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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος αυτής της εργασίας είναι καθορισμός μιας βραχυχρόνιας καθώς και μιας 

μακροχρόνιας σχέσης που θα συνδέει την ισοτιμίας ελβετικού φράγκου και 

αμερικάνικου δολαρίου με κάποια από τα μακροοικονομικά μεγέθη των δυο αυτών 

χωρών, βάση της μονεταριστικής θεωρίας της οποίας βάση είναι η θεωρία της 

ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης. Η πλήρης εξίσωση του μονεταριστικού 

υποδείγματος, γνωστή ως εξίσωση Meese - Rogoff (1) είναι η:

e = c + c, (m - m*) + c2(y - y*) + c3(r -r*) + c4(n - π*) + c5TB + c6TB *+c7(p - p*) (1)

όπου e είναι η ισοτιμία όψεως, ελβετικών φράγκων ανά δολάριο, m-m* είναι η 

λογαριθμική διαφορά της ποσότητας χρήματος, y-y* είναι η λογαριθμική διαφορά 

του εισοδήματος, r-r* είναι η διαφορά των επιτοκίων, π-π* η διαφορά των 

πληθωρισμών, ΤΒ και ΤΒ* είναι τα εμπορικά ισοζύγια και ρ-ρ* είναι η λογαριθμική 

διαφορά των δεικτών καταναλωτή. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε οτι υπάρχουν 

αποκλίσεις, μεταξύ των ερευνητών, όσον αφορά την επιλογή των μεταβλητών της 

εξίσωσης (1). Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Parick (1992) επιλέγει, στην θέση της 

μεταβλητή «εισόδημα» την λογαριθμική διαφορά του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος ενώ οι Najand Μ.- Bond Ch.(2000) επιλέγουν την λογαριθμική διαφορά 

των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής. Αυτή η διαφορά οφείλεται σε λόγους που θα 

γίνουν πιο εμφανείς παρακάτω και έχουν να κάνουν με το πόσο καλά μπορούν να 

εφαρμοστούν τα δεδομένα στην θεωρία. Στην συγκεκριμένη έρευνα στην θέση της 

μεταβλητής m, που εκφράζει την ποσότητα χρήματος, επιλέχθηκε το ΜΙ. στην θέση 

της μεταβλητής y επιλέχθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής και στην θέση της 

μεταβλητής r, επιλέχθηκε το επιτόκιο του 10 ετούς ομολόγου του δημοσίου.

Η εξίσωση (1) στην ουσία εμπεριέχει τρία διαφορετικά υποδείγματα, αυτά των 

Frenkel - Bilson, αν θέσουμε στην (1) c4 =c5 =c6 =c7 =0, των Frankel - Dornbusch 

αν θέσουμε στην (1) c5 =c6 =0και των Hooper - Morton, αν θέσουμε στην (1) 

c7 = 0 . Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με το υπόδειγμα των Frenkel - 

Bilson. Αν και αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει το μονεταριστικό υπόδειγμα 

στην προσπάθεια πρόβλεψης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχει αποδειχθεί 

(Meese and Rogoff, 1983) οτι ακόμα και το πιο αφελές μοντέλο, όπως ο τυχαίος 

περίπατος (random walk) μπορεί να δόσει καλύτερες προβλέψεις, εκτός δείγματος, 

από οτι τα μοντέλα που βασίζονται στο μονεταριστικό υπόδειγμα, ιδιαίτερα όταν το
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δείγμα περιλαμβάνει δεδομένα από την περίοδο πριν το Bretton - Woods. Στην 

συγκεκριμένη εργασία τα δεδομένα είναι τριμηνιαία και περιλαμβάνουν το χρονικό 

διάστημα από το πρώτο τρίμηνο του 1980 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2000. Όπως θα 

φανεί παρακάτω σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να υποστηριχθεί πως το 

μονεταριστικό υπόδειγμα δύναται να αποτελέσει την βάση για την πρόβλεψη της 

ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου με το δολάριο μιας και τα δεδομένα αυτής της 

περιόδου προσαρμόζονται πολύ καλά, στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. Η εργασία 

χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση στο 

μονεταριστικό μοντέλο καθώς και μια ποιοτική μελέτη αυτού. Στο δεύτερο μέρος 

εφαρμόζονται, αφού πρώτα αναλυθούν και εξηγηθούν, τεχνικές συνολυκλήρωσης για 

την προσαρμογή των δεδομένων στην θεωρία. Τέλος, αναπτύσεται και το λεγόμενο 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών με στόχο την δημιουργία μιας σχέσης βραχυχρόνιας 

πρόβλεψης της ισοτιμίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

1.1. Η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης

Η προσπάθεια εύρεσης ενός οικονομετρικού μοντέλου το οποίο θα μπορεί να 

προβλέπει, με μια σχετική ασφάλεια, τις ισοτιμίες των διαφόρων νομισμάτων 

αποτελούσε μια από τις προκλήσεις της επιστήμης της οικονομετρίας τα τελευταία 

είκοσι χρόνια. Η πλειονότητα των μοντέλων που αναπτύχθηκαν βασίζονται στην 

υπόθεση πως τα μακροοικονομικά μεγέθη επηρεάζουν άμεσα τις ισοτιμίες των 

διαφόρων νομισμάτων. Η πρώτη θεωρία που εξηγούσε ικανοποιητικά την μεταβολή 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μακροχρόνιο επίπεδο διατυπώθηκε από τον 

Σουηδό οικονομολόγο Cassel και ονομάστηκε ως θεωρία της ισότητας της 

αγοραστικής δύναμης που είναι γνωστή στη παγκόσμια βιβλιογραφία ως ΡΡΡ 

(purchasing power parity). Με βάση αυτήν την αρχή η μακροχρόνια ισοτιμία 

ανάμεσα στα νομίσματα δυο χωρών ισούται με τον λόγο του επιπέδου τιμών των δυο 

χωρών δηλαδή σύμφωνα με την σχέση:

ή, λογαριθμίζοντας, την ισοδύναμη της:

ln(AR,) = lnP, -InP/ (1.1.2)

Δηλαδή η ισοτιμία του εγχώριου προς το ξένο νόμισμα (XRt) ισούται με το πηλίκο 

του δείκτη τμιών της ημεδαπής (Ρ, ) προς τον δείκτη τιμών της αλλοδαπής (Ρ*). Οι 

προϋποθέσεις που τίθενται για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας αγοραστικής 

δύναμης είναι η έλλειψη περιορισμών στο διακρατικό εμπόριο και η ελεύθερη 

μεταβολή των ισοτιμιών, βάση των δυνάμεων της αγοράς. Από την παραπάνω 

διατύπωση, που θεωρείται ως η απόλυτη ΡΡΡ, προκύπτει η σχετική ΡΡΡ, σύμφωνα με 

την οποία η ποσοστιαία μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία δυο νομισμάτων, 

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ισούται με την διαφορά ανάμεσα στην 

ποσοστιαία μεταβολή των επιπέδων των τιμών των δυο χωρών, για την ίδια χρονική 

περίοδο. Δηλαδή:
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XR, - XRI-1 Ρ. -Ρ.I-1 Ρ -ρ

ΡΜ Ρ,-i
= π, -π. (1.1.3)

όπου π, παριστάνει τον πληθωρισμό (ρυθμός μεταβολής των τιμών).

Η θεμελιώδης αρχή, πάνω στην οποία στηρίζεται η αρχή της ισοδυναμίας 

αγοραστικής δύναμης βρίσκεται στον νόμο της μιας τιμής, σύμφωνα με τον οποίο ένα 

καλάθι προϊόντων που πωλούνται σε δυο χώρες, πρέπει να κοστίζει ακριβώς το ίδιο. 

Σύμφωνα με την αυτήν τη θεωρία, αν ένα μηχάνημα κοστίζει 700 ευρώ στην Ε.Ε. και 

1000$ στις Ηνωμένες πολιτείες τότε η συναλλαγματική ισοτιμία θα έπρεπε να είναι:

«/=™ο=0.7
US 1000

Αν τώρα η πραγματική ισοτιμία διαφέρει από αυτήν που υπολογίζεται από την ΡΡΡ. 

θα ήταν συμφέρουσα η εφαρμογή arbitrage, δηλαδή η αγορά του μηχανήματος στην 

χώρα με την πιο χαμηλή τιμή και η πώληση του στην χώρα με την μεγαλύτερη τιμή, 

έως ότου οι τιμές εξισωθούν. Έτσι, στο παράδειγμα μας, ας υποθέσουμε πως η 

πραγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων είναι 0.8 και όχι 0.7 που προκύπτει από την 

ΡΡΡ. Τότε θα συνέφερε η αγορά του μηχανήματος στην Ευρώπη με 700 ευρώ και η 

πώληση του στις ΗΠΑ με τιμή 1000$. Μετατρέποντας τα 1000$ σε ευρώ, βάση της 

υπάρχουσας ισοτιμίας θα παίρναμε 800 ευρώ, δηλαδή η εφαρμογή του arbitrage θα 

άφηνε κέρδος ίσο με 100 ευρώ. Η διενέργεια του arbitrage θα είχε ως συνέπεια την 

άνοδο της τιμής του μηχανήματος στην Ευρώπη και την πτώση του στις ΗΠΑ μέχρι η 

πραγματική ισοτιμία να εξισωθεί με αυτήν που υπολογίζεται από την ΡΡΡ.

Υπάρχουν παραδείγματα προϊόντων που δείχνουν την ισχύ της αρχής της ισοδύναμης 

αγοραστικής δύναμης, όπως ο χρυσός που εμπορεύεται παγκόσμια με μια τιμή, 

εκφρασμένη σε δολάρια . Όμως, όπως είναι προφανές, ο χρυσός είναι ένα προϊόν με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γενικότερα ο νόμος της μιας τιμής βρίσκει εφαρμογή σε 

εμπορεύσιμα αγαθά, στα οποία είναι δυνατή η εφαρμογή arbitrage, στο εμπόριο των 

οποίων δεν υφίστανται περιορισμοί και τα κόστη συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων 

χωρών μπορούν να θεωρηθούν μηδενικά. Επειδή όμως τα περισσότερα προϊόντα 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, όπως και οι καταναλωτικές συνήθειες, είναι 

πολύ δύσκολο ο νόμος της μιας τιμής να βρει εφαρμογή.

Η θεωρία του ΡΡΡ χρησιμοποιείται από πολλούς αναλυτές στην μακροπρόθεσμη 

πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, διότι υποστηρίζουν πως οι δυνάμεις της 

αγοράς μπορούν να επαναφέρουν μια ισοτιμία στα επίπεδα της ΡΡΡ, όταν αυτή
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αποκλίνει σημαντικά. Από την άλλη μεριά όμως, τα ιστορικά δεδομένα των ισοτιμιών 

των διαφόρων νομισμάτων έχουν δείξει ότι συχνά παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις 

από τα επίπεδα που η ΡΡΡ προβλέπει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αρχή 

ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης συναρτά την αλλαγή στο επίπεδο τιμών (άρα 

και στην αλλαγή των ισοτιμιών) μόνο με νομισματικούς παράγοντες (προσφορά και 

ζήτηση χρήματος). Στην πραγματικότητα όμως, το επίπεδο τιμών καθορίζεται από 

μια πλειάδα παραγόντων, όπως η ανακάλυψη νέων τεχνολογιών, οι πηγές ενέργειας, 

οι ελαστικότητα του εισοδήματος και πολλοί άλλοι.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ΡΡΡ έχει δυο μορφές την απόλυτη (τύπος 1.1.1) και 

την σχετική (1.1.2). Σύμφωνα με την απόλυτη έκφραση αυτής της αρχής έχουμε:

Ρ
XR, — ——

Ρ,

η οικονομετρική έκφραση προκύπτει λογαριθμίζοντας αυτή τη σχέση :

1η(Λ7?,) = a + b(\x\Pt -InP,*) + e, (1-1.4)

όπου α ο σταθερός όρος της παλινδρόμησης, b ο συντελεστής του λόγου τιμών και 

e, τα σφάλματα από τις αποκλίσεις της ΡΡΡ. Για να ισχύει η αρχή της ισοδυναμίας 

της αγοραστικής δύναμης πρέπει να ισχύει b=l και τα λάθη et να είναι τυχαία και 

στάσιμα δηλαδή πρέπει για αυτά να ισχύει: E(er) = 0, και ηοον(β,,β5)να εξαρτάται 

μόνο από την διαφορά t-s και όχι από τα t και s.

Σαφώς πιο εύχρηστη οικονομετρικά είναι η σχετική εκδοχή της ΡΡΡ που δηλώνει πως 

η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μεταξύ δυο χωρών, 

καθορίζεται από την διαφορά των πληθωρισμών των δυο χωρών.

Η σχετική εκδοχή της αρχής της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης δίνεται 

οικονομετρικά στη μορφή:

Δ1η(Α7ή) = α + b(\nnt -Inπ*) + ιι, (1.1.5)

όπου με το γράμμα π εκφράζει τον πληθωρισμό της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

αντίστοιχα. Για τις σταθερές α και β καθώς και για τα σφάλματα της παλινδρόμησης 

ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, όπως και στο απόλυτο μοντέλο. Επειδή όμως, όπως 

έχει αναφερθεί, η εφαρμογή της αρχής της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης 

παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες όπως οι παρεμβάσεις στο εμπόριο ή τα 

κόστη μεταφοράς, οι οικονομολόγοι έχουν υιοθετήσει ένα εναλλακτικό μοντέλο 

βαθμιαίας προσαρμογής στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας:
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In XRl,=c In XR, + (1 - c) In XR^ (1.1.6)

όπου XRf το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και c 

μια στοχαστική παράμετρος προσαρμογής με τιμές από 0 έως 1. Με αντικατάσταση 

της (1.1.6) στις (1.1.5) και (1.1.4) προκύπτουν οι σχέσεις:

In XRt = ac + 6c(ln Pt - In P*) + (1 - c) In XR,t, + v, (1.1.7)

In XR, = ac + bc(In π, - A In π’) + (1 - c)A In XR^ +ξ, (1.1.8)

Οι συντελεστές ac και be αποτελούν τις βραχυχρόνιες επιδράσεις στην 

συναλλαγματική ισοτιμία ενώ οι προκύπτοντες από το μοντέλο συντελεστές α και b 

τις μακροχρόνιες. Ο συντελεστής c δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής του μοντέλου 

προς την μακροχρόνια ισορροπία. Συγκεκριμένα, όσο το c πλησιάζει προς τη μονάδα 

τόσο πιο άμεση είναι η προσαρμογή του μοντέλου προς την μακροχρόνια τιμή ενώ 

όταν το c πλησιάζει στο μηδέν τόσο πιο αργά προσαρμόζεται το μοντέλο. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος προσδιορισμού της σχετικής έκφρασης της ΡΡΡ, είναι το 

καλυμμένο arbitrage επιτοκίων (covered interest parity) :

Ας υποθέσουμε πως οι δείκτες τιμών δυο χωρών είναι (σήμερα ) ίσοι, δηλαδή:

ρ, =ρ: (1.1.9)

Επιπλέον ας υποθέσουμε πως ο μέσος, ετήσιος, πληθωρισμό της ημεδαπής θα είναι 

i , ενώ της αλλοδαπής ι . Οπότε σε ένα χρόνο το επίπεδο τιμών της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής θα γίνει Ρι+] = Ρ, (1 + / ) και Ρ*+ι =Ρ*(\ + ΐ*) αντίστοιχα. Αν ί Φ ι 

και η ισοτιμία των δυο νομισμάτων δεν μεταβληθεί τότε, την επόμενη χρονιά, το ένα 

νόμισμα θα έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από το άλλο με αποτέλεσμα να μην 

ισχύει η ΡΡΡ. Σύμφωνα με την ΡΡΡ η ισοτιμία e των δυο νομισμάτων θα πρέπει να 

μεταβληθεί ώστε η πραγματική αγοραστική δύναμη στις δυο χώρες να είναι ίση:

Ρ, (1 + i )(l + e)=P/(l + /‘) (1.1.10)

Η οποία σχέση, με την βοήθεια της (2.6) γράφεται:

e = ^-l (1.1.11)
1 ι

Η σχέση αυτή αντανακλά την σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και του επιπέδου 

ισοτιμίας των δυο νομισμάτων σύμφωνα με την αρχή ισοδυναμίας αγοραστικής 

δύναμης.
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1.2. The big Mac price index

To βρετανικό περιοδικό Economist στην προσπάθεια επαλήθευσης της αρχής της 

ισότητας αγοραστικής δύναμης δημιούργησε το λεγόμενο δείκτη τιμής του μπιγκ 

μακ, του γνωστού hamburger της Me Donald’s με το σκεπτικό ότι είναι ένα προϊόν 

που εμπορεύεται σχεδόν σε όλο τον κόσμο και είναι πανομοιότυπο, σε όποια γωνιά 

της γης αυτό πωλείται. Σε αυτόν το δείκτη, το περιοδικό μετατρέπει τις τιμές του 

συγκεκριμένου hamburger σε δολάρια βάση της υπαρχούσης ισοτιμίας και συγκρίνει 

τις τιμές του, στο ίδιο νόμισμα πια, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι 

προφανές ότι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τιμή του μπιγκ μακ λειτουργεί σαν 

ένα είδος επιπέδου τιμών. Σύμφωνα με αυτόν το δείκτη λοιπόν το Ελβετικό φράγκο 

2,43
είναι

3,97
= 0,62 = 62% υπερτιμημένο, σε σχέση με το αμερικάνικο νόμισμα, ενώ

από την άλλη πλευρά το Ουγγρικό φιορίνι είναι υποτιμημένο σε σχέση με το δολάριο 

1,26
κατα

2,43
0,52 = 52%! Παρατηρούμε λοιπόν πως η αρχή της ισότητας της

αγοραστικής δύναμης, με βάση τουλάχιστον το μπιγκ μακ, δεν ευσταθεί. Κάποιοι 

οικονομολόγοι όμως, λένε πως ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αυτός ο δείκτης 

δίνει τόσο λανθασμένα αποτελέσματα είναι η διάρθρωση του κόστους του μπιγκ μακ. 

Ως γνωστόν η ΡΡΡ ισχύει μόνο για εμπορεύσιμα αγαθά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος 

όμως από το κόστος του κάθε hamburger οφείλεται στα διάφορα κόστη λόγω του 

franchise της επωνυμίας της Me Donald’s τα οποία επιβαρύνουν διαφορετικά την 

τιμή του, από χώρα σε χώρα. Εν κατακλείδι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η 

θεωρία της ισότητας αγοραστικής δύναμης, γιατί οι προϋποθέσεις που τίθενται για 

την ισχύ της (έλλειψη περιορισμών εμπορίου, ίδιες καταναλωτικές συνήθειες, 

εμπορεύσιμα αγαθά) είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθούν.
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Πίνακας 2.1

Οι τιμές του big mac, εκφρασμένες σε δολάρια, στις διάφορες χώρες του κόσμου.

□ malaysia 
Η china
□ hungary
□ poland
■ Brazil
□ Canada 
a Taiwan
□ USA
■ Spain
□ Japan
□ Holland
□ EU
■ Israel
■ Denmark
B Swicherland

Big Mac relative prices, April 1998 (the Economist)
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1.3. Το μονεταριστικό μοντέλο

Το λεγόμενο ως μονεταριστικό υπόδειγμα (monetarist model) προσδιορισμού των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών προσπαθεί να εξηγήσει την διακύμανση των ισοτιμιών 

των διαφόρων νομισμάτων με βάση τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην αγορά 

χρήματος και το πώς αυτές επηρεάζουν τα σημαντικά μεγέθη της οικονομίας.

1.3.1 Το υπόδειγμα των Bilson-Frenkel-Mussa

Η συνάρτηση της ζήτησης χρήματος δίνεται σύμφωνα με το κλασσικό υπόδειγμα από 

τη σχέση:

Μ'1 - kYP (1.3.1)

ή την Μd = — ■ Ρ (1.3.2)

όπου:

Md: Η ποσότητα χρήματος στην οικονομία σε τρέχουσες τιμές

Ρ: Το εγχιόριο επίπεδο τιμών

Υ: Το επίπεδο του πραγματικού εισοδήματος

V: Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος

Κ: Η ποσότητα 1/V

Λογαριθμίζοντας την (1.3.2) προκύπτει:

In Μ(/ = In 7 - In Τ + In Ρ (1.3.3)

ή md=y-v + p (1.3.4)

όπου md = InMd ,y = In Y,v = In V,p = InP

Αν υποτεθεί ότι η προσφορά χρήματος είναι εξωγενής μεταβλητή (δηλαδή εξαρτάται 

από τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας και όχι από οικονομικούς παράγοντες, 

οπότε ms = m), η ισορροπία στην αγορά χρήματος επιτυγχάνεται όταν εξισωθούν η 

προσφορά και η ζήτηση χρήματος, δηλαδή όταν:

m - y-ν + ρ (1.3.5)

Υποθέτοντας πως η σχέση (1.3.5) ισχύει και στην αλλοδαπή προκύπτει:

m - y* - ν* + ρ* (1.3.6)

Με αφαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1.3.5) και (1.3.6), λύνοντας ως προς την 

διαφορά του επιπέδου τιμών προκύπτει:
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ρ-ρ* ={m-in) + {v-v)-(y-y) (1.3.7)

Συνδυάζοντας την σχέση (4.7) με την αρχή της ισότητας αγοραστικής δύναμης, για 

την οποία δεχόμαστε ότι ισχύει τόσο στη βραχυχρόνια, όσο και στη μακροχρόνια 

περίοδο, στην λογαριθμική μορφή της (1.2) προκύπτει τελικά ότι:

s = (m -rn) + (ν — ν*) - (y — y*) (1.3.8)

Υποθέτοντας τώρα πως η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος σε κάθε χώρα είναι 

ευθέως ανάλογη των ονομαστικών επιτοκίων έχουμε:

v = ar (1.3.9)

όπου α η ελαστικότητα της ταχύτητας κυκλοφορίας χρήματος ως προς το επιτόκιο 

(α>0), η οποία, χάριν απλούστευσης θεωρείται ίση, στις δυο χώρες. Με την βοήθεια 

της (1.3.9) η (1.3.8) γίνεται:

s = (m - in) -{y- y*) + a-(r — r*) (1.3.10)

Η σχέση (1.3.10) θα αποτελέσει την βάση για την προσπάθεια οικονομετρικής 

μελέτης στις ισοτιμίες νομισμάτων. Σύμφωνα με αυτήν, η συναλλαγματική ισοτιμία 

εξαρτάται από:

1. Την διαφορά στην προσφορά χρήματος των δυο χωρών

2. Την διαφορά στο εγχώριο διαθέσιμο εισόδημα

3. Την διαφορά στα επιτόκια

1.3.2. Ποιοτική μελέτη του μονεταριστικού υποδείγματος

Στόχος αυτής της παραγράφου είναι ο διερεύνηση των μεταβολών που θα 

προκληθούν στην ισοτιμία, όταν μεταβάλλεται κάποιος από τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν, σύμφωνα με το μονεταριστικό υπόδειγμα. Έτσι:

Αύξηση της διαφοράς m-m θα οδηγήσει σε υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. 

(Ας υποθέσουμε, χάριν ευκολίας ότι αυξάνεται η προσφορά χρήματος της ημεδαπής 

ενώ αυτή της αλλοδαπής παραμένει σταθερή. Η παραδοχή αυτή δεν επηρεάζει την 

γενικότητα του υποδείγματος.) Με την αύξηση της προσφοράς χρήματος από Μ,σε 

Μ 2 (διάγραμμα 1.1) στην εγχώρια οικονομία προκαλείται άνοδος του επιπέδου 

τιμών, από Ρ, σε Ρ2, ώστε η οικονομία να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας. Αυτή 

η άνοδος των τιμών έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ανταγωνιστικότητας των 

εγχώριων προϊόντων σε σχέση με τα ξένα, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησής 

τους. Μείωση της ζήτησης των εγχώριων προϊόντων προκαλεί μείωση της ζήτησης
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για εγχώριο και αύξηση της ζήτησης για ξένο νόμισμα με αποτέλεσμα το εγχώριο 

νόμισμα να υποτιμηθεί.

διάγραμμα 1.1: Ποιοτική μελέτη του μονεταριστικού υποδείγματος, αύξηση στην 

ποσότητα χρήματος

Αύξηση της διαφοράς των εισοδημάτων θα οδηγήσει σε ανατίμηση του εγχώριου 

νομίσματος. (Ας υποθέσουμε πάλι πως αυξάνεται το εισόδημα της ημεδαπής ενώ 

αυτό της αλλοδαπής παραμένει σταθερό.) Μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος 

της ημεδαπής θα προκαλέσει αύξηση στην ζήτηση χρήματος (μετατόπιση της

καμπύλης ζήτησης χρήματος από τη θέση MJ1 στην Μ^, διάγραμμα 1.2). Με 

δεδομένη χρήματοςτην προσφορά η αγορά θα βρεθεί σε ανισορροπία.

διάγραμμα 1.2: Ποιοτική μελέτη του μονεταριστικού υποδείγματος , αύξηση στο 

εισόδημα
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Για να επανέλθει σε ισορροπία η αγορά χρήματος πρέπει να μειωθεί το επίπεδο 

τιμών, ώστε να αυξηθούν τα πραγματικά διαθέσιμα της οικονομίας. Μείωση του 

επιπέδου τιμών όμως θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων αγαθών με 

αποτέλεσμα την ανατίμηση του νομίσματος.

Αύξηση της διαφοράς των επιτοκίων ημεδαπής και αλλοδαπής θα οδηγήσει σε 

υποτίμηση το εγχώριο νόμισμα. (Υποθέτουμε πάλι αύξηση του εγχώριου επιτοκίου, 

όταν το ξένο παραμένει αμετάβλητο.) Η μεταβολή στα πραγματικά επιτόκια προκαλεί 

αύξηση των καταθέσεων από πλευράς επενδυτών (η καμπύλη ζήτησης χρήματος θα

μετατοπιστεί από την θέση Mf στην Μξ, διάγραμμα 1.3) άρα και μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος (η προσφορά χρήματος στην οικονομία θεωρείται 

δεδομένη). Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα προκαλέσει αύξηση του 

επιπέδου των τιμών, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων, που θα οδηγήσει με την σειρά της σε 

υποτίμηση το εγχώριο νόμισμα.

Ρ Ρ

Διάγραμμα 1.3: Ποιοτική μελέτη του μονεταριστικού υποδείγματος. Αύξηση στα

επιτόκια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η στοχαστική μορφή του μονεταριστικού υποδείγματος, η οποία θα αποτελέσει την 

βάση για την παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης που θα ακολουθήσει είναι η εξής:

In(XR,) = a0+a](ml -m*) + a2(y, -y*) + a3(rt -r*) + u, (2.1)

με αι, α3>0 και α2<0, σύμφωνα με την θεωρία.

2.1 Η διαδικασία ελέγχου στασιμότητας.

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει μια προσπάθεια σύντομης παρουσίασης της μεθόδου 

συνολοκλήρωσης (cointegration), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εμπειρική 

μελέτη του μονεταριστικού υποδείγματος.

Είναι γνωστό ότι τα αποτελέσματα από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης μεταξύ 

διαφόρων στοχαστικών μεταβλητών αξιολογούνται με βάση τα στατιστικά κριτήρια t- 

test ή R2. Η αξιολόγηση αυτή όμως μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη μόνο αν οι 

στοχαστικές μεταβλητές της παλινδρόμησης είναι στάσιμες. Μια στοχαστική 

διαδικασία ονομάζεται στάσιμη όταν οι ιδιότητες της δεν επηρεάζονται από αλλαγές 

στην αρχή μέτρησης του χρόνου. Δηλαδή η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας 

f(y,,yl+{,-~,y,+k) με αρχή το χρονικό σημείο t είναι ακριβώς η ίδια με την 

συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το σημείο t+s, δηλαδή την 

f(y,+s+\ ■:■■■■>yl+s+k) ■ Είναι προφανές πως μια στάσιμη χρονολογική διαδικασία 

εμφανίζει σταθερή μέση τιμή, ενώ οι συνδιακυμάνσεις είναι συναρτήσεις μόνο της 

υστέρησης. Οι οικονομικές χρονολογικές φορές εμφανίζουν πολλές φορές το 

φαινόμενο της τάσης, δηλαδή το φαινόμενο της συνεχούς αύξησης ή μείωσης των 

τιμών τους. Σε μια χρονολογική σειρά που εμφανίζει τάση ο μέσος και η διακύμανση 

μεταβάλλονται με το χρόνο, που σημαίνει πως η χρονολογική σειρά δεν είναι 

στάσιμη. Ένας τρόπος να διαπιστωθεί αν μια παλινδρόμηση είναι φαινομενική και όχι 

πραγματική (δηλαδή αν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες) είναι να ελεγχθεί η σχέση 

του συντελεστή προσδιορισμού R- και της στατιστικής d των Durbin - Watson.Αν η
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2 2τιμή του R είναι μεγάλη ενώ του d μικρή (ιδίως αν R > d) είναι πολύ πιθανόν η

παλινδρόμηση να είναι φαινομενική. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να 

εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. Αν για μια μη 

στάσιμη στοχαστική μεταβλητή οι πρώτες διαφορές της (AYt - Yt- 7f_,) την 

καθιστούν στάσιμη τότε αυτή ονομάζεται ολοκληρώσιμη πρώτης τάξης και 

συμβολίζεται 1(1), ενώ αν οι δεύτερες διαφορές ( Δ2}) = AYt - )την καθιστούν 

στάσιμη ονομάζεται ολοκληρώσιμη δεύτερης τάξης 1(2) κ.ο.κ. Δηλαδή αντί να 

χρησιμοποιήσουμε στην παλινδρόμηση την σχέση Yt = α0 + α, Xt + e, είναι 

προτιμότερο να εκτιμάται το υπόδειγμα AYr = α0 +α]ΑΧι +e,. Ο λόγος που είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τις πρώτες διαφορές είναι το γεγονός ότι οι 

περισσότερες οικονομικές χρονοσειρές είναι τάξης 1(1). Έτσι πριν από τη χρήση 

κάποιων μεταβλητών σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα είναι απαραίτητο να ελεγχθεί 

αν οι μεταβλητές που υπεισέρχονται σε αυτό είναι στάσιμες και αν δεν είναι στάσιμες 

να βρεθεί τι τάξης ολοκληρώσιμες σειρές είναι. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται έλεγχος 

μοναδιαίας ρίζας (unit root test) ο οποίος διενεργείται με την βοήθεια του ελέγχου 

Dickey - Fuller.

2.2 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας

Ας υποθέσουμε ότι μια οικονομική χρονοσειρά περιγράφεται από το AR(1) 

υπόδειγμα:

γ, =αΥ,-ι+η, (2.2.1)

Σύμφωνα με την στατιστική, γνωρίζουμε πως η σειρά αυτή είναι στάσιμη αν \α\ < 1.

Αν α > 1 η σειρά είναι μη στάσιμη. Με τον έλεγχο των Dickey - Fuller ελέγχεται η 

μηδενική υπόθεση Ηο:α=1 δηλαδή γίνεται έλεγχος για την στασιμότητα της σειράς. Ο 

έλεγχος Dickey - Fuller (από εδώ και πέρα DF) γίνεται ως εξής: Αφαιρούμε και στα 

δυο μέλη της (2.2.1) το Yt_i και προκύπτει:

ΑΥ, = βΥ,-\ + μ, (2.2.2)

όπου β = α - 1. Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης είναι πια ο Η0: β = 0. Για την 

σειρά (2.2.2) γίνεται παλινδρόμηση με την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων και 

υπολογίζεται το στατιστικό t. Οι DF έχουν δημιουργήσει πίνακες του στατιστικού τ, 

με το οποίο ελέγχεται η Η0 για τις διάφορες μορφές της (2.2.1), τα διάφορα μεγέθη
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δείγματος και τις διαφορετικές στάθμες σημαντικότητας. Η μηδενική υπόθεση 

(δηλαδή η μη στασιμότητα ) γίνεται δεκτή όταν :

|τ| > \t\

Είναι προφανές ότι αντί για το απλό υπόδειγμα AR(1) της (2.2.1), θα μπορούσαμε να 

είχαμε μελετήσει το πιο σύνθετο υπόδειγμα:

Ε, = μ + αΥ+ μ,

ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας θα ήταν ακριβώς ο ίδιος, μόνο που τώρα 

οι τιμές του στατιστικού τα θα ήταν κατάτι διαφορετικές.

Στην περίπτωση ενός μοντέλου AR(p):

Υ, - l·1 + a\Yt-\ +α2^ι-2 + + UpK-p +Ur (2.2.3)

η τροποποιημένη μορφή είναι:

Δ Υ, =μ + βΥ,_ , + α,ΔΕΜ + ... + ap_iAYt_p_i + «, 

που για ρ=2 ή 3 παίρνει τις ακόλουθες μορφές: 

ρ=2: ΔΕ, = μ + /?Ε,_, + α*ΔΕ,_, + w,, με β = αι+α2-1 και α[ = -α2 

ρ=3: ΔΕ, = μ + /?Ε,_, +α*ΔΕ,_, +α*ΔΕ,_, +μ, με β = αι+α2-1, α\=—α3—α2 και 

α\ = -α3

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, ότι δηλαδή η σειρά δεν είναι στάσιμη 

ισοδυναμεί με τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης Ηο: β = 0, έναντι της εναλλακτικής 

Η,: β < 0.

2.3 Εμπειρική ανάλυση

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η διαδικασία της συνολοκλήρωσης προϋποθέτει την 

στασιμότητα των χρονολογικών σειρών του υποδείγματος Στην παρούσα ενότητα θα 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης των μεταβλητών που 

αναφέρονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου 

με το αμερικάνικο δολάριο για την περίοδο από 1/1/1980 μέχρι 1/10/2000. Τα 

στοιχεία είναι τρίμηνα και προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων του διεθνούς 

νομισματικού ταμείου καθώς και του Ο.Ο.Σ.Α .

Ποσότητα χρήματος

Έστω ότι Μ = In Μ - In Μ ’συμβολίζουμε την διαφορική ποσότητα χρήματος 

ελβετίας και ηνωμένων πολιτειών. Αρχικώς εκτιμήσαμε το υπόδειγμα AR( 1)
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Am, = μ + βηΐ'_\ + (9,

________ ΙΑ

(2.3.1)

και κατόπιν ελέγξαμε την μηδενική υπόθεση:

οIIο
ίς (2.3.2)

έναντι της εναλλακτικής:

Η,\β< 0 (2.3.3)

Αν από την παλινδρόμηση προκύψει ότι

\ί\ > Γ (2.3.4)

τότε θα συμπεράνουμε ότι η μεταβλητή Μ είναι 1(0), δηλαδή στάσιμη χρονοσειρά. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα γίνει η παλινδρόμηση του υποδείγματος που βασίζεται στις 

δεύτερες διαφορές:

A2mt - μ + βΑηχ,_\ + <9, (2.3.5)

και θα υπολογιστεί το στατιστικό t. Η μηδενική, καθώς και η εναλλακτική υπόθεση, 

στην περίπτωση του υποδείγματος (2.3.5) είναι οι ίδιες με αυτές του υποδείγματος 

(2.3.1). Η διαδικασία θα συνεχιστεί παίρνοντας τα μοντέλα των τρίτων, τέταρτων...

νιοστών διαφορών μέχρις ότου να ικανοποιηθεί η συνθήκη \t\ > |r|. Εδώ θα πρέπει να 

σημειώσουμε πως αν το μοντέλο με τις νιοστές διαφορές ικανοποιεί την συνθήκη 

στασιμότητας τότε η χρονοσειρά είναι Ι(ν - 1).

Η παλινδρόμηση των χρονοσειρών έγινε με την βοήθεια του προγράμματος SPSS 

10.1. Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης από το SPSS δύνονται αναλυτικά στο τέλος 

της παραγράφου για όλες τις μεταβλητές του μοντέλου.

Από τους πίνακες, συγκρίνοντας τις τιμές των στατιστικών R και Durbin - Watson 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται1. Η τιμή του 

στατιστικού t για την μεταβλητή /??,_,, που είναι και η κρίσιμη μεταβλητή για τους 

ελέγχους μοναδιαίας ρίζας είναι |/| = 1,44 ενώ η τιμή του στατιστικού τ των DF, για

μέγεθος δείγματος 80 σε στάθμη σημαντικότητας α = 95% είναι |γ| = 2,9. Επειδή η 

συνθήκη 2.3.4 δεν ικανοποιείται συμπεραίνουμε πως η σειρά που εκφράζει την 

κυκλοφορία χρήματος δεν είναι στάσιμη. Για να ελέγξουμε αν η σειρά είναι 

ολοκληρώσιμη τάξης 1 θα κάνουμε την παλινδρόμηση του υποδείγματος 2.3.5 και θα 

συγκρίνουμε την τιμή του στατιστικού t που θα προκύψει για την μεταβλητή

1 Τα διαγράμματα της αυτοσυσχέτισης και οι τιμές του στατιστικού Box - Ljung βρίσκονται στο
παράρτημα, στο τέλος της εργασίας
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με την κρίσιμη τιμή τ των DF. Για το υπόδειγμα της 2.3.5 προκύπτει ότι t=9,7, 

δηλαδή ΐ>τ. Από τους πίνακες παρατηρούμε ότι τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται. 

Επιπλέον η συνθήκη 2.3.4 ισχύει, άρα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση ότι η 

σειρά των πρώτων διαφορών είναι μη στάσιμη. Οπότε η σειρά της κυκλοφορίας 

χρήματος είναι τάξης Ι( 1 ).2 3 

Εισόδημα

Έστω ότι η μεταβλητή: ρ: = Inind _prt - Inind _ pr* συμβολίζει την διαφορική 

βιομηχανική παραγωγή Ελβετίας και Ηνωμένων πολιτειών . Η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί είναι ακριβώς η ίδια με την περίπτωση της μεταβλητής της κυκλοφορίας 

χρήματος. Υπενθυμίζουμε ότι θα γίνει παλινδρόμηση στο μοντέλο:

4y, = μ + Py,-\ + *9, (2.3.1)

για να διαπιστωθεί, με την βοήθεια των ελέγχων DF αν η σειρά της παραγωγής είναι 

στάσιμη.

Αν η σειρά προκύψει μη στάσιμη θα διενεργούνται παλινδρομήσεις στις δεύτερες, 

τρίτες,... νιοστές διαφορές μέχρι να προκύψει στάσιμη σειρά. Αν η σειρά της νιοστής 

διαφοράς είναι στάσιμη τότε η pt είναι τάξης ν - 1.

Από τους πίνακες 2.3.1 εως 2.3.4 προκύπτει:

1. Τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται

2. Δεν ισχύει η συνθήκη 2.3.1, γιατί t = 2,51 < τ = 2,9 οπότε δεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση πως η σειρά είναι μη στάσιμη.

Συνεπώς πρέπει να γίνει έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για το υπόδειγμα:

Α2ρι=μ + βΑρι_]+&ι (2.3.5)

Από την παλινδρόμηση αυτού του υποδείγματος συμπεραίνουμε ότι:

1. Τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται

2. Ισχύει η συνθήκη 2.3.5, γιατί 1 = 14,4 > τ-2,9, οπότε μπορούμε να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση και άρα να συμπεράνουμε πως η 

μεταβλητή παραγωγή είναι ολοκληρώσιμη τάξης 1.

2 Οι πίνακες της παλινδρόμησης του SPSS, για όλες τις μεταβλητές, καθώς και τα γραφήματα των 
πρώτων διαφορών των μεταβλητών, βρίσκονται στο τέλος της παραγράφου.
3 Η τιμή του στατιστικού DF με στάθμη σημαντικότητας 10% για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας είναι 
τ=2,59 , πολύ κοντά στην τιμή του t που υπολογίστηκε από την παλινδρόμηση. Οπότε με στάθμη 
σημαντικότητας 12% θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι η μεταβλητή της παραγωγής είναι 1(0).



ανάλυση laonuiac ελβετικού φοάνκου / δολλαοίου 1&.

Επιτόκια

Έστω ότι η μεταβλητή: η = Inbondt - Inbond* εκφράζει την λογαριθμική διαφορά 

των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων του δημοσίου της Ελβετίας και των 

Ηνωμένων πολιτειών.

Η γνωστή πια διαδικασία ελέγχου μοναδιαίας ρίζας για το μοντέλο των πρώτων 

διαφορών έδωσε:

1. Τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται

2. Η σειρά είναι μη στάσιμη γιατί δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση \t\ > |r| γιατί t = 1,2.

Συνεπώς προχωρούμε στην παλινδρόμηση της σειράς των δεύτερων διαφορών και 

έχουμε:

1. Τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται

2. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, γιατί t =8,1 άρα η σειρά είναι 

ολοκληρώσιμη πρώτης τάξης.

Ισοτιμία

Η μεταβλητή ισοτιμία εκφράζει τα αμερικάνικα δολάρια που χρειάζονται για να 

αγοραστεί ένα ελβετικό φράγκο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον 

λογάριθμο της ισοτιμίας αυτής.

Από τους πίνακες συμπεραίνουμε ότι τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται και ότι η 

σειρά δεν είναι στάσιμη. Η παλινδρόμηση του μοντέλου των δεύτερων διαφορών, 

πάλι με υστέρηση 1, έδωσε πως τα υπόλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται και πως 

μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ( t = 8,4) της μη στασιμότητας και 

να δεχτούμε πως η σειρά της ισοτιμίας είναι ολοκληρώσιμη τάξης 1.
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ΠΙΝΑΚΕΣ

ο Για την μεταβλητή της ποσότητας χρήματος

Μοντέλο πρώτων διαφορών

Πίνακας 2.3.1

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Durbin-Watson

Estimate
.160 .026 .013 084889332794213 2.083

Πίνακας 2.3.2

Unstandardized Standardized t Sig.
Coeff icients Coefficients

Model B Std. Beta
Error

1 (Constant) -.124 .089 -1.399.166

LAGS(V1,1) -5.245E-02 .036 -.160 -1.448.152

Μοντέλο δεύτερων διαφορών

Πίνακας 2.3.3

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
.739 .545 .540 .085350919662206 2.002

Πίνακας 2.3.4

Unstandardized 
Coeff icients

Standardize 
Coeff icient

t Sig.

Model B Std. Error Bet

1 (Constant) 2.584E-03 .009 .272 .786

LAGS(DM1,1) -1.085 .111 -.73 -9.735 .000

ο Για την μεταβλητή παραγωγή

Μοντέλο πρώτων διαφορών

Πίνακας 2.3.5

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .267 .071 .060

Std. Error of the Durbin-
Estimate Watson
.0341721 2.682
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Πίνακας 2.3.6

Unstandardized Standardized Coefficients t Sig.
Coefficients

Model B Std. Beta
Error

1 (Constant) 5.000E-03 .005 1.105 .272
LAGS(INDPR -.138 .055 -.267 -2.512 .014

,1)

Για το μοντέλο των δεύτερων διαφορών

Πίνακας 2.3.7

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

.849 .721 .717 .0319262 2.060

Πίνακας 2.3.8

Unstandardize 
d Coefficients

Standardized Coefficients t Sig.

Model B Std.
Error

Beta

1 (Constant) -2.410E-03 .004 -.687 .494
LAGS(DINDP -1.438

R.i)
.099 -.849-14.464 .000

ο Για την μεταβλητή επιτόκια

Μοντέλο πρώτων διαφορών

Πίνακας 2.3.9

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

,142 ,020 ,008 ,0686999 1,714

Πίνακας 2.3.10

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coeff icients

Model B Std. Error Beta
Model B Std. Error Beta

1 (Constant) -1.941E-02 ,021 -,946 ,347

1 (Constant) -1.941E-02 ,021 -,946 ,347

LAGS(BOND,l) -3.960E-02 ,031 -,142 -1,293 ,200
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LAGS(BOND,l) -3.960Ε-02 ,031 -,142 -1,293 ,200

Για το μοντέλο των δεύτερων διαφορών

Πίνακας 2.311

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

,674 ,455 ,448 ,0681871 1,935

Πίνακας 2.3.12

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 3,279E-03 ,008 ,434 ,665

LAGS(DBOND,l) -,892 ,109 -,674 -8,169 ,000

ο Για την μεταβλητή ισοτιμία

Μοντέλο των πρώτων διαφορών

Πίνακας 2.3.13

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

,174 ,030 ,018 ,066960808826925 1,757

Πίνακας 2.3.14

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Beta
Error

1 (Constant 2,604E-02 ,019 1,389 ,168

LAGS(SPOT,l -5.783E-02 ,036 -,174 -1,589 ,116

LAGS(SPOT,l -5.783E-02 ,036 -,174 -1,589 ,116
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Μοντέλο των δεύτερων διαφορών

Πίνακας 2.3.15

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

,687 ,472 ,465 ,066840824884162 1,942

Πίνακας 2.3.16

Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) l,826E-04 ,007 ,025 ,980

LAGS(OSPOT,1) -,927 ,110 -,687 -8,452 ,000
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γράφΐιμα2.1
ισοτιμία Ελβετικόν (ppctywiv ανά δολάριο ΗΠΑ
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Γράφημα 2.2
πρώτες διαφορές διαφορικής ποσότητας χρήματος ΜΙ

quarter

γράφημα 2.3
πρώτες διαφορές διαφορικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

-0.15
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Γράφημα 2.4
πρώτες διαφορές, διαφορικού επιτοκίων

quarter
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2.4 ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

• Θεώρημα Engle - Granger

Δυο ή περισσότερες χρονολογικές σειρές θα λέγονται συνολοκληρωμένες τάξεως d, 

b, αν

1. Είναι όλες ολοκληρωμένες τάξεως d.

2. Αν υπάρχει γραμμικός συνδυασμός τους που αποτελεί ολοκληρωμένη σειρά 

τάξεως b < d.

Η έννοια της συνολοκλήρωσης είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των σχέσεων μη 

ολοκληρωμένων στάσιμων διαδικασιών και της μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ 

οικονομικών μεταβλητών. Έστω για παράδειγμα η μακροχρόνια σχέση:

Υ, =a + bX, (2.4.1)

Ας υποθέσουμε πως η μια είναι τάξης 1(0) και η άλλη στάσιμη σειρά. Τότε η μια 

συνεχώς μεταβάλλεται ενώ η άλλη παραμένει σχεδόν σταθερή οπότε είναι αδύνατο 

να υπάρχει σχέση ισορροπίας. Αυτό σημαίνει πως ύπαρξη σχέσεις μακροχρόνιας 

ισορροπίας ανάμεσα στις δυο μεταβλητές προϋποθέτει και οι δυο σειρές να είναι της 

ίδιας τάξεως ολοκληρώσιμες και αντίστροφα. Αν η X και η Υ βρίσκονται σε σχέση 

συνεχούς ισορροπίας τότε

Υ, - a - bXt = 0 (2.4.2)

Αυτό όμως είναι αδύνατο να συμβαίνει συνεχώς. Το σφάλμα 0t που προκύπτει από 

μια τέτοια διαδικασία ονομάζεται σφάλμα ισορροπίας και ισούται με:

Ο, = Yt-a- bX, (2.4.3)

Για να υπάρχει σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας θα πρέπει τα σφάλματα 0t να είναι 

στάσιμη σειρά, γιατί σε μια αντίθετη περίπτωση συνεχής μεταβολή, έστω αύξηση, 

των τιμών της θ θα σήμαινε αυτόματα πως η διαφορά Yt -bXt θα αύξανε συνεχώς, 

άρα θα ήταν αδύνατο να υπάρχει σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας. Αν όμως η θ 

είναι στάσιμη σειρά τότε και η διαφορά Yt - bXt θα ήταν στάσιμη σειρά πράγμα που 

σημαίνει ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών X και Υ.

2.4.1 Έλεγχος για συνολοκλήρωση

• Έλεγχος Engle - Granger

Έστω ότι τα υπόλοιπα της παλινδρόμησης κάποιων οικονομικών μεταβλητών 

αποτελούν μια AR(1) διαδικασία:



θ^ρθ^+ε, (2.4.4)

Αν ρ=1 τότε η Θt δεν είναι στάσιμη σειρά. Αφαιρούμε και στα 2 μέλη της (2.4.4) το

Θ,_χ και έχουμε:

Αθ,-κθ,^+ε, (2.4.5)

όπου κ = ρ - 1

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης Ηο: ρ=1 ξ κ = 0 γίνεται κατά τα γνωστά με την 

στατιστική t και την σύγκριση της με τις κρίσιμες τιμές των DF, όπως έχουν 

τροποποιηθεί από τους Engle - Granger. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφοροποιημένες 

τιμές του τέστ DF εξαρτώνται όχι μόνο από το μέγεθος του δείγματος και την στάθμη 

σημαντικότητας αλλά και από το πλήθος των μεταβλητών που υπεισέρχονται στο 

μοντέλο συνολοκλήρωσης. Για δείγμα 85 παρατηρήσεων με τέσσερεις μεταβλητές οι 

τιμές του τροποποιημένου τεστ των DF είναι:

Στάθμη σημαντικότητας α = 1% a = 5% <2 = 10%

Τιμή του στατιστικού τ 4,61 4,02 3,71

• Έλεγχος CDR W

Μια πιο « επιπόλαιη» μέθοδος ελέγχου συνολοκλήρωσης από το κριτήριο των Enge - 

Granger είναι το κριτήριο CDRW το οποίο ελέγχει την μηδενική υπόθεση κ=0 με την 

βοήθεια του γνωστού κριτηρίου των Durbin - Watson για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης 

πρώτης τάξεως στα κατάλοιπα. Η μηδενική υπόθεση που συνεπάγεται πως οι σειρές 

δεν είναι συνολοκληρωμένες, οπότε δεν συνδέονται με σχέση μακροχρόνιας 

ισορροπίας, απορρίπτεται για μεγάλες τιμές του d. Σε επίπεδο σημαντικότητας α=5% 

και για 85 παρατηρήσεις, στην περίπτωση 2 μεταβλητών, η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται για d > 0,385.

2.4.1 Έλεγχος συνολοκλήρωσης του μονεταριστικού υποδείγματος

Όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους και οι τέσσερεις μεταβλητές που 

υπεισέρχονται στην σχέση (2.1) είναι ολοκληρώσιμες πρώτης τάξης . Άρα σύμφωνα 

με το θεώρημα των Engle - Granger θα προσπαθήσουμε να βρούμε συντελεστές έτσι 

ώστε κάποιος γραμμικός συνδυασμός των τεσσάρων μεταβλητών να δημιουργεί
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κατάλοιπα που είναι στάσιμη σειρά. Τα αποτελέσματα του υποδείγματος 

συνολοκλήρωσης των τεσσάρων μεταβλητών φαίνονται στους παρακάτω πίνακες

Πίνακες 2.4.1 - 2.4.2

Αποτελέσματα της -γραμμικής παλινδρόμησης τον μοντέλου των 4 μεταβλητών.

Πίνακας 2.4.1

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

.826 .682 .670 .11607163 .679

Πίνακας 2.4.2

Unstandardized Standardized t Sig.
Coeff icients Coeff icients

Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.250 1.114 5.612 .000

Ml .539 .095 .610 5.693 .000
ln(industrial -2.065 .288 -.697 -7.179 .000
production)

diff in In(bond) .771 .063 .945 12.192 .000

Δηλαδή προκύπτει η σχέση:

Aln(XRt) = 6.25 + 0.539Amt -2.065Ayt + 0.771ΔΓ, + e, (2.4.6)

Πίνακες 2.4.3 - 2.4.4

Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα της εξίσωσης συνολοκλήρωσης

Πίνακας 2.4.3

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .421 .178 .168 8.569545E-02 2.331

Πίνακας 2.4.4

Coefficients
Unstandardized Standardized t Sig.

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
Model B Std. Error Beta

1 LAGS(RES,1) -.348 .083 -.421 -4.209 .000
1 LAGS(RES,1) -.348 .083 -.421 -4.209 .000

Από τον πίνακα 2.4.4 προκύπτει ότι t = 4,21 > τ = 4,02 . Οπότε τα υπόλοιπα της

παλινδρόμησης του μοντέλου των τεσσάρων μεταβλητών είναι στάσιμα, δηλαδή οι
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τέσσεοιο μεταβλητέσ είναι συνολοκληρωμένες. Επιπλέον τα πρόσημα όλων των 

συντελεστών των μεταβλητών του μοντέλου συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από 

την θεωρία

• Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και συνολοκλήρωση

Ας θεωρήσουμε μια σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ 2 οικονομικών 

μεταβλητών:

Yt -α0+α]Χι (2.4.7)

Εφόσον οι μεταβλητές Υ και X δεν βρίσκονται συνεχώς σε ισορροπία αυτό που στην 

πραγματικότητα παρατηρούμε είναι μια σχέση της μορφής:

γ, = βο+β\Χ, + βιΧ,-\ +riY,-i +e, (2.4.8)

η οποία με κατάλληλες πράξεις μπορεί να έρθει στη μορφή:

Δ7, = /?, ΑΧ, - (1 - χ,) · [7(_, - (α0 + a, X,., )] + e, (2.4.9)

Η σχέση 2.4.8 είναι ισοδύναμη με την 2.4.9, μόνο που σε αυτήν φαίνεται καθαρά ότι 

οι μεταβολές της Υ εξαρτώνται όχι μόνο από τις μεταβολές της X αλλά και από το 

σφάλμα ανισορροπίας της προηγούμενης περιόδου που παριστάνει ο όρος 

ΥΜ ~(α0 + αιΥ,_ι). Δηλαδή η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Υ τον χρόνο t 

διορθώνεται από τα λάθη ανισορροπίας της προηγούμενης περιόδου. Γι αυτό το λόγο 

υποδείγματα όπως αυτό της σχέσης 2.4.9 ονομάζονται υποδείγματα διόρθωσης 

λαθών. Η προϋπόθεση της ύπαρξης ενός τέτοιου υποδείγματος βασίζεται στην 

παραδοχή ότι υπάρχει κάποια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών . Αυτό 

σημαίνει πως οι Υ και X πρέπει να είναι συνολοκληρωμένες.

Θεώρημα αντιπροσώπευσης του Granger (Granger representation theorem)

Αν 2 μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, τότε η μεταξύ τους βραχυχρόνια σχέση 

ανισορροπίας μπορεί πάντα να διατυπωθεί ως ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών

Υπόδειγμα διόρθιοσης λαθών για το μονεταριστικό μοντέλο πρόβλεψης 

της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου - δολαρίου.
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Για το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο:

A(XR,) = filAml + β2 Ay t + β,Αη +

όπου 0t τα υπόλοιπα από την παλινδρόμηση του μοντέλου των 4 μεταβλητών. Η 

παλινδρόμηση στο SPSS έδωσε:

πίνακας 2.4.5 

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

.730 .533 .509 .047349175 2.306

Πίνακας 2.4.6 

ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .200 4 .050 22.261 .000
Residual .175 78 .002

Total .375 82
Πίνακας 2.4. 7

Coefficients
Unstandardized Standardized t Sig.

Coefficients Coefficients
Model B Std. Beta

Error
1 (Constant) 1.079E-02 .005 1.998 .049

DIFF(Ml.l) .840 .106 .630 7.942 .000
bIFF(BOND,l) .198 .080 .202 2.476 .015
DIFF(INDPR,1) 3.546E-02 .164 .019 .217 .829

LAGS(RES,1) -.150 .049 -.253 -3.042 .003

2.4.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΩΝ

Από την παλινδρόμηση του μοντέλου διόρθωσης λαθών μπορούμε να συμπεράνουμε 

τα εξής:

1. Ο συντελεστής χ, είναι σημαντικός και διάφορος του μηδενός σε επίπεδο 

σημαντικότητας 99,7%, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε πως ισχύει το 

θεώρημα των Engle - Granger.

2. Οι συντελεστές των μεταβλητών «ποσότητα χρήματος» και «επιτόκια» είναι 

σημαντικοί και το πρόσημο τους συμφωνεί με τις προβλέψεις της θεωρίας. 

Θυμιίζουμε ότι σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του μονεταριστικού
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υποδείγματος, αύξηση στην διαφορική ποσότητα χρήματος και στα διαφορικά 

επιτόκια θα προκαλέσει αύξηση της ισοτιμίας του Ελβετικού φράγκου με το 

αμερικάνικο δολάριο, δηλαδή υποτίμηση του Ελβετικού νομίσματος σε σχέση 

με το αμερικάνικο ( γιατί θα χρειάζονται περισσότερα φράγκα για την αγορά 

ενώς δολαρίου).

3. Ο συντελεστής της μεταβλητής «εισόδημα» διαφέρει από αυτόν που 

προβλέπεται στην θεωρία, όσον αφορά το προσδοκώμενο πρόσημο (σύμφωνα 

με την θεωρία έπρεπε β2 < 0 , ενώ το υπόδειγμα έδωσε το αντίθετο πρόσημο. 

Παρατηρούμε όμως πως και η τιμή και το επίπεδο σημαντικότητας αυτού του 

συντελεστή είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Για να ελέγξουμε την υπόθεση Η0: 

β2=0 έναντι της εναλλακτικής Ημ β2 ^ 0 ελέγχουμε, από τον πίνακα 2.4.7 την 

στήλη “sig Τ” η οποία εκφράζει το επίπεδο σημαντικότητας για το οποίο 

γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση. Παρατηρούμε λοιπόν οτι η μηδενική 

υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί, άρα δεχόμαστε οτι β2=0.

4. Σύμφωνα με την θεωρία του μονεταριστικού υποδείγματος πρέπει ο 

συντελεστής της ποσότητας χρήματος να είναι ίσος με την μονάδα. Το 

μοντέλο μας έδωσε οτι βι = 0.84 . Για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης Η(ι: 

βι =1, έναντι της εναλλακτικής Ημ βι<1 υπολογίζουμε το στατιστικό

β, -1 _ 0,84-1 
s(p,) “ 0,106

= -1,51. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε στάθμη

σημαντικότητας 1-α, αν Τ,<—ίνα. Από τους πίνακες παρατηρούμε οτι

t79 005 = 1,667 και t78 010 = 1,293 .Οπότε μπορούμε να απορρίψουμε την 

μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 

95%, όμως να την δεχτούμε, αν α=90% και να θεωρήσουμε οτι β, = 1, όπως 

προβλέπεται από την θεωρία. Ένα διάστημα εμπιστοσύνης, σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=90% για τον συντελεστή της ποσότητας χρήματος θα είναι 

το: β, ± t7g 005 · ε(β|), δηλαδή το (0.6633 , 1.0116).

• Παλινδρόμηση του περιορισμένου μοντέλου

Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε πως η μεταβλητή της παραγωγής δεν 

είναι σημαντική για το υπόδειγμα μας. To SPSS για το περιορισμένο 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (δηλαδή για το υπόδειγμα χωρίς την μεταβλητή 

του εισοδήματος) έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα (πίνακες 2.4.8 - 2.4.10)
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Πίνακας 2.4.8
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson

1 .730 .533 .515 4.7062721E-02 2.306

Πίνακας 2.4.9 

ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .200 3 6.651E-02 30.028 .000
Residual .175 79 2.215E-03

Total .375 82

Πίνακας 2.4.10 

Coefficients

Model
1 (Constant)

DIFF(M1,1)
DIFF(BOND,l)

LAGS(RES,1)

Unstandardized
Coefficients

B Std. Error
1.073E-02 .005

.842 .105

.202 .077
-.153 .046

Standardized t Sig.
Coeff icients

Beta
2.002 .049

.631 8.018 .000
.206 2.626 .010

-.260 -3.356 .001

Για να ελέγξουμε την υπόθεση πως το περιορισμένο μοντέλο είναι καλύτερο από το

, , ^ (SSR -SSRn)/k.
αρχικό θα χσησιμοποιήσουμε το στατιστικό: F =-------------------------- που ως γνωστόν

SSE/(n-k-l)

ακολουθεί κατανομή: Fk n_k_, (βλέπε: Μπόρα-Μωυσιάδης, Εφαρμοσμένη

στατιστική, εκδόσεις Ζήτη 1997), όπου:

1. SSR, SSR,, : το άθροισμα των τετραγώνων από την παλινδρόμηση του πλήρους 

και του περιορισμένου μοντέλου, αντίστοιχα

2. k,k, : οι βαθμοί ελευθερίας του πλήρους και περιορισμένου μοντέλου αντίστοιχα

3. SSE : το άθροισμα των τετραγώνων που οφείλεται στα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησης

4. η : το πλήθος του δείγματος

Όπως προκύπτει από τους πίνακες το άθροισμα των τετραγώνων που οφείλονται στην 

παλινδρόμηση είναι ίσο στο πλήρες και στο περιορισμένο μοντέλο, άρα ο αριθμιτής 

του κλάσματος F είναι ίσος με το μηδέν, δηλαδή F=0. Όμως οι τιμές του στατιστικού 

F είναι μεγαλύτερες της μονάδας για κάθε τιμή των παραμέτρων. Οπότε δεν
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μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε οτι το περιορισμένο 

μοντέλο είναι καλύτερο από το αρχικό. Έτσι η σχέση πρόβλεψης της ισοτιμίας με 

βάση το μονεταριστικό υπόδειγμα, που προέκυψε, είναι:

AXR, = 0,0107 + 0,842Δγπ, + 0,202Δγ, -0,153θ,_, (2.4.11)

όπου τασφάλματα ανισορροπίας της προηγούμενης περιόδου.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν ο έλεγχος της 

μονεταριστικής θεωρίας όσον αφορά την ισοτιμία του Ελβετικού φράγκου με το 

δολάριο, καθώς και η διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας καθώς και μιας βραχυχρόνιας 

σχέσης προσδιορισμού της ισοτιμίας, με γνόμωνα πάντα το θεωρητικό πλαίσιο του 

μονεταριστικού υποδείγματος. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της συνολοκλήρωσης 

των χρονολογικών σειρών προέκυψαν τα εξής:

1. Η ισοτιμία όψεως καθώς και όλες οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στο 

μονεταριστικό υπόδειγμα των Frenkel - Bilson (σχέση 1.3.10) είναι 

ολοκληρωμένες τάξεως 1 (δηλαδή 1(1), όπως σημιώνονται στην παγκόσμια 

βιβλιογραφία) πράγμα που συνάδει με όλες τις προγενέστερες έρευνες πάνω στο 

θέμα αυτό (Parick (1992), Zivot (2000), Najand - Bond (2000)).

2. Ισχύει το θεώρημα Engle - Granger, δηλαδή υπάρχει γραμμικός συνδυασμός των 

1(1) μεταβλητών του υποδείγματος που δίνει ολοκληρωμένη σειρά μικρότερης 

τάξεως , δηλαδή στάσιμη σειρά (σχέση 2.4.6). Μάλιστα όλοι οι συντελεστές των 

προσδιοριστικών μεταβλητών που υπεισέρχονται στο μοντέλο (2.4.6) είναι 

σημαντικοί και έχουν το σωστό πρόσημο, όπως αυτό προβλέπεται από την 

θεωρία. Το επίπεδο σημαντικότητας στο οποίο γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση 

της συνολοκλήρωσης είναι α = 95%, υψηλότερο από οτι προηγούμενες έρευνες 

(Parick, 1992). Αυτό το γεγονός οφείλεται στην επιλογή των μεταβλητών (στην 

θέση της μεταβλητής εισόδημα επιλέχθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, η 

οποία δίνει καλύτερα αποτελέσματα, από οτι αν επιλεγόταν το Α.Ε.Π.) καθώς και 

στην χρονική περίοδο (από 1Q1980 μέχρι 3Q2000) που χαρακτηρίζεται από 

μεγάλες περιόδους ανάπτυξης των οικονομιών Ελβετίας και Η.Π.Α καθώς και 

από ελεύθερια στις αγορές συναλλάγματος.
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3. Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, για την βραχυχρόνια πρόβλεψη της ισοτιμίας, 

προσαρμόζεται πολύ καλά στα δεδομένα (η μηδενική υπόθεση γ, =0 (σχέση 

2.4.10) απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 99,7%). Στο μοντέλο διόρθωσης 

λαθών που προέκυψε (σχέση 2.4.11) όλα τα πρόσημα επαληθεύονται από το 

θεωρητικό πλαίσιο, ενώ η μεταβλητή εισόδημα δεν είναι σημαντική γι αυτό 

απαλύφθηκε από το μοντέλο. Επιπλέον μπορούμε να δεχτούμε, σε επίπεδο 

σημαντικότας α = 90% οτι ο συντελεστής της μεταβλητής: «ποσότητα χρήματος» 

είναι ίσος με 1, όπως προβλέπει το μονεταριστικό υπόδειγμα, η μεταβλητή 

εισόδημα δεν είναι σημαντική γι αυτό απαλύφθηκε από το μοντέλο.
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Παράρτημα 1

Διαγράμματα αυτοσυσχέτισης των υπολοίπων των τεσσάρων μεταβλητών του 

μονεταριστικού υποδείγματος.

Μεταβλητή: Επιτόκια

Variable: long run interest rates

Autocorrelations: RES

Auto- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25

1 1 1 1

1 . 026 . 108
1 1 1 1

2 - . 026 . 108 ★

3 . 229 . 107

4 - . 029 . 106 ★

5 - .200 .106 k k k k

6 . 085 . 105

7 . 090 . 104

8 - . 149 . 104 ★ ★ ★

9 - . 009 . 103

10 - . 027 . 102 k

11 . 023 . 102
12 . 024 . 101

13 . 027 . 100
14 - . 021 . 099

15 - . 069 . 099 ★

16 - . Ill . 098 * *

Plot Symbols Autocorrelations *

0 .25 . 5 . 75
I

i Box-Ljung Prob.

★ * 1
. 058 . 809

. 115 . 944
★ * * ★ 4.679 . 197

4.755 .313

8.331 . 139
•k k 8.989 . 174
* ★ 9.726 .205

11.806 . 160
k 11.813 .224

. 11.884 . 293
k 11.937 .368
★ 11.994 . 446

1 * 12.066 . 522
★ 12.109 . 598

12.597 . 633

13.880 .608

Two Standard Error Limits .

Total cases: 86 Computable first lags: 81

Partial Autocorrelations: RES 1 Unstandardized Residual

Pr
Lag

-Aut- Stand. 
Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25

1 1 1 1
.25 .5 .75 1

1 1 1 1

1 . 026 . 110
I 1 1 1 1 1 1 1

2 - . 026 . 110 *

3 .230 . 110 k k k k

4 - . 046 . 110 +

5 - . 195 . 110 •k -k k -k

6 . 050 .110 k

7 . 107 . 110 k k

8 - . 079 . 110 k k

9 - . 053 . 110 k

10 - . 106 . 110 k k

11 . 128 . 110 k k k

12 . 066 . 110 *
13 - .018 . 110

14 - .083 . 110 k k

15 - .083 . 110 k k

16 - . 075 .110 k k

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error

Total cases: 86 Computable first lags: 81
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Unstandardized Residual

Lag Number
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Μεταβλητή: Κυκλοφορία χρήματος

Variable: money supply Ml

Autocorrelations: residuals

Auto- Stand.
Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25

I I I I
.25 .5 .75 1

1 1 1 1
Box-Ljung Prob.

1 .200 . 107
1 1 1 1 1 1 1 1

★ ★ ★ * 3.473 . 062

2 - . 025 . 107 ★ 3.530 . 171

3 . 092 . 106 ★ ★ 4.279 .233

4 - . 054 . 105 + 4.541 .338

5 - . 059 . 105 ★ 4 . 863 .433

6 - . 094 . 104 * * 5.680 .460

7 - . 042 . 103 ■k 5.847 . 558

8 - . 078 . 103 * * 6.428 .599

9 - . 045 . 102 ★ 6.624 .676

10 - . 044 . 101 ★ 6.813 . 743

11 - . 041 . 101 ★ 6.976 . 801

12 - . 101 . 100 * ★ 8.001 . 785

13 - . 165 . 099 ★ ★ ★ 10.764 .631

14 . 063 . 098 * 11.172 .672

15 . 085 . 098 * ★ 11.937 .684

16 . 097 . 097 ★ ★ 12.937 .677

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Total cases: 90 Computable first lags: 83

Partial Autocorrelations: RES 1 Unstandardized Residual

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err.

1 .200 . 109

2 - . 068 . 109

3 .116 .109

4 - . 106 . 109
5 - . 014 . 109

6 - . 105 . 109
7 . 014 . 109

8 - . 090 . 109
9 . 007 . 109

10 - .065 .109
11 - . 010 . 109

12 - . 127 . 109

13 - . 130 . 109

14 . 099 . 109

15 . 041 . 109

16 . 097 . 109

Plot Symbols:

Total cases: 90

Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Computable first lags: 83
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Μεταβλητή: Εισόδημα

Variable: industrial production

Autocorrelations: residuals
Auto- Stand.

Lag Corr. Err. -1 - .75 -.5 -.25
I I I I

.25 .5 .75 1
1 1 1 1

Box-Ljung Prob.

1 - . 349 . 107
1 1 1 1 

★ * * * * ★
1 1 I I

10.577 . 001

2 . 187 . 107 ★ ★ ★ * 13.674 . 001

3 - . 080 . 106 ★ ★ 14.242 . 003

4 .069 . 105 * 14.671 . 005

5 . 113 . 105 ★ ★ 15.829 . 007

6 . 054 . 104 * . 16.097 . 013

7 . 064 . 103 * 16.483 . 021

8 - . 082 . 103 ★ ★ 17.121 . 029

9 . 064 . 102 17.518 . 041

10 . 13 8 . 101 ★ + + 19.384 . 036

11 - . 044 . 101 ★ 19.574 . 052
12 - . 008 . 100 19.580 . 075

13 . 040 . 099 + 19.741 . 102

14 . 029 . 098 ■k 19.829 .136

15 . 108 . 098 * + 21.044 . 135

16 - . 073 . 097 ★ 21.606 . 156

Plot Symbols Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Total cases: 90 Computable first lags: 83

Partial Autocorrelations: RES 1 Unstandardized Residual

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err.

1 - .349 . 109

2 . 075 . 109
3 .008 .109

4 .036 . 109

5 . 172 . 109

6 .153 . 109

7 . 114 . 109

8 - . 054 . 109
9 - . 018 . 109

10 . 166 . 109
11 .009 . 109

12 - .099 . 109

13 . 028 . 109

14 .058 . 109

15 . 098 . 109

16 - . 061 . 109

Plot Symbols

Total cases: 90

. 75 1

Autocorrelations * Two Standard Error Limits

Computable first lags: 83
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Μεταβλητή: Ισοτιμία

Variable: exchange rate

Autocorrelations: residuals

Auto- Stand.
Lag Corr. Err.

1 .090 . 107

2 - . Ill . 107

3 . 106 . 106

4 . 183 . 105

5 - . 129 . 105

6 - . 065 . 104
7 .004 . 103
8 - . 019 . 103

9 - . 062 . 102

10 - . 052 . 101

11 . 040 .101
12 - . 015 . 100

13 - . 120 .099
14 - . 019 . 098

15 .213 . 098
16 . 003 . 097

Plot Symbols

Total cases: 90

Box-Ljung

. 701 

1.781 

2.785 

5.793 

7.312 

7.702 
7.704 
7.739 

8.110 

8.379 

8.537 
8.560 

10.026 
10.063
14.831
14.832

Autocorrelations * Two Standard Error Limits .

Computable first lags: 83

Partial Autocorrelations: RES 1 Unstandardized Residual

Pr-Aut- Stand.
Lag Corr. Err.

1 . 090 . 109

2 - . 120 . 109

3 . 131 . 109

4 .150 . 109

5 - . 144 .109
6 - . 012 . 109

7 - .055 .109

8 - .025 . 109
9 - . 007 . 109

10 - . 055 .109

11 .052 .109

12 - . 030 . 109

13 - . 104 .109
14 . 002 . 109
15 . 184 . 109
16 - . 012 . 109

Plot Symbols:

Total cases: 90

Autocorrelations * Two Standard Error Limits

Computable first lags: 83

Prob.

.402 

.411 

.426 

.215 

. 198 

.261 

.359 

.459 

.523 

. 592 

.665 

. 740 

.692 

. 758 

.464 

. 537
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Unstandardized Residual

Confidence Limits

ICoefficient

Lag Number

Unstandardized Residual

Confidence Limits

ICoefficient

Lag Number
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