

737 

— 

1 

— 
— 

44.732 

8.253 

— 

1.313 

252 

— 

26.522 

3.742 

— 

4.196 

1.037 

— 

2.053 

444 

— 

— 
— 

— 

136 

42 

— 

38 

4 

— 

24.392 

12.110 

— 

811.088 

326.154 

753.416 

23.877 

10.392 

25.346 

— 
— 
— 

16.359 

8.165 

15.669 

— 
— 
— 

1.118 

287 

1.384 

101 

6 

17 

44.430 

9.051 

49.056 

1.327 

248 

1.292 

18.433 

2.988 

21 .179 

6.639 

1.948 

7.882 

1 

2, 

19, 

8 

17 

.993 

437 

.021 

353 

99 

321 

7 

5 

47 

.636 

.735 

.592 

918.480 

376.674 

870.117 

33.225 

14.308 

34.897 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
3.672 

988 

5.764 

0.121 

3 

9 

49.739 

10.658 

57.766 

2.524 

480 

2.501 

26.183 

4.932 

34.958 

12.642 

3.915 

15.840 

2.072 

446 

2.062 

— 
— 

— 
87 

31 

100 

1.611 

209 

1.985 

46.678 

18.832 

37.928 

893.941 

368.474 

851.175 

65.663 

27.233 

66.421 

46.669 

23.027 

49.508 

— 
— 
— 
1.087 

471 

1.520 

38.098 

9.984 

48.143 

18.700 

6.156 

17.809 

38.935 

8.624 

46.742 

2.149 

411 

2.141 

53.750 

10.836 

76.806 

4.402 

1.061 

4.293 

2.352 

500 

2.312 

— 
— 

— 
180 

45 

146 

151 

16 

152 

36.432 

12.215 

24.601 

146.470 

68.246 

157.648 

162.729 

89.894 

219.251 

29.617 

20.929 

44.997 

12.707 

14.480 

27.787 

9.865 

4.068 

13.127 

137.404 

30.407 

147.623 

50.497 

11.821 

34.198 

28.148 

5.510 

29.864 

1.179 

236 

1.230 

62.944 

11.718 

83.057 

9.879 

1.509 

6.105 

2.624 

551 

2.547 

— 
— 

— 
447 

104 

336 

141 

13 

124 

3.123 

722 

1.454 

93.020 

43.697 

100.940 

103.933 

51.602 

125.857 

17.824 

9.952 

21.397 

2.216 

1.512 

2.902 

4.538 

1.554 

5.015 

127.556 

30.712 

148.093 

19.322 

5.333 

15.428 

44.972 

6.818 

36.954 

1.215 

237 

1.235 

35.412 

5.756 

40.798 

15.829 

1.984 

8.027 

2.384 

513 

2.372 

1.195 

617 

989 

166 

49 

159 

15 

2 

19 

14.481 

4.226 

8.511 

54.021 

19.714 

45.539 

96.937 

48.005 

117.084 

49.567 

24.616 

52.924 

2.003 

182 

349 

5.585 

2.018 

6.512 

93.006 

21.382 

103.104 

8.300 

2 .005 

5.800 

16.924 

2 .761 

14.965 

1.169 

216 

1.125 

19.591 

2.692 

19.081 

1.958 

229 

926 

1.960 

422 

1.951 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

321 

32 

304 

20.449 

8.270 

16.656 

65.835 

27.114 

62.633 

175.449 

95.519 

232.971 

89.216 

52.479 

112.830 

8.013 

4.372 

8.390 

9.535 

3.161 

10.201 

93.709 

24.203 

116.707 

23.268 

6.383 

18.466 

5.315 

1.064 

5.767 

6.261 

1.341 

6.987 

39.542 

8.635 

61.205 

1.902 

318 

1.287 

— 
400 

1.850 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

11.881 

3.262 

6.582 

527.108 491.299 945.356 1.097.034 1.202.509 657.774 484.078 371.791 529.926 

568.971 491.299 895.222 1.063.927 1.191.769 769.348 518.696 386.320 645.876 



να άναμένηται, οώτη είναι κατά τι μεγαλύτερα της αντιστοίχου 

έλαστικότητος δια κρέας και ιχθύς, πλην δμως εξακολουθεί να 

είναι άπροσδοκήτως χαμηλή, εάν ληφθή υπ' 6ψιν ή φύσις των 

αγαθών τούτων (πολυτελείας). 

Ή κατηγορία αύτη των εισαγωγών περιλαμβάνει δημητριακούς 

καρπούς και έτερα φυτικά προϊόντα, τών όποιων ή εισαγωγή εξαρ

τάται εν πολλοίς εκ του ύψους της εγχωρίου παραγωγής. 'Επί 

παραδείγματι, αί είσαγωγαί δημητριακών εκ του εξωτερικού εί

ναι αντιστρόφως ανάλογοι προς τήν έγχώριον παραγωγήν σίτου. 

Λεπτομερή στοιχεία εν προκειμένω δίδονται εις τον πίνακα 3.7. 

Αί εξισώσεις του πίνακος 3.8 αποτελούν παλινδρομήσεις τών είσα-

χθεισών ποσοτήτων ως προς τήν παραγωγήν τοΰ προηγουμένου 

έτους και τα υπάρχοντα εις το τέλος αυτού αποθέματα. Καίτοι οι 

συντελεσταί φέρουν άρνητικον ση μείον, αί μεταβληταί, τόσον με-

μονωμένως δσον καί εν συνδυασμώ, δεν δικαιολογούν πλήρως τάς 

μεταβολας τών εισαγωγών, ουδέ υπεισέρχονται εις τήν συνάρτη-

σιν με στατιστικώς σημαντικούς συντελεστας. 

Είσαγωγαί Εδωδίμων 'Ελαίων 

Δεδομένου δτι αί είσαγωγαί τοΰ ε'ίδους τούτου σχετίζονται απο

λύτως προς τήν έγχώριον παραγωγήν ελαιολάδου, αύται έξητά-

σθησαν δια της αυτής μεθόδου ως καί τα φυτικά προϊόντα. Τα 

βασικά στοιχεία εν προκειμένω εμφανίζονται εις τον πίνακα 3.9. 

Τα διδόμενα εις τον πίνακα 3.10 αποτελέσματα δεικνύουν τήν 

άναμενομένην άρνητικήν σχέσιν μεταξύ εισαγωγών καί εγχωρίου 

παραγωγής, άλλα μόνον ασθενείς καί στατιστικώς ασήμαντους 

συσχετίσεις. 

Άνακεφαλαίωσις Εξισώσεων Ζητήσεως Δι'Είσαγόμενα ' Αγαθά 

Αί τελικώς προτιμηθεισαι εξισώσεις ζητήσεως δι' εισαγόμενα 

αγαθά άνακεφαλαιοΰνται εις τον πίνακα 3.11. Λαμβανομένης υπ 
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ΠΙΝΑΕ 3.10 

Συναρτήσεις Ζητήσεως Είσαγομένων 'Εδωδίμων Ελαίων 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

Εγχωρίου Πάρα- 'Αποθέματος 

Σταθερά γωγης 'Ελαίου μέ Ελαίου μέ χρο-

χρονικήν ύστέ- νικήν ύστέρησιν 

ρησιν 

(Doil-l) tKoil-l) 

1 0,254 -0,110 
(0,088) 

2 0,114 — 

3* 0,214 -0,069 
(0,108) 

•Προτιμηθεΐσα μορφή. 

δψιν της σχέσεως μεταξύ της μεταποιητικής δραστηριότητος GJ^ 

και του διαθεσίμου εισοδήματος, ύποδηλουμένης εις τα αποτελέ

σματα του κεφαλαίου V, αϊ εξισώσεις αύται παρέχουν γενικήν όρια-

κήν ροπήν προς είσαγωγάς ϊσην προς 0,227 περίπου. Τούτο ση

μαίνει δτι μία αΰξησις εξ 1,0 δισεκατομμυρίου δραχμών ε'ις το 

διαθέσιμον εισόδημα τείνει να προκαλέση αΰξησιν 0,227 δισεκα

τομμυρίων εις το σύνολον των εισαγωγών. 

Ή έντονος αοτη οριακή ροπή προς είσαγωγας κατοπτρίζει το 

περιωρισμένον μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και τήν έξάρτη-

σιν αυτής εκ του διεθνούς εμπορίου. Ώ ς θα ϊδωμεν κατωτέρω, 

τοΰτο ενέχει μεγίστην σπουδαιότητα δια το μέγεθος τών διαφό

ρων πολλαπλασιαστών της ελληνικής οικονομίας. 

— 0,072 

-0,145 0,123 

(0,103) 
-0,108 0,040 
(0,120) 
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IM™ = -2.500 + 0,695 G* R 2 = 0,92 

IHNAS 3.11 

Προτιμηθεϊσαι Εξισώσεις Ζητήσεως Εισαγωγών 

(Οί έν παρενθέσει αριθμοί είναι τυπικά σφάλματα εκτιμήσεως. Οί εντός 

αγκυλών αριθμοί είναι συντελεσταί μερικής συσχετίσεως) 

(Ij ) Βιομηχανικά Καταναλωτικά 'Αγαθά 

I M c = -1,554 + 0,070 Y R 2 = 0,86 

(0,010) 

[0,86] 

(Ι2 ) "Ετερα Εισαγόμενα Βιομηχανικά Προϊόντα 
lìim =-2,500 +0,695 G*m 

(0,078) 

[0,92] 

(Is ) Κρέας και Ίχθύες 

I A F = 0,750 + 0,010 Υ -0,489 P A F R 2 = 0,82 

(0,169) 

[0,48] 

(Ι4 ) Πολυτελή Γεωργικά Προϊόντα 

I L A = 0,816 + 0,008 Υ -0,653 P L A R 2 = 0,75 

(0,234) 

[0,50] 

(Ι5 ) Φυτικά Προϊόντα δια τα όποια υπάρχουν Εγχώρια 

' Υποκατάστατα 

Ι ρ = 1,679-0,083 D p l -0,210 Κ ρ 1 R 2 = (a) 

(0,147) (0,296) 

[a] [a] 

(le ) Εδώδιμα "Ελαια 

I o ü = 0,214 -0,069 D o i M -0,108 K Q Ì M R2 = 0,04 

(0,101) (0,120) 

[a] [a] 

_2 
a) Tò R εϊναι άρνητικον κατόπιν διορθώσεως δια το μέγεθος τοϋ υπο

δείγματος. 

54 



Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν IV 

ΕΓΧΩΡΙΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Εις το παρόν οίκονομετρικον υπόδειγμα έγένετο χρήσις οκτώ 

κατηγοριών ιδιωτικών εγχωρίων επενδύσεων. Αϊ πρώται δύο απο

τελούν αυξήσεις τών αποθεμάτων τών βιομηχανικών και γεωργι

κών προϊόντων. Αϊ υπόλοιποι αφορούν εις επενδύσεις παγίου κε

φαλαίου ε'ις την γεωργίαν, την μεταποίησιν, τάς μεταφοράς, τον 

τομέα τών μεταλλείων, τάς υπηρεσίας και την στέγασιν. Αί δα-

πάναι του Δημοσίου δι' επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, α'ίτινες απο

τελούν το εν τρίτον περίπου του συνόλου, θεωρούνται εξωγενείς 

και περιελήφθησαν εις τάς κρατικάς δαπανάς δι' άγοράν αγαθών 

και υπηρεσιών εκ του ιδιωτικού τομέως. 

'Αποθέματα Βιομηχανικών Προϊόντων 

Έ κ ποικίλων λόγων απεδείχθη ανέφικτος ή έπισήμανσις μετα

βολών ε'ις τα ιδιωτικά αποθέματα βιομηχανικών αγαθών έκ τών 

περιεχομένων ε'ις τους Εθνικούς Λογαριασμούς στοιχείων περί 

αποθεμάτων, ιδιαιτέρα δε σειρά, εμφανιζόμενη εις τον πίνακα 4.1, 

συνετάγη έκ τών στοιχείων έρεύνης διεξαχθείσης υπό της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Καίτοι ή καλυπτόμενη υπό της σειράς ταύτης χρονική περίοδος 

(1954- 1960) και αϊ περιληφθεΐσαι επιχειρήσεις (μόνον αί άπα-

σχολουσαι εννέα ή περισσότερα άτομα ήρευνήθησαν) δέν Ικανο

ποιούν, τα συλλεγέντα στοιχεία έχρησιμοποιήθησαν ελλείψει πλη

ρέστερων τοιούτων. 
Αί επενδύσεις εις αποθέματα βιομηχανικών αγαθών, AS^, έμε-

λετήθησαν ως συνάρτησις του G* , ήτοι της προστιθεμένης αξίας 
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ΠΙΝΑΒ 4.1 

Σειραί δια την Συνάρτησιν 'Αποθεμάτων Βιομηχανικών 'Αγαθών 

(Δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954) 

'Έτος 

1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

ΜεταβολαΙ εις 

'Αποθέματα 

Προστιθεμένη 

'Αξία έκ 

Βιομηχανικών Προϊόντων Μεταποιήσεως 

(A Sm> 

0,35 

0,27 
0,52 
0,49 
0,43 
0,08 

(G*m> 

10,1 
10,8 
11,4 
12,5 
12,8 
13,9 

'Αποθέματα 

Βιομηχανικών 

Προϊόντων 

(Sm-1> 

3,05 
3,40 
3,67 
4,18 
4,67 
5,09 

Π η γ α ί : α) Ε.Σ.Τ.Ε.," Ερευνα Βιομηχανίας ('Αθήναι Έθνικον Τυπογρα-
φειον, Ετησίως). 

β) 'Εθνικοί Λογαριασμοί, Ύπουργεϊον Συντονισμού. 

έκ μεταποιήσεως, καΐ του S _., ήτοι του ΰψους των αποθεμάτων 

εις το τέλος του προηγουμένου έτους. Το τελευταΐον τοΰτο ύπε-

λογίσθη ως ή ολική προσθήκη εις αποθέματα συσσωρευθέντα άπα 

της αρχής τ η ς περιόδου, διαφέρει δέ της αληθούς τιμής μόνον 

κατά μίαν προσθετικήν σταθεράν. Ή μορφή αΰτη δύναται να 

έρμηνευθή ως αναπροσαρμογή των αποθεμάτων, καθ' ήν ή προ

στεθείσα εις τα υπάρχοντα αποθέματα ποσότης είναι ανάλο

γος τής διαφοράς μεταξύ του ΰψους των επιθυμητών αποθεμά

των και του πραγματικού ΰψους αυτών κατά τήν εναρξιν τής πε

ριόδου. Δοθέντος Οτι το έπιθυμητον απόθεμα, συμβολιζόμενον δια 

του S*, δέον δπως είναι άνάλογον του ρυθμού παραγωγής, δύναται 

να γραφή ώ ς : 

S* = kG* 
m m 
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οδτω δέ, ή έξίσωσις δια την συσσώρευσιν αποθεμάτων καθίσταται: 

AS =MkG* "S J m m m-1 

ή AS = k h G * - h S ,. 
1 m m-1 

Το προτιμηθέν αποτέλεσμα είναι: 
AS = 0,096 G* - 0,245 S m + 0,195 

m m-1 
(0,453) (0,816). 

Τα σημεία των συντελεστών συμφωνούν προς τα αναμενόμενα 

έκ του θεωρητικού αποτελέσματος, πλην δμως ουδέν είναι στατι-

ΠΙΝΑΞ 4.2 

Συναρτήσεις Ζητήσεως 'Αποθεμάτων Βιομηχανικών Προϊόντων 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1* 

2 

3 

Σταθερά 

0,195 

0,818 

— 

Προστιθεμένης 

'Αξίας έκ 
Μεταποιήσεως 

0,096 
(0,453) 

-0,039 
(0,055) 

0,136 
(0,070) 

'Αποθέματος 

Βιομηχ. Προϊόντων 
μέ ύστερη σιν 

rsm-iJ 

-0,245 
(0,816) 

— 

-0,311 
(0,222) 

R 2 

(a) 

(a) 

0,09 

* Προτιμηθεϊσα μορφή 

(a) Tò R είναι άρνητικον κατόπιν διορθώσεως δια το μέγεθος του δεί
γματος. 

στικώς σημαντικόν. Πράγματι, ό συντελεστής πολλαπλής συσχε

τίσεως καθίσταται αρνητικός βταν προσαρμόζεται βάσει του με

γέθους του δείγματος. Έάν δμως ληφθή ύπ' βψιν ό περιωρισμένος 

αριθμός χρονικών περιόδων καί το μικρόν μέγεθος του δείγματος 

57 



της χρονολογικής σειράς των αποθεμάτων, τοΰτο ουδόλως εκπλήσ

σει. 

"Οταν οί προτιμηθέντες συντελεσταί εισαχθούν εις τάς ανωτέρω 

εξισώσεις, αδται δύνανται να ερμηνευθούν συμφώνως προς την 

θεωρίαν περί αναπροσαρμογής αποθεμάτων ώς: 

hk = 0,096; h = 0,245, Οθεν k = 0,386 

Τουτέστιν, το απόθεμα ισορροπίας τών αγαθών εκ μεταποιήσεως 

ανέρχεται εις το εν τρίτον περίπου τής ετησίας προστιθεμένης αξίας. 

Εις την (3) του πίνακος 4.2 ή σταθερά περιορίζεται ώστε να 

ισούται προς το μηδέν. Καίτοι το έπιτευχθέν αποτέλεσμα (μέ 

R^ = 0,09) φαίνεται να άποτελή βελτίωσιν έναντι της (1), 

έθεωρήθη δτι ό περιορισμός επί του b ήτο ύπερβολικώς αυστη

ρός δια μίαν τόσον βραχεΐαν σειράν και έπροτιμήθη ή (1 ) καίτοι 

αί δύο αύται μορφαί πρακτικώς διαφέρουν μόνον κατ' ελάχιστον 

μεταξύ των. 

'Αποθέματα Γεωργικών * Αγαθών 

Τα εις χείρας ιδιωτών αποθέματα γεωργικών προϊόντων, ώς 

εμφανίζονται εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς, αποτελούνται εξ 

ολοκλήρου εκ καπνών, σταφίδος, σουλτανίνας, ελαιών, ελαιολάδου, 

σύκων καί βάμβακος. Οΰτω, ή συσσώρευσις αποθεμάτων συνεσχε-

τισθη μάλλον προς το σύνολον τής παραγωγής τών εν λόγω επτά 

αγαθών παρά προς το σύνολον τής γεωργικής παραγωγής. Ε π ι 

προσθέτως, ή συσσώρευσις αποθεμάτων συνεσχετίσθη προς το ύφι-

στάμενον κατά το τέλος του προηγουμένου έτους απόθεμα, ώς 

και προς την σχετικήν τιμήν τών γεωργικών προϊόντων. Σχετικά 

στοιχεία δίδονται εις τον πίνακα 4.3. Τα εμφανιζόμενα εις τον 

πίνακα 4.4 αποτελέσματα αποτελούν εξόχως σημαντικούς συντε-

λεστάς δια την παραγωγήν και τα αποθέματα, άλλ' ουχί δια την 

σχετικήν τιμήν, οΰτω δέ προετιμήθη ή μορφή (2). 

Έρμηνευομένης τής μορφής ταύτης ώς τύπου αναπροσαρμογής 

αποθεμάτων, οί συντελεσταί ύποδηλοΰν δτι: 
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hk = 0,466, Οπου k = 0,529, οΰτω δέ h = 0,891 

Έν τούτοις, ή αναλογία ισορροπίας αποθέματος προς την παρα-

γωγήν, 'ίση προς 0,891, φαίνεται άπιστεύτως υψηλή, καθ' βσον 

σημαίνει Οτι τα αποθέματα θα έδει κατά μέσον βρον να άνέρχων-

ται σχεδόν είς 90% της ετησίας εσοδείας. Συνεπώς, το αποτέλε

σμα τοΰτο δέον βπως ληφθη υπ' δψιν μετά περισκέψεως, παρά 

την μεγάλην σημαντικότητα του συντελεστού. 

ΠΙΝΑΞ 4.3 

Σειραί δια την Συνάρτησιν 'Αποθεμάτων Γεωργικών 'Αγαθών 

Έ τ ο ς 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Μεταβολαί 

Άποθέματο 

είς 

ιΤε-

ωργικών 'Αγα

θών 

1,17 

-0,51 

0,38 

0,19 

0,35 

0,50 

0,98 

-0,02 

-0,20 

-1,12 

1,04 

Άκαθάρ ιστός 

'Αξία Ε π τ ά 

Προϊόντων1 

<°AV 

4,98 

3,26 

5,20 

4,89 

6,02 

6,10 

7,31 

5,62 

6,27 

4,85 

7,54 

'Αποθέματα 

Γεωργικών 'Α

γαθών (t-1) 

( S A _ 4 ) 

-0,15 

1,02 

0,51 

0,88 

1,08 

1,43 

1,93 

2,91 

2,89 

2,68 

1,56 

Δείκτης 

Τι
μών2 

( Ρ Α ) 

0,54 

0,50 

0,49 

0,50 

0,51 

0,52 

0,51 

0,48 

0,49 

0,48 

0,50 

1) Καπνός, σταφίς, σουλτανίνα, έλαιόλαδον, έλαϊαι, σϋκα, βάμβαξ. 

2) Ό δείκτης τιμών παράγωγου διαιρείται δια τοϋ έθνικοϋ τιμαρίθμου. 

Π η γ ή : Ύπουργείον Συντονισμού, 'Εθνικοί Λογαριασμοί, 1948-59, 1960, 

1961. 

'Αγροτική Τράπεζα "Εκθεσις Διοικητού, 1962. 

'Ιδιωτικοί Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

Έν προκειμένω ήκολουθήθη μέθοδος επιτυχώς έφαρμοσθεΐσα είς 

έτερα οικονομικά υποδείγματα. Αί ίδιωτικαί ακαθάριστοι πάγιαι 
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ΠΙΝΑΞ 4.4 

Συναρτήσεις Ζητήσεως "Αποθεμάτων Γεωργικών 'Αγαθών 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2* 

Σταθερά 

-1,625 

-1,572 

Άκαθ. Παράγω 
γης Επτά 

Προϊόντων 

( G A 7 ) 

0,333 
(0,156) 

0,466 
(0,080) 

'Αποθεμάτων 
Γεωργικών 

'Αγαθών μέ ύστέ-
σιν χρονικήν 

(SA-1> 

— 

-0,529 
(0,096) 

Σχετικής 
Τιμής 

<ΡΑ> 

— 

— 

R 2 

0,26 

0,83 

-6,244 0,421 -0,396 9,410 

(0,086) (0,144) (7,608) 

*Προτιμηθεΐσα μορφή. 

επενδύσεις εις έκαστον των Εξ τομέων εξεφράσθησαν ως συνάρ

τησες άφ* ενός μέν του επιπέδου δραστηριότητος εκάστου τομέως 

κατά την προηγουμένην περίοδον, άφ' ετέρου δέ του συνόλου των 

διαθεσίμων παραγωγικών μέσων εις το τέλος της προηγουμένης 

περιόδου. Ή θεωρία εν προκειμένω είναι δτι το έπίπεδον της 

παραγωγικής δραστηριότητος μέτρα την αποδοτικότητα των νέων 

επενδύσεων, ή δέ σύγκρισις τούτου προς τα υπάρχοντα αποθέ

ματα αγαθών δίδει το μέτρον της πιέσεως, ην υφίσταται ό κλάδος 

διά την αΰξησιν τών μέσων παραγωγής του, ήτοι δια νέας επεν

δύσεις. Έ π ί πλέον, εις πολλούς τομείς, αϊ δαπάναι δι' επενδύσεις 

συσχετίζονται προς την ροήν τών διαθεσίμων δια την χρηματο

δότησα των κεφαλαίων. 

Δοθέντος δτι δέν διατίθενται στοιχεία περί τών ύπαρχουσών 

παραγωγικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, το σύνολον τών μέ

σων παραγωγής ύπελογίσθη ώς άθροισμα τών επενδύσεων άπο 
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του 1954 και εντεύθεν. Τα ληφθέντα αποτελέσματα δεικνύουν πέ

ραν πάσης αμφιβολίας δτι, εις την περίπτωσιν της Ελλάδος και 

δια την επίσκοπου μένη ν περίοδον, ή διαδικασία αυτή είναι άχρη

στος. Με μόνην έξαίρεσιν την μεταλλίαν, αϊ επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου δλων τών κατηγοριών ευρέθησαν εν θετίκτ] συσχετίσει 

προς τάς συσσωρευθείσας παρελθούσας επενδύσεις. Πράγματι, εις 

τους τομείς τών Μεταφορών και Έτερων Υπηρεσιών ή θετική 

συνάρτησις τών τρεχουσών δαπανών προς τάς συσσωρευθείσας 

επενδύσεις ήτο έντονωτέρα παρ' δσον προς τον τρέχοντα ρυθμον 

δραστηριότητος. Τοΰτο φαίνεται να σημαίνη ότι, κατά τήν έπι-

σκοπηθεΐσαν βραχεΐαν περίοδον, έσημειώθη έντονος εκ νέου άπό-

κτησις εμπιστοσύνης τών επενδυτών προς τήν οίκονομίαν, μάλιστα 

δε αύτοενισχυομένη τοιαύτη. Έ ν άλλοις λόγοις, ή παρατηρηθεισα 

συμπεριφορά τών έπενδυόντων έκυριαρχεϊτο υπό ψυχολογικών και 

ετέρων μη οικονομικών παραγόντων. Έ κ του λόγου τούτου, ή βάσει 

οικονομικών κριτηρίων ερμηνεία της επενδυτικής δραστηριότητος 

έγκατελείφθη υπέρ τίνος διαχρονικής τάσεως. Βεβαίως, αί τάσεις 

αποτελούν χρησίμους οδηγούς περί τών μελλοντικών εξελίξεων μό

νον εφ' δσον παραμένουν αναλλοίωτοι αί συνθήκαι, αίτινες τας 

έδημιούργησαν. "Οθεν, εις πάσαν έφαρμογήν του παρόντος υπο

δείγματος, αί τάσεις αύται δέον δπως συμπληροΰνται, ή έφ' δσον 

τοΰτο είναι δυνατόν, αντικαθίστανται δια στοιχείων εξ ερευνών ή 

άλλης πηγής παρεχούσης πληροφορίας περί του αναμενόμενου ΰψους 

τών παγίων επενδύσεων. Έ ν πάσει περιπτώσει ή φύσις και οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 

εις τήν έλληνικήν οίκονομίαν αποτελούν έν έκ τών σπουδαιότερων 

θεμάτων προς λεπτομερή διερεύνησιν, διεξαχθησομένην κατά προ-

τίμησιν δι' εκτεταμένης έρεύνης τών υφισταμένων επιχειρήσεων. 

Γεωργία 

Εις τον πίνακα 4.5 δίδονται στοιχεία περί τών παγίων επενδύ

σεων εις τήν γεωργίαν ( F I A ) , της προστιθεμένης αξίας (G\ ) 
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ΠΙΝΑΞ 4.5 

Στοιχεία Συναρτήσεως Παγίων Επενδύσεων εις τήν Γεωργίαν 

(Δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954) 

Έ τ ο ς 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Πάγιοι 

Επενδύσεις 

εις τήν Γεωργίαν 

( F I A ) 

0,372 

0,427 

0,500 

0,864 

1,372 

1,409 

1,581 

1,427 

Προστιθεμένη 

'Αξία 

εις τήν Γεωργίαν 

( G A ) 

17,198 

16,725 

18,326 

18,412 

21,299 

19,558 

20,604 

19,125 

Συσσω ρευθεϊσα ι 

'Επενδύσεις 

( Σ Α - ΐ ) 

0,340 

0,712 

1,139 

1,639 

2,503 

3,875 

5,284 

6,865 

ΠΙΝΑΞ 4.6 

Διαζευκτικοί Μορφαί Συναρτήσεων: Πάγιαι Επενδύσεις είς τήν Γεωργίαν 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2 

3 

4* 

5 

Σταθερά 

-4,367 

0,468 

-2,746 

-1,877 

0,311 

Προστιθεμένης 

'Αξίας είς 

τήν Γεωργίαν 

μέ χρονικήν ύ

στερη σιν 

( G A - l ) 

0,284 

(0,064) 

— 

0,181 

(0,040) 

0,132 

(0,043) 

Συσσωρευ-

θεισών 

Επενδύ

σεων 

(ΣΑ-1> 

— 

0,188 

(0,044) 

0,116 

(0,027) 

— 

Χρόνος 

(t) 

— 

" 

0,133 

(0,028) 

0,195 

(0,029) 

R 2 

0,73 

0,71 

0,93 

0,94 

0,86 

*Προτιμηθεϊσα μορφή 
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και των συσσωρευμένων παγίων επενδύσεων (S^)· Τα αποτελέ

σματα των παλινδρομήσεων παρέχονται εις τον πίνακα 4.6. Είς την 

προτιμηθεΐσαν μορφήν (4), αϊ συσσωρευθεΐσαι επενδύσεις άντικα-

τεστάθησαν υπό διαχρονικής τάσεως. 

Μεταποίησις 

Εις τον πίνακα 4.7 δίδονται στοιχεία περί τών παγίων επενδύ

σεων είς την μεταποίησιν (FIm),r/jç προστιθεμένης αξίας εκ τής 

μεταποιήσεως ( G ^ ) και τών συσσωρευμένων επενδύσεων ( S m ) . 

ΠΙΝΑΕ 4.7 

Στοιχεία περί τής Συναρτήσεως Παγίων 'Επενδύσεων : Μεταποίησις 

(Δισεκατομμύρια δραχμών είς τιμάς 1954) 

Έ τ ο ς 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

ΊδιωτικαΙ 'Επεν

δύσεις εις τήν Μετα

ποίησιν 

(FV 
0,930 

0,828 

0,903 

0,890 

1,198 

1,931 

1,487 

1,060 

1,139 

Προστιθεμένη 'Αξία 

είς τήν Μεταποίη

σιν μέ ύστέρησιν 

< G m> 

7,106 

8,276 

9,342 

10,087 

10,767 

11,438 

12,494 

12,823 

13,862 

Συσσωρευθεΐ< 

Επενδύσεις 

(Vi) 

1,310 

2,240 

3,060 

3,970 

4,860 

6,050 

7,990 

9,470 

10,530 

Τα αποτελέσματα δίδονται είς τον πίνακα 4.8. Ή προτιμηθεΐσα 

μορφή (1), καίτοι μή έμφανίζουσα στατιστικώς σημαντικήν συν-

άρτησιν, περιέχει ελαφρώς ύψηλότερον R έναντι τών άλλων μορ

φών αιτινες έδοκιμάσθησαν, παρ' δλον δτι, ως δεικνύει ή σύγκρι-
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σις προς την (5), το αποτέλεσμα ενδέχεται να παριστά απλώς 

μίαν τάσιν. 

Μεταφοραί 

Κατά την παροΰσαν ταξινόμησιν, ό τομεύς των Μεταφορών πε

ριλαμβάνει πάσαν μορφήν επικοινωνίας. Σχετικά στοιχεία και απο

τελέσματα παρέχονται αντιστοίχως εις τους πίνακας 4.9 και 4.10. 

Ή μορφή (5), ήτις παριστά καθαρώς την τάσιν, έπροτιμήθη 

έναντι της (2), καθ' δσον ή μεταβλητή του συσσωρευθέντος άπο-

ΠΙΝΑΞ 4.8 

Διαζευκτικοί Μορφαί Συναρτήσεων: Επενδύσεις είς τήν Μεταποίησιν 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

Προστιθεμένης Συσσωρευθει- Χρόνος 
—2 

'Αξίας είς τήν σων Παγίων (t) R 

Σταθερά Μεταποίησιν μέ Επενδύσεων 

χρονικήν ύστέρη-

σιν 

1* 

2 

3 

4 

5 

0,326 

0,904 

-1,180 

0,638 

1,150 

( G m-l) 

0,077 
(0,054) 

— 

0,297 
(0,265) 
0,035 

(0,594) 

(Sm-1> 

— 

0,045 
(0,038) 
-0,153 
(0,181) 

— 

— 

— 

— 

0,034 
(0,480) 
0,062 

(0,043) 

0,12 

0,05 

0,08 

(a) 

0,12 

—2 
a) Tò R εϊναι άρνητικον κατόπιν αναπροσαρμογής δια το μέγεθος τοϋ 

*Προτιμηθεΐσα μορφή 

a) Tò î 
δείγματος. 
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ΓΠΝΑΞ 4.9 

Στοιχεία δια την Συνάρτησαν Παγίων Επενδύσεων είς τάς Μεταφοράς 

(Δισεκατομμύρια δραχμών είς τιμάς 1954) 

" Ε τ ο ς 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Ίδιωτικαί 

Επενδύσεις 

είς τάς 

Μεταφοράς 

(Fit) 

0,531 

0,633 

0,694 

1,119 

0,936 

0,858 

1,766 

2,634 

Διαθέσιμον 

Προσωπικον 

Εισόδημα 

μέ ύστερη σιν 

(γ-ι) 
47,5 

49,2 

52,3 

58,0 

61,3 

62,5 

64,7 

66,8 

Συσσωρευθεϊσαι 

Επενδύσεις 

( ς Μ ) 

0,260 

0,791 

1,424 

2,118 

3,237 

4,173 

5,031 

6,797 

ΠΙΝΑΞ 4.10 

Συναρτήσεις: Πάγιαι Έίίενδυσεις εις τάς Μεταφοράς 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2 

3 

4 

5* 

Σταθερά 

-3,313 

0,304 

3,897 

6,656 

0,284 

Διαθεσίμου 

Προσωπικού 

Εισοδήματος 

μέ ύστερη σιν 

(γ-ι> 

0,077 

(0,025) 

— 

-0,074 

(0,058) 

-0,134 

(0,118) 

" 

Συσσωρευθει-

σών Παγίων 

Επενδύσεων 

( ς Μ ) 

— 

0,283 

(0,058) 

0,512 

(0,189) 

Χρόνος 

(t) 

— 

0,640 

(0,353) 

0,246 

(0,064) 

R 2 

0,56 

0,76 

0,79 

0,68 

0,70 

*Προτιμηθεϊσα μορφή. 
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θέματος είς την (2) αποτελεί ύποκατάστατον εκθετικής τάσεως. 

Καίτοι ή τάσις εις τήν μορφήν (5) είναι γραμμική μάλλον παρά 

εκθετική, ή διαφορά προσαρμογής μεταξύ των δέν είναι αρκούν

τως μεγάλη ώστε να δικαιολογήται χρήσις πολυπλοκωτέρας μορ

φής. 

Μετάλλια 

Σχετικά στοιχεία και αποτελέσματα δίδονται αντιστοίχως εις 

τους πίνακας 4.11 και 4.12. Ή παρούσα περίπτωσις είναι ή μόνη 

καθ' ην διετηρήθησαν εις τήν συνάρτησιν τόσον το έπίπεδον δρα

στηριότητος δσον και αϊ συσσωρευθεϊσαι επενδύσεις. Παρατηρεΐ-
~~2 

ται εν προκειμένω έντονος άντίθεσις μεταξύ του R τής προτι-

μηθείσης μορφής (3), όπου χρησιμοποιούνται άμφότεραι αϊ μετα-

βληταί, και των R 2 άτινα προκύπτουν έκ μορφών περιεχουσών 

μόνον τήν μίαν εξ αυτών ή υπολογίζονται μόνον έκ τής τάσεως. 

ΠΙΝΑΞ 4.11 

Στοιχεία περί Συναρτήσεως Παγίων Επενδύσεων είς τήν Μεταλλίαν 

(Δισεκατομμύρια δραχμών είς τιμάς 1954) 

'Έτος 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Πάγιαι 'Επενδύ

σεις είς τήν Με

ταλλίαν 

( F I m n ) 

0,372 

0,427 

0,500 

0,864 

1,372 

1,409 

1,581 

1,427 

Πρ< 

είς 

)στιθεμένη 'Αξία 

τήν Μεταλ

λίαν 

( G Mn-l> 

17,198 

16,725 

18,326 

18,412 

21,299 

19,558 

20,604 

19,125 

Συσσωρευ

θεϊσαι Ε π ε ν 

δύσεις 

^ m n - l ) 

0,340 

0,712 

1,139 

1,639 

2,503 

3,875 

5,284 

6,865 
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ΠΙΝΑΞ 4.12 

Συναρτήσεις: Πάγιαι Επενδύσεις εις τήν Μεταλλίαν 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς έ π ΐ. 

1 

2 

3* 

4 

5 

Σταθερά 

0,144 

0,136 

-0,402 

-0,609 

0,128 

Προστιθεμένης Συσσωρευθει-
'Αξίας είς τήν Με- σων 
ταλλίαν μέ ύ-

ρησιν 

( G U-i) 

-0,046 
(0,111) 

— 

1,248 
(0,409) 
1,027 

(0,662) 

" 

Παγίων 'Επεν
δύσεων 

( S m n - l ) 

— 

-0,050 
(0,064) 
-0,793 
(0,247) 

— 

Χρόνος 
(t) 

— 

" 

-0,082 
(0,050) 
-0,005 
(0,008) 

9 

i r 

(a) 

(a) 

0,55 

0,11 

(a) 

•Προτιμηθεισα μορφή. 

a) 
ματος 

ö 
a) Tò R είναι άρνητικον κατόπιν διορθώσεως δια το μέγεθος του δείγ-

"Έτεραι Ύπηρεσίαι 

01 πίνακες 4.13 και 4.14 παρέχουν αντιστοίχως σχετικά στοι

χεία και αποτελέσματα. Ή έξίσωσις (5) έπροτιμήθη δια τον 

λόγον δστις ανεφέρθη και είς την περίπτωσιν των Μεταφορών. 

Στέγασις 

Κατά τον παρόντα χρόνον, ή τεραστία άνάπτυξις της κατασκευής 

πολυκατοικιών αποτελεί το κυριώτερον χαράκτη ρ ιστικον της ελ

ληνικής οικονομίας. Ό ρυθμός μέ τον όποιον κατεδαφίζονται αϊ 

παλαιαί οίκοδομαΐ και ανεγείρονται νέαι είναι εκπληκτικός. Το 

φαινόμενον τοΰτο οφείλεται είς πολύπλοκα α'ίτια.'Αποτελεί εν μέ-
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ΠΙΝΑΞ 4.13 

Στοιχείο περί τής Συναρτήσεως Παγίων Επενδύσεων εις Ετέρας Υπηρεσίας 

(Δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954) 

Έ τ ο ς 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

'Επενδύσεις 

εις Υπηρεσίας 

( F I o s ) 

0,435 

0,402 

0,503 

0,265 

0,978 

1,049 

1,357 

1,680 

Διαθέσιμον 

Εισόδημα 

μέ ύστέρησιν 

(γ-ι> 

47,5 

49,2 

52,3 

58,0 

61,3 

62,5 

64,7 

66,8 

Συσσωρευθεϊσαι 

Πάγιοι 

Επενδύσεις 

( S oS-l ) 

0,570 

1,005 

1,407 

1,910 

2,175 

3,153 

4,202 

5,559 

ΠΙΝΑΞ 4.14 

Συναρτήσεις: Πάγιαι 'Επενδύσεις είς Ετέρας Υπηρεσίας 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

1 

2 

3 

4 

5* 

Σταθερά 

-2,614 

0,134 

0,216 

4,161 

0,174 

•Προτιμηθεΐσα 

Διαθεσίμου 

Εισοδήματος 

μέ ύστέρησιν 

<Υ-1> 

0,060 

(0,015) 

— 

-0,002 

(0,029) 

-0,084 

(0,067) 

— 

μορφή 

Συσσωρευθει-

σων 

Παγίων 'Επεν

δύσεων 

(Sos-l> 

— 

0,280 

(0,045) 

0,287 

(0,123) 

— 

Χρόνος 

(t) 

— 

0,435 

(0,200) 

0,189 

(0,037) 

ο 
i r 

0,68 

0,85 

0,82 

0,80 

0,78 
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ΠΙΝΑΕ 4.15 

Στοιχεία περί τής Συναρτήσεως Επενδύσεων εις Στέγασιν 

(Δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954, έκτος αν άλλως σημειοΰται) 

Καταθέσεις Ταμι- Πληθυσμός μέ- Επενδύσεις 
ευτηρίου καΐ Προ- σων τοϋ Ιτους είς τήν 

Έτος θεσμίας μέ ύστέ- (εκατομμύρια Στέγασιν 
ρησιν ατόμων) 
(SD^) (Ν) (FI h ) 

1952 0,08 

1953 0,09 

1954 0,16 

1955 0,34 

1956 0,60 

1957 2,02 

1958 4,84 

1959 6,98 

1960 9,93 

1961 12,10 

ρει διέξοδον δια τήν έπένδυσιν επαναπατριζόμενων κεφαλαίων, εν 

μέρει δέ θεσμολογικον ζήτημα. Το διαμέρισμα εις μίαν πολυκα-

τοικίαν είναι εις εκ των ολίγων τρόπων, δι' ών εις εξόχως ατομι

στικός λαός, ως ό ελληνικός, δύναται να συνεισφέρη μικρά ποσά 

κεφαλαίου είς μίαν σημαντικήν έπένδυσιν και παρά ταύτα να δια

τήρηση προσωπικον ε*λεγχον επί του μεριδίου του. Πέραν τούτου, 

το διαμέρισμα αποτελεί εΰλογον μορφήν επενδύσεως δια τήν προί

κα. Τέλος, ή εισροή πληθυσμού είς τήν περιοχήν των 'Αθηνών 

δημιουργεί ζήτησιν δια πρόσθετον αριθμόν κατοικιών, ένφ τα τα

χέως αυξανόμενα εισοδήματα εν Ελλάδι δημιουργούν ζήτησιν δια 

καλυτέραν ποιότητα. 

Έ ν τη προσπαθεί« ερμηνείας του πολύπλοκου τούτου φαινομέ

νου άπο οικονομικής απόψεως, ή κατασκευή οικιών συνεσχετίσθη 

προς το ΰψος τών καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας ε'ις το 

τέλος του προηγουμένου έτους, ως καί προς τον πληθυσμον κατά 

7,72 
7,79 
7,87 
7,94 
8,02 
8,10 
8,17 
8,25 
8,33 
8,41 

1,16 
1,79 
1,50 
1,62 
1,72 
1,61 
2,02 
2,07 
2,18 
2,76 
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τα μέσα του έτους. Σχετικά στοιχεία παρέχονται είς τον πίνακα 

4.15. Τα διδόμενα εις τον πίνακα 4.16 στοιχεία δεικνύουν 6τι ή 

ένδοταξική συσχέτισις μεταξύ καταθέσεων καί πληθυσμού είναι 

ΠΙΝΑΞ 4.16 

Συναρτήσεις: 'Ιδιωτικού Επενδύσεις είς τήν Στέγασιν 

Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς ε π ί 

Καταθέσεις Τα

μιευτηρίου και Πληθυσμός Χρόνος R 

Σταθερά Προθεσμίας μέ 

ύστέρησιν 

(SD_a) (Ν) (t) 

1* 

2 

3 

4 

5 

1,517 

-11,573 

- 3,171 

1,248 

1,268 

0,088 
(0,015) 

— 

0,060 
(0,039) 
0,059 

(0,038) 

— 

— 

1,664 
(0,320) 
0,595 

(0,764) 

— 

— 

— 

— 

— 

0,047 
(0,057) 
0,128 

(0,024) 

0,79 

0,74 

0,78 

0,78 

0,74 

*Προτιμηθεΐσα μορφή. 

τοσούτον έντονος ώστε δέν δύνανται να προκύψουν χρήσιμα απο

τελέσματα έξ αμφοτέρων τών μεταβλητών λαμβανομένων όμου. 

Έ ξ άλλου, ή χρήσις έκατέρας τών μεταβλητών μεμονωμένως δίδει 

αποτελέσματα άτινα, καίτοι στατιστικώς σημαντικά, είς ελάχιστον 

βαθμον είναι καλύτερα από μίαν διαχρονικήν τάσιν. 

Η έξίσωσις (1) προτιμάται καθ' δσον έχει το μεγαλύτερον 

R , ουδέν δμως εκ τών απορρεόντων έκ της μορφής ταύτης συμ

περασμάτων δύναται να ληφθή υπ' δψιν σοβαρώς εις τήν διαμόρ-

φωσιν αντιστοίχου πολιτικής. Παραμένει μόνον προφανές το γε

γονός δτι cd επενδύσεις είς τον κλάδον της κατοικίας συσχετίζον

ται θετικώς προς τήν άπο μακροχρονίου απόψεως οίκονομικήν κα-
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τάστασιν του ελληνικού λαοΰ καΐ προς τήν έμπιστοσύνην, ήν 

τρέφουν οι έπενδυταΐ προς τήν οικονομίαν της χώρας. 

Άνακεφαλαίωσις Εξισώσεων δια τάς Επενδύσεις 

Αί προτιμηθεΐσαι συναρτήσεις επενδύσεων άνακεφαλαιοΰνται κα

τωτέρω. Τα εν παρενθέσει στοιχεία αποτελούν τυπικά σφάλματα 

εκτιμήσεως. Τα εντός αγκυλών στοιχεία είναι συντελεσταΐ μερι

κού προσδιορισμού. 

'Αποθέματα 

(SI ) 'Αγαθά εκ Μεταποιήσεως: 

AS =0,195 + 0,096 G· - 0 , 2 4 5 S R = ( a ) 
m m m-χ 

(0,453) (0,816) 

[a] [a] 

(S2) Γεωργικά 'Αγαθά: 

A S A = _ 1,572 + 0,466 G ^ 7 - 0,529 S ^ R = 0,83 

(0,080) (0,096) 

[0,35] [0,35] 

Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 

( F i l ) Γεωργία 

FI = _ 1,877 + 0,132 G ^ + 0,1331 R = 0,94 

(0,043) (0,028) 
[0,26] [0,38] 

(a) Ό συντελεστής μερικού προσδιορισμού είναι αρνητικός δταν ανα
προσαρμόζεται δια το μέγεθος του δείγματος. 
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(FI2) Μεταποίησις 

FI =0,326 + 0,077 G* . R 2 = 0,12 
m m-1 

(0,054) 
[0,12] 

(FI3) Μεταφοραί και Έπικοινωνίαι 

FI = 0,284 + 0,2461 R 2 = 0,70 

(0,069) 
[0,70] 

(FI4) Μετάλλια 

FI =-0,402+1,248 G* , - 0,793 Σ , . , R2 = 0,55 

(0,409) (0,247) 
[0,25] [0,27] 

(FI5) Έτεραι Ύπηρεσίαι 

FI = 0,174+ 0,189t R 2 = 0,78 
os ' 

(0,037) 
[0,78] 

(FI6) Στέγασις 

F I h = 1,517 + 0,088 S D ^ R 2 = 0,79 

(0,015) 
[0,79] 

Αι συναρτήσεις επενδύσεων αποτελούν προφανώς το άσθενέστε-
ρον τμήμα του παρόντος οικονομετρικού υποδείγματος, δέον δέ 
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δπως ερμηνευθούν ως τάσεις, ακόμη και εις περίπτωσιν καθ' ην 

εις την προτιμηθεΐσαν μορφήν εμφανίζονται έτεροι παράγοντες 

έκτος του χρόνου. Εξαιρέσει των Επενδύσεων εις 'Αποθέματα 

Βιομηχανικών Προϊόντων (SI), αϊ διδόμεναι εξισώσεις περιλαμβά

νουν μόνον εξωγενείς ή προκαθωρισμένας μεταβλητάς. Κατά συν-

έπειαν, αύται δύνανται να αντικατασταθούν δι' οιωνδήποτε πλέον 

συγκεκριμένων στοιχείων, άτινα θα είναι διαθέσιμα δταν γίνεται 

ή πρόβλεψις. Έ ξ άλλου, δια τους σκοπούς των αναλύσεων οικονο

μικής πολιτικής, αί επενδύσεις δύνανται να θεωρηθούν εξωγενείς1. 

1 ) 'Ίδε κατωτέρω, Κεφάλοαον VII. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν V 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Τα κατά Παραγωγικούς Κλάδους Συστατικά Στοιχεία 

τής Ζητήσεως 

Ή κατανομή του εισοδήματος, ή συσσώρευσις αποθεμάτων και 

πολλαΐ συναρτήσεις φόρων καθιστούν άναγκαίαν την συσχέτισιν 

της οικονομικής δραστηριότητος προς το είδος της παραγωγικής 

διαδικασίας καΐ ουχί προς την τελικήν ζήτησιν. Έ π ί παραδείγματι 

είναι άναγκαΐον να γνωρίζωμεν τάς ποσότητας βιομηχανικής παρα

γωγής, γεωργικής παραγωγής και υπηρεσιών αντιστοίχως, ακτί

νες απαιτούνται δια την ίκανοποίησιν μιας μονάδος τελικής ζη

τήσεως τροφίμων, καπνού, ιματισμού κ.ο.κ. Είδικώτερον, η ακα

θάριστος παραγωγή (προστιθεμένη αξία) των μή γεωργικών βιο

μηχανιών G Ï , . και τής βιομηχανίας G* δέον δπως έκφρά-

ζηται ως συνάρτησις τών διαφόρων συστατικών στοιχείων τής τε

λικής ζητήσεως. 

Εΐς λεπτομερής πίναξ εισροών - εκροών τής ελληνικής οικο

νομίας θα άπετέλει το ιδεώδες μεθοδολογικον μέσον μετατροπής 

τής τελικής ζητήσεως είς επίπεδα παραγωγής κατά κλάδους. Παρά 

το γεγονός δτι υφίσταται τοιούτος πίναξ δεν έχει εν τούτοις εισέτι 

δημοσιευθή και δέν είναι διαθέσιμος είς ημάς κατά την παρουσαν 

στιγμήν. Ώ ς εκ τούτου, αί εκτιμήσεις τών κατά παραγωγικούς 

κλάδους συστατικών στοιχείων τής τελικής ζητήσεως βασίζονται 

επί τής ακαθαρίστου συνθέσεως τών επί μέρους παραγωγικών δρα

στηριοτήτων. Δι' αυτής τής μεθόδου δέν είναι βεβαίως δυνατόν 

να ληφθούν ύπ' 6ψιν αί διακλαδικαΐ ροαί. 
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Ό πίναξ 5.1 δεικνύει κατά προσέγγισιν το ποσοστον μή γεωρ

γικής παράγωγης ε'ις έκάστην των έμφαινομένων κατηγοριών τε

λικής ζητήσεως. Ούτω, ή στήλη δια τα ε'ίδη διατροφής δεικνύει 

δτι, κατά μέσον ορον, ή ζήτησις τροφίμων άξιας 1 δισ. δραχμών 

προϋποθέτει 0,643 δισ. γεωργικής παραγωγής, 0,168 δισ. μετα

ποιήσεως, 0,127 δισ. υπηρεσιών, 0,062 δισ. εισαγωγών και στα

τιστικώς άσημαντον ποσότητα μεταλλευτικής δραστηριότητος. Δια 

τους σκοπούς τής παρούσης μελέτης απαιτούνται μόνον δύο εκ 

τών ανωτέρω στοιχείων, ήτοι 0,357 δια το σύνολον τής μη γεωρ

γικής παραγωγής και 0,168 δια μόνην την μεταποίησιν. 'Ιδιαί

τερος αριθμός δια τάς είσαγωγάς δέν χρησιμοποιείται, καθ' δσον 

αύται λαμβάνονται ήδη υπ 6ψιν εις το τμήμα τής ζητήσεως δι' 

είσαγωγας του Κεφαλαίου III. 

Ό πίναξ 5.2 αναλύει την ζήτησιν δια παγίας επενδύσεις εις τα 

συστατικά αυτής στοιχεία κατά παραγωγικούς κλάδους. e H έπέν-

δυσις διεκρίθη εις δύο κατηγορίας, τάς «κατασκευας» και τάς 

«εγκαταστάσεις και έξοπλισμόν». Τα κατά παραγωγικούς κλά

δους συστατικά στοιχεία τής ζητήσεως δια παγίας επενδύσεις είς 

εγκαταστάσεις και έξοπλισμόν ύπελογίσθησαν βάσει τής συνθέ

σεως τών μέχρι τούδε γενομένων επενδύσεων τοιούτου ε'ίδους. Η 

ΠΙΝΑΞ 5.2 

Τα κατά Παραγωγικούς Κλάδους Συστατικά Στοιχεία των Παγίων 

Επενδύσεων 

Πάγιαι 'Επενδύσεις 
Παραγωγή Κατασκευαί Εγκαταστάσεις+Εξοπλισμός 

Γεωργία - °> 0 0 2 

Μεταποίησις 0,738 0,382 
'Τπηρεσίαι 0,174 0,229 
ΕίσαγωγαΙ — °» 3 7 9 

Μεταλλία 0,088 0,008 

Σύν. μή Γεωργικής 
Παράγωγης 1,000 0,998 
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τοιαύτη διάκρισις των παγίων επενδύσεων εις το υπόδειγμα προ

ϋποθέτει, δτι παν πρόγραμμα επενδύσεων, δπερ πρόκειται να διε

ρευνηθώ δια του υποδείγματος, 'έχει γ.α.τ αρχάς διαχωρισθή είς τας 

δύο ταύτας κατηγορίας επενδύσεων. 

Δοθέντος δτι άμφότεραι αί κατηγορίαι ζητήσεως δι' επενδύσεις 

συνίστανται σχεδόν εξ ολοκλήρου έκ μη γεωργικής παραγωγής, ή 

διάκρισις μεταξύ τών δύο είναι ανεφάρμοστος είς τήν κατωτέρω έ-

ξίσωσιν (Ρ2 ). Έ ν τούτοις, διαφέρουν αύται κατά τήν περιεκτικότητα 

των είς καθαρώς μεταποιητικήν δραστηριότητα, δια να διατηρηθή 

δε το μέγιστον τής ευελιξίας, ή κατωτέρω έξίσωσις (Ρ3 ) διεμορ-

φώθη ούτως, ώστε να άφίεται μεταβλητον το ποσοστον (k) τών 

κατασκευών είς το σύνολον τών παγίων επενδύσεων. 

Ό πίναξ 5.3 εμφαίνει τα κατά παραγωγικούς κλάδους συστα

τικά μέρη τών εξαγωγών. Ταΰτα περιελήφθησαν έκ λόγων πλη-

ρότητος δια τήν διερεύνησιν τής σημασίας συγκεκριμένων συνθέ

σεων εξαγωγών, πλην δμως è πίναξ δέν εισάγεται ρητώς είς το 

οίκονομετρικον υπόδειγμα. Άντ' αύτοΰ, τα κατά παραγωγικούς 

κλάδους συστατικά στοιχεία τών εξαγωγών συμβολίζονται δια του 

f (Έξαγωγαί) και του h (Έξαγωγαί). Δοθέντος δτι αί έξαγωγαί 

είναι εξ ολοκλήρου εξωγενείς, ουδεμία νέα δυσχέρεια προστίθεται. 

Όσάκις πρόκειται να μελετηθή ή αΰξησις συγκεκριμένου ε'ίδους 

εξαγωγών, οι σχετικοί συντελεσταί ανευρίσκονται εις τον πίνακα 

5.3 καί χρησιμοποιούνται αντί του f (Έξαγωγαί) και του h (Έξα

γωγαί). Έ π ί παραδείγματι, μία αυξησις τών εξαγωγών υφαντουρ

γικών υλών θα έ'διδε f (Έξαγωγαί) = 0,797 καί h (Έξαγω

γαί) =0,459. 

Δοθέντος δτι δέν υπήρχε πίναξ έμφαίνων τάς κρατικάς προμη

θείας εξ ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα κατά παραγωγικούς κλάδους 

συστατικά μέρη του g παρέμεινον ασυμπλήρωτα. Είς τήν έξίσω-

σιν (Ρ2) ή ύποδηλουμένη υπό του g μή γεωργική παραγωγή συμ

βολίζεται δια του ag. Είς τήν (Ρ3), έξ άλλου, το bg εκφράζει το 

ποσοστον της βιομηχανικής παραγωγής του g. 

Οι πίνακες 5.1, 5.2 καί 5.3 ύποδηλοΰν δύο εξισώσεις μετατρο

πής, τήν (Ρ2 ) δι' ής μετατρέπεται ή αγοραία ζήτησις είς μή γεωρ-
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γικήν παραγωγήν G f t A και τήν (Ρ3), δι' ής ή αγοραία ζήτη-

σις μετατρέπεται είς μεταποιητικήν παραγωγήν G^ # Σημειω-

θήτω οτι τα κατά παραγωγικούς κλάδους συστατικά μέρη τών 

κρατικών προμηθειών εξ 'ιδιωτικών επιχειρήσεων συμβολίζονται 

δια τών ag και bg αντιστοίχως, ενώ ή σύνθεσις τών παγίων επεν

δύσεων παρίσταται δια της μεταβλητής k, ήτοι της αναλογίας 

τών κατασκευών εις το σύνολον. Αί δύο συναρτήσεις f (Έξαγωγαί) 

καΐ h (Έξαγωγαί) τίθενται δια τα στοιχεία τα περιλαμβανόμενα 

είς τον πίνακα 5.3 ως ανωτέρω εξετέθη. 

(Ρ2) Προστιθεμένη 'Αξία εκ μή Γεωργικής Παραγωγής 

G* Α = 0,357 X f + 0,653 Χ. + 0,988 Χ + 0,923 Χ + 
ΝΑ ί t c u 

0,848 X h + 0,975 X g 

+ A S m + F I A + F I M + F I t + F I M n + 

F 1 o s + F I h 
+ f (Έξαγωγαί)-IMc + I M m + I m A + 

lMLA+IMp + I MD + a g 

(P3) Προστιθεμένη 'Αξία εκ Μεταποιήσεως 

G* = 0,168 Χ+ + 0,243 Χ+ + 0,681 Χ^ + 0,562 Χ 
m t t e u 

+ 0,316Xh +0,176 Xs 

+ AS + 0,738 k(Σύνολον Παγίων Επενδύσεων) 
m 

+ 0,382 (1-k) (Σύνολον Παγίων Επενδύσεων) + bg 

+ h (Έξαγωγαί) 

'Αποσβέσεις 

Ή συνάρτησις αποσβέσεως απαιτείται δια τήν μετατροπήν του 

ακαθαρίστου προϊόντος ε'ις εισόδημα. Ή άπόσβεσις, Dep θεω

ρείται ανάλογος της μή γεωργικής παραγωγής, GJjj·^, άφαιρου-
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μένων των εμμέσων φόρων. Ό συντελεστής της αναλογίας απο

τελεί μέσον 6ρον των τελευταίων ετών. 

(Ρ4) D e p = 0 , 0 8 3 5 ( G J ^ - ^ - T ^ - Τ ^ , - Τ ^ ) 

ΠΙΝΑΞ 5.4 

Στοιχεία 'Ιδιωτικών Μισθών καί Ημερομισθίων 

(Δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954) 

Έ τ ο ς 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

'Ιδιωτικοί Μισθοί 

καί Ημερομίσθια 

(W) 

14,327 

16,181 

18,862 

21,055 

22,484 

23,881 

Άπόδοσις Έμμεσου 

Φορολογίας μή Γε

ωργικής Παράγωγης. 

29,505 

33,249 

38,706 

41,010 

44,394 

46,647 

Π η γ ή : 'Εθνικοί Λογαριασμοί. 

Μισθοί καί Ημερομίσθια 'Ιδιωτών 

Ή κατανομή του εισοδήματος καί είδικώτερον ή σχέσις του 

εισοδήματος εξ εργασίας προς το σύνολον της παραγωγής αποτε

λεί ενδιαφέρον θέμα εις οιανδήποτε ο'ικονομίαν, εξ αύτοΰ δέ του 

λόγου καί μόνον θα περιελαμβάνετο εις τα οικονομετρικά υποδεί

γματα. Πέραν τούτου, εις τήν περίπτωσιν της ελληνικής οικονο

μίας οί μισθοί καί τα ημερομίσθια είναι σημαντικοί, ώς βάσις 

υπολογισμού του φόρου εισοδήματος καί τών κρατήσεων δια κοι-

νωνικήν άσφάλισιν, ούτω δέ προς συμπλήρωσιν του τελικού τμή

ματος του οικονομετρικού υποδείγματος απαιτείται μία συνάρ-

τησις προσδιορισμού τών αμοιβών. 

Το προσωπικον εισόδημα εκ μισθών καί ημερομισθίων (W) 
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σχετίζεται προς το σύνολον της Ιδιωτικής μή γεωργικής παραγωγής, 

εξ ης έχουν άφαιρεθή οι έμμεσοι φόροι. Τα σχετικά στοιχεία δί

δονται εις τον πίνακα 5.4. Ή έξίσωσις έχει ως εξής: 

(Ρ5) W = - 2 , 4 6 7 + 0,564 ( G ^ A _ T t - T o c - T . d - T t ) 

Tò γεγονός δτι οι μισθοί και τα ημερομίσθια καλύπτουν ελα

φρώς περισσότερον του ήμίσεος του μή γεωργικού ακαθαρίστου 

εθνικού προϊόντος ευρίσκεται εις στενήν σχετικώς άντιστοιχίαν 

προς τα λαμβανόμενα δι' ετέρας οικονομίας αποτελέσματα. Αι 

άμοιβαί των εργαζομένων εις τον Δημόσιον τομέα W Q είναι 

βεβαίως εξωγενείς, το δέ εισόδημα εξ αμοιβών είς τον γεωργικον 

τομέα είναι άνευ σημασίας. 

Άκαθάριστον Έθνικον Προϊόν 

Έ ξ ορισμού, το άκαθάριστον έθνικον προϊόν αποτελεί άθροισμα 

των μερών αύτοΰ. 

Άκαθ. Έθν. Προϊόν = Κατανάλωσις + (Έξαγωγαί — Είσαγω-

γαΐ) + Αοξησις αποθεμάτων + Πάγιαι επενδύσεις + Κρατικαί δα-

πάναι. Τοΰτο εκφράζεται συμβολικώς ε'ις τήν κατωτέρω έξίσω-

σιν P I , δπου, πέραν τών ήδη χρησιμοποιηθέντων συμβολισμών, 

το g παριστά τάς κρατικάς προμηθείας εκ του ιδιωτικού τομέως 

καΐ το W Q τάς άμοιβάς του δημοσίου τομέως. 

(PI) G N P = ( X f - f ~ X t + X c + X d + X h + X s ) + 

< Ε Χ Ρ - *MC - hba - lAF - ! L A " \ " W + 

( A S m + Δ 8 Α ) + ( F I A + F I m + F I t + F I ^ + F I M n + F y 

+ (g+WQ). 
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Προσωπικών Εισόδημα 

Το σύνολον του προσωπικού εισοδήματος είναι το άκαθάριστον 

έθνικον προϊόν μείον αϊ αποσβέσεις και οί έμμεσοι φόροι: 

(Ρ6) Υ ρ = GNP - Dep - (T t + T o c + Τ ^ + Τ^) . 

Μή Γεωργικον Προσωπικον Εισόδημα 

Ή φορολογία του εισοδήματος δέν εξαρτάται εκ των συνολικών 

προσωπικών εισοδημάτων, άλλα μόνον εκ του μή γεωργικού τμή

ματος αυτών. Το γεωργικον εισόδημα αποτελεί 98% περίπου του 

G* ήτοι της προστιθεμένης αξίας εις την γεωργίαν. Δια της 

αφαιρέσεως ταύτης έκ του Υ έχομεν Υ Ν Α > ήτοι το προσωπικον 

εισόδημα Υ συν αί μεταβιβάσεις προς οικογενείας TR, μείον 

δ φόρος εισοδήματος Τ . καί αί κρατήσεις δια κοινωνικήν 

άσφάλισιν Τ . Υ ss 

(Ρ8) Ύ = Υ + T R - T . - Τ 
ν ' ρ pi ss 

Άνακεφαλαίωσις Εξισώσεων Παραγωγής καί Είσοδήματος 

Άκαθάριστον Έθνικον Προϊόν 

(PI) GNP 

G N P = X f + X t + X c + X d + X h + X g ) + ( E x p 

_ J M G ~ " Σ Μ π ι ~ " X A F — L A - ρ _ oil' 

+ ( A S m + A S A ) + ( F I A + F I m + F I t + 

F I o s + F I M n + F y + ^ + W G ) 
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(Ρ2) Προστιθεμένη 'Αξία εκ Μή Γεωργικής Παραγωγής 

G* . = 0,357 X f + 0,653 Χ+ + 0,988 Χ + 0,848 Χ 
JNA ι t e ΰ 

+ 0,923 Χ. + 0,975 Χ ) + AS + (FI + 1 ' d s m A 

F I m + F I t + F I M„ + FIos + F y + 

f ( E x p ) - l M c - I M m - I A F - I L A - I p - I o i l + ag 

(P3) Προστιθεμένη 'Αξία εκ Μεταποιήσεως 

G* = 0,168 Xf + 0,243 X t + 0,681 Χβ + 0,562 X d 

+ 0,316 Xu + 0,176 X ) + AS + [0,738 k + 1 ' h s m 

+ 0,382 (1 — k)] Σύνολον Παγίων Επενδύσεων 

bg-fh(Exp) 

(P4) 'Αποσβέσεις 

Dep = 0,0835 (G* A - T t - T o c - T ; d - V 

(P5) Προσωπικον Εισόδημα εκ Μισθών και 'Ημερομισθίων 

W = - 2,467 + 0,564 <G^ A - Ύ% - Ί^ - T. , - Τ,,) 

(Ρ6) Προσωπικον Εισόδημα 

Y p = G N P - D e p - ( T t + T o c + T i d + T t r ) 

(Ρ7) Μή Γεωργικον Προσωπικον Εισόδημα 

Υ Λ Τ Λ = Υ - 0 , 9 8 G * 
ΝΑ ρ ' Α 

(Ρ8) Διαθέσιμον Προσωπικον Εισόδημα 

Υ = Υ + T R - T . - Τ 
ρ pi ss 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν VI 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Ά Σ Ε Ι ς 

Ή άπο απόψεως φόρων και μεταβιβάσεων διάρθρωσις της ελ

ληνικής οικονομίας διερευνάται λεπτομερώς εν τω παρόντι δια δύο 

κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι ή άπόδοσις των διαφόρων φόρων 

επηρεάζεται υπό ποικίλων παραγόντων, και δεύτερον διότι είναι 

έπιθυμητον να καλυφθή επαρκώς εν τη άνα χείρας μελέτη ή ση

μαντική αΰτη πλευρά τής κρατικής πολιτικής. 

Έμμεσοι Φόροι 

Στοιχεία περί τής αποδόσεως τών διαφόρων εμμέσων φόρων 

κατά την περίοδον 1950 - 1961 παρέχονται εις τον πίνακα 6.1. 

Έ π ί του παρόντος, το ήμισυ περίπου του συνόλου τών εσόδων εξ 

εμμέσου φορολογίας καλύπτεται υπό τών εισαγωγικών δασμών, 

του υπολοίπου διαμοιραζομένου μεταξύ φόρων καταναλώσεως και 

τελών χαρτοσήμου. Έ κ του συνόλου τής αποδόσεως τών φόρων 

καταναλώσεως, εξ άλλου, το ήμισυ περίπου προκύπτει έκ τής φο

ρολογίας έπί τών πωλήσεων ειδών έκ καπνού. Έ κ του λόγου τού

του, διακρίνομεν τεσσάρας κατηγορίας έμμεσων φόρων, ήτοι: φό

ρος έπί τών λιανικών πωλήσεων ειδών έκ καπνού (Τ ), φόρος έπί 
ι 

ετέρων δαπανών καταναλωτικού χαρακτήρος (Τ ), εισαγωγικοί 
OC 

δασμοί (Τ. , ) και τέλη χαρτοσήμου (Τ ). Έ κ του οικονομετρι

κού υποδείγματος παραλείπονται οι έξης έ'μμεσοι φόροι: φόροι 

καταβαλλόμενοι ύπερ τρίτων, φόροι καταβαλλόμενοι λόγω ύπο-
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χρεώσεων εκ προηγουμένων ετών καΐ ή κατηγορία τών «ετέρων 

φόρων». Ή απόδοσης τών εν λόγω τριών κατηγοριών εμμέσου 

φορολογίας είναι μικρά και ακανόνιστος, και κατά συνέπειαν ή 

παράλειψίς των εκ του υποδείγματος ουδόλως επηρεάζει την χρη

σιμότητα τών αποτελεσμάτων. 

Εις τον πίνακα 6.2 παρέχονται στοιχεία επί της καταναλώσεως 

καπνού και της αποδόσεως του αντιστοίχου φόρου, δστις αποτε

λεί έξαίρετον παράδειγμα θεσμολογικής σχέσεως προκυπτούσης 

αμέσως εκ τών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Δοθέντος 

δτι, κατά την περίοδον 1957 - 1961, ό φορολογικός συντελεστής 

ΠΙΝΑΞ 6.2 

Στοιχεία έπί τής Καταναλώσεως και Φορολογίας Καπνοδ 

(Δισεκατομμύρια δραχμών είς τρέχουσας τιμάς) 

Έτος 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Φορολογία Καπνού 

(Tt) 

1,52 
1,69 
1,75 
1,83 
2,05 

Καταναλωτικά! Δαπάναι 

δια Καπνον 

(Xt> 

2,38 
2,62 
2,76 
2,80 
3,12 

Π η γ ή : Εθνικοί Λογαριασμοί. 

ανήρχετο είς 65%έπΙ της λιανικής τιμής του καπνού, ή σχετική 

συνάρτησις θα ήδύνατο να γραφή απλώς ώς Τ = 0,65 Χ , 6που 

Τ παριστά τήν άπόδοσιν του φόρου επί του καπνού καΐ Χ τήν 

άντίστοιχον δαπάνην καταναλώσεως. Ή βάσει του νόμου καθορι

σθείσα συνάρτησις δεικνύεται ε'ις το διάγραμμα 6.1 όμου μετά τής 

διασποράς τών παρατηρηθεισών αποδόσεων του φόρου καταναλώ

σεως καπνού. Ώ ς άνεμένετο, ή προσαρμογή είναι εξαίρετος. Έ ν 

τούτοις, άπο του 1961 ό φορολογικός συντελεστής ηύξήθη είς 0,67, 
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ποσοστον δπερ και έχρησιμοποιήθη εις το παρόν οίκονομετρικον 
υπόδειγμα. 

Διάγραμμα 6.1 

Κατανάλωσις Καπνού καί Άπόδοσις Φορολογίας έπί xoC Καπνοϋ 

2,50 

ΚαταναλωτικαΙ Δαπάνοα 
δια τον Καπνον(Χ )̂ 

Φόροι έπί Έτερων Καταναλωτικών Δαπανών 

Ώ ς εμφαίνεται εκ του πίνακος 6.3, οι λοιποί φόροι καταναλώ

σεως αντιπροσωπεύουν εύρεΐαν ποικιλίαν φόρων επί της αξίας, 

επιβαλλομένων έπί των καθ' έκαστα προϊόντων. Οί σχετικοί συν-

τελεσταί κλιμακουνται άπο 1,5% δια το έλαιόλαδον έως 300% 

εις την περίπτωσιν τών προϊόντων αρωματοποιίας. Ή έν λόγω 

κατηγορία περιλαμβάνει καί την είδικήν είσφοράν κατά τήν άγο-

ράν αυτοκινήτων, ως καί τα τέλη κυκλοφορίας αυτών. 

Επιπροσθέτως, εις τους λοιπούς φόρους καταναλώσεως περιλαμ

βάνεται καί ό φόρος κύκλου εργασιών ως τμήμα τών λοιπών φό

ρων καταναλώσεως. Ό φόρος κύκλου εργασιών επιβάλλεται έπί 



(α) των ακαθαρίστων εσόδων βιομηχανικών καΐ βιοτεχνικών επι

χειρήσεων, (β) των ακαθαρίστων εσόδων τραπεζών και ασφαλι

στικών εταιρειών, (γ) τών ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων κοι

νής ωφελείας και μεταφορών καί (δ) της πωλήσεως ώρισμένων 

εισαγομένων αγαθών. Οί αντίστοιχοι συντελεσταί δεικνύονται εις 

τον πίνακα 6.4. Ό βασικός συντελεστής 6,0% δια την μεταποίη-

σιν δύναται να μειοΰται λόγω παραγωγής ειδικών προϊόντων, λόγω 

εγκαταστάσεως της βιομηχανίας εις ώρισμένας περιοχάς τής χώ-

ΠΙΝΑΕ 6.3 

Φορολογικοί Συντελεσταί έπί Λοιπής Καταναλώσεως 

Άντικείμενον Φορολογίας 

1 Εϊδη διατροφής: 
Ίχθύες 
Σάκχαρις 

2 Μηχανήματα 
3 Υφάσματα καί 'Υλικά 
4 Εϊδη πολυτελείας: 

Αυτοκίνητα, εισφορά 
Ετησία φορολογία: 
μέχρι 10 ϊππων 
άνω τών 10 ϊππων 

Οινόπνευμα, καθαρον 
Οίνος, χύμα 
Οίνος, εις φιάλας 
Ζϋθος 
Οινόπνευμα δι' ίατρικήν χρήσιν 
'Αρώματα 
Δερμάτινα εϊδη 
Γουναρικά 
Εϊδη έκ χρυσού 
Εϊδη εξ μετάξης καί έρίου 
Εϊδη έκ βελούδου 
Εϊδη διακοσμήσεως 

Συντελεστής Φόρου 

(ποσοστον έπί της αξίας, 
έκτος αν άλλως ορίζεται) 

1,5 
50,0 (ή 6 δρχ. κατά χλγ) 

3,0 
6,0 

25.000-40.000 δρχ. 

200 
400 

δρχ κατά ϊππον 
δρχ κατά ϊππον πέραν τών 10 

ϊππων 

10,0 

20,0 
30,0 
30,0 
25,0 

300,0 
15,0 
30,0 
30,0 
20,0 
30,0 
30,0 



ρας και προς ένθάρρυνσιν της δημιουργίας νέων βιομηχανιών. 

Το σύνολον των καταναλωτικών δαπανών δι* έτερα εϊδη πλην 

καπνού δίδεται εις τον πίνακα 6.5 όμοΰ μετά στοιχείων περί της 

αποδόσεως δλων τών λοιπών φόρων καταναλώσεως. Ή παλινδρό-

μησις βάσει στοιχείων της τελευταίας πενταετίας έχει ώς έξης: 

oc 
1,513 + 0,044 ( Χ - Χ . ) 

υ 

δπου Toc παριστ^ την όλικήν άπόδοσιν τών λοιπών φόρων κατα

ναλώσεως και Χ — Χ την καταναλωτικήν δαπάνην εφ' δλων τών 

ΠΙΝΑΞ 6.4 

Συντελεστού Φόρου Κύκλου Εργασιών 

Δραστηριότης Φορολογικός Συντελεστής 

(έπί τοις εκατόν) 

Α'. Μεταποίησις 6,0 
Β'. 'Τφαντουργικαί δλαι ή βάμβαξ 2,0 

» » » ρεγιον 3,5 
Γ'. Πιστωτικά Ιδρύματα: 

Τράπεζαι 2,0 
Άσφάλειαι: 

Ζωής 2,0 
Πυρός 13,0 
Λοιπαί 5,0 

Δ'. Επιχειρήσεις Κοινής 'Ωφελείας κα* Μεταφορά Επιβα
τών: 

Μεταφορά Επιβατών, γενικώς 6,0 
» » ειδικοί συντελεσταΐ διά: 

Ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους 5,0 
Πλοία 9,0 

'Αεροσκάφη (διεθνείς μεταφοραΐ μόνον) 6,0 
'Επιχειρήσεις Κοινής 'Ωφελείας: 

Έπικοινωνίαι (Ο.Τ.Ε. ) 6,0 
'Ηλεκτρισμός (Δ.Ε.Η.) 5,0 

Ε. Ειδικός Φόρος επί του Οίνου καΐ τών 
Οινοπνευματωδών Ποτών 2,0 
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ειδών πλην καπνού. Ή έμφαινομένη εις το διάγραμμα 6.2 συνάρ-

τησις είναι αρκούντως ευλογοφανής εν συγκρίσει προς τάς διατά

ξεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

ΠΙΝΑΞ 6.5 

Καταναλωτικοί Δαπάναι δι' δτερα Είδη πλην Καπνοδ και Άπόδοσις Λοιπών 

Φόρων Καταναλώσεως, 1957 -1961 

(δισεκατ. δραχμών εις τρέχουσας τιμάς) 

"Ετος 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Καταναλωτική Δαπάνη 

(πλην Καπνοϋ) 

(X-Xt) 

62,1 
66,5 
68,5 
72,9 
77,4 

Άπόδοσις Φόρου 

(T t) 

1,26 

1,35 
1,51 
1,69 
1,91 

Πηγή: 'Εθνικοί Λογαριασμοί 

Διάγραμα 6.2 

Έμμεσοι Φόροι, Λοιπή Κατανάλωσις 

3 
α. 

»ο 

θ 

ί 

2/Κ) -

1,50 

/loc= - L513 +0,0 44 (Χ-X t ) 

\ ^ 

60 70 80 

Συνολική Κατανάλωσις μείον Καπνός (Χ-Χ+ ) 
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Εισαγωγικοί Δασμοί και Συναφείς Φόροι 

Δεδομένου Οτι οι εισαγωγικοί δασμοί ποικίλλουν ευρέως, ανα

λόγως του εισαγομένου άγαθοΰ, ή ολική των άπόδοσις εξαρτάται 

μερικώς εκ της συνθέσεως τών εισαγωγών. Αι γενόμεναι προσπά-

θειαι βπως καθορισθη ή εν λόγω σχέσις δια της χρήσεως διαφόρων 

ΠΙΝΑΞ 6.6 

Είσαγωγαί και Εισαγωγικοί Δασμοί 

(δισεκατομ. δραχμών) 

Έτος Είσαγωγαί, Είσαγωγαί, Τρά- Εισαγωγικοί 
Έθν Λογαριασμοί πεζά της Έλ- Δασμοί (γ) 

(α) λάδος (β) 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

6,74 

6,32 

5,53 

7,6 

10,98 

12,15 

14,89 

16,90 

18,42 

18,89 

24,01 

5,86 

5,03 

6,79 

9,59 

10,55 

13,22 

14,25 

14,75 

13,64 

14,91 

16,84 

1,24 

1,43 

1,60(δ) 

2,31 

2,61 (ε) 

3,50 

4,04 

4,44 

4,32 

4,66 

5,46 

α) Περιλαμβάνεται ή αξία πλοίων μεταγραφέντων είς το έλληνικον νηο-
λόγιον. 

β) Δέν περιλαμβάνεται ή αξία πλοίων μεταγραφέντων είς το έλληνικον νη-
ολόγιον. 

γ) 1950-1956 συμπεριλαμβανομένου: τα στοιχεία άφοροϋν είς δημοσιο-
νομικάς χρήσεις, 

δ) Ή έπίδρασις της υποτιμήσεως δεικνύεται μεταξύ τών ετών 1952/53 
και 1953/54. 

ε) Ή καθιέρωσις τών φόρων καταναλώσεως επί τών εισαγωγών δεικνύεται 
μεταξύ τών ετών 1954/55 και 1955/56. 
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φορολογικών συντελεστών επί των περιλαμβανομένων εις το υπό

δειγμα κατηγοριών εισαγωγών, απεδείχθησαν ανεπιτυχείς, ως εκ 

τούτου δέ έγένετο χρήσις συναρτήσεως σχετιζούσης την άπόδο-

σιν τών εισαγωγικών δασμών προς τον συνολικον ογκον τών εισ

αγωγών. 

Σχετικά στοιχεία παρέχονται εις τον πίνακα 6.6. Ή συνάρτη-

σις, ήτις απεικονίζεται είς το διάγραμμα 6.3, έχει ώς ακολούθως: 

Τ = — 2,00 + 0,44 Imp 

δπου το Τ . , συμβολίζει τήν άπόδοσιν τών δασμών επί τών εισα

γομένων αγαθών και Imp τον όλικον δγκον τών εισαγωγών. 

Ώ ς ανεφέρθη ήδη, τα χρησιμοποιηθέντα εις το υπόδειγμα στοι

χεία περί τών εισαγωγών διαφέρουν, ώς προς τήν εννοιαν, τών 

περιλαμβανομένων εις τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Είδικώτερον, 

Διάγραμμα 6.3 

Είσαγωγαί καί Άπόδοσις Είσαγωγικον Δασμών 

a. 
b 
ö < 

5.5 

5,0 

4,5 U 

V 

T cd= - gjOO+O^ilmp. 

L· 1 L 
13 14 15 16 17 

Σύνολα Εισαγωγών Imp 

τα στοιχεία του υποδείγματος δεν περιλαμβάνουν τήν άξίαν τών 

επαναπατριζόμενων πλοίων ώς εισαγωγών, ενώ αΰτη περιλαμβά

νεται είς τά στοιχεία τών Εθνικών Λογαριασμών. 
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Τέλη Χαρτοσήμου 

Οί λοιποί έμμεσοι φόροι συνίστανται κυρίως εκ τελών χαρτο

σήμου επί διαφόρων ειδών συμβολαίων και συμβάσεων, αιτήσεων 

προς υπουργεία και ετέρους οργανισμούς, πιστοποιητικών χορη

γουμένων υπό δημοσίων υπηρεσιών και τών σωμάτων ασφαλείας, 

ως και εκ τέλους 1,1% επί τών μισθών και ημερομισθίων (κατα

βαλλομένου εξ ημισείας, 0,55%, υπό τών εργοδοτών και τών εργαζο

μένων). Ή άπόδοσις της κατηγορίας ταύτης εκφράζεται ως συν-

άρτησις του ακαθορίστου εθνικού προϊόντος εκ πάσης πηγής πλην 

της γεωργίας. Τα στοιχεία της περιόδου 1957 - 61 παρέχονται 

εις τον πίνακα 6.7. 

Έ σχετική έξίσωσις έχει ως έξης: 

T t r = - 0 , 5 5 +0,034 ( G ^ A + W G ) . 

Ή ανωτέρω συνάρτησις, ήτις απεικονίζεται εις το διάγραμμα 

6.4, είναι συνεπής προς τα μεγέθη, άτινα ύποδηλοΰνται υπό της 

φορολογικής νομοθεσίας. 

ΠΙΝΑΞ 6.7 

Στοιχεία δια τήν Έξίσωσιν Τελών Χαρτοσήμου 

(δισεκ. δραχμών) 

"Ετος 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Τέλη Χαρτοσήμου 

(Ttr> 

1,47 
1,73 
1,79 
1,96 
2,24 

Μή Γεωργική 
Προστιθεμένη 'Αξία 

(GÄA> 

58,8 
63,7 
67,1 
73,6 
81,3 

Πηγή φορολογικών στοιχείων: Ε.Σ.Τ.Ε., Μψιαΐον Αελτίον Δημοσίων 
Οικονομικών 
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Διάγραμμα 6.4 

Ή Άπόδοσις Τελών Χαρτοσήμου ως Συνάρτησις της Μή Γεωργικής Προστι
θεμένης Άξιας 

3 ο. 
-ο 

e 
T t r^-0 )55-)-O )034(c,^A.WG) 

60 70 80 

Προστεθείσα μή Γεωργ. 'Αξία G i r . + W p 

Φόρος Εισοδήματος 

Ό φόρος εισοδήματος αποτελεί συνάρτησιν του μή γεωργικού 

προσωπικού εισοδήματος. Ή διαγραμματική άπεικόνισις των στοι

χείων του πίνακος 6.8 εμφανίζει τρεις διακεκριμένας απ' αλλήλων 

καμπύλας, καλύπτουσας τάς περιόδους 1951 - 55, 1956 - 58 καΐ 

1959 - 61. Ή σχέσις μεταξύ της αποδόσεως του φόρου και του 

εισοδήματος έσημείωσε κάμψιν κατά τήν περίοδον 1955 - 56 και 

κατά το έτος 1959. Έ ν τούτοις, αί μετατοπίσεις αύται ήσαν σχε

δόν παράλληλοι και αντιπροσωπεύουν μεταβολάς του επιπέδου του 

φόρου με μικράν μεταβολήν των εφαρμοζομένων οριακών φορολο

γικών συντελεστών. Προς καθορισμον της συμπεριφοράς ταύτης, 

τρεις συναρτήσεις φόρου προσηρμόσθησαν εις τάς τρεις καμπύ

λας μέ τάς κλίσεις των ύπο περιορισμον δια να είναι 'ίσαι. e H προ

κύπτουσα συνάρτησις, λαμβανομένης υπ' δψιν καΐ της έχούσης 

έφαρμογήν εις το έτος 1961 σταθεράς, είναι ή ακόλουθος: 

Τ . = - 0 , 4 7 6 + 0.0625 ΥΑΤΑ pi ' ΝΑ 
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ΓΠΝΑΞ 6.8 

Στοιχεία δια τήν Συνάρτησιν τοδ Φόρου έπί τοΰ Εισοδήματος 

(δισεκατομ. δραχμών) 

Άπόδοσις Φόρου Μή Γεωργικον 
Έτος Εισοδήματος Εισόδημα 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

<ν 
0,768 

1,442 

1,520 

1,903 

2,301 

2,440 

2,462 

2,703 

2,945 

2,767 

2,856 

3,368 

(
Υ
ΝΑ> 

15,9 

19,4 

20,8 

26,4 

31,8 

36,0 

42,5 

44,5 

48,2 

51,1 

56,7 

61,5 

Π η γ ή : 'Εθνικοί Λογαριασμοί 

δπου Τ . συμβολίζει τήν άπόδοσιν τοΰ φόρου εισοδήματος και 

Υ το μή γεωργικον προσωπικον εισόδημα. Το αποτέλεσμα εϊ-
1N/V. 

ναι τελείως συνεπές προς τάς έν ίσχύΐ διατάξεις της νομοθεσίας 

περί φόρου εισοδήματος. 

Είσφοραί Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

Το σύνολον των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως είναι συνάρ-

τησις του εισοδήματος εκ μισθών καί ημερομισθίων, αύται δέ κα

ταβάλλονται εξ ημισείας ύπο τών εργοδοτών καί τών εργαζομέ

νων. Τα στοιχεία τοΰ πίνακος 6.9 εμφανίζουν άνοδικήν τάσιν τοΰ 

ισχύοντος συντελεστοΰ, άνελθόντος το 1961 εις 14% τών μι-
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Διάγραμμα 6.5 

Μη Γεωργικόν Προσωπικόν Εισόδημα και Άπόδοσις Φόρου Εισοδήματος 

3 
α. 

θ 

20 40 60 

Φορολογία Μή Γεωργικού Εισοδήματος ( Y j ^ ) 

ΠΙΝΑΞ 6.9 

Στοιχεία δια τήν Σονάρτησιν των Εισφορών Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

Έ τ ο ς 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Σύνολον Μισθών 
και ημερομισθίων 

( W + W G ) 

18,7 
21,1 
25,0 
27,2 
29,4 
31,4 
34,7 
38,2 

ΕίσφοραΙ Κοινωνικής 
'Ασφαλίσεως 

< T J 
1,891 
2,515 
2,886 
3,298 
3,510 
4,017 
4,613 
5,341 

Π η γ ή : 'Εθνικοί Λογαριασμοί. 
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σθών καΐ ημερομισθίων. Το ποσοστον τοΰτο έχρησιμοποιήθη εις 

την σχετικήν συνάρτησιν, ήτις έχει ως έξης: 

Τ = 0,14 ( W + W r ) 
SS ( j 

δπου Τ συμβολίζει το σύνολον των εισφορών κοινωνικής άσφα-
SS 

λίσεως. 

Μεταβιβάσεις ύπο του Δημοσίου 

Αί μεταβιβάσεις αύται εμφανίζουν δύο τελείως αντίστροφους 

σχέσεις προς το εισόδημα. Οΰτω, βραχυχρονίως, τα ασφαλιστι

κά επιδόματα ανεργίας, τα άμεσα βοηθήματα καί αί συναφείς 

πληρωμαί συναρτώνται αντιστρόφως προς το εισόδημα και την 

παραγωγήν. Διότι, προφανώς, μία πτώσις της παραγωγής συνο

δευομένη ύπο πτώσεως, τών εισοδημάτων τής απασχολήσεως καί 

ηύξημένης πενίας, τείνει να αύξηση τάς ύπο τοΰ Δημοσίου μετα-

βιβαστικας πληρωμάς. Έ ξ άλλου, ή άπο μακροχρονίου απόψεως 

άνάπτυξις τής οικονομίας συνοδεύεται ύπο ανόδου τοΰ επιπέδου 

κοινωνικής ασφαλίσεως, αυξήσεως τόσον του αριθμού δσον καί 

τοΰ μέσου εισοδήματος τών συνταξιοδοτουμένων, αυξήσεως τών 

μέσων επιδομάτων ανεργίας, κ.ο.κ. 

Κατά το παρόν στάδιον αναπτύξεως τής ελληνικής οικονο

μίας, είναι εύλογον να ύποτεθή ότι ή τελευταία αύτη άποψις τής 

συναρτήσεως τών μεταβιβάσεων είναι σημαντικωτέρα τής πρώ

της. Ώ ς εμφαίνεται εκ τοΰ πίνακος 6.10, μετά την άνωμαλίαν 

τής περιόδου μεταξύ 1950 καί 1954, ή άνάπτυξις τής ελληνικής 

οικονομίας συνοδεύεται ύπο ελαφρώς ταχυτέρας αυξήσεως τών 

μεταβιβάσεων ύπο τοΰ Δημοσίου. Οΰτω, αί μεταβιβάσεις προς 

οικογενείας ηύξήθησαν σταθερώς άπο 6,4% τοΰ μη γεωργικού 

άκαθ. εθνικού προϊόντος το 1954 εις 8,4% το 1961. Καίτοι αί 

σχετικαί ενδείξεις συνηγορούν υπέρ τής απόψεως δτι θα σημειω-

θή περαιτέρω αύξησις τοΰ εν λόγω ποσοστού κατά τα επόμενα 
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Διάγραμμα 6.6 

Σχέσις Εισφορών Κοινωνικής Ασφαλίσεως προς Μισθούς καί Ημερομίσθια 

Θ-
ο 

Η 

*<> 

4,0 

3,0 

2 / 0 

-

-

-

Χ 
%/ 

>* 

1 

^ζ^· 

/ T s s = 0,14(W>Wc) 
y- « ^ ' • • 

' · * 

ί Ι 1 

20 25 30 35 40 

Μισθοί και 'Ημερομίσθια 

ετη, εν τούτοις το ποσοστον των 8,5% επελέγη προς διαμόρφω-

σιν της συναρτήσεως των μεταβιβάσεων προς την μη γεωργικήν 

παραγωγήν, περιλαμβανομένων τών καταβαλλομένων υπό του Δη

μοσίου αμοιβών: 

TR = 0,085 ( G * A + WG) 
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ΠΙΝΑΞ 6.10 

Μεταβιβάσεις τοΰ Δημοσίου προς Οικογενείας και Σύνολον Μη Γεωργικού 
Άκαθ. Έθνικοϋ Προϊόντος GNP ( G ^ A + WQ) 

(δισεκατ. δρχ. εις τρέχουσας τιμάς) 

Έτος 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Μή Γεωργικον 
Άκαθ. Έθν. Προϊόν 

20,0 
24,7 
26,5 
33,9 
41,0 
46,5 
54,9 
58,8 
63,6 
67,1 
73,6 
81,3 

Μεταβιβάσεις 

1,72 
1,49 
2,17 
2,37 
2,61 
3,49 
4,06 
4,48 
5,01 
5,42 
5,90 
6,84 

Άνακεφαλαίωσις των Εξισώσεων Φόρων και Μεταβιβάσεων 

(ΤΙ) Φορολογία Καπνού 

Τ. = 0,67 Χ. 
ί t 

(Τ2) Λοιπή Κατανάλωσις 
Τ = -1,513 + 0.044 (Χ + Χ + Χ + Χ + Χ ) 

oc l e a n s 

(Τ3) Εισαγωγικοί Δασμοί 

T. , = 0 , 4 4 ( L , + L , + I A Ü + IT A + 1 + 1 M) 
id ' v Me r Mm A F T L A ρ oil ' 

(T4) Τέλη Χαρτοσήμου 

T t r = -0,55 + 0,034 ( G ^ A + W Q ) 
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(T5) Φόρος Εισοδήματος 

Τ ρ . = 0,476+0,0625 Υ Ν Α 

(Τ6) ΕίσφοραΙ Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως 

Τ =0,14 (W + W r ) 
ss (J 

(Τ7) Μεταβιβάσεις προς Οικογενείας 

TR = 0,085 ( G ^ A + W G ) 
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Κ Ε Φ Α Λ Α I O N VII 

TO ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΏΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΥΠΟ ΩΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΝ ΜΟΡΦΗΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ 

ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Εις το παρόν κεφάλαιον συγκεντροΰται το πλήρες σύστημα των 

εξισώσεων και δίδεται κατάλογος των συμβόλων προς άπόκτη-

σιν πλήρους εικόνος του υποδείγματος. 'Ακολουθεί εν ένοποιη-

μένον άντίστροφον του υποδείγματος τη βοήθεια του οποίου ό 

υπολογισμός των προβλέψεων επιτυγχάνεται ταχύτερον. Τέλος δί

δεται παράδειγμα εφαρμογής του υποδείγματος εις μίαν οίκονο-

μικήν πρόβλεψιν. 

Κατάλογος των Μεταβλητών του 'Υποδείγματος 

Αί εις το παρόν υπόδειγμα περιλαμβανόμεναι μεταβληταί δια

κρίνονται εις τεσσάρας κατηγορίας: 

Α) 'Ενδογενείς μεταβληταί είναι έκεΐναι, των οποίων αϊ τρέ-

χουσαι συμπεριφοραί αλληλοεπηρεάζονται. Έ π ί παραδείγματι, το 

διαθέσιμον εισόδημα και τα διάφορα κονδύλια τής καταναλωτι

κής δαπάνης προσδιορίζονται αμοιβαίως δια τής «λύσεως» του 

οικονομετρικού υποδείγματος. 

Β) ΑΙ οιονεί προκαθωρισμέναι μεταβληταί είναι έκεΐναι, ως 

τα διάφορα συστατικά στοιχεία τών παγίων επενδύσεων, αί 

οποΐαι προσδιορίζονται αμέσως εκ τής παρελθούσης συμπεριφο

ράς τής οικονομίας και έτερων εξωγενών παραγόντων, τών οποίων 

η επίδρασις παρίσταται υπό εξισώσεων εντός του υποδείγματος. 

Αί οιονεί προκαθωρισμέναι μεταβληταί είναι έκεΐναι, ών αί έξι-
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σώσεις δύνανται να αντικατασταθούν δια τιμών λαμβανομένων εκ 

σχετικής έρεύνης ή δι' έτερων στοιχείων, επί σκοπώ υπολογισμού 

οικονομικών προβλέψεων και αναλύσεως δεδομένων. Ή κατηγο

ρία αΰτη περιλαμβάνει ωσαύτως και μεταβλητάς, ως αϊ τιμαί τών 

εισαγωγών, αϊτινες είναι ενδογενείς εις το πραγματικον οίκονο-

μικον σύστημα, άλλα δέν έχουν ορίζουσας εις το υπόδειγμα. 

Γ) Προκαθωρισμέναι μεταβληταί είναι έκεΐναι, ως τα αποθέ

ματα αγαθών του προηγουμένου έτους, τών οποίων αϊ τιμαί δί

δονται ιστορικώς εκ της παρελθούσης λειτουργίας της οικονομίας. 

Δ) Τέλος, εξωγενείς μεταβληταί είναι έκεΐναι, ως αϊ κατα-

βολαί αμοιβών υπό του Δημοσίου και ή γεωργική παραγωγή, 

τών οποίων αϊ τιμαί καθορίζονται υπό της κρατικής πολιτικής, 

τής φύσεως, τών καιρικών συνθηκών ή ετέρων έξωοικονομικών 

παραγόντων. 

Εις το πλαίσιον εκάστης κατηγορίας, τα σύμβολα τών μετα

βλητών εισάγονται κατά τήν σειράν εμφανίσεως των εϊς τάς κα

τωτέρω εξισώσεις. Έκτος εάν άλλως σημειούται, άπασαι αϊ μετα

βληταί μετρώνται εις δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954. 

(Α) Ενδογενείς Μεταβληταί 

1. Χ» Καταναλωτική δαπάνη δι' ε'ίδη διατροφής και ποτά. 

2. Υ Προσωπικον διαθέσιμον εισόδημα. 

3. Χ Καταναλωτική δαπάνη δια καπνον 
Χι 

4. Χ Καταναλωτική δαπάνη δια ε'ίδη ενδυμασίας 
C 

5. Χ , Καταναλωτική δαπάνη δια διαρκή αγαθά οικιακής 
α , 

χρήσεως 
6. Χ, Καταναλωτικαί δαπάναι κατοικίας 

h 
7. Χ Καταναλωτικαί δαπάναι δι' ετέρας υπηρεσίας 

s 
8. L . Είσαγωγαί βιομηχανικών καταναλωτικών αγαθών 
9. Ι Μ Είσαγωγαί λοιπών βιομηχανικών αγαθών 
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10. Ι-ρ, Είσαγωγαί ζωικών προϊόντων και ιχθύων 

11. L Είσαγωγαί γεωργικών προϊόντων «πολυτελείας» 

12. AS 'Επενδύσεις εις αποθέματα βιομηχανικών αγαθών 

13. GNP Άκαθάριστον Έθνικον Προϊόν 

14. G * . Μή γεωργική προστιθεμένη άξια 

15. Dep. Άπόσβεσις 

Άπόδοσις φόρου : καπνός 

Άπόδοσις φόρου : λοιπή κατανάλωσις 

Άπόδοσις φόρου : εισαγωγικοί δασμοί 

Άπόδοσις φόρου : τέλη χαρτοσήμου 

Μισθοί καί ημερομίσθια ιδιωτών 

Προσωπικον εισόδημα 

Μή γεωργικον προσωπικον εισόδημα 

Μεταβιβάσεις προς οικογενείας 

Άπόδοσις φόρου εισοδήματος 

Άπόδοσις εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως. 

(Β) Οιονεί Προκαθωρισμέναι Μεταβληταί 

1· ?Λρ Σχετική τιμή εισαγομένων ζωικών προϊόντων καί 
ιχθύων (1954 = 1 0 0 ) 

2. P j . Σχετική τιμή εισαγομένων πολυτελών προϊόντων 
(1954 = 100) 

3. Ι Είσαγωγαί φυτικών προϊόντων άτινα έχουν εγχώ

ρια υποκατάστατα. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

T t 
Τ 

oc 
Tid 
Ttr 
W 

Y 
Ρ 

Υ ΝΑ 
TR 

Τ . 
Pi 

Τ 
ss 



Ι Εισαγωγαί εδωδίμων ελαίων, 
oil 

AS Επενδύσεις εις αποθέματα γεωργικών προϊόντων 
Α 

F I . Πάγιαι επενδύσεις : γεωργία 
Α 

FI Πάγιαι επενδύσεις : μεταποίησις 
m 

FI Πάγιαι επενδύσεις : μεταφοραί καί έπικοινωνίαι 
t 

FI Πάγιαι επενδύσεις : μετάλλια 
Μη 

FI Πάγιαι επενδύσεις : ετεραι ύπηρεσίαι 
os 

FL Πάγιαι επενδύσεις : στέγασις. 

(Γ) Προκαθορισμένοι Μεταβλητοί 

L Ρευστά διαθέσιμα ε'ις το τέλος του προηγουμένου 

έτους. 

D Γεωργική παραγωγή, εγχώρια φυτικά προϊόντα, 

προηγουμένου έτους. 

Κ 'Αποθέματα γεωργικών φυτικών προϊόντων, τέλους 

προηγουμένου έτους. 

D ., Παραγωγή ελαιολάδου, προηγουμένου έτους. 

Κ .Ί . 'Απόθεμα εδωδίμων ελαίων, τέλους προηγουμένου 
oil-l „ 

έτους. 
S 'Απόθεμα αγαθών έκ μεταποιήσεως, τέλους προ

ηγουμένου έτους. 

SA 'Απόθεμα γεωργικών προϊόντων, τέλους προηγου

μένου έτους. 

S* Προστιθεμένη αξία έκ της μεταποιήσεως, προη

γουμένου έτους. 
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9· G* Προστιθεμένη αξία εκ της μεταλλίας, προηγουμέ-
H i l l - J. )f 

νου έτους. 

10. Σ ^ Παρελθούσας πάγιαι επενδύσεις εις τήν μεταλλίαν, 
συσσωρευθεΐσαι άπο του 1953 μέχρι t. 

11· SD_. Καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας, τέλους 
προηγουμένου έτους. 

(Δ) Εξωγενείς Μεταβληταί 

1· G* Παραγωγή επτά καλλιεργειών: καπνοΰ, σταφίδος, 

σουλτανίνας, έλαιών, ελαιολάδου, σύκων, βάμβακος. 
2. t Χρόνος εις έτη 

3. Exp. Έξαγωγαί 

4· g Κρατικαί προμήθειαι έξ ιδιωτικών επιχειρήσεων 

5. W~ Σύνολον αμοιβών καταβαλλομένων υπό του Δημο
σίου 

6. f(Exp. ) Συντελεσταί πίνακος 5.3, μετατρέποντες τάς έξα-
γωγάς εις G * ^ . 

' · a Συντελεστής μετατροπής τών κρατικών προμη
θειών εις G* . . 

ΝΑ 
8. 1ΐ(Εχρ.)Συντελεσταί μετατροπής τών εξαγωγών εις G* 

9· b Συντελεστής μετατροπής τών κρατικών προμη
θειών εις G* 

m 

10. k 'Αναλογία κατασκευών εις το σύνολον τών παγίων 
επενδύσεων 

^Α Προστιθεμένη αξία εις τήν γεωργίαν. 

Αι 35 εξισώσεις του υποδείγματος είναι διατεταγμέναι κατω
τέρω κατά τήν σειράν εμφανίσεως των εις τά προηγηθέντα κεφά
λαια. 
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Ζήτησις προς Κατανάλωσιν 

χ = 9,883 + 0,288 Υ 

Χ = 1,181 + 0,007 Υ + 0,011 L 
χ 

Χ - 2,053 + 0,092 Υ + 0,047 L 
e _ 1 

Χ, = 0,316 + 0,033 Υ + 0,036 L 

X h = 0,565 + 0,091 Υ + 0,098 L ^ 

Χ =0,519 +0,119 Υ + 0,095 L 

Ζήτησις Εισαγωγών 

Τ =—1,554 +0,070 Υ 
Me 

Τ = -2,500 + 0,695 G* 
Mm m 

I A F = 0,750 + 0,010 Y - 0,489 P A F 

L A = 0,816 + 0,008 Y - 0,653 PT . 
LA L'A 

I =1,679-0,083 D —0,210 Κ Λ 

i -0,214-0,069 D " Ì M - 0 , 1 0 8 K o i M 

Ζήτησις Επενδύσεων 

AS = 0,195 + 0,096 G* - 0,245 S , 
m ' ' m m-1 

ASA = -1,572 + 0,466 G ^ ? - 0,529 S ^ 

F I A = -1,877 + 0,132 G ^ + 0,133 t 

FI = 0,326 + 0,077 G* , 
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17. FI. = 0,284 + 0,2461 

18. F L , = -0,402 + 1,248 G* , - 0 , 7 9 3 Σ,, , 
Μη ' ^ ' Μη-1 ' Μη-1 

19. FI = 0,174 + 0,189 t 
os 

20. FL = 1,517 + 0,088 SD , 
h ' ' -1 

Παραγωγή καί Εισόδημα 

21. GNP = Χ, + ΧΧ + Χ + X J + XU + X + Ε χ ρ - Ι Λ / Γ -
f^ t ^ c ^ d ^ h ^ s T r Me 

L, - I A Ü - L . - I - I „ + AS + ASA + 
Mm AF LA ρ oil m A 

F I . + F I + F L + F I + F L , + F L + g + W r A ' m ^ t r os Mn 1 h ' & G 

22. G* . = 0,357 X, + 0,653 XA + 0,988 X + 0,923 X, + 
NA f ' t c d 

0,848 X, + 0.975 X + AS + FI A + FI, _ + FI. + 
h s m A M t 

FL T + F I + FL + f (Exp)-L_ — 1 . _ - I A 1 7 M n ^ os hr v ^' Me Mm AF 

— IT * — I — I ., + ae 
LA ρ o i l ^ ö 

23. G* = 0,168 X . + 0,243 X +0,681 X + 0,562 X, + 
m ' î t e d 

0,316 X + 0,176 X + AS + [0,738k+0,382 (1-k ) ] 
il s m 

Σύνολον Παγίων Επενδύσεων + bg + h (Exp ) 

24. Dep = 0,0835 (G* . - TT - Τ - T., - T ) 
r ' v NA t oc id t r ' 

25. W = -2,467 + 0,564 (G* A - T - Τ — T., - T 
' NA t oc id tr 

26. Y = G N P - D e p — (Τ + T + T., + T + ) 
ρ r x t oc id t r ' 

27. ΥΛΤΑ = Y -0,98 G* 
ΝΑ ρ ' A 

28. Y = Y + TR - Τ . — T«. 
ρ pi 8S 
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Φόροι και Μεταβιβάσεις 

29. Τ. = 0 , 6 7 Χ. 
t t 

30. Τ = - 1 , 5 1 3 +0,044 (Χ„ + Χ + Χ . + Χ . + Χ ) 
oc ι e α h s 

31. Ύ.Δ = 0 , 4 4 ( L , + L . + Ι Α υ + ΙΤ Α + Ι + 1 ·, ) 
id Me Mm AF LA ρ oil 

T t r = -0 ,55 + 0,034 ( G ^ A + WQ) 

= -0,476 +0,0625 Y N A 

32 

33. Τ . 
Pi 

34. Τ = 0 , 1 4 (W + W „ ) 
ss G 

35. TR = 0 , 0 8 5 ( G ^ A + W G ) 

Ή 'Αντίστροφος Μήτρα των Παραμέτρων 

Ή αντίστροφος μήτρα σύγκειται εκ σειράς συντελεστών στα

θμίσεως προς έφαρμογήν επί των προγραμματιζόμενων συνδυα

σμών τών προκαθωρισμένων καί εξωγενών μεταβλητών, επί σκο

πώ προβλέψεως τιμών τών ενδογενών μεταβλητών. 

Κατά την κατασκευήν του αντιστρόφου τον υποδείγματος, αί 

εξισώσεις αίτινες εξυπηρετούν τήν πρόβλεψιν τών τιμών τών οιο

νεί προκαθωρισμένων μεταβλητών παρελείφθησαν καί αί μετα-

βληταί έθεωρήθησαν ώς εάν ήσαν πλήρως προκαθωρισμέναι. Οι 

συνδυασμοί τών προκαθωρισμένων καί εξωγενών τιμών, οίτινες 

δέον δπως υπογραμμισθούν ίνα ύπολογισθή ή πρόβλεψις, ευρί

σκονται εκ της στήλης «προγράμματα» εις το δεξιον της αντι

στρόφου μήτρας τών παραμέτρων. Ή στήλη αΰτη δεν περιλαμ

βάνει σταθεράς εκ τών εξισώσεων. Αύται δεν απαιτούνται δεδο

μένου δτι ή μήτρα χρησιμοποιείται προς ύπολογισμον προβλέ-
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ψεων τη βοηθεία πρώτων διαφορών. Ή διαδικασία αΰτη επιτρέ

πει την πλήρη άξιοποίησιν των πληροφοριών περί της παρούσης 

καταστάσεως της οικονομίας κατά την πρόβλεψιν της μελλούσης 

εξελίξεως της. Ή τελευταία στήλη του πίνακος, υπό τον τίτλον 

«Μετατόπισις», χρησιμοποιείται εις το έπόμενον κεφάλαιον και 

συνεπώς δύναται να άγνοηθή ενταύθα. 

Έ παρουσίασις πλήρους αντιστρόφου μήτρας τοΰ υποδείγμα

τος θα άπήτει πολύν χώρον, άλλωστε δε δεν είναι αναγκαία. Άντ' 

αύτοΰ, εις τον πίνακα 7.1 παρέχεται συνοπτική μορφή της αντι

στρόφου μήτρας τών παραμέτρων, ήτις επιτρέπει τον ταχύν ύπο-

λογισμον τών σπουδαιότερων βασικών τιμών καί τών πλέον εν

διαφερόντων συνολικών μεγεθών. Οιαδήποτε έτερα μεταβλητή, 

ής επιθυμείται ή πρόβλεψις, δύναται να ύπολογισθή ευκόλως δια 

χρησιμοποιήσεως της αναλόγου έξισώσεως με τάς ύπολογισθεί-

σας εκ της μήτρας βασικάς τιμάς. Έπί παραδείγματι, ενώ ή αντί

στροφος μήτρα επιτρέπει ύπολογισμον της συνολικής κατανα

λωτικής δαπάνης, δεν δίδει άμεσους πληροφορίας περί τών εξ συ

στατικών μερών. Δια να ληφθούν καί ταΰτα, δέον όπως εις έκά-

στην τών εξισώσεων καταναλώσεως εισαχθούν αϊ τιμαί τών ρευ

στών διαθεσίμων καί του διαθεσίμου εισοδήματος, ως υπολογί

ζονται αύται έκ της αντιστρόφου μήτρας. 

Προς χρησιμοποίησιν του πίνακος 7.1 δέον δπως εισαχθούν 

πρώτον αϊ άπαιτούμεναι τιμαί τών προκαθωρισμένων καί εξωγε

νών μεταβλητών εις τους τύπους της στήλης του προγράμματος 

καί ύπολογισθή ό ενδεικνυόμενος συνδυασμός μεταβλητών προς 

λήψιν ενός προγράμματος δι' έκάστην σειράν. Μετά ταύτα, εκα-

στον πρόγραμμα δέον όπως πολλαπλασιασθη έπί τον συντελεστήν 

σταθμίσεως της αντιστοίχου σειράς της στήλης, ήτις άφορα εις 

τήν μεταβλητήν, ής επιθυμείται ή πρόβλεψις. Το άθροισμα τών 

γινομένων αυτών αποτελεί τήν προβλεφθεΐσαν τιμήν. Προς έλαχι-

στοποίησιν της παραμορφώσεως τοΰ τελικού αποτελέσματος έκ 

τοΰ σφάλματος στρογγυλοποιήσεως, οι συντελεσταί σταθμίσεως 

τοΰ πίνακος 7.1 εκφράζονται μέχρι τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. 
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ΠΙΝΑΞ 7.1 

Ένοποιημένον Άντίστροφον τοϋ 'Υποδείγματος 

Διαθέσι-
ν, , μον Ει-
Σ ε 1 Ρ α σόδημα 

(Υ) 

G
*m 

G * 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

0,8554 

0,2755 

0,2405 

0,3645 

0,6074 

0,7076 

-1,3196 

1,1327 

1,1327 

0,3580 

0,3243 

0,8017 

0,6950 

0,4718 

0,3370 

-0,2656 

0,4283 

-0,0953 

0,5881 

0,6284 

0,7683 

1,0091 

-1,2817 

Άκαθάρι-
στον'Εθνι-
κον Προϊόν 

(GNP) 

1,2492 

0,9551 

0,6502 

0,7813 

1,0466 

1,1812 

-1,5561 

0,2280 0,2417 1,4774 

0,2280 0,2417 1,4774 

Σύνολον 
Εισα
γωγών 

0,3240 

0,2496 

0,5783 

0,5150 

0,3813 

0,2963 

0,6993 

0,2581 

0,2581 

Σύνολον 
Κατανα
λώσεως 

1,5388 

1,1736 

1,1515 

1,2296 

1,3826 

1,4452 

-0,8313 

0,7136 

0,7136 

Σύνολον 
'Αποθε

μάτων 

0,0344 

0,0311 

0,0770 

0,0667 

0,0453 

0,0323 

-0,0255 

1,0219 

0,0219 

Σύνολον 
Κα θα ρ ας 
Φορολο

γίας 

0,3413 

0,7221 

0,4171 

0,4119 

0,4101 

0,4348 

-0,1076 

0,2629 

0,2629 

Προγράμματα 

0,001 L . 

0,047 L . 

0,036 L * 

0,098 L . 
' - 1 

0,095 L 

-0,489 P A F 

+ Ioil 
-0,245 S 

0 ' 6 5 3 P L A + Ip 

S 
m - 1 ' ^A 

Exp -j- Σύνολον Παγίων Επεν

δύσεων + g + W n 

-0,2288 -0,0461 0,9145 -0,0964 -0,0522 -0,1441 -0,0044 0,1444 -0,245 S Σύνολον Πα-

-0,9172 0,9215 -0,8583 -1,0491 0,5597 -0,5778 0,0885 -0,0390 

-0,9439 -0,1000 -0,2015 -0,3978 

-1,2086 -0,2433 -0,2579 -0,5093 

0,7409 0,1491 0,1581 0,3123 

-0,3216 -0,0611 -0,0708 -0,1377 

m - 1 

γίων Επενδύσεων + f (Exp ) -f i 

0,738 k -f 0,382 (1-k) Σύνολον 

Παγίων 'Επενδύσεων -f- h 

(Exp) + bg 
-0,2151 

•0,2755 

0,1688 

-0,0708 

-0,5947 

-0,7614 

0,4668 

-0,2026 

-0,0182 

-0,0234 

0,0143 

-0,0059 

0,6977 

0,7865 

-0,4821 

0,1968 

Μετατόπισις 

Εϊδη Διατροφής 

Καπνός 

Είδη 'Ενδυμασίας 

Διαρκή 'Αγαθά 

Δαπάναι Κατοικίας 

'Τπηρεσίαι 

Είσαγωγαί 

'Αποθέματα 

"Εμμεσοι Φόροι 

"Αμεσοι Φόροι 
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Πρόβλεψις δια το 1961 

Είναι χρήσιμον να άπεικονισθή ή διαδικασία αΰτη δια της πα

ρουσιάσεως μιας «προβλέψεως» άφορώσης εις την αΰξησιν του 

έτους 1961 έναντι του 1960. Τα εισαγωγικά της λέξεως «πρόβλε

ψις» έχουν τεθή σκοπίμως. Έ ν πρώτοις, το 1961 ουχί μόνον απο

τελεί ήδη μέρος του παρελθόντος, άλλα και έ'νια στοιχεία αύτοΰ 

έχρησιμοποιήθησαν κατά την κατασκευήν του υποδείγματος. Κατά 

δεύτερον λόγον, εις μίαν πραγματικήν πρόβλεψιν θα έχρησιμοποι-

οϋντο ύπολογισθεΐσαι τιμαί των οίονεί προκαθωρισμένων μεταβλη

τών. Προς διευκόλυνσιν του υπολογισμού, τα επίπεδα δλων τών οιο

νεί προκαθωρισμένων μεταβλητών θα εισαχθούν εις την στήλην του 

προγράμματος με τάς παρατηρηθείσας δια το 1961 τιμάς των. Ούτω 

πως, ουχί μόνον δεν είναι αναγκαίος ό υπολογισμός των εκ τών 

αντιστοίχων εξισώσεων, άλλα και, δοθέντος δτι γίνεται χρήσις 

τών πραγματικών τιμών των, οιονδήποτε σφάλμα της προβλέ

ψεως θα δύναται να άποδοθή αμέσως εις το ενδογενές σύστημα 

μάλλον παρά εις τάς εξισώσεις τάσεως. Ώ ς ανεφέρθη ανωτέρω, 

αί τελευταϊαι αύται αποτελούν προφανώς το άσθενέστερον τμήμα 

του υποδείγματος. 

Οι 'Εθνικοί Λογαριασμοί δια το 1961 δίδουν τάς τιμάς τών 

προκαθωρισμένων και οίονεί προκαθωρισμένων μεταβλητών, ώς 

εμφαίνονται εις τον πίνακα 7.2. Σημειωθήτω δτι, ίνα διευκολυν-

θή ή πρόβλεψις τών πρώτων διαφορών, άπαντα τα στοιχεία πα

ριστούν αυξήσεις έναντι τοϋ 1960. Δια της υποκαταστάσεως τών 

έν λόγω τιμών εις τήν θέσιν τών μεταβλητών της στήλης του προ

γράμματος, προκύπτει ή στήλη προγραμματισθεισών τιμών του 

πίνακος 7.3. "Ηδη, ή προβλεφθεΐσα αυξησις του ακαθαρίστου 

εθνικού προϊόντος δύναται να ύπολογισθή δια του πολλαπλασια

σμού έκαστης προβολής κατά σειράν επί τον συντελεστήν σταθμί

σεως της στήλης «άκαθάριστον έθνικον προϊόν» του αντιστρόφου 

και της μετά ταΰτα αθροίσεως τών γινομένων. 

Ούτω: 

Προβλεφθέν AGNP = (Ο Χ 1,2492) + (0,042 Χ 0,9551) + 
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(0,180 χ 0,6502) + + (0,130 χ -0,1377) - 10,23. 

ΠΙΝΑΞ 7.2 

'Εξωγενείς, Προκαθορισμένοι και Οιονεί Προκαθορισμένοι Τιμαί δια την 
«Πρόβλεψιν» του 1961 

("Ολαι αϊ τιμαί είναι πρώται διαφοραί έκτος δε αν άλλως σημειοϋται, δί
δονται εις δισεκατομμύρια δραχμών εις τιμάς 1954) 

Ρευστά διαθέσιμα, τέλους προηγουμένου έτους Δτ . 

Τιμαί εισαγομένων ζωικών προϊόντων και ιχθύων 

( 1 9 5 4 = 1 0 0 ) Δ Ρ Α ρ 

Τιμαί εισαγομένων πολυτελών προϊόντων (1954 

= 1 0 0 ) Δ Ρ Α ρ 

Είσαγωγαί φυτικών προϊόντων ΔΙ 

Είσαγωγαί εδωδίμων ελαίων ^ o i l 

Απόθεμα βιομηχανικών αγαθών, προηγουμένου 

έτους A S m - l 

'Επενδύσεις εις αποθέματα γεωργικών προϊόντων Δ (AS . ) 

Έ ξ α γ ω γ α ί Δ Ε χ ρ . 

Πάγιαι επενδύσεις Δ FI 

Κρατικαί δαπάναι Δ g 

Άμοιβαί καταβαλλόμεναι υπό τοΰ Δημοσίου Δ W p 

'Εξωγενείς συντελεσταί f(Exp. ) 

h (Exp.) 

a 

b 

k 

= 3,83 

= 0,01 

= 0,01 

= 0,26 

= 0,14 

= 0,08 

= 2,16 

= 1,69 

= 1,31 

= 0,97 

= 0,13 

= 0,294ΔΕχρ. 

= 0,114ΔΕχρ. 

= 0,923 

= 0,562 

= 0,52 

Τουτέστιν, επί της βάσεως ταύτης «προεβλέφθη» αΰξησις του ακα

θαρίστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδος κατά 10,23 δισ. δρα

χμών (εις τιμάς 1954) έναντι τοΰ επιπέδου τοΰ 1960. Παρόμοιαι 

προβλέψεις γίνονται και δια τα διάφορα συστατικά μέρη τοΰ άκαθ. 
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ΠΙΝΑΞ 7.3 

Προγραμματισθεϊσαι Τιμαί ύποδηλούμεναι υπό των Στοιχείων too Πίνακος 7.2 

Άντίστροφον 

Σειρά Προγραμματισθεϊσα τιμή 

0,042 
0,180 
0,138 
0,375 
0,364 
0,412 
2,140 
4,062 
2,683 
1,492 

3,718 
0,130 

εθνικού προϊόντος τη χρήσει των στηλών «Κατανάλωσις», «Είσα-

γωγαί» και «Αποθέματα» της αντιστρόφου μήτρας. Αί «προβλε-

φθεισαι» τιμαί δίδονται ε'ις τον πίνακα 7.4, δπου γίνεται και σύγ-

κρισις αυτών προς τα πραγματικά στοιχεία του 1961. 

Έ κ της συγκρίσεως ταύτης καταφαίνεται δτι το υπόδειγμα είναι 

μάλλον επιτυχές. Ή «προβλεφθεΐσα» αυξησις του άκαθ. εθνικού 

προϊόντος άφίστατο της πραγματικής κατά ολιγώτερον του ενός 

δισεκατομμυρίου δραχμών, ήτοι έσημειώθη σφάλμα ελαφρώς άνώ-

τερον του 6 % της αυξήσεως. Έ κ λεπτομερεστέρας έρεύνης, εν 

τούτοις, διεπιστώθη δτι ή σχεδόν πλήρης αοτη συμφωνία μεταξύ 

των συνολικών μεγεθών προέκυψεν έκ της αμοιβαίας έξουδετερώ-

σεως δύο αντιθέτων σφαλμάτων, ήτοι ή ύπερεκτιμηθεΐσα αυξησις 

της καταναλωτικής δαπάνης άντεσταθμίσθη σχεδόν πλήρως υπό 

της ύπερεκτιμηθείσης ζητήσεως εισαγωγών. 
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ΠΙΝΑΞ 7.4 

Ή «Πρόβλεψνς» έν συγκρίσει προς την Πραγματικήν Αοξησιν, 1960 -

Ά κ α θ . Έθνικον Προϊόν 

Κατανάλωσις 

Ειδών Διατροφής 

Καπνοϋ 

Ειδών 'Ενδυμασίας 

Διαρκών Οικιακής χρήσεως 

Δαπανών Κατοικίας 

Υπηρεσιών 

Πάγιαι Επενδύσεις 

'Αποθέματα 

ΈξαγωγαΙ 

ΕίσαγωγαΙ 

Σύνολον Δημοσίου 

«Προβλεφθεϊσα» 

Αΰξησις 

10,23 

6,70 

2,56 
0,10 

1,00 

0,43 

1,18 
1,42 

1,31* 

2,51 

1,69* 

3,06 

1,10* 

Πραγματική 

Αΰξησις 

9,58 

4,82 

1,66 
0,05 

1,37 

0,50 

0,74 
0,50 

1,31 

2,00 

1,69 

1,34 

1,10 

•'Εξωγενής ή οίονεί προκαθορισμένη τιμή. 

Προς περαιτέρω έξέτασιν του ζητήματος τούτου, έγένετο χρή-

σις της στήλης του προγράμματος προς «πρόβλεψιν» του διαθεσί

μου εισοδήματος Υ, κατόπιν δε ή τιμή αυτή εισήχθη όμοΰ μετά 

του AL είς τάς έπί μέρους εξισώσεις ζητήσεως και «προεβλέ-

φθησαν» τιμαί δια τα επί μέρους ε'ίδη καταναλώσεως. 

Ούτω, ή προβλεφθεΐσα τιμή ΔΥ = 8,98, όμοΰ μετά του Δ Ι ^ = 

3,83, Ιδωκε AXf = (0,288 Χ 8,89) = 2,56 δια τήν κατανάλω

σα τροφίμων, Χ+ = (0,007 Χ 8,89) + (0,011 Χ 3,83) - 0,10 
Χι 

δια τήν κατανάλωσιν καπνού κ.ο.κ. 
Έ κ της συγκρίσεως των ανωτέρω «προβλεφθεισών» τιμών προς 

τάς πραγματικας τοιαύτας καταφαίνεται σημαντική ύπερεκτίμησις 

της αυξήσεως της καταναλώσεως ειδών διατροφής και τών δαπα

νών δι' υπηρεσίας, παρά τήν λίαν επακριβή έκτίμησιν αύτου τού-
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του του διαθεσίμου εισοδήματος. Έ ν τω συνόλω των, εν τούτοις, 

αϊ συγκρίσεις βάσει της «προβλέψεως» δια το 1961 εμφανίζουν 

έκπληκτικήν άκρίβειαν λαμβανομένων ύπ' 6ψιν άφ' ενός μεν της 

βραχύτητος της καλυπτόμενης υπό τών σχετικών στοιχείων πε

ριόδου, άφ' ετέρου δε του σημαντικού άριθμοΰ τών ουσιωδών έξω-

οικονομικών παραγόντων οϊτινες επιδρούν επί της ελληνικής οι

κονομίας. 

Ή υπαρξις τοιαύτης ακριβείας και εις τάς πραγματικας προ

βλέψεις τίθεται βεβαίως υπό σοβαράν άμφισβήτησιν, αποτελούσα 

θέμα δπερ θέλει εΰρει την λύσιν του μόνον δια μελλοντικών εφαρ

μογών του υποδείγματος. 

115 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Vili 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΑΙ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ 

Εις το παρόν κεφάλαιον θα εξετασθούν ëvtot των πολλαπλασια
στών οϊτινες προέκυψαν έκ του οικονομετρικού υποδείγματος της 
ελληνικής οικονομίας. Ό γνωστός έκ της Κεϋνσιανής θεωρίας 
πολλαπλασιαστής αποτελεί συντελεστήν, δστις πολλαπλασιαζό
μενος έπί μίαν συγκεκριμένην μεταβολήν εις τας επενδύσεις δίδει 
τήν άντίστοιχον μεταβολήν του συνόλου της παραγωγής. Οί πολ-
λαπλασιασταί, οϊτινες πρόκειται να ερευνηθούν ενταύθα, αποτε
λούν γενίκευσιν τής ανωτέρω εννοίας. Έ ν πρώτοις, θα έρευνήσω-
μεν αρκετά μεγέθη άτινα επιδρούν πολλαπλασιαστικός εις τήν οί-
κονομίαν. Θα υπολογισθούν πολλαπλασιασταΐ 'όχι μόνον δια τάς 
δαπανάς επενδύσεων άλλα και δια τας τουριστικάς δαπανάς, τάς 
έξαγωγάς, τάς κρατικάς προμηθείας, τάς κρατικάς δαπανάς δια 
μισθούς καΐ ημερομίσθια, τας είσαγωγάς και τήν άμεσον φορο-
λογίαν. Κατά δεύτερον λόγον, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσμα
τα έκαστου μεγέθους θα εξετασθούν βάσει ουχί ενός, άλλα τεσσά
ρων πολλαπλασιαστών, οϊτινες θα άναφέρωνται εις το άκαθάρι-
στον έθνικον προϊόν, τάς είσαγωγάς, τήν συνολικήν κατανάλωσιν 
και εις το σύνολον τών φόρων, αφαιρουμένων των μεταβιβάσεων. 

Οί πολλαπλασιασταί ούτοι δύνανται ευκόλως να ύπολογισθώσιν 

έκ της αντιστρόφου μήτρας (πίναξ 7.1). Έάν το έμφανΐζον πολ

λαπλασιαστικά φαινόμενα μέγεθος είναι εξωγενής, προκαθωρι-

σμένη ή οιονεί προκαθωρισμένη μεταβλητή εις το υπόδειγμα (έπί 

παραδείγματι πάγιαι επενδύσεις), τίθεται ή τιμή +1,0 δια τήν 

μεταβλητήν παντού δπου εμφανίζεται αΰτη είς τήν στήλην του 

προγράμματος, άπασαι δέ αϊ λοιπαί μεταβληταί μηδενίζονται. Οί 
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ζητούμενοι πολλαπλασιασταί ευρίσκονται δια της εφαρμογής μιας 

προβλέψεως έπ' αυτής τής βάσεως. Εις τινας περιπτώσεις το 

πολλαπλασιαστέων μέγεθος περιλαμβάνει σειράν μεταβλητών, αί-

τινες δέον δπως λάβουν τάς καταλλήλους τιμάς Ενα υπολογισθούν 

οι πολλαπλασιασταί. Έάν το μέγεθος έκφράζη μετατόπισιν του 

επιπέδου μιας συναρτήσεως του υποδείγματος (π.χ. μίαν αΰξησιν 

του επιπέδου τής φορολογίας), θέτομεν την τιμήν 1,0 εις τήν στή-

λην του προγράμματος, εις τήν άντίστοιχον σειράν τής συναρτή

σεως. Ή αντιστοιχία σειρών και συναρτήσεων δεικνύεται εις τήν 

τελευταίαν στήλην του πίνακος 7.1 υπό τον τίτλον «Μετατόπισις». 

Πολλαπλασιαστής Ιδιωτικών Παγίων Επενδύσεων 

Αί ίδιωτικαί πάγιαι επενδύσεις εμφανίζονται εις τάς σειράς 9,10 

και 11 τής αντιστρόφου μήτρας. Καίτοι εις τας σειράς 9 και 10 

απαιτείται μόνον το σύνολον τών επενδύσεων, εις τήν Ιΐην απαι

τείται ωσαύτως τιμή δια το k, ήτοι τήν άναλογίαν τών κατασκευών 

εις το σύνολον. Κατά τον ύπολογισμον τών πολλαπλασιαστών επε

λέγη ή τιμή k = 0,52, ως αντιπροσωπευτική τών τελευταίων 

ετών. Δι' υποκαταστάσεως τής τιμής 1,0 δια το σύνολον τών πα

γίων επενδύσεων εις τας σειράς 9, 10 και 11, μέ k = 0,52 εις 

τήν Ιΐην σειράν, αί τρεις προγραμματισθεϊσαι τιμαί καθίστανται 

1,0, 1,0 και 0,567 αντιστοίχως. Προς ύπολογισμον του πολλα-

πλασιαστοΰ δια το άκαθάριστον έθνικον προϊόν, αί τιμαί αύται 

πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστάς σταθμίσεως τών αντι

στοίχων σειρών τής στήλης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος 

είς το άντίστροφον, προκύπτει δέ ό πολλαπλασιαστής ακαθάρι

στου έθνικοΰ προϊόντος = (1,0 Χ 1,4774) + (1,0 Χ -0,0964) 

+ (0,567 Χ —1,0491) =0,786. Παρόμοιοι πολλαλασιασμοί τής 

στήλης του προγράμματος μέ τάς αντιστοίχους σειράς έκαστης 

στήλης τής αντιστρόφου μήτρας, δίδουν τους αντιστοίχους διαφό

ρους πολλαπλασιαστάς, τινές τών οποίων δεικνύονται είς τον πί

νακα 8.1. Ό πίναξ ούτος παρέχει πολλαπλασιαστές δι' ολίγα βα-
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σικά συνολικά μεγέθη. Έ φ ' δσον δμως είναι έπιθυμητόν, δύναται 

τις να ύπολογίση πολλαπλασιαστάς δι5 άπάσας τας μεταβλητάς 

της αντιστρόφου μήτρας και, μέσω τούτων, δι' άπάσας τάς μετα-

βλητας του υποδείγματος. 

Τ ο έκπληκτικώτερον ίσως χαράκτη ρ ιστικον του ύπολογισθέν-

τος πολλαπλασιαστοΰ παγίων επενδύσεων εϊναι ή τιμή του, ήτις 

είναι μικρότερα της μονάδος. Ή αυξησις των παγίων επενδύσεων 

άπο περιόδου εις περίοδον προκαλεί αΰξησιν του συνολικού ακα

θαρίστου έθνικοϋ προϊόντος μικροτέραν της αυξήσεως των δαπα

νών δια παγίας επενδύσεις. 

ΠΙΝΑΞ 8.1 

Πολλαπλασιασταί εις τήν Έλληνικήν Οίκονομίαν 

Πολλαπλασιαστής δια 
Μέγεθος επιδρών Άκαθ. Είσα- Κατά- Καθαράν 
πολλαπλασιαστικώς Έθνικον γωγάς νάλωσιν Φορο-

Προΐον λογίαν 

Ίδιωτικαί Πάγιαι Επενδύσεις1 . 0,786 0,523 0,242 0,385 
Τουριστικά! Δαπάναι2 1,204 0,306 1,476 0,404 

Έξαγωγαί8 1,298 0,323 0,602 0,300 
Κρατικαί Προμήθειαι4 0,980 0,420 0,349 0,392 

Άμοιβαί Δημοσίου 1,340 0,187 0,511 0,460 
Είσαγωγαί6 -1,5561 0,699 -0,831 -0,108 

"Αμεσος Φορολογία« -0,509 -0,276 -0,761 0,787 

1. "Εν δισεκατομμύριον δραχμών προσθέτων παγίων επενδύσεων κατα
νεμημένων ως κατά τα τελευταία έτη, ούτως ώστε, 0,52 του συνόλου 
αποτελεί κατασκευαστικήν δραστηριότητα. 

2. "Εν δισεκατομμύριον προσθέτου δαπάνης. 
3. "Εν δισεκατομμύριον εξαγωγών χαρακτηριστικών της Ελλάδος: 

f (Exp.) =0,294, h (Exp,) =0,144. 
4. Γίνεται ή παραδοχή δτι αϊ κρατικαί προμήθειαι έχουν τα χαρακτηρι

στικά τοϋ κεφαλαιουχικού εξοπλισμού: a =1,000, b =0,382. 
5. Αυτόνομος ανοδική μετατόπισις εις τήν συνάρτησιν εισαγωγών. 
6. Παράλληλος ανοδική μετατόπισις ενός δισεκατομμυρίου εις τήν συ

νάρτησιν άμεσου φορολογίας, μή επηρεαζόμενων τών οριακών φορολο
γικών συντελεστών. 
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Οί άναγνώσται, οιτινες έχουν άσχοληθή μέ αναλύσεις μεγάλων 

και εξόχως βιομηχανικών οικονομιών, θα εΰρουν ίσως εις τούτο 

άξιοσημείωτον αντίθεσιν προς τους πολλαπλασιαστάς, φερ' ει

πείν, του 1,5 εως 2,0 οϊτινες υπολογίζονται συνήθως δια τάς Η ΠΑ. 

Έ ν τούτοις, ή έξήγησις είναι απλή. Εις μίαν μικράν οίκονομίαν 

εύρισκομένην εις τα αρχικά στάδια της βιομηχανικής αναπτύξεως, 

ή έπαύξησις του υφισταμένου παγίου κεφαλαίου δύναται να επι-

τευχθή μόνον δια σημαντικής διευρύνσεως τών εισαγωγών. Πρά

γματι, σημαντικον τμήμα τών μηχανημάτων και του εξοπλισμού 

οιουδήποτε ελληνικού εργοστασίου δέον Οπως είσαχθή άπ' ευθείας 

έκ του εξωτερικού, ακόμη δέ και εις περίπτωσιν εγχωρίου κατα

σκευής τών έν λόγω ειδών ή παραγωγή των απαιτεί σημαντικον 

ποσοστον εισαγομένων υλών. Λαμβανομένου τούτου υπ' δψιν, ό 

πολλαπλασιαστής επενδύσεων εμφανίζεται τελείως συγκρίσιμος 

προς τους τοιούτους τών μεγαλυτέρων και πλέον ανεπτυγμένων 

οίκονομιών.Έπί παραδείγματι, ως καταφαίνεται έκ του πίνακος 

8.1, ή κατά 1,0 δισεκατομμύριον δραχ. αυξησις τών επενδύσεων 

συνοδεύεται υπό αυξήσεως τών εισαγωγών κατά 0,523. Υποτι

θεμένου οτι δεν αυξάνονται αντιστοίχως αί έξαγωγαί, τοΰτο ση

μαίνει δτι ή έπένδυσις εξωτερικού έμειώθη κατά 0,523 δισ. Ούτω, 

ή συνολική καθαρά Ex post έπένδυσις δεν ηύξήθη κατά 1,0 δισε

κατομμύριον άλλα κατά 1,0 — 0,523 =0,477 δισ. Ή σύγκρισις 

τής αυξήσεως ταύτης προς την κατά 0,786 δισ. αΰξησιν του 

ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος δεικνύει δτι ό Ex post πολλαπλα

σιαστής του συνόλου τών καθαρών επενδύσεων ανέρχεται εις 

0,786/0,477 = 1,65, τιμήν πλήρως συγκρίσιμον προς τήν κλί

μακα τιμών ήτις δίδεται δια τάς Η.Π.Α. 

Τουριστικοί Δαπάναι 

Δοθέντος δτι το υπόδειγμα δέν περιλαμβάνει τάς τουριστικάς 

δαπανάς ως τοιαύτας, αύται δέον δπως αναλυθούν άπο απόψεως 

αυξητικών επιδράσεων έπί τών αντιστοίχων συναρτήσεων κατα-
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ναλώσεως. Σχετική μελέτη έκπονηθεΐσα υπό του κ. Σ. Γερωνυμά-

κη, Διευθυντού της Διευθύνσεως Εθνικών Λογαριασμών του Υ

πουργείου Συντονισμού, δεικνύει δτι το μέγιστον τμήμα τών του

ριστικών δαπανών δύναται να διαχωρισθή ως ! / 3 εϊδη διατροφής 

και 2 /3 ετεραι ύπηρεσ'ιαι. Οΰτω πως, τυχόν πρόσθετοι τουριστι-

καί δαπάναι ΰψους ενός δισεκατομμυρίου δραχμών συνεπάγον

ται την κατά 0,333 περίπου μετατόπισιν τής συναρτήσεως 

ζητήσεως δι' είδη διατροφής (σειρά 1 του αντιστρόφου) καί τήν 

κατά 0,667 τοιαύτην τής συναρτήσεως ζητήσεως δι' υπηρεσίας 

(σειρά 6 του αντιστρόφου). Δια του πολλαπλασιασμού τών ανω

τέρω δύο τιμών επί τους αντιστοίχους συντελεστάς σταθμίσεως 

τής στήλης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος προκύπτει ό πολ

λαπλασιαστής τουριστικών δαπανών = (0,333 Χ 1,2492) + 

(0,667 Χ 1,1812) = 1,204 δια το άκαθάριστον έθνικον προϊόν. 

Πολλαπλασιασταί τουριστικών δαπανών υπολογίζονται ωσαύ

τως δια τάς είσαγωγάς, το σύνολον τής καταναλώσεως καί τήν 

καθαράν φορολογίαν, ως δεικνύεται έκ τής δευτέρας σειράς του 

πίνακος 8.1. Έ π ί παραδείγματι, παρατηρείται δτι ή κατά εν δισ-

εκατομμύριον αύξησις τών τουριστικών δαπανών επιφέρει αΰ-

ξησιν του συνόλου τής δαπάνης καταναλώσεως κατά 1,476 δισ. 

Έν τούτοις, δέον δπως λαμβάνηται ύπ' βψιν εν προκειμένω δτι 

έν δισεκατομμύριον έκ του ανωτέρω ποσού αντιπροσωπεύει την 

κατανάλωσιν αυτών τούτων τών τουριστών. 'Αξιοσημείωτος επί

σης είναι ή έπίδρασις έπί του ισοζυγίου πληρωμών. Αι πρόσθετοι 

τουριστικαί εισπράξεις ΰψους ενός δισεκατομμυρίου αντισταθμί

ζονται μερικώς έκ τής αυξήσεως τών εισαγωγών κατά 0,306 

δισ., καί συνεπώς ή καθαρά αΰξησις τής εισροής ξένου συναλλάγμα

τος εις τήν ο'ικονομίαν ανέρχεται μόνον εις 1 - 0,306 = 0,694 

δισεκατομμύρια. 

Έξαγωγοί 

Ή έπίδρασις έκ τής αυξήσεως τών εξαγωγών κατά Ιν δισεκα

τομμύριον δραχμών εξαρτάται έκ τής συνθέσεως αυτών, ήτις έπη-
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ρεάζει τους συντελεστάς, οιτινες πρόκειται να εφαρμοσθούν ως f 

(Έξαγωγαί) εις την σειράν 10 και ως h (Έξαγωγαί) εις την σει

ράν 11. Κατά την διαμόρφωσιν του πολλαπλασιαστου, ως σύνθε-

σις των εξαγωγών ελήφθη ή αντιπροσωπευτική των τελευταίων 

ετών, μέ f (Έξαγωγαί) = 0 , 2 9 4 και h (Έξαγωγαί) = 0,144. 

Οι προκύπτοντες πολλαπλασιασταί εμφαίνονται είς τήν τρίτην 

σειράν του πίνακος 8.1. Σημειωθήτω και πάλιν ή έπίδρασις επί 

του ισοζυγίου πληρωμών. Ή κατά 1,0 αυξησις τών εξαγωγών 

προκαλεί αΰξησιν τών εισαγωγών κατά 0,323 και επομένως το 

συναλλαγματικον απόθεμα αυξάνεται μόνον κατά το ύπόλοιπον, 

ήτοι 0,677 δισεκατομμύρια. 

Κρατικαί Προμήθειαι έξ Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 

Προς ύπολογισμον τών πολλαπλασιαστών δια τάς δαπανάς του 

Δημοσίου είναι αναγκαίος ό προσδιορισμός της σχέσεως τών κρα

τικών προμηθειών προς τήν μή γεωργικήν δραστηριότητα άφ' ενός 

και τήν μεταποιητικήν τοιαύτην άφ' ετέρου. Τοΰτο καθίσταται 

έφικτον δια του προσδιορισμού τιμών δια το a και b εις τάς σει

ράς 10 και 11 του αντιστρόφου. Δια τους σκοπούς του παρόντος 

υπολογισμού ή σύνθεσις τών κρατικών προμηθειών έθεωρήθη δτι 

ύποδηλοϊ τήν αυτήν περίπου άναλογίαν μή γεωργικής (a) και 

μεταποιητικής δραστηριότητος (b) ως το τμήμα «εξοπλισμός» 

τών παγίων επενδύσεων. Τοΰτο δίδει a = 1,0 και b = 0,382. 

Έ κ της εισαγωγής τών ανωτέρω τιμών είς τήν στήλην τών «προ-

γραμματισθεισών τιμών» όμου μετά του g = 1 , 0 , προκύπτουν 

οι πολλαπλασιασταί της τετάρτης σειράς του πίνακος 8.1. Σημειώ

σατε και πάλιν δτι ό πολλαπλασιαστής είναι μικρότερος της μονά

δος. 

Ό πολλαπλασιαστής ανακτήσεως δαπανών δια της φορολογίας 

αποτελεί μίαν έκ τών πλέον ενδιαφερουσών απόψεων τών δαπανών 

του Δημοσίου. Ή δαπάνη ενός δισεκατομμυρίου δραχμών δια 

κρατικάς προμηθείας προκαλεί αοξησιν του συνόλου της ζητή-
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σεως, ούτω δέ, έστω και άνευ μεταβολής των φορολογικών συν

τελεστών ή της διαρθρώσεως της φορολογίας, μέρος της προσθέ

του δαπάνης ανακτάται υπό μορφήν φορολογικών εσόδων. Ώ ς 

εμφαίνεται εκ της τετάρτης σειράς της τελευταίας στήλης του πί-

νακος 8.1, 40% περίπου (0,392) τών τοιούτων κρατικών δαπα

νών δια προμηθείας έπανεισρέει εις το δημόσιον ταμεϊον υπό 

μορφήν ηύξημένης αποδόσεως τών διαφόρων φόρων, αφαιρουμέ

νων τών μεταβιβάσεων. 

Το δια της φορολογίας άνακτώμενον ποσοστον κρατικών δα

πανών είναι κατά τι μικρότερον του έκτιμηθέντος δια τας Η.Π.Α. 

(0,518). Ή διαφορά μεταξύ τών δύο συστημάτων οφείλεται ίσως 

κατά κύριον λόγον εις τήν αποτελεσματικότητα της αμερικανικής 

φορολογίας επί τών επιχειρηματικών εσόδων, ήτις απορροφά άνω 

του 50% τών επιχειρηματικών οριακών κερδών, ώς και εις τήν 

εντονον προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος και τήν καλήν 

λειτουργίαν τών φορολογικών υπηρεσιών εν Η.Π.Α. Πέραν τού

του, μεταξύ της οικονομικής δραστηριότητος και τών μεταβιβα

στικών πληρωμών του Δημοσίου υφίσταται έντονος αρνητική σχέ-

σις εις τάς Η.Π.Α., ενώ εις το υπόδειγμα δια τήν Ελλάδα εμφα

νίζεται θετική τοιαύτη. Ούτω, αυξανομένων τών κρατικών δα

πανών, είς μέν τάς Η.Π.Α. μειοΰνται αί μεταβιβάσεις, εις δε τήν 

Ελλάδα αυξάνονται. 

Άμοιβαί καταβαλλόμενοι υπό του Δημοσίου 

Εις τήν πέμτην σειράν του πίνακος 8.1 εμφανίζονται αί επι

δράσεις έκ τής κατά εν δισεκατομμύριον δραχμών αυξήσεως του 

συνόλου τών αμοιβών του Δημοσίου Τομέως (W-, ), ήτοι τής 

μεταβλητής ήτις εμφανίζεται εις τάς σειράς 9 και 15 του πίνα

κος 7.1. Καίτοι το W„ παρουσιάζει τον ύψηλότερον πολλαπλασια

στών ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος εξ δσων έμελετήθησαν μέ

χρι τοΰδε, δέον δπως ληφθή υπ' &ψιν 6τι τούτο οφείλεται και εις 
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το γεγονός δτι αύται αύται αϊ άμοφαί του Δημοσίου περιλαμβά

νονται εις το άκαθάριστον έθνικον προϊόν. "Αξιος σημειώσεως και 

πάλιν τυγχάνει ό πολλαπλασιαστής ανακτήσεως δαπανών δια της 

φορολογίας, δστις εμφανίζεται εις τήν τελευταίαν στήλην του πί-

νακος 8.1. Έ ξ οιασδήποτε προσθέτου δαπάνης λόγω αμοιβών, 

46% έπανεισρέει εις το δημόσιον ταμεΐον. Το ποσοστον τούτο 

προσεγγίζει περισσότερον προς το άντίστοιχον τών Η.Π.Α. 

(0,533) παρ' δσον εις τήν περίπτωσιν τών κρατικών προμηθειών 

εκ του ιδιωτικού τομέως, κυρίως διότι ή αμερικανική φορολογία 

επί τών επιχειρηματικών εσόδων διαδραματίζει μάλλον άσήμαν-

τον ρόλον εις τήν περίπτωσιν τών απασχολουμένων εις κρατικάς 

υπηρεσίας. 

Είσαγωγαί 

Εις τήν εκτην σειράν του πίνακος 8.1 δίδονται οί πολλαπλασια-

σταί εισαγωγών προς διευκόλυνσιν της αναλύσεως τών προβλη

μάτων του ισοζυγίου πληρωμών. Τα στοιχεία ταΰτα εκφράζουν 

μίαν έκτίμησιν της επιδράσεως μιας ανοδικής παραλλήλου μετα

τοπίσεως τών συναρτήσεων εισαγωγών, ως εκείνη ήτις θα προ-

έκυπτεν εκ της εντόνου μεταβολής τών δρων εμπορίου. *Η μετατό-

πισις της συναρτήσεως εισαγωγών δεικνύεται δια της αυξήσεως 

κατά 1,0 εις τήν έβδόμην σειράν της στήλης τών «προγραμματι-

σθεισών τιμών» του πίνακος 7.1. Ceteris paribus, βεβαίως, ή 

αυξησις τών εισαγωγών συνοδεύεται ύπο κάμψεως της εγχωρίου 

παραγωγής και τών εισοδημάτων. Εις τούτο οφείλεται ή ΰπαρξις 

αρνητικού πολλαπλασιαστου δι' δλας τάς μεταβλητάς πλην αυ

τών τούτων τών εισαγωγών. Ή τελευταία αΰτη τιμή (0,699) 

ύποδηλοΐ δτι ή ανασταλτική έπίδρασις εκ της μετατοπίσεως είναι 

τόσον έντονος ώστε αϊ είσαγωγαί δέν μειοΰνται καθ' όλόκληρον 

τήν μετατόπισιν, άλλα μόνον κατά 70% ταύτης. 

Ή εφαρμογή και ερμηνεία τών πολλαπλασιαστών δια τάς είσα-

γωγάς απαιτεί μεγίστην προσοχήν. Σημειωτέον, δτι εφ' δσον η 
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μετατόπισες ύποδηλοϊ αυξησιν των εισαγωγών ceteris paribus, 

τοΰτο σημαίνει άντικατάστασιν της εγχωρίου παραγωγής κατα

ναλωτικών αγαθών υπό εισαγομένων καταναλωτικών τοιούτων, ως 

επίσης άντικατάστασιν εγχωρίων υλών υπό υλών εξωτερικού, 

κ.ο.κ. Παρά ταύτα, θεωρείται απίθανος ή αΰξησις τών εισαγωγών 

εξ ολοκλήρου εις βάρος της εγχωρίου παραγωγικής δραστηριό

τητος. "Οταν αϊ είσαγωγαί αύξάνωνται λόγω βελτιώσεως τών δρων 

εμπορίου, υπάρχει επίσης πιθανότης να έχη αύξηθή εν μέρει ή 

καταναλωτική ζήτησις. 'Ατυχώς, αί σχετικαί τιμαί, βάσει τών 

οποίων θα ήτο δυνατός ό υπολογισμός τών μετατοπίσεων τούτων, 

δέν περιλαμβάνονται εις τάς εξισώσεις καταναλώσεως του υποδεί

γματος. Οΰτω, ή άξιολόγησις οιασδήποτε μελλοντικής αυξήσεως 

τών εισαγωγών αποτελεί εν μέρει θέμα εκτιμήσεως τών συνο-

δευουσών ταύτην αυξήσεων τής ζητήσεως. 

"Αμεσος Φορολογία 

Οι πολλαπλασιασταί τής άμεσου φορολογίας προκύπτουν εκ τής 

σειράς 13 του πίνακος 7.1, εάν ή προγραμματισθεΐσα τιμή αύξηθή 

κατά 1,0. Οι πολλαπλασιασταί ούτοι έχουν άρνητικάς τιμάς ως 

και οι αντίστοιχοι τών εισαγωγών, πλην του πολλαπλασιαστοΰ 

τών φορολογικών εισπράξεων. Ή μετατόπισις τής συναρτήσεως 

τών φόρων θα προεκάλει αυξησιν τών φορολογικών εσόδων κατά 

Ιν δισ. εφ' δσον διετηρουντο τα υπάρχοντα επίπεδα παραγωγής 

και εισοδήματος. Επειδή δμως ή αυξησις τής φορολογίας επιδρά 

άνασταλτικώς επί τής οικονομικής δραστηριότητος, ή πραγματική 

άπόδοσις τών φόρων ανέρχεται είς 0,787 δισ., καθότι επιτυγχάνε

ται εις χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος καί παραγωγής. 

Συνδυασμός Πολλαπλασιαστικών 'Αποτελεσμάτων 

Το συνολικον επί τής οικονομίας αποτέλεσμα οιουδήποτε κα-

θωρισμένου συνδυασμού τών επτά πολλαπλασιαστικών παραγόν-
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των του πίνακος 8.1 ευρίσκεται δι' αθροίσεως τών πολλαπλασια

στικών αποτελεσμάτων έκαστου παράγοντος. Έ π ί παραδείγματι, 

ή σύγχρονος αΰξησις τών κρατικών προμηθειών εξ ιδιωτικών επι

χειρήσεων κατά 1,0, τών δαπανών του Δημοσίου δι' άμοιβάς κατά 

0,5 και τών φόρων κατά 1,0 θα έδιδε το έξης αποτέλεσμα: 

AGNP = (1,0 Χ 0,980) + (0,5 Χ 1,340) -

(1,0 Χ 0,0509) = 1,140 

Δ Είσαγωγαί = (1,0 Χ 0,420) + (0,5 Χ 0,187) -

(1,0x0,276) = 0 , 2 3 8 

Δ Καθ. Φόροι = (1,0 Χ 0,392) + (0,5 Χ 0,460) + 

(1,0x0,787) = 1 , 4 0 9 

και οΰτω καθ' έξης. Παρόμοιοι υπολογισμοί δύνανται να γίνουν 

δι' οιασδήποτε ετέρας συγκεκριμένας μεταβολάς. 

Δημοσιονομική Πολιτική και Πολλαπλασιασταί 

Ή πλήρης άνάλυσις της δημοσιονομικής πολιτικής απαιτεί διε-

ρεύνησιν τών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων τών κρατικών προ

γραμμάτων δαπανών, τής φορολογίας και τών λοιπών ενεργειών 

δημοσιονομικής φύσεως, εφαρμοζομένων υπό διαφόρους συνδυα

σμούς. Ενταύθα θα διερευνηθώσι μέτρα δημοσιονομικής πολιτι

κής, ών οί πολλαπλασιασταί ανευρίσκονται είς τάς τελευταίας τεσ

σάρας σειράς του πίνακος 8.1. Ώ ς ανωτέρω, τα σύμβολα Ag 

και AW~ θα παριστούν αντιστοίχως τάς αυξήσεις τών κρατικών 

προμηθειών εξ ιδιωτικών επιχειρήσεων και τάς αυξήσεις τών δα

πανών του Δημοσίου δι' άμοιβάς. Έ π ί πλέον, το ATL θά 

παριστά την άνοδικήν μετατόπισιν του επιπέδου τής άμεσου 

φορολογίας και το ΔΙΙ θα έκφράζη την μετατόπισιν του επι

πέδου τής συναρτήσεως εισαγωγών, ήτις προκαλείται εκ τής υπό 

του κράτους μεταβολής τών εισαγωγικών δασμών, τής τροποποιή

σεως τών διατάξεων περί συναλλάγματος και ετέρων ενεργειών 

παρόμοιας φύσεως. 
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Ή έκ της εφαρμογής οιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω 

επίδρασης εξαρτάται έκ του οικονομικού περιβάλλοντος, το όποιον 

θα συμβολίζηται υπό τών AFI, ΔΤΕ καΐ ΔΕχρ, άτινα αντιπρο

σωπεύουν τάς άναμενομένας μεταβολάς του ρυθμού πραγματοποιή

σεως παγίων επενδύσεων, τουριστικών δαπανών και εξαγωγών αν

τιστοίχως. Οι πολλαπλασιασταί δια τάς μεταβλητάς περιβάλλον

τος ανευρίσκονται εις τάς πρώτας τρεις σειράς του πίνακος 8.1. 

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής οιουδήποτε συνδυασμού μέτρων 

κρατικής πολιτικής, εντός του πλαισίου δοθέντος οικονομικού περι

βάλλοντος, θα έκτιμηθή άπο τής απόψεως τών μεταβολών αϊτινες 

προκαλούνται εις τρεις ενδογενείς μεταβλητάς, ήτοι το άκαθάρι-

στον έθνικον προϊόν, το ύπόλοιπον (χρεωστικον ή πιστωτικον) του 

κρατικού προϋπολογισμού και το ίσοζύγιον διεθνών πληρωμών. 

Το άκαθάριστον έθνικον προϊόν βεβαίως ανευρίσκεται εις την πρώ-

την στήλην του πίνακος 8.1. Αί ετεραι δύο ενδογενείς μεταβληταί 

καθορίζονται ως ακολούθως. Ή «πλεονασματικότης» ( + ) η «έλ-

λειμματικότης» (—) του κρατικού προϋπολογισμού εϊναι ή διάφορα 

μεταξύ τών φορολογικών εσόδων και του συνόλου τών κρατικών 

δαπανών : 

Δ Πλεονάσματος = Δ Καθαρας Φορολογίας — Ag — AW~ 

Έ μεταβολή εις το ίσοζύγιον πληρωμών είναι ή διαφορά μετα

ξύ τών εισπράξεων έξ εξαγωγών και τουριστικών δαπανών άφ' 

ενός και τών δαπανών δι' είσαγωγάς άφ' έτερου: 

Δ Ίσοζύγιον Πληρωμών = ΔΕχρ + ΔΤΕ — ΔΙπιρ 

Ή σχέσις μεταξύ ενεργειών δημοσιονομικής πολιτικής, οικονομι

κού περιβάλλοντος και ενδογενών μεταβλητών προσδιορίζεται υπό 

τριών εξισώσεων, ών οί συντελεσταί καθορίζονται υπό τών πολλα

πλασιαστών του πίνακος 8.1: 

AGNP = 0,786 AFI + 1,204 ΔΤΕ + 1,298 ΔΕχρ + 0,980Ag + 

1,346 AW„ - 1,556 AR - 0,509 ATL 

Δ Πλεόνασμα Κρατικού Προϋπολογισμού = 0,385 AFI + 0,404 

ΔΤΕ + 300 ΔΕχρ - 0,608 Ag - 0,540AWG - 0,108 ΔΙΙ + 

0,787 ATL. 
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Δ Ίσοζύγιον Πληρωμών = - 0 , 5 2 3 AFI + 0,694 ΔΤΕ + 0,677 

ΔΕχρ - 0,420 Ag - 0,187 AW Q - 0,699 AR + 0,276 ATL. 

Ύπο την άπλουστέραν μαθηματικήν της μορφήν, ή άνάλυσις 

της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει δύο τινά. Πρώτον, την εις 

τάς ανωτέρω τρεις εξισώσεις ε'ισαγωγήν τών καλύτερον εκτιμώ

μενων τιμών τών AFI, ΑΤΕ και ΔΕχρ, παριστωσών τάςπροοπτι-

κάς εξελίξεως του οικονομικού περιβάλλοντος. Δεύτερον, τον 

προσδιορισμον τών καταλλήλων στόχων τής κρατικής οικονομικής 

πολιτικής: 

Α) Αί τιμαί του àg και AWp είναι έκεΐναι, αϊτινες καθίστανται 

άναγκαΐαι υπό του κοινωνικώς επιθυμητού είδους και τής 

εκτάσεως τών παρασχεθησομένων υπό του κράτους υπηρεσιών. 

Β) Λαμβανομένου υπ'δψιν του μεγέθους τής εργατικής δυνά

μεως, του ύψους τής ανεργίας, του υφισταμένου βιομηχανικού 

δυναμικού κ.ο.κ. είναι επιθυμητή μία συγκεκριμένη αύξησις 

του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Αΰτη ορίζεται ως AGNP. 

Γ) Λαμβανομένου υπ' 6ψιν του ΰψους του συναλλαγματικού απο

θέματος και τής μελλοντικής ζητήσεως συναλλάγματος, προσ

διορίζεται ή τυχόν μεταβολή του ισοζυγίου πληρωμών. 

Οι στόχοι ούτοι δύνανται να είναι θετικοί, αρνητικοί ή μηδέν. 

Έ π ί παραδείγματι, έάν εχη ήδη έπιτευχθή ίκανοποιητικον έπίπε-

δον υπηρεσιών παρεχομένων υπό του Δημοσίου, τόσον το àg δσον 

και το ΔΨη θα ισούνται προς το μηδέν. TòAGNP θαήτο θετικον 
G 

εις περίπτωσιν άνεργείας, άρνητικον εις περίπτωσιν πλήρους απα
σχολήσεως. Το Δ Ίσοζύγιον Πληρωμών θα ήτο θετικόν, μηδέν ή 
άρνητικον αναλόγως του αν εις το ίσοζύγιον πληρωμών σημειοΰ-
ται έλλειμμα, ισορροπία ή πλεόνασμα. 

Μετά τον καθορισμον τών τιμών τών μεταβλητών του οίκονο-
κοΰ περιβάλλοντος και τον καθορισμον τών στόχων, καθίστανται 
γνωστά τα πάντα περί τών τριών ως άνω εξισώσεων, πλην του 
φορολογικού επιπέδου (ATL), του επιπέδου τών εισαγωγικών ελέ
γχων (AR) και τής μεταβολής του πλεονάσματος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Έ ν άλλοις λόγοις, το πρόβλημα ανάγεται είς 
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τρεις εξισώσεις μέ τρεις άγνωστους, ή έπίλυσις των όποιων δί

δει τάς μεταβολάς αϊτινες δέον δπως έπενεχθοΰν εις τα βργανα 

κρατικής οικονομικής πολιτικής προς έπίτευξιν τών επιθυμητών 

στόχων εις το πλαίσιον τών αναμενόμενων εξελίξεων τοϋ οικονο

μικού περιβάλλοντος. 

"Εν άπλοΰν παράδειγμα άρκεΐ προς κατανόησιν τής μεθόδου 

αναλύσεως τής οικονομικής πολιτικής. 'Τποθέσατε δτι αϊ πάγιοι 

επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,7 δισ., αί έξαγωγαί 

κατά 2,0 δισ. και αί τουριστικαί δαπάναι κατά 0,3 δισ. Συγχρόνως, 

υποθέσατε δτι αί παρεχόμεναι υπό του Κράτους ύπηρεσίαι απαιτούν 

Ag = 1,0 δισ. καί AW r = 0,2 δισεκατ. *Ας ύποτεθή ωσαύτως δτι 

το ίσοζύγιον πληρωμών εϊναι ήδη ίκανοποιητικον καί δτι θέλομεν 

απλώς να διατηρηθή εις αυτήν την κατάστασιν. Έ φ ' δσον σημειω-

θή μεταβολή τις εις την καθαραν ροήν τών αποθεμάτων συναλλά

γματος, οί περιορισμοί τών εισαγωγών θα τροποποιηθούν προς 

διατήρησιν τής ισορροπίας. Τουτέστιν, το Δ Ίσοζύγιον Πληρω

μών = 0,0. Τέλος, ας ύποτεθή δτι, λαμβανομένων υπ' δψιν τών 

συνθηκών απασχολήσεως, το υψος τοϋ ακαθαρίστου εθνικού προ

ϊόντος θα πρέπει να αύξηθή κατά 10,0 δισ. Τοΰτο δίδει την τελικήν 

τιμήν στόχου, ήτοι AGNP = 10,0. 

Έ κ τής γενομένης παραδοχής περί οικονομικού περιβάλλοντος 

καί στόχων προκύπτει το άκόλουθον σύστημα εξισώσεων: 

(1) 10,0 = (0,786 χ 1,7)+ (1,204 x 0,3) + (1,298 x 2,0) + 

(980 χ 1,0) + (1,340 χ 2) - 1,556 AR - 0,509 ATL. 

(2) Δ Πλεόνασμα = (0,385 Χ 1,7) + (0,404 Χ 0,3) + 

(0,300 χ 2,0) - (0,608 χ 1,0) - (0,540 Χ 0,2) -

0,108 AR + 0,787 ATL 

(3) 0,0 = (-0,523 Χ 1,7) + (0,694 χ 0,3) + (0,677 χ 2,0) 

- (0,420 χ 1,0) - (0,187 χ 0,2 ) - 0,699 AR + 0,276 ATL 
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Δι' απλοποιήσεως λαμβάνεται: 

(1 ) 4,4586 = -1,556 AR - 0,509 ATL 

(2) Δ Πλεόνασμα = 0,6597 - 0,108 ΔΚ + 0,787 ΔΤΧ 

(3) -0,2157 = - 0 , 6 9 9 AR + 0,276 ATL 

Έ κ της επιλύσεως των (1) και (3) λαμβανομένων όμοΰ προκύ

πτει κατά προσέγγισιν AR = —1,43 καί ATL = —4,40. Ή εισα

γωγή τών τιμών τούτων είς τήν (2 ) δίδει Δ πλεόνασμα = —2,65. 

Έ ν άλλοις λόγοις, ή κατάλληλος διαμόρφωσις της κρατικής πο

λιτικής, λαμβανομένων υπ' όψιν τών καθορισθέντων στόχων δα

πανών καί απασχολήσεως, ως καί τής μελλοντικής εξελίξεως του 

οικονομικού περιβάλλοντος, δέον δπως άποβλέπη εις έπιβολήν αυ

στηρότερων εισαγωγικών περιορισμών προς περικοπήν τών εισα

γωγών κατά 1,43 δισ. κάτω του επιπέδου είς δ άλλως θα ανήρ

χοντο, ως καί είς τήν μείωσιν τής αποδόσεως τής άμεσου φορο

λογίας κατά 4,4 δισεκ. Αι δύο αύται ένέργειαι έχουν ως αποτέλε

σμα τήν αΰξησιν του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού 

(ή μείωσιν του αντιστοίχου πλεονάσματος) κατά 2,65 δισεκατ. 

Θεωρείται ήδη άναγκαΐον δπως τονισθούν ενιοι περιορισμοί έν 

σχέσει προς τήν παροΰσαν οίκονομετρικήν άνάλυσιν τής δημοσιο

νομικής πολιτικής. Κατά πρώτον λόγον, δέον δπως σημειωθή δτι 

το υπόδειγμα δέν προσδιορίζει επακριβώς ποια μέτρα είναι αναγ

καία, ουδέ τήν έκτασιν αυτών δια τήν άπαιτουμένην περικοπήν 

τών εισαγωγών. Ό περιορισμός ούτος δέν είναι τόσον σοβαρός 

δσον εμφανίζεται έκ πρώτης δψεως. Δοθέντος δτι πραγματικός 

αντικειμενικός σκοπός τής αναλύσεως είναι απλώς ή πρόληψις επι

δεινώσεως του ισοζυγίου πληρωμών, είναι δυνατόν να έφαρμό-

ζωνται ad hoc μέτρα μέχρις επιτεύξεως του ποθητού αποτελέ

σματος. 

Κατά δεύτερον λόγον, ή υπ' 6ψιν άνάλυσις προϋποθέτει σημαν-

τικας γνώσεις περί του πραγματικού οικονομικού περιβάλλοντος. 
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Έ έν τη πράξει εφαρμογή της μεθόδου θα απαίτηση προσεκτικήν 

συλλογήν στοιχείων και την άσκησιν ορθής κρίσεως έν προκειμένω. 

Τέλος, δέον δπως εχωμεν πάντοτε υπ' όψιν τους άπο στατιστι

κής απόψεως περιορισμούς του οικονομετρικού υποδείγματος. 'Ω

σαύτως, πάσα επί του υποδείγματος βασιζόμενη ύπόδειξις περί 

οικονομικής πολιτικής δέον δπως συγκρίνηται μετά προσοχής προς 

τάς προκύπτουσας εξ ετέρων πληροφοριών και στοιχείων. Χρήζει 

ιδιαιτέρας έμφάσεως το γεγονός δτι, ως εις την περίπτωσιν οιου

δήποτε ετέρου οικονομετρικού υποδείγματος, το παρόν υπόδειγμα 

δεν δύναται να ύποκαταστήση τα δεδομένα και την κρίσιν. 'Αποτε

λεί μάλλον σύστημα δεικνΰον σαφώς εις ποιον ση μείον δέον δπως 

ασκώ μεν την κρίσιν μας και πώς δυνάμεθα να μετατρέψωμεν το 

αποτέλεσμα τής ημετέρας κρίσεως εις οίκονομικήν πρόβλεψιν ή 

έκτίμησιν δημοσιονομικής φύσεως, ήτις θα είναι εσωτερικώς συ

νεπής κατά τα διάφορα συστατικά μέρη αυτής, άλλα και συνεπής 

προς την παρατηρηθεΐσαν βάσει τής εμπειρίας ίστορικήν έξέλιξιν 

τής οικονομίας. 

Έ ν κατακλείδι, δέον δπως άναφέρωμεν και αδθις δ,τι ελέχθη 

έν αρχή τής παρούσης εργασίας. Ή κατασκευή ενός οικονομετρι

κού υποδείγματος δέν αποτελεί έ'ργον εφ' άπαξ έκτελούμενον, άλ

λα μίαν συνεχή διαδικασίαν, εις ην ένσωματοΰνται διαδοχικώς 

περισσότερα και καλύτερα στοιχεία εις σταθερώς βελτιουμένας 

προσεγγίσεις τής οικονομετρικής πραγματικότητος. Το παρόν υπό

δειγμα δέον δπως θεωρηθή, ουχί τελικον προϊόν, άλλα μία πρώτη 

προσέγγισις, ής το πραγματικον προτέρημα έγκειται εις την δυ

νατότητα ην παρέχει προς περαιτέρω βελτίωσιν. 
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