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Περίληψη 
Η μέθοδος της μικροπροσομοίωσης έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μια σειρά από οικονομικά 
μοντέλα κατά το παρελθόν. Η χωρική μικροπροσομοίωση ως μια εξέλιξη της κλασικής 
μικροπροσομοίωσης, λαμβάνει υπόψη και την γεωγραφική διάσταση των οντοτήτων που μελετούνται, 
μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάλυση πληθυσμιακών ανισοτήτων με έμφαση και στην 
γεωγραφική διάσταση τους. Η παρούσα εργασία  παρουσιάζει την μεθοδολογική προσέγγιση της 
χωρικής μικροπροσομοίωσης και συζητά τους τρόπους με τους οποίους μια τέτοια προσέγγιση θα 
μπορεί να συμβάλει στην ανάλυση πιθανών πολιτικών γεωγραφικού χαρακτήρα όπως: ο ΦΠΑ και 
επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Πιο αναλυτικά, αφού παρουσιαστούν τα ιστορικά στοιχεία σχετικά 
με την μικροπροσομοίωση και περιγραφούν κάποια μοντέλα χωρικής μικροπροσομοίωσης των 
τελευταίων ετών, θα παρουσιαστούν δυο παραδείγματα χρήσης της χωρικής μικροπροσομοίωσης σε 
πολιτικές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες έχουν γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Αρχικά θα 
παρουσιαστεί μια ανάλυση του ΦΠΑ σε υποθετικές γεωγραφικές περιοχές που έχουν διαφορετικό 
προφίλ  επιχειρήσεων και πληθυσμού, παρουσιάζοντας έτσι την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην μοντελοποίηση των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την γεωγραφική 
διάσταση. Επίσης, θα παρουσιαστεί και ένα δεύτερο υπόδειγμα χρήσης της χωρικής 
μικροπροσομοίωσης σχετικά με την παροχή επιδότησης θέρμανσης σε νοικοκυριά ο οποίος 
παρουσιάζει μια γεωγραφική διακύμανση ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του 
νοικοκυριού. Τέλος αφού συζητηθούν τα δυο υποδείγματα γεωγραφικής μικροπροσομοίωσης, θα γίνει 
αναφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων μεθοδολογιών και στην χρήση τους στην πολιτική 
οικονομία της Ελληνικής οικονομίας υπό κρίση. 

Σύντομη ιστορική αναδρομή και παραδείγματα εφαρμογών στις οικονομικές 
επιστήμες 
Η μικροπροσομοίωση είναι μια τεχνική που έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται ευρέως από  
κοινωνικούς επιστήμονες (και κυρίως οικονομολόγους) τα τελευταία 50 χρόνια. Ιστορικά η μέθοδος 
εισηχθεί από τον Orcutt  (1957) στην εργασία του “A new type of socio-economic system”. Τα 
παραδείγματα χρήσης της μεθόδου ποικίλουν από οικονομοτεχνικές μελέτες έως εκτιμήσεις κρατικών 
προϋπολογισμών. Τα πιο σύνθετα μοντέλα μπορούν να προσομοιώσουν οικονομικά συστήματα και να 
χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη ανάλυση των σχέσεων και των ροών μεταξύ τους σε μελλοντικό 
χρόνο. Τα μοντέλα μικροπροσομοίωσης, στοχεύουν στη δημιουργία μεγάλης κλίμακας βάσεων 
δεδομένων με σκοπό να περιέχουν λεπτομερείς εκτιμημένες εγγραφές για άτομα, νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς και στη συνεχεία να αναλύουν τις επιπτώσεις των διαφόρων πιθανών 
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πολιτικών σε αυτές τις μονάδες (Orcutt et al. 1986, Birkin et al. 1995, Clarke 1996). Το μεθοδολογικό 
πλαίσιο των μοντέλων μικροπροσομοίωσης, επιτρέπει αναλύσεις σε επίπεδο ατόμου παρέχοντας έτσι 
την δυνατότητα για αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών των πολιτικών (Hancock et al. 1992, Merz 
1991, Harding 1996, Mitton et al. 2000, Redmond et al. 1998). Η μέθοδος αυτή παρέχει τη 
δυνατότητα καθορισμού στόχων και ανάλυσης πιθανών κοινωνικό-οικονομικών μέτρων (Krupp 
1986). Διάφορα μοντέλα μικροπροσομοίωσης έχουν γίνει αποδεκτά για την αξιολόγηση της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής καθώς και για την ανάλυση των φορολογικών ελαφρύνσεων 
αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας πολιτικής (Hancock 1992, Mitton 2000). ως εργαλεία 
υποστήριξης της διαδικασίας ενημερωμένης λήψης αποφάσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, η προσέγγιση της μικροπροσομοίωσης χρονολογείται από τις εργασίες του 
Orcutt (1957) και Orcutt et al. (1961) ο οποίος μελέτησε τη δυναμική των νοικοκυριών μέσα σε ένα 
μικρο-αναλυτικό πλαίσιο. Ειδικότερα, ο Orcutt (1957) τάχθηκε υπέρ ενός νέου τύπου προσομοίωσης 
του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος και περιέγραψε ένα απλό μοντέλο δημογραφικών αλλαγών 
που βασίζεται στην ανάλυση μικρομονάδων. Από τότε πολλοί οικονομολόγοι έχουν συμμετάσχει στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών μικροπροσομοίωσης και μοντελοποίησης. Ένα από τα πρώτα    
μοντέλα μικροπροσομοίωσης είναι το “TAX” το οποίο αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Υπουργείο 
Οικονομίας το 1960 (Nelissen 1993). Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μετά η μέθοδος της 
μικροπροσομοίωσης έγινε η κυρίαρχη ποσοτική μέθοδος για την πρόβλεψη των επιπτώσεων των 
πιθανών αλλαγών πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στις ΗΠΑ (Nelissen 1993). Άλλο 
ένα από τα πρώτα μοντέλα ήταν το RIM το οποίο αποσκοπούσε στον υπολογισμό της δυνατότητας 
επιλεξιμότητας για δημόσια προγράμματα οικονομικής βοήθειας. Πολλά μοντέλα προσομοίωσης της 
κοινωνικής πολιτικής ανάλυσης αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ έκτοτε. Η εργασία 
του Nelissen (1993) δίνει μια πολύ καλή ανασκόπιση αυτών των μοντέλων καθώς και των 
χαρακτηριστικών τους. Ένα από τα πλεονεκτήματα των μεθόδων υπολογιστικής μοντελοποίησης 
πληθυσμών όπως η μικροπροσομοίωση, είναι η δυνατότητα να προσομοιώσει πολλαπλά  υποθετικά 
σενάρια πιθανής πολιτικής μέσα  στο ίδιο μοντέλο. Για παράδειγμα, το μοντέλο “OTA” (Office for 
Tax Analysis) (Nelissen 1993), που αναπτύχθηκε για την προσωπική ανάλυση του φόρου 
εισοδήματος, χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση χιλιάδων πιθανών υποθετικών προτάσεων 
φορολογικών αλλαγών. 

Ένα άλλο παράδειγμα μοντελοποίησης πιθανών πολιτικών είναι το έργο του Bekkering (1995) που 
δημιούργησε ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης που αναλύει τις επιπτώσεις από την κατάργηση του 
επιδόματος γάμου στο ολλανδικό φορολογικό σύστημα. Ειδικότερα, ο Bekkering (1995) περιγράφει 
και εφαρμόζει ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης που αναλύει τις επιπτώσεις της εξατομίκευσης του 
φόρου εισοδήματος για την γυναικεία αγορά εργασίας, παρακολουθώντας τις πιθανές επιπτώσεις των 
υποθετικών αλλαγών και υποδεικνύει τις επιπτώσεις σε επίπεδο ατόμου. Επίσης, άλλα αξιόλογα 
παραδείγματα περιλαμβάνουν τα μοντέλα μικροπροσομοίωσης που αναπτύχθηκαν από την Καναδική 
κυβέρνηση για να συμβάλουν στην κατανόηση των οικονομικών μεγεθών του κράτους. Η Στατιστική 
Υπηρεσία του Καναδά (Statistics Canada 2010) έχει παραγάγει διάφορα μοντέλα 
μικροπροσομοίωσης, τα οποία συμβάλουν καταλυτικά στην έρευνα αναπτυξιακών πολιτικών του 
καναδικού πληθυσμού. Ένα από αυτά τα μοντέλα είναι το SPSD (Social Policy Simulation Database) 
(Statistics Canada 2011). Το μοντέλο αυτό, έχει σκοπό να αναλύσει τις οικονομικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ κυβερνήσεων και ατόμων στον Καναδά. Χρησιμοποιεί δεδομένα φορολογίας και εισοδήματος 
και παράγει αποτελέσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των φορολογικών μεταρρυθμίσεων σε ατομικό 
επίπεδο. 

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Smith (1986) εξέτασε πολλές εφαρμογές μοντέλων 
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μικροπροσομοίωσης σχετικά με την στέγαση, την υγεία και την κατανομή πλούτου  ενώ ο McClung 
(1986) πρότεινε ένα πλαίσιο μικροπροσομοίωσης για την εξέταση μεταβιβαστικών πληρωμών. 
Επιπλέον, ένα μοντέλο μικροπροσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε από τον Beebout (1986) για να 
αξιολογηθούν οι κοινωνικές αλλαγές στο πρόγραμμα της κυβέρνησης Ρέιγκαν στις ΗΠΑ. Αυτό το 
μοντέλο, το οποίο ονομάστηκε MATH, ήταν ένα συνολικό μοντέλο προσομοίωσης των αμερικανικών 
νοικοκυριών με σκοπό την προσομοίωση της συμπεριφοράς των νοικοκυριών στις πιθανές κοινωνικές 
αλλαγές την κυβέρνησης Ρέιγκαν. Η μέθοδος της μικροπροσομοίωσης μπορεί να είναι πιο ισχυρή 
όταν διεξάγεται δυναμικά. Συγκεκριμένα, αφού ετοιμαστεί μια βάση δεδομένων μικροπροσομοίωσης, 
τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυναμικές διαδικασίες μοντελοποίησης πληθυσμού έτσι ώστε να 
διεξαχθεί μια πιο ρεαλιστική επισημοποίηση των δεδομένων σε μια περίοδο ετών. Με αυτό τον τρόπο, 
προσομοιώνεται πιο ρεαλιστικά ένας πληθυσμός και υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πιο 
σύνθετες συσχετίσεις μεταξύ χαρακτηριστικών του πληθυσμού και γεγονότων ζωής όπως γέννηση, 
γάμος, θάνατος, εύρεση εργασίας κτλ. Ένα από τα πρώτα δυναμικά μοντέλα μικροπροσομοίωσης, 
είναι το DYNASIM (σχετικά με τη δυναμική μικροπροσομοίωση εισοδήματος, βλέπε: Orcutt 1986), η 
οποία ήταν η βάση για πιο προηγμένα μοντέλα, όπως το CORSIM (Caldwell 1996, Corsim 2008, 
FORECASTING 1997) και το DYNACAN  (Dussault et al. 2000, Morrison 2000, Morrison 2002, 
Morrison 2007). Για μια αναλυτική σύγκριση των δυο αυτών μοντέλων δείτε την εργασία του 
Caldwell et.al (2000). 

Ένα υπόδειγμα ευρωπαϊκού μοντέλου μικροπροσομοίωσης είναι το EUROMOD το οποίο εστιάζει 
στην ανάλυση φόρων και επιδομάτων (Euromod 2012). Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον υπολογισμό των φορολογικών επιπτώσεων σε επίπεδο νοικοκυριού για κάθε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελληνικές  χρήσεις του EYROMOD αναφέρονται στις εργασίες των 
Matsaganis et. al. (2010) και Matsaganis et. al. (2011). Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του 
EUROMOD είναι η δυνατότητα συγκριτικών μελετών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (Matsaganis 
2010)  και η δυνατότητα να ενσωματώνει οικονομικά δεδομένα κρατικών προϋπολογισμών. 

Τα μοντέλα που προαναφέρθηκαν, είναι μεταξύ των πιο σημαντικών από μια σειρά επιστημονικών 
ερευνών που χρησιμοποίησαν την προσέγγιση της μικροπροσομοίωσης για να αναλύσουν πολιτικές 
και χαρακτηριστικά πληθυσμών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των 
επιμέρους τεχνικών της μεθόδου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και τη διερεύνηση 
κατανομής εισοδήματος (πλούτου) σε περιφερειακό και γεωγραφικό επίπεδο μικρών περιοχών. Το 
επόμενο τμήμα εξετάζει τρόπους με τους οποίους αυτά τα μοντέλα και παρόμοιες προσεγγίσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο. 

Χωρική Μικροπροσομοίωση 
Τα μοντέλα μικροπροσομοίωσης , δεν λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική διάσταση και συνεπώς 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για “μη χωρικά” ή “μη-γεωγραφικά” μοντέλα προσομοίωσης. Η 
ενσωμάτωση χωρικών πληροφοριών απαιτεί την γνώση της γεωγραφικής διάστασης των οντοτήτων 
που προσομοιώνονται (νοικοκυριά, επιχειρήσεις κτλ). Η γεωγραφική μικροπροσομοίωση είναι μια 
μέθοδος εκτίμησης μικροδεδομένων πληθυσμού μιας περιοχής για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Αυτή η θεώρηση της μικροπροσομοίωσης διαφέρει από την κλασική οικονομετρική αντίληψη της 
μαθηματικής/στατιστικής κατασκευής μικροδεδομένων τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε γεωγραφικές 
περιοχές. Η γεωγραφική μικροπροσομοίωση (Χωρική Μικροπροσομοίωση) λαμβάνοντας υπ' όψη την 
χωρική διάσταση μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα τα οποία έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό. Έτσι 
διαμορφώνει μια πιο αντιπροσωπευτική μοντελοποίηση των πληθυσμών και των χαρακτηριστικών 
τους, παρέχοντας την δυνατότητα να ενσωματωθούν κριτήρια και τεχνικές που είναι χωρικά 
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προσδιορισμένες. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η μοντελοποίηση μονάδων 
επιχειρήσεων με την υποθετική αυξομείωση του ΦΠΑ σε παραμεθόριες περιοχές και την 
προσομοίωση των αποτελεσμάτων. 

Η χωρική μικροπροσομοίωση περιλαμβάνει την δημιουργία δεδομένων για τον πληθυσμό σε επίπεδο 
μονάδας (small area microdata) για την ανάλυση πολιτικών σε μικροοικονομικό επίπεδο. Μια τέτοια 
βάση ‘μικρο-δεδομένων’ περιλαμβάνει ένα σύνολο οντοτήτων που αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό 
μιας περιοχής η οποία μπορεί να απαρτίζεται από ένα μεγάλο αριθμό επιμέρους γεωγραφικών υπο-
περιοχών. Η διαδικασία εκτίμησης της βάσης δεδομένων είναι αντικείμενο μελέτης καθώς 
περιλαμβάνει ένα καίριο κομμάτι της μεθόδου και μπορεί να καθορίσει την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων. Ωστόσο αυτή διαδικασία έχει μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις καθώς συλλέγει 
μονάδες του πληθυσμού και τις διανέμει σε γεωγραφικές περιοχές έτσι ώστε στο τέλος να υπάρχει 
επαρκής αντιπροσώπευση των περιοχών. Οι τελικές μοντελοποιημένες γεωγραφικές περιοχές 
περιλαμβάνουν τις οντότητες του πληθυσμού που θα επαληθεύουν πληρέστερα τα χαρακτηριστικά της 
περιοχής. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α)μη γεωγραφική ανασυγκρότηση 
δεδομένων, β)γεωγραφική ανασυγκρότηση δεδομένων. Η μη γεωγραφική ανασυγκρότηση 
μικροδεδομένων, περιλαμβάνει την χρήση ενός πληθυσμού ο οποίος ανασυγκροτείται και μέσα από 
εφαρμογή βαρών, χρησιμοποιείται ως μικροδεδομένα. Ωστόσο, η γεωγραφική ανασυγκρότηση 
περιλαμβάνει την χρήση συνόλων πληθυσμού τα οποία τοποθετούνται σε εικονικές γεωγραφικές 
περιοχές έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συνθήκες που έχουν οι περιοχές. 

Τα σύγχρονα παραδείγματα χωρικής μικροπροσομοίωσης είναι πλέον αρκετά. Ανάμεσα στα πρώτα 
παραδείγματα είναι η ερευνητική προσπάθεια των Birkin και Clarke (1988, 1989) που 
χρησιμοποίησαν την χωρική μικροπροσομοίωση για να ερευνήσουν την κατανομή των εισοδημάτων 
στην πόλη του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπογράμμισαν τη σημασία των γεωγραφικών 
εκτιμήσεων σε επίπεδο ατόμου σε σχέση με το εισόδημα. Η μεθοδολογία δημιουργίας συνθετικού 
πληθυσμού που χρησιμοποίησαν βασίστηκε σε μεθόδους δειγματοληψίας Μόντε Κάρλο  σε 
συνδυασμό με την μέθοδο IPF (Iterative Proportional Fitting). Ειδικότερα, οι Birkin και Clarke 
υποστήριξαν ότι οι μέθοδοι αυτές είναι χρήσιμες στην γεωγραφική ανασυγκρότηση πληθυσμού για 
την μοντελοποίηση με χωρική μικροπροσομοίωση. Σε μια άλλη εργασία, ο Williamson  (1992) 
μελέτησε τα ακαθάριστα έσοδα, ως μεταβλητή στο μοντέλο μικροπροσομοίωσης OLDCARE. Το 
μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη χωρική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας για τους 
ηλικιωμένους και χρησιμοποίησε την μέθοδο IPF για την ανασυγκρότηση μικροδεδομένων. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει προσπάθειες για τη χρήση χωρικών μοντέλων προσομοίωσης για 
την εκτίμηση και την ανάλυση της κατανομής του πλούτου (Caldwell 1996). Ειδικότερα, ο Caldwell  
(1996)  παρουσίασε το CORSIM, το οποίο είναι ένα δυναμικό μοντέλο μικροπροσομοίωσης που είναι 
υπό-ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Cornell από το 1986. Το CORSIM έχει χρησιμοποιηθεί ως 
μοντέλο για την ανάλυση της κατανομής του πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την ιστορική 
περίοδο 1960-1995 και για την πρόβλεψη κατανομής του πλούτου για το μέλλον (Caldwell 1996). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει πάνω από 17 διαφορετικά εθνικά αρχεία μικροδεδομένων τα 
οποια έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του μοντέλου, και το οποίο ενσωμάτωσε 50 
οικονομικές, δημογραφικές και κοινωνικές διαδικασίες μέσω των περίπου 900 στοχαστικών 
εξισώσεων που περιλαμβάνει. Επιπλέον, στην έρευνα των Caldwell et al. (2000) επανεξετάζεται η 
γεωγραφία του πλούτου και τονίζεται η σημασία τέτοιων μοντέλων στις πολιτικές αποφάσεις.  

Περαιτέρω, ο Hooimeijer (1996) προτείνει ένα γεωγραφικό πλαίσιο μικροπροσομοίωσης για την 
ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά κατοικιών και την αγορά 
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εργασίας ταυτόχρονα. Περιγράφει και αναλύει ένα μοντέλο για την ανάλυση της κινητικότητας των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε τρεις διαφορετικές ομάδες: την καθημερινή επικοινωνία, τη 
μετεγκατάσταση και τη κινητικότητα στην διάρκεια ζωής. Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του πλαισίου του 
Hooimeijer είναι η έμφαση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ της μετανάστευσης, της μετακίνησης και των 
αλλαγών στην γεωγραφία της εργασίας σε μικροοικονομικό επίπεδο. Επίσης ο Hooimeijer προτείνει 
μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την επέκταση των μοντέλων προσομοίωσης που υπάρχουν σε 
πολλά κράτη σε ένα ενιαίο γεωγραφικό μοντέλο μικροπροσομοίωσης. Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας του Hooimeijer είναι η προσέγγιση της πορείας της ζωής των 
πληθυσμών και της ενσωμάτωσης γεωγραφικών χαρακτηριστικών. 

Ένα άλλο γεωγραφικό μοντέλο μικροπροσομοίωσης είναι αυτό των Spiekermann και Wegener (1996) 
οι οποίοι  διερευνούν την δυνατότητα της προσομοίωσης αστικά μοντέλων, με έμφαση στην χρήση 
της γης και τα μοντέλα μετακινήσεων. Ισχυρίζονται ότι μια νέα γενιά μοντέλων μετακινήσεων έχει 
προκύψει τα οποία απαιτούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημογραφία των 
νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης σε επίπεδο ατόμου για τις  γεωγραφικές 
περιοχές. Οι Spiekermann και Wegener (1996) τονίζουν επίσης την ανάγκη για τα αστικά μοντέλα να 
προβλέπουν όχι μόνο την οικονομική αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών χρήσης 
γης και των μεταφορών.  

Σχετικά με την γεωγραφική ανασυγκρότηση δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν σε χωρικά μοντέλα 
μικροπροσομοίωσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το πρωτότυπο έργο των Birkin και Clarke 
(1988, 1989)  και πλέον, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στη διαθεσιμότητα σχετικών δεδομένων και 
αντίστοιχού λογισμικού υπολογιστών που επιτρέπει τον πειραματισμό με νέες τεχνικές που θα 
μπορούσαν να παράγουν καλύτερα χωρικά μικροδεδομένα. Μια σημαντική συμβολή στην 
βιβλιογραφία είναι το έργο των Williamson et. al. (1998) οι οποίοι προτείνουν μια προσέγγιση για την 
αναστάθμιση γεωγραφικών δεδομένων για μικροπροσομοίωση. Έκτοτε, υπήρξαν αρκετές βελτιώσεις 
και εφαρμογές με βάση τις αρχικές ιδέες που πρότειναν οι Williamson et. al. (1998) , 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των Voas και Williamson (2000), Williamson (2002), και Ballas 
et al. (2005b, 2005a).  

Η χωρική μικροπροσομοίωση έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα από αντικείμενα όπως η ανάλυση 
χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εκπαίδευση 
(Kavroudakis et al. 2012). Επίσης έχουν αναπτυχθεί και σχετική μεθοδολογία στο έργο του 
Kavroudakis et. al. (2013) όπου περιγράφεται η ανάπτυξη μοντέλου ανάλυσης γεωγραφικών 
ανισοτήτων με την χρήση δυναμικής χωρικής μικροπροσομοίωσης. Η μεθοδολογία της χωρικής 
μικροπροσομοίωσης αναπτύσσετε παράλληλα με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και 
ενσωματώνει μεθόδους και τεχνικές σχετικά με την σύνθετη χρήση χωρικών δεδομένων. Η χωρική 
μικροπροσομοίωση είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη δεδομένων 
για να αναπαραστήσει γεωγραφικές περιοχές. Η φύση της ανάλυσης αυτής, καθιστά δύσκολή την 
τυποποίηση της μεθόδου και την ενσωμάτωση σε κάποιο λογισμικό. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί μια 
βιβλιοθήκη στατιστικής ανάλυσης για την γλώσσα στατιστικής R η οποία απλοποιεί την διαδικασία 
δημιουργίας συνθετικών δεδομένων. Η βιβλιοθήκη αυτή ονομάζεται “sms” (Kavroudakis 2012) και 
είναι ελεύθερα διαθέσιμη προς χρήση. Περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους για την δημιουργία 
συνθετικών δεδομένων και παρέχει την δυνατότητα να γίνει χρησιμοποιηθεί η παράλληλη 
επεξεργασία του Η/Υ ώστε να επισπευσθεί η παραγωγή αποτελεσμάτων όταν ο όγκος των δεδομένων 
είναι αυξημένος.  
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Υποδείγματα 
Η μεθοδολογία της χωρικής μικροπροσομοίωσης, μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα 
προσομοίωσης υποθετικών πολιτικών που έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δυνατόν επειδή 
μπορεί να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική αναπαράσταση των χαρακτηριστικών μιας 
γεωγραφικής περιοχής και στην συνέχεια να υπολογιστούν οι πιθανές επιπτώσεις κάποιας πολιτική 
που θα εφαρμοστεί στον πληθυσμό της περιοχής. 

Μια τέτοια προσομοίωση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην διερεύνηση των επιπτώσεων 
διάφορων πολιτικών και να συμβάλει στην πρόληψη ανεπιθύμητων επιπτώσεων 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν 2 υποδείγματα που περιγράφουν την χρήση των αποτελεσμάτων της 
χωρικής μικροπροσομοίωσης για την διερεύνηση των επιπτώσεων υποθετικών πολιτικών στο ΦΠΑ 
των επιχειρήσεων και στο επίδομα θέρμανσης των νοικοκυριών. Μέσα από τα παράδειγμα θα γίνει 
αντιληπτό πως η μεθοδολογία της χωρικής μικροπροσομοίωσης μπορεί να παράγει μικροδεδομένα, 
πάνω στα οποία μπορούν να προσομοιωθούν πιθανές πολιτικές και να ποσοτικοποιηθούν οι πιθανές 
επιπτώσεις τους για κάθε γεωγραφική περιοχή. 

Υπόδειγμα 1) ΦΠΑ 
Γίνεται σύγκριση υποθετικών πολιτικών σε 2 περιφέρειες με διαφορετική σύνθεση πληθυσμού. Τα 
δυο υποθετικά σενάρια θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική για τον φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) η οποία θα έχει γεωγραφική διάσταση. Θα υπάρχει δηλαδή διαφορετικό ΦΠΑ αναλόγως με 
την περιοχή.. Ο στόχος αυτών των παραδειγμάτων είναι να γίνει αντιληπτό πως η μεθοδολογία της 
χωρικής μικροπροσομοίωσης μπορεί να προσομοιώσει πιθανές πολιτικές και να ποσοτικοποιήσει τις 
επιπτώσεις τους για κάθε γεωγραφική περιοχή. 

Έστω οτι υπάρχουν 2 τύποι επιχειρήσεων, Α και Β και 2 υποθετικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν 
στον πληθυσμό μιας περιφέρειας με 2 γεωγραφικές υποπεριοχές και αφορούν την επιβολή ΦΠΑ στις 
επιχειρήσεις αναλόγως το είδος τους, είναι οι ακόλουθες:  

Τύπος Επιχείρησης Πολιτική 1  Πολιτική 2  

A  0.30  0.20  

B  0.10  0.20  

Πίνακας 1: Υποθετικές πολιτικές ΦΠΑ για τους τύπους επιχειρήσεων Α και Β 

Ο παραπάνω πίνακας υποδηλώνει πως για την επιχείρηση τύπου A, για την πρώτη υποθετική πολιτική 
θα επιβληθεί ΦΠΑ 30% και για την δεύτερη 20%. Αντιστοίχως για την επιχείρηση τύπου B, για την 
πρώτη υποθετική πολιτική θα επιβληθεί ΦΠΑ 10% και για την δεύτερη 20% αντίστοιχα. 

Οι 2 υποθετικές γεωγραφικές περιοχές της περιφέριασ έχουν τον ακόλουθο πληθυσμό επιχειρήσεων: 

Τύπος Επιχείρησης Περιοχή 1  Περιοχή 2  

A  10  3  

B  5  12  
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Πίνακας 2: Πληθυσμός επιχειρήσεων στις 2 περιοχές της περιφέρειας  

Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας  Πίνακας), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της χωρικής 
μικροπροσομοίωσης για τις περιοχές του υποδείγματος. Αυτός ο πληθυσμός επιχειρήσεων βασίζεται 
στα αποτελέσματα της χωρικής μικροπροσομοίωσης ύστερα από συνδυασμό δεδομένων απογραφής 
και ατομικών δεδομένων που μπορούν να προέλθουν πχ: από το εμπορικό επιμελητήριο της 
περιφέρειας. 

Περιοχή 1 Περιοχή 2 

bid  τύπος  τζίρος  % φόρου 
πολιτικής 

1 

tax1 
(€)  

% φόρου 
πολιτικής 

2 

tax2 
(€)  

bid τύπος τζίρος % φόρου 
πολιτικής 

1 

tax1 
(€)  

% φόρου 
πολιτικής 

2 

tax2 
(€)  

8300  B  601  20% 120.2 20% 120.2 8315 B  648 20% 129.6  20% 129.6

8301  A  990  30% 297 10% 99  8316 A  729 30% 218.7  10% 72.9 

8302  A  971  30% 291.3 10% 97.1 8317 B  604 20% 120.8  20% 120.8

8303  A  538  30% 161.4 10% 53.8 8318 B  243 20% 48.6 20% 48.6 

8304  B  331  20% 66.2  20% 66.2 8319 B  317 20% 63.4 20% 63.4 

8305  A  775  30% 232.5 10% 77.5 8320 A  845 30% 253.5 10% 84.5 

8306  A  522  30% 156.6 10% 52.2 8321 B  466 20% 93.2 20% 93.2 

8307  A  537  30% 161.1 10% 53.7 8322 A  625 30% 187.5 10% 62.5 

8308  A  905  30% 271.5 10% 90.5 8323 B  216 20% 43.2 20% 43.2 

8309  A  635  30% 190.5 10% 63.5 8324 B  445 20% 89 20% 89  

8310  B  424  20% 84.8  20% 84.8 8325 B  728 20% 145.6 20% 145.6

8311  B  209  20% 41.8  20% 41.8 8326 B  714 20% 142.8  20% 142.8

8312  A  837  30% 251.1 10% 83.7 8327 B  512 20% 102.4 20% 102.4

8313  A  905  30% 271.5 10% 90.5 8328 B  654 20% 130.8 20% 130.8

8314  B  421  20% 84.2  20% 84.2 8329 B  269 20% 53.8 20% 53.8 

Πίνακας 3: Μικροδεδομένα περιοχής 1 και 2 

Ο συνολικός τζίρος όλων των επιχειρήσεων στην περιοχή 1 είναι 9601 ευρώ και στην περιοχή 2 είναι 
8015 €. Η περιοχή 1, σύμφωνα με την πολιτική 1 θα πληρώσει 2681.7 € συνολικό φόρο, ενώ σύμφωνα 
με την πολιτική 2 θα συμβάλει με 1158.7 €. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκριτικά 
στοιχεία των δυο πολιτικών για τις περιοχές και στο σχήμα  Σχήμα φαίνεται η φορολόγηση της κάθε 
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περιοχής σε κάθε ένα από τα 2 υποθετικά σενάρια πολιτικής. 

 Πληθυσμός  Μέσος 
Τζίρος  

Συνολικός 
τζίρος  

Πλήθος 
επιχειρήσεων 

A  

Πλήθος 
επιχειρήσεων  

B  

Έσοδα 
από 

φόρους 1 

% 
φόρου 1 
επί του 
τζίρου  

Έσοδα 
από 

φόρους 2  

% 
φόρου 2 
επί του 
τζίρου  

Περιοχή 
1  

15  640.07  9601  10  5  2681.70 27.93  1158.70  12.07  

Περιοχή 
2  

15  534.33  8015  3  12  1822.90 22.74  1383.10  17.26  

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας σύγκρισης πολιτικών στις 2 περιοχές 

  

Σχήμα 1: Σύγκριση πολιτικών 

Όπως γίνεται αντιληπτό, μιας και οι 2 γεωγραφικές περιοχές έχουν διαφορετική σύνθεση 
επιχειρήσεων (Α και Β), συνεισφέρουν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε υποθετική πολιτική. 
Υποθέσουμε πως οι Α επιχειρήσεις είναι αυτές του υψηλού τζίρου που αναλογικά θα έπρεπε να 
φορολογούνται περισσότερο σε σχέση με τις Β επιχειρήσεις. Η Περιοχή 1 έχει περισσότερες Α 
επιχειρήσεις σε σχέση με την περιοχή 2 ή οποία έχει ως επί το πλείστον επιχειρήσεις τύπου Β. 
Ωστόσο στην πολική  2, η περιοχή 2 συνέβαλε περισσότερο στα φορολογικά έσοδα του κράτους απ 
ότι η περιοχή 1, ακόμα και αν είχαν ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό επιχειρήσεων.  Αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στην ατομική διαφοροποίηση σε επίπεδο επιχείρησης η οποία υπάρχει μεταξύ 
των περιοχών.  

Αυτή η τοπική διαφοροποίηση η οποία μπορεί να αναδειχθεί μέσα από μεθόδους όπως η χωρική 
μικροπροσομοίωση, μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των επιπτώσεων υποθετικών πολιτικών 
όπως οι παραπάνω. Μια απλή αναλογιστική προσέγγιση η οποία θα εστίαζε απλώς στον πληθυσμό 
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των επιχειρήσεων των περιοχών ίσως να υπολόγιζε ίση προσφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους 
και από τις 2 περιοχές. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέρα από τα πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά των περιοχών τα οποία είναι ίδια (15 επιχειρήσεις), η χωρική μικροπροσομοίωση 
μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ανάλυσης, σε ατομικό βαθμό στο οποίο να λαμβάνει υπ' 
όψιν τα ατομικά χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις όπως η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων σε Α 
και Β τύπου. 

Υπόδειγμα 2) Επιδόματος Θέρμανσης 
Η μεθοδολογίες εκτιμήσεων μικρών περιοχών (small area estimations) προσφέρουν την δυνατότητα 
ανάλυσης σε επίπεδο μικρο-μονάδας, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε οντότητα όπως: άτομα, 
νοικοκυριά, επιχειρήσεις κτλ. Στο ακόλουθο υπόδειγμα, γίνεται σύγκριση υποθετικών πολιτικών σε 2 
περιοχές με διαφορετική σύνθεση πληθυσμού.  

Σύμφωνα με τις υποθετικές πολιτικές 1 και 2, η επιλεξιμότητα των νοικοκυριών για το επίδομα 
θέρμανσης είναι εισοδηματική και ορίζεται στο όριο των 10.000 και 15.000 αντίστοιχα. Έτσι 
σύμφωνα με την πολιτική 1, αν ένα νοικοκυριό έχει ετήσιο εισόδημα μέχρι και 10.000, τότε έχει την 
δυνατότητα να αιτηθεί επιδόματος θέρμανσης. Στους ακόλουθους πίνακες του παραδείγματος τα 
νοικοκυριά που είναι επιλέξιμα για το επίδομα, έχουν το χαρακτηριστικό “Υ” και αντιστοίχως αυτά 
που δεν είναι επιλέξιμα έχουν το χαρακτηριστικό “Ν”. 

Οι 2 υποθετικές γεωγραφικές περιοχές του υποδείγματος έχουν τον ίδιο πληθυσμό νοικοκυριών και 
υπολογίζονται τα μικροδεδομένα για κάθε περιοχή με την μέθοδο της χωρικής μικροπροσομοίωσης. 
Συνδέονται δηλαδή η απογραφή πληθυσμού της περιοχής με ατομικά δεδομένα όπως τα δεδομένα 
EU-SILC (Clemenceau et al. 2007, Verma et al. 2006, European Commission 2006). Έτσι 
δημιουργούνται τα ακόλουθα μικροδεδομένα: 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χωρικής μικροπροσομοίωσης, οι πληθυσμοί σε επίπεδο 
νοικοκυριού για τις περιοχές 1 και 2 είναι οι ακόλουθοι: 

Περιοχή 1 Περιοχή 2 

hid  εισόδημα  επιλεξιμότητα 01  επιλεξιμότητα 
02  

hid  εισόδημα επιλεξιμότητα 01  επιλεξιμότητα 02 

1100  7151  Y  Y  1120 14773  N  Y  

1101  4381  Y  Y  1121 1520  Y  Y  

1102  12725  N  Y  1122 19014  N  N  

1103  4286  Y  Y  1123 20439  N  N  

1104  11153  N  Y  1124 9870  Y  Y  

1105  22040  N  N  1125 18092  N  N  

1106  5408  Y  Y  1126 16257  N  N  
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1107  12977  N  Y  1127 17748  N  N  

1108  22731  N  N  1128 3270  Y  Y  

1109  9315  Y  Y  1129 4080  Y  Y  

1110  5930  Y  Y  1130 14679  N  Y  

1111  15393  N  N  1131 8540  Y  Y  

1112  10550  N  Y  1132 15122  N  N  

1113  6646  Y  Y  1133 1684  Y  Y  

1114  15226  N  N  1134 20564  N  N  

1115  9857  Y  Y  1135 6056  Y  Y  

1116  9088  Y  Y  1136 22519  N  N  

1117  21519  N  N  1137 23694  N  N  

1118  7291  Y  Y  1138 20274  N  N  

1119  24706  N  N  1139 2009  Y  Y  

Πίνακας 5: Μικροδεδομένα περιοχής 1 και 2 

Η στήλη “hid” είναι η μοναδική ταυτότητα του κάθε νοικοκυριού, η στήλη “εισόδημα” είναι το ετήσιο 
καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού, η στήλη “επιλεξιμότητα 01” και “επιλεξιμότητα 02” 
προσδιορίζουν αν το νοικοκυριό σύμφωνα με το εισόδημα του είναι επιλέξιμο για το επίδομα 
θέρμανσης στη υποθετική πολιτική 1 και 2 αντίστοιχα. Στα ακόλουθα ιστογράμματα περιγράφεται η 
συχνότητα των νοικοκυριών βάση του εισοδήματος τους για τις δύο περιοχές. Η καμπύλη είναι η 
καμπύλη συχνοτήτων των παρατηρήσεων. Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές φανερώνουν τα 
εισοδηματικά όρια των υποθετικών πολιτικών του υποδείγματος. 
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Σχήμα 2: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των νοικοκυριών της Περιοχής 1 

 

Σχήμα 3: Ιστόγραμμα συχνοτήτων των νοικοκυριών της Περιοχής 2 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την ανάγνωση των παραπάνω διαγραμμάτων, η περιοχή 2 έχει 
μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών με κατά μέσο όρο υψηλότερο ετήσιο εισόδημα, απ' οτι η περιοχή 1. 
Το μέσο εισόδημα της περιοχής 1 είναι 11918.65 και της περιοχής 2 είναι 13010.20. Στον παρακάτω 
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πίνακα παρουσιάζεται το πλήθος των επιλέξιμων νοικοκυριών ανά πολιτική για την περιοχή 1 και 2 
αντίστοιχα: 

 Περιοχή 1 Περιοχή 2 

 Πολιτική 1 Πολιτική 2 Πολιτική 1 Πολιτική 2 

N  10  6  12  10  

Y  10  14  8  10  

Πίνακας 6: Αποτελέσματα εκλεξιμότητας νοικοκυριών των περιοχών 1 και 2 από τις υποθετικές 
πολιτικές 

 Μέσο Εισόδημα  Συνολικό Εισόδημα Επιλέξιμα νοικοκυριά 1ης πολιτικής Επιλέξιμα νοικοκυριά 2ης 
πολιτικής  

Περιοχή 1  11918.65  238373  10  14  

Περιοχή 2  13010.20  260204  8  10  

Πίνακας 7: Σύγκριση πολιτικών  

 

Σχήμα 4: Ραβδόγραμμα επιλέξιμων νοικοκυριών Περιοχής 1 ανά πολιτική 

όπως φαίνεται και στον πίνακα  Πίνακας στην περιοχή 1 επιλέχθηκαν 10 νοικοκυριά στην υποθετική 
πολιτική1 και 14 στην υποθετική πολιτική2 αντίστοιχα. Από την άλλη, στην περιοχή 2, σύμφωνα με 
την πολιτική 1 επιλέχθηκαν 8 νοικοκυριά και σύμφωνα με την πολιτική 2 επιλέχθηκαν 10 νοικοκυριά.  

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5 που αναφέρεται στην περιοχή 1, η πολιτική 1 επέλεξε 50% του 
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πληθυσμού της περιοχής ενώ η πολιτική 2 επέλεξε 70% της περιοχής. Εν αντίθεση, στην περιοχή 2, 
(σχήμα 6) η πολιτική 1 επέλεξε 40% του πληθυσμού ενώ η πολιτική 2 επέλεξε 50% του πληθυσμού. 

Η τοπική διαφοροποίηση στην σύνθεση των νοικοκυριών σε κάθε περιοχή, συνέβαλε ώστε η κάθε 
πολιτική να επηρεάσει με διαφορετικό τρόπο την κάθε περιοχή. Έτσι αυξομειώνοντας τα 
εισοδηματικά όρια για την επιλεξιμότητα του επιδόματος θέρμανσης, η μια περιοχή επηρεάζεται 
θετικά αυξάνοντας το ποσοστό επιλεκτικότητας του πληθυσμού της ενώ την ίδια στιγμή η άλλη 
περιοχή το μειώνει. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαφοροποίησης του εισοδήματος των νοικοκυριών. 

Το υπόδειγμα 2 μας έδειξε πως τα αποτελέσματα της χωρικής μικροπροσομοίωσης μπορούν να 
συμβάλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη υποθετικών σεναρίων (πολιτική 1 και πολιτική 2) και στην 
επεξεργασία των υποθετικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν αυτές οι πολιτικές σε ετερογενείς 
συνθέσεις μικρο-μονάδων (πχ: νοικοκυριά) γεωγραφικών περιοχών. 

 

 

Σχήμα 5: Ραβδόγραμμα επιλέξιμων νοικοκυριών Περιοχής 2 ανά πολιτική 

 

Επίλογος 
Η μεθοδολογία της χωρικής μικροπροσομοίωσης είναι μια καταξιωμένη προσέγγιση στην 
μοντελοποίηση πληθυσμιακών χαρακτηριστικών στο μικρότερο δυνατό επίπεδο. Η κατασκευή 
συνθετικών πληθυσμών που αποτελούνται από μικροδεδομένα τα οποία συνολικά έχουν τα 
χαρακτηριστικά μιας γεωγραφικής περιοχής, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη σύνθετων 
σεναρίων πολιτικής τοπικού χαρακτήρα και στην εμπεριστατωμένη προβολή των πιθανών 
επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρουν.  

Τα δυο παραπάνω υποδείγματα συνέβαλαν στο να γίνει αντιληπτή μια πιθανή χρήση των 
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αποτελεσμάτων της χωρικής μικροπροσομοίωσης σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής. Με την 
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και υπολογιστικών συστημάτων, θα είναι δυνατή η πιο σύνθετη 
κατασκευή συνθετικών δεδομένων ώστε να μπορεί να γίνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση πιθανών 
πολιτικών. Έτσι με την ενσωμάτωση δυνατότερων υπολογιστικών συστημάτων αλλά και 
πλουσιότερων δεδομένων που να περιλαμβάνουν ατομικές εγγραφές, θα είναι δυνατόν να 
κατασκευαστεί μια πιο εμπεριστατωμένη προσομοίωση γεωγραφικού χαρακτήρα η οποία θα 
προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής και ανάλυσης. 
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