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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καθορίσει τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν 

τη συναλλαγµατική ισοτιµία σε περιόδους υπερπληθωρισµού. Επιχειρείται αρχικά ο εντοπισµός 

των παραγόντων αυτών και η συσχέτισή τους µε αυτή διαµέσου της βιβλιογραφικής έρευνας, 

συνθέτοντας ένα υπόδειγµα για τον υπερπληθωρισµό. Ακολούθως εξετάζεται η ισχύς του 

υποδείγµατος εµπειρικά, µε βάση την οικονοµετρική ανάλυση. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

αναδεικνύει τη νοµισµατική φύση του προσδιορισµού της ισοτιµίας σε καθεστώς υψηλών 

πληθωρισµών, διαπιστώνοντας πως προσδιορίζεται µόνο από την προσφορά χρήµατος και τον 

πληθωρισµό. Μάλιστα, τόσο ο πληθωρισµός όσο και η προσφορά χρήµατος διαφαίνεται να 

σχετίζονται θετικά µε την ισοτιµία. Η εµπειρική ανάλυση στις υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

της Ρωσίας, Ρουµανίας και Τουρκίας υποστηρίζει τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής έρευνας.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ∆ικαιολόγηση του θέµατος και σκοπός της εργασίας 
 

Σε µία παγκόσµια αγορά που διακρίνεται από συνύπαρξη εθνικών νοµισµάτων, η 

ικανοποιητική διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων από χώρα σε χώρα είναι δυνατή 

µόνο στο βαθµό που η µετατροπή µεταξύ νοµισµάτων γίνεται εύκολα και κατά το δυνατό 

φθηνότερα. Ταυτόχρονα, οι ραγδαίες εξελίξεις σε συγκεκριµένους τοµείς της παγκόσµιας 

οικονοµίας και η απορρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών επηρέασαν την αγορά 

συναλλάγµατος, καθώς από τη χρηµατοδότηση του διεθνούς εµπορίου πλέον αποσκοπεί στη 

χρηµατοδότηση των διεθνών επενδύσεων. Αποτελεί λοιπόν µεγάλη πρόκληση για την 

οικονοµική επιστήµη τόσο ο προσδιορισµός των παραγόντων που διαµορφώνουν τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίας µεταξύ των εθνικών νοµισµάτων, όσο και της πρόβλεψης αυτών σε 

µία διαρκώς µεταβαλλόµενη παγκόσµια οικονοµία. 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του υπερπληθωρισµού δεν συναντάται συχνά, 

παρουσίαζει όµως εξαιρετικό ενδιαφέρον ως νοµισµατικό φαινόµενο, καθώς χαρακτηρίζεται  

από υψηλή µεταβλητότητα και µεγάλη ένταση καθ’όλη τη διάρκεια του. Επειδή οι προσδοκίες 

των ανθρώπων αλλά και τα κριτήρια µε βάση τα οποία λαµβάνουν τις εισοδηµατικές αποφάσεις 

τους αλλάζουν ριζικά σε ένα τόσο έντονο φαινόµενο, το ενδιαφέρον έγκειται στη διαµόρφωση 

της νοµισµατικής πολιτικής που καλείται να το αντιµετωπίσει και πως αυτή επηρεάζει το 

εγχώριο νόµισµα και κα’επέταση τη συναλλαγµατική του ισοτιµία µε τα άλλα νοµίσµατα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι  να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι 

διαµορφώνουν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε καθεστώς υπερπληθωρισµού.    
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1.2 Αντικειµενικοί στόχοι της εργασίας 
 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η εργασία έχει ως στόχο αρχικά να διαπιστώσει 

µέσω της βιβλιογραφικής έρευνας τη σχέση µεταξύ υπερπληθωρισµού και συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας. ∆ιαµέσου αυτής της διασύνδεσης των δύο µεγεθών επιδιώκεται η ανάδειξη των 

κρισιµότερων παραγόντων για τον προσδιορισµό της ισοτιµίας. Χρησιµοποιώντας τους 

παράγοντες αυτούς θα συντεθεί το υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού. 

Στόχος του υποδείγµατος αυτού είναι να εξετάσει την ισχύ των ευρηµάτων της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, εφαρµοζόµενο σε περιπτώσεις χωρών που εµφάνισαν το 

φαινόµενο του υπερπληθωρισµού. Η διαδικασία της εµπειρικής µελέτης έχει ως στόχο να 

εκτιµήσει το υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού  και να αναλύσει τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν, µε βάση τις αρχές της οικονοµετρίας. Τα συµπεράσµατα ανάλυσης θα επιτρέψουν 

να επαληθεύσουµε τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής έρευνας. 

Συνοπτικά λοιπόν, θα µας απασχολήσουν οι παρακάτω διερευνητικές ερωτήσεις: 

� Πως σχετίζεται ο υπερπληθωρισµός µε τη διαµόρφωση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας; 

� Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που την προσδιορίζουν; 

� Οι παράγοντες αυτοί συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε την ισοτιµία; 

1.3 ∆ιάρθρωση της εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από άλλα τέσσερα κεφάλαια. Στο επόµενο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία, διαµέσου της οποίας επιχειρείται η ανάδειξη των 
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παραγόντων που διαµορφώνουν την ισοτιµία και της φύσης της σχέσης τους µε αυτή. Όλα αυτά 

θα συνθέσουν το υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η 

µεθοδολογική προσέγγιση της εκτίµησης του υποδείγµατος. Αρχικά σχολιάζονται οι υπάρχουσες 

τεχνικές ποσοτικής έρευνας για το συγκεκριµένο θέµα και οι περιορισµοί που προκύπτουν. 

Αφού επιλεχθούν οι κατάλληλες που θα αντιµετωπίζουν τους περιορισµούς αυτούς, 

παρουσιάζονται τα βήµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης. 

Στο κεφάλαιο 4 πραγµατοποιείται αυτή η οικονοµετρική ανάλυση µε σκοπό να 

επαληθευτεί εµπειρικά η ισχύς του υποδείγµατος του υπερπληθωρισµού έτσι όπως αυτό 

προέκυψε κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της ανάλυσης 

παρατίθενται στο κεφάλαιο 5 όπου και συγκρίνονται µε τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής 

έρευνας. Ταυτόχρονα, στο κεφάλαιο αυτό γίνονται και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα επί του 

θέµατος. Η εργασία συνοδεύεται από ένα παράρτηµα πινάκων στατιστικών στοιχείων και 

αποτελεσµάτων της οικονοµετρικής ανάλυσης, ενώ τέλος ακολουθεί ο κατάλογος των 

αναφορών που συναντώνται. 

  



 
 

7 

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των ευρηµάτων της συστηµατικής 

διερεύνησης της βιβλιογραφίας σχετικά µε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε περιόδους υπερπληθωρισµού. Σκοπός του είναι να αναδείξει τους 

παράγοντες αυτούς και να διαπιστώσει τη φύση της σχέσης τους µε την ισοτιµία. Κατόπιν τα 

ευρήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνθεση του υποδείγµατος του υπερπληθωρισµού, 

του οποίου η ισχύς θα εξεταστεί εµπειρικά σε επόµενο κεφάλαιο. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαρθρώνεται ως εξής: στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζεται η έννοια του υπερπληθωρισµού και οι περιπτώσεις στις οποίες εµφανίστηκε. Οι 

πιο ενδιαφέρουσες εξ αυτών είναι αντικείµενο της επόµενης ενότητας, όπου ταυτόχρονα 

επιχειρείται η διερεύνηση των αιτιών εµφάνισης του φαινοµένου. Στην ενότητα 2.5 

διαπιστώνεται η διασύνδεση αυτών µε τηνσυναλλαγµατική ισοτιµία, ενώ το κεφάλαιο 2 κλείνει 

µε την παράθεση του τελικού υποδείγµατος για τον υπερπληθωρισµό.  

2.2  Η έννοια του υπερπληθωρισµού 
 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν εντόπισε κάποιο συγκεκριµένο ορισµό του 

φαινοµένου του υπερπληθωρισµού. Μια γενική ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι πως 

υπερπληθωρισµός είναι η κατάσταση µιας οικονοµίας στην οποία ο πληθωρισµός βρίσκεται 
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εκτός ελέγχου και συνοδεύεται από ραγδαία αύξηση τιµών και υποτίµηση του εγχώριου 

νοµίσµατος. Πώς όµως ποσοτικοποιείται η έννοια του υπερπληθωρισµού; 

Σύµφωνα µε τον Phillip Cagan, µια οικονοµία βρίσκεται σε συνθήκες υπερπληθωρισµού, 

όταν ο πληθωρισµός που καταγράφεται µηνιαία ξεπερνά το 50% [Cagan, 1956]. Μια πιο 

πρόσφατη θεώρηση ορίζει τον υπερπληθωρισµό ως την κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο 

συνολικός πληθωρισµός σε 3 χρόνια υπερβαίνει το 100%  [Ragan, Lipsey 2008]. Επειδή όµως 

κατά τη διάρκεια του φαινοµένου του υπερπληθωρισµού τα οικονοµικά και νοµισµατικά µεγέθη 

διογκώνονται ταχύτατα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι προτιµότερο να παρακολουθείται ο 

µηνιαίος πληθωρισµός ως σηµείο αναφοράς. 

Πέραν όµως του ποσοτικού ορισµού του φαινοµένου υπάρχει και η θεώρηση του 

Οργανισµού ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSB), σύµφωνα µε τον οποίο σε µια οικονοµία 

συναντάµε υπερπληθωρισµό όταν : 

• Ο γενικός πληθυσµός τείνει να αποταµιεύει τον πλούτο του σε µη νοµισµατικά 

στοιχεία, χρησιµοποιώντας το εθνικό νόµισµα µόνο για άµεσες αγοραστικές 

δραστηριότητες 

• Ο γενικός πληθυσµός εκφράζει νοµισµατικά και οικονοµικά µεγέθη σε ξένο,πιο 

σταθερό νόµισµα και όχι στο εθνικό, όπως για παράδειγµα τις τιµές 

• Όταν οι δραστηριότητες της αγοράς και της πώλησης επί πιστώσει 

πραγµατοποιούνται σε τιµές τέτοιες που να αντισταθµίζουν την προσδωκόµενη 

ζηµία σε αγοραστική δύναµη, για όσο χρόνο διαρκεί η πίστωση. 
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Αν και η έννοια του υπερπληθωρισµού δεν είναι διαδεδοµένη στο ευρύ κοινό, εντούτοις 

το φαινόµενο εµφανίστηκε σε πολλές οικονοµίες κατά τον προηγούµενο αιώνα. 

Κατηγοριοποιώντας τις περιπτώσεις εµφάνισης του, προκύπτουν οι εξής δύο γενικευµένες 

κατηγορίες: α) στις χώρες εκείνες που βρίσκονταν σε πόλεµο ή µόλις είχαν εξέλθει από αυτόν 

και β) στις χώρες κυρίως της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης κατά την περίοδο της 

µετάβασης τους από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στις ελεύθερες οικονοµίες (transition 

economies). Σην πρώτη περίπτωση, ο υπερπληθωρισµός εµφανίστηκε σε όσες χώρες 

εµπλέκοταν άµεσα στους δύο Παγκόσµιους Πολέµους, όπως για παράδειγµα η Γερµανία. 

Συγκεκριµένα, η αδυναµία των κρατών αυτών να χρηµατοδοτήσουν τις τεράστιες δηµόσιες 

δαπάνες τους είχε ως συνέπεια να καταφεύγουν στην λύση της τύπωσης χρήµατος, αυξάνοντας 

την ποσότητα του χρήµατος στην αγορά. Βραχυπρόθεσµα, µια δυσανάλογη αύξηση της 

προσφορά χρήµατος στην αγορά σε σχέση µε την θεωρητικά σταθερή ζήτηση, οδηγεί σε 

πληθωριστικές πιέσεις [Jacobs 1977]. 

2.3  Η εµφάνιση του υπερπληθωρισµού στις µεταβατικές οικονοµίες 
 

H δεύτερη περίπτωση της µετάβασης των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης σε πιο φιλελεύθερες οικονοµίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 παρουσιάζει 

και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον.Συγκεκριµένα, οι µεταβατικές οικονοµίες έπρεπε να 

προχωρήσουν σε ριζικές µεταρρυθµίσεις στο πολιτικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και αυτό 

γιατί αντιµετώπιζαν χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα, απόρροια των ολοκληρωτικών 

καθεστώτων. Χαρακτηρίζονταν λοιπόν από τεράστια κρατικά ελλείµµατα αλλά και χρέη από 

έναν υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα, χαµηλή ανταγωνιστικότητα και ασθενείς δεσµούς µε τις 

υπόλοιπες ανοικτές οικονοµίες του ∆υτικού Κόσµου. Το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα αυτών των 
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οικονοµιών ήταν ο ελεγχόµενος πληθωρισµός (suppressed inflation) που ουσιαστικά 

επιβαλλόταν από την κρατική παρέµβαση στην διαµόρφωση των τιµών σχεδόν σε όλα τα 

προϊόντα [Sachs 1996, 2]. 

Όλες οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που µπήκαν στην διαδικασία να 

µετασχηµατίσουν την οικονοµία τους σε µία πιο φιλελεύθερη εν τέλει τα κατάφεραν, άλλες 

όµως σε συντοµότερο και άλλες σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η απόκλιση αυτή ήταν 

αποτελέσµα της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής που ασκήθηκε προς την κατεύθυνση 

της απελευθέρωσης της οικονοµίας από κάθε χώρα ξεχωριστά. Κοινή συνισταµένη όµως όλων 

των προσπαθειών ήταν η έξαρση του πληθωρισµού στις οικονοµίες αυτές κατά τη διαδικασία 

της µετάβασης, και η επιτυχία της κρινόταν ως επί το πλείστον από την καταπολέµηση του 

υψηλού πληθωρισµού. Με άλλα λόγια, µια οικονοµία είχε ολοκληρώσει επιτυχώς τον 

µετασχηµατισµό της από κλειστή σε ανοικτή , όταν µετά τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις,  έθετε 

υπό πλήρη έλεγχο τον πληθωρισµό της[Sachs 1996, 1]. Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα γιατί 

είχαµε έξαρση του πληθωρισµού στις χώρες αυτές και πως συνδέεται αυτό µε τον προσδιορισµό 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της µετάβασης ήταν η απελευθέρωση των τιµών, η 

απελευθέρωση του εµπορίου µε τις υπόλοιπες χώρες και η ενοποίηση της επίσηµης 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας της εκάστοτε κεντρικής τράπεζας µε την ισοτιµία της αγοράς. 

Γίνεται άµεσα αντιληπτό πως η απελευθέρωση των τιµών από ένα καθεστώς κρατικού 

παρεµβατισµού σε καθεστώς ελεύθερης οικονοµίας, εκτόξευε τις τιµές στα ύψη παρασύροντας 

τον πληθωρισµό. Επιπλέον, η διασύνδεση µε τον δυτικό κόσµο έκανε την οικονοµία τώρα πιο 

ευαίσθητη στις τεράστιες σε σύγκριση µε πριν, εισροές και εκροές κεφαλαίων. 
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Επειδή όµως οι τιµές των προϊόντων µετά την απελευθέρωση αργά ή γρήγορα θα 

έβρισκαν το σηµείο ισορροπίας τους, το πολυτιµότερο εργαλείο που είχαν οι κυβερνήσεις για 

την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης της οικονοµίας 

ήταν η συναλλαγµατική ισοτιµία. Οι βασικές επιλογές που είχαν οι κυβερνήσεις για τον 

προσδιορισµό της ήταν δύο, η ελεύθερη διακύµανση της ισοτιµίας του εγχώριου µε τα υπόλοιπα 

νοµίσµατα  (floating exchange rate regime) , και η σταθερή ισοτιµία  µε αυτά (pegged exchange 

rate regime), και η επιτυχία του καθενός προσδιοριζόταν από το πόσο γρήγορα θα έθετε υπό 

έλεγχο τον πληθωρισµό. 

Στην περίπτωση της σταθερής ισοτιµίας, η κεντρική τράπεζα ήταν υποχρεωµένη να 

αγοράζει τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια µε αντάλλαγµα εγχώριο χρήµα. Με την διαδικασία 

αυτή η οικονοµία συσσώρευε συναλλαγµατικά αποθέµατα προσφέροντας στην αγορά 

περισσότερη ποσότητα εγχώριου χρήµατος. Κατά τον πρώτο καιρό της µετάβασης, οι εισροές 

κεφαλαίων ήταν πάρα πολύ µεγάλες, γεγονός που οδηγούσε στην ραγδαία αύξηση  της 

προσφοράς χρήµατος στην αγορά. Έτσι δικαιολογείται η επιµονή του πληθωρισµού σε υψηλά 

επίπεδα. 

Στην περίπτωση της ελεύθερης διακύµανσης της ισοτιµίας, η κεντρική τράπεζα δεν ήταν 

υποχρεωµένη να αγοράζει τα επαναπατριζόµενα κεφάλαια, προσφέροντας εγχώριο χρήµα. 

Αντ’αυτού όµως, προσπαθούσε να χτίσει ξανά την εµπιστοσύνη του γενικού πληθυσµού 

απέναντι στο εγχώριο νόµισµα προχωρώντας εφαρµόζοντας επιθετικές πιστωτικές πολιτικές 

εντός συνόρων. Αυτή η διαδικασία αποδείχθηκε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις επικίνδυνη, 

καθώς ναι µεν η ζήτηση για εγχώριο χρήµα αυξανόταν, δεν έφτανε παρ’ όλα αυτά σε εκείνα τα 
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επίπεδα που επιδίωκε η κεντρική τράπεζα και µέσω της νοµισµατικής της πολιτική [Begg 1996]. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ο πληθωρισµός επέµενε ανοδικά. 

Γίνεται λοιπόν άµεσα αντιληπτό για ποιο λόγο οι οικονοµίες αυτές υπέφεραν από 

υπερπληθωρισµό κατά τα πρώτα χρόνια της µετάβασης τους σε πιο φιλελεύθερες οικονοµίες. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε την εργασία των Coorey, Mecagni and Offerdal, η αύξηση στην 

προσφορά χρήµατος ευθύνεται για το 1/3 εώς και το 1/2 του πληθωρισµού στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης την δεκαετία του 1990. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως για το 

1/5 περίπου του πληθωρισµού ευθύνεται η αύξηση στο ονοµαστικό επίπεδο των µισθών, ενώ για 

το 1/4 περίπου ευθύνεται ο υψηλός πληθωρισµός προηγούµενων ετών (lagged inflation) 

[Coorey, Mecagni and Offerdal, 1998]. Έχοντας καταδείξει την σχέση αιτίου και αιτιατού 

µεταξύ προσφοράς χρήµατος κ πληθωρισµού ,το επόµενο βήµα είναι να εξετάσουµε αν και πως 

σχετίζονται αυτά τα µεγέθη µε τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

2.4  Από την ισοδυναµία αγοραστικών δυνάµεων στη µονεταριστική θεωρία 
 

Για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ δύο νοµισµάτων, η πιο 

διαδεδοµένη θεωρία στη βιβλιογραφία θεωρείται η Ισοδυναµία Αγοραστικών ∆υνάµεων 

(Purchasing Power Parity). Σύµφωνα µε αυτή, η ισοτιµία των νοµισµάτων της ηµεδαπής και της 

αλλοδαπής προσδιορίζεται από την αναλογία των τιµών της ηµεδαπής προς τις τιµές της 

αλλοδαπής.Mε άλλα λόγια εξισώνεται η τιµή ενός προϊόντος, εκπεφρασµένου σε µονάδες 

νοµίσµατος της µιας χώρας, µε την τιµή του ίδιου προϊόντος εκπεφρασµένου σε µονάδες 

νοµίσµατος της άλλης χώρας διαµέσου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
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H κριτική που επιδέχεται αυτή η θεωρία είναι πως απλά εξισώνοντας τα επίπεδα τιµών 

µεταξύ δύο χωρών, προσδιορίζει την ισοτιµία µεταξύ των νοµισµάτων τους.Ας αναλογιστούµε 

όµως την περίπτωση όπου όλα τα εµπορεύσιµα αγαθά έχουν την ίδια τιµή και στην ηµεδαπή και 

στην αλλοδαπή, εκπεφρασµένη σε νοµισµατικές µονάδες της ηµεδαπής, είναι δηλαδή ίδια τα 

επίπεδα τιµών και στις δύο χώρες.Υπάρχει περίπτωση η συναλλαγµατική ισοτιµία στην αγορά 

να είναι διαφορετική από αυτή που υποδεικνύει η θεωρία και αν ναι, γιατί; 

Σύµφωνα µε τον Bresciani-Turroni, η εξίσωση των επιπέδων τιµών δύο χωρών για 

οποιοδήποτε αγαθό,µε σκοπό τον προσδιορισµό της ισοτιµίας των νοµισµάτων τους, δεν 

παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον, και αυτό γιατί η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι ένα πολύ 

χρήσιµο εργαλείο για να κατανοήσουµε τις νοµισµατικές συνθήκες αλλά και πολιτικές που 

επικρατούν στις υπό µελέτη χώρες [Bresciani-Turroni, 1937]. Η ισοδυναµία αγοραστικών 

δυνάµεων δεν λαµβάνει υπόψη αυτές τις παραµέτρους, κάτι που εξηγεί την περίπτωση της 

ανισορροπίας της ισοτιµίας σε συνθήκες ίσων επιπέδων τιµών.  

2.5  Η νοµισµατική προσέγγιση 
 

Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, η µονεταριστική θεωρία εισήγαγε στην ανάλυση 

νοµισµατικά µεγέθη, ώστε να µπορεί να δώσει στην συναλλαγµατική ισοτιµία την ιδιότητα να 

αντικατοπτρίζει τη νοµισµατική κατάσταση µιας χώρας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή, η ισοτιµία 

µπορεί να προσδιοριστεί στην αγορά χρήµατος. Πιο συγκεκριµένα, προσδίδεται στην ισοτιµία η 

έννοια της σχετικής τιµής µεταξύ δύο αγαθών(στην προκειµένη χρήµατα), η οποία βρίσκεται σε 

ισορροπία όταν ο γενικός πληθυσµός είναι διατεθειµένος να κρατήσει τα υπάρχοντα αποθέµατα 

αυτών. Με αυτή τη θεώρηση, ο προσδιορισµός της ισοτιµίας µπορεί να γίνει στην αγορά 

χρήµατος, µε βάση την προσφορά και ζήτηση χρήµατος [Frenkel, 1976]. Με άλλα λόγια, η 
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ισοτιµία προσδιορίζεται µε βάση τα αποθέµατα χρηµάτων (προσφορά χρήµατος) µεταξύ δύο 

οικονοµιών, σε συνδυασµό µε την διάθεση που επιδεικνύουν οι γενικοί πληθυσµοί τους για να 

τα διακρατήσουν (ζήτηση χρήµατος).  

Αυτή η θεώρηση αποτελεί και τη βάση της νοµισµατικής θεωρίας, καθώς χρησιµοποιεί 

την έννοια της ισορροπίας αποθεµάτων χρήµατος αντί για την έννοια των ροών. Ο όρος 

αποθέµατα δίνεται σε οικονοµικά µεγέθη που αποτιµώνται σε χρηµατικές µονάδες σε µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενώ ο όρος ροές σε εκείνα τα µεγέθη που αποτιµώνται σε 

χρηµατικές µονάδες σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Εισάγοντας λοιπόν τον όρο 

αποθέµατα, η νοµισµατική προσέγγιση κατέδειξε και τον χρονικό ορίζοντα ανάλυσης της 

ισοτιµίας.Λαµβάνοντας υπόψη την παρακάτω εξίσωση : 

Αρχικό απόθεµα + εισροές – εκροές = Τελικό απόθεµα                                           (2.5.1 ) 

γίνεται άµεσα αντιληπτό πως η νοµισµατική προσέγγιση προσδιορίζει την 

συναλλαγµατική ισοτιµία στην µακροχρόνια περίοδο, καθώς οι ροές, όντας µικρά µεγέθη σε 

σχέση µε τα αποθέµατα, µπορούν να µεταβάλλουν ουσιαστικά τα αποθέµατα στην µακροχρόνια 

περίοδο, αφού στη βραχυχρόνια µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες οι µεταβολές [Καραντώνης, 

2005, σ. 283]. 

Συµπερασµατικά λοιπόν, οι µεταβατικές οικονοµίες της Ανατολικής Ευρώπης της 

δεκαετίας του 1990 εµφάνισαν υπερπληθωρισµό εξαιτίας νοµισµατικών µεταβολών. 

Συγκεκριµένα, η διαρκώς αυξανόµενη προσφορά χρήµατος είτε µέσω συγκέντρωσης 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων σε καθεστώς σταθερών ισοτιµιών, είτε µέσω εγχώριας 

πιστωτικής επέκτασης σε καθεστώς ελεύθερης διακύµανσης, ευθύνεται ως επί τω πλείστον για 
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τα φαινόµενα υπερπληθωρισµού που σύναντησαν οι χώρες αυτές. Λόγω λοιπόν της 

νοµισµατικής φύσης του φαινοµένου, για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε 

συνθήκες υπερπληθωρισµού, το υπόδειγµα προς εκτίµηση θα διαµορφωθεί µε βάση τη 

νοµισµατική θεωρία. 

2.6  Το νοµισµατικό υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού 
 

Σε αυτή την ενότητα πρωταρχικό µέληµα είναι να παρουσιάσουµε τις δοµικές µονάδες 

από τις οποίες αποτελείται το νοµισµατικό υπόδειγµα. Κατόπιν, µε βάση αυτές θα καταλήξουµε 

στο τελικό υπόδειγµα για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε συνθήκες 

υπερπληθωρισµού. 

Είδαµε προηγουµένως πως η νοµισµατική θεωρία προσδιορίζει την συναλλαγµατική 

ισοτιµία στην αγορά χρήµατος, όπου κυριαρχούν οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. 

Ξεκινώντας από τη ζήτηση χρήµατος, υπενθυµίζεται πως είναι η επιθυµία του γενικού 

πληθυσµού να διακρατήσει χρήµα. Σύµφωνα λοιπόν µε τον ∆ιεθνή Οργανισµός Λογιστικών 

Προτύπων, όταν ο γενικός πληθυσµός τείνει να αποταµιεύει τον πλούτο του σε µη νοµισµατικά 

στοιχεία, χρησιµοποιώντας το εθνικό νόµισµα µόνο για άµεσες αγοραστικές δραστηριότητες, 

τότε συναντάµε το φαινόµενο του υπερπληθωρισµού. Αν προχωρήσουµε αυτή την έννοια λίγο 

παραπέρα, µπορούµε εύκολα να αντιληφθούµε πως λόγω του υπερπληθωρισµού, ο γενικός 

πληθυσµός παίρνει τις αποφάσεις του όχι µε κριτήριο το εισόδηµα του ή το επιτόκιο, αλλά µε 

κριτήριο τον αναµενόµενο πληθωρισµό. Με βάση αυτή τη λογική, προκύπτει το πρώτο δοµικό 

στοιχείο της θεωρίας : 

md � e-απ*                                                                                                                     (2.6.1) 
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Η παραπάνω εξίσωση ουσιαστικά εξηγεί πως λόγω της νοµισµατικής φύσης του 

φαινοµένου του υπερπληθωρισµού, η ζήτηση χρήµατος md είναι συνάρτηση του προσδοκώµενου 

πληθωρισµού π*. Με άλλα λόγια η επιθυµία του πληθυσµού να διακρατήσει χρήµα 

διαµορφώνεται µε βάση τον αναµενόµενο πληθωρισµό, ο οποιος κυριαρχεί έναντι άλλων 

παραγόντων, όπως το εισόδηµα και το επιτόκιο [Frenkel 1976]. Επειδή όµως σε ένα 

πληθωριστικό περιβάλλον οι προσδοκίες επαληθεύονται, ο προσδωκόµενος πληθωρισµός 

ισούται µε τον πραγµατοποιούµενο, δηλαδή π* = π. 

H προσφορά χρήµατος τώρα διαµορφώνεται από το ύψος του ονοµαστικού αποθέµατος 

χρήµατος M (nominal money stock), προς το επίπεδο τιµών Ρ, δηλαδή: 

ms= M / P                                                                                                                  (2.6.2) 

Στην ισορροπία αγοράς χρήµατος, εξισώνεται η ζήτηση µε την προσφορά, οπότε 

σύµφωνα µε τις (2.6.1) και (2.6.2) προκύπτει ότι: 

M / P = e-απ                                                                                                            (2.6.3)        

Η παραπάνω εξίσωση γράφεται σε λογαριθµική µορφή ως εξής: 

m – p = -απ                                                                                                             (2.6.4)       

όπου m ο λογάριθµος της προσφοράς χρήµατος, p ο λογάριθµος του επιπέδου τιµών της 

ηµεδαπής και π ο πραγµατοποιούµενος πληθωρισµός. Εισάγεται τώρα η ισοδυναµία 

αγοραστικών δυνάµεων, η οποία υπενθυµίζεται πως εξισώνει τα επίπεδα τιµών µεταξύ 

αλλοδαπής και ηµεδαπής διαµέσου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. ∆ηλαδή: 
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P = S P*                                                                                                                       (2.6.5) 

Όπου Ρ*  είναι το επίπεδο τιµών της αλλοδαπής, και S η συναλλαγµατική ισοτιµία. Λόγω 

όµως του φαινοµένου του υπερπληθωρισµού, το επίπεδο τιµών της ηµεδαπής µπορεί να 

θεωρηθεί τόσο υψηλό, ώστε να καθιστά σταθερό και αµελητέο το επίπεδο τιµών της αλλοδαπής 

Ρ*. Με αυτή τη συλλογιστική, µπορούµε τώρα να θέσουµε το Ρ* ίσο µε τη µονάδα, οπότε η 

ισοτιµία προσδιορίζεται βάση του επιπέδου τιµών της ηµεδαπής Ρ. Λογαριθµίζοντας οπότε την 

εξίσωση (2.6.5), προκύπτει πως: 

s = p                                                                                                                        (2.6.6)    

όπου s είναι ο λογάριθµος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και p ο λογάριθµος του 

επιπέδου τιµών της ηµεδαπής. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.6.4) και (2.6.6) προκύπτει η 

παρακάτω σχέση µεταξύ συναλλαγµατικής ισοτιµίας, πληθωρισµού και προσφοράς χρήµατος:  

s = m + απ                                                                                                                  (2.6.7) 

Σύµφωνα λοιπόν µε την παραπάνω εξίσωση, η συναλλαγµατική ισοτιµία s µπορεί να 

προσδιοριστεί από το ονοµαστικό απόθεµα χρήµατος m και τον πληθωρισµό π. Συγκεκριµένα, 

υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ ισοτιµίας και προσφοράς χρήµατος, δηλαδή η ισοτιµία 

αυξάνεται όσο αυξάνεται το ονοµαστικό απόθεµα. Με άλλα λόγια, το εγχώριο νόµισµα 

υποτιµάται όταν αυξάνεται η προσφορά χρήµατος, και το αντίστροφο.  

Ανίστοιχα και ο πληθωρισµός παρουσιάζει θετική συσχέτιση µε την ισοτιµία, πράγµα 

που σηµαίνει πως το νόµισµα υποτιµάται σε πληθωριστικά περιβάλλοντα.  Πιο συγκεκριµένα, 

αυτό συµβαίνει γιατί η ζήτηση για χρήµα md καθορίζεται από το ύψος του προσδωκόµενου 
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πληθωρισµού π*. Μία αύξηση λοιπόν του πραγµατοποιούµενου πληθωρισµού θα ελαττώσει την 

επιθυµία για διακράτηση χρήµατος, άρα θα µειώσει τη ζήτηση. Για να έρθει η αγορά χρήµατος 

τώρα ξανά σε σηµείο ισορροπίας, θα πρέπει οµοίως να µεταβληθεί και η προσφορά χρήµατος 

ms. Βραχυχρόνια είδαµε πως τα αποθέµατα παραµένουν αµετάβλητα, οπότε και το ονοµαστικό 

απόθεµα Μ θεωρείται δεδοµένο. Άρα, για να υπάρξει µια αντίστοιχη µείωση στην προσφορά 

χρήµατος, πρέπει, σύµφωνα µε την εξίσωση (2.6.2), να µεταβληθεί το επίπεδο τιµών της 

ηµεδαπής Ρ, και µάλιστα να αυξηθεί. Προχωρώντας τώρα στην εξίσωση (2.6.5) όπου 

περιγράφεται η ισοδυναµία αγοραστικών δυνάµεων, και αφού λογίζεται ως µονάδα το επίπεδο 

τιµών της αλλοδαπής Ρ* λόγω του υπερπληθωρισµού, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η αύξηση 

του επιπέδου τιµών της ηµεδαπής Ρ οδηγεί σε αύξηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 

Συνοψίζοντας δηλαδή, η αύξηση του πληθωρισµού οδηγεί και σε αύξηση της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 2 ανέδειξε ποιοι είναι 

εκείνοι οι καθοριστικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία σε 

συνθήκες υπερπληθωρισµού, και µε ποιον τρόπο. Πριν προχωρήσουµε στην εµπειρική µελέτη 

για να εξεταστεί η ισχύς του νοµισµατικού υποδείγµατος του υπερπληθωρισµού, στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας.  

Στην ενότητα 3.2 αιτιολογείται το σκεπτικό της επιλογής των κατάλληλων χωρών που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την εκτίµηση του υποδείγµατος. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία συλλογής των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τις µεταβλητές του 

υποδείγµατος. Ακολούθως γίνεται λόγος για την έννοια της µη στατικότητας των µεταβλητών 

και πως αυτή επηρεάζει την οικονοµετρική ανάλυση, ενώ στην ενότητα 3.5 παρουσιάζονται 

τρόποι εντοπισµού αλλά και αντιµετώπισης αυτής. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για 

την πραγµατοποίηση της εκτίµησης του υποδείγµατος περιγράφεται στην ενότητα 3.6, ενώ το 

κεφάλαιο κλείνει µε την έννοια της συνολοκλήρωσης και τις επιπτώσεις που έχει, ενώ 

παρουσιάζεται και η τεχνική για την επαλήθευση της.  

3.2  Επιλογή των χωρών για την εκτίµηση του υποδείγµατος 
 

Για να επιλέξουµε τις χώρες εκείνες από τις οποίες θα αντληθούν τα απαραίτητα 

στατιστικά στοιχεία, το πρώτο κριτήριο που τίθεται είναι αυτό του υπερπληθωρισµού. Σύµφωνα 
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µε την βιβλιογραφία (βλέπε ενότητα 2.3), οι πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χωρών οι οποίες 

εµφάνισαν υπερπληθωρισµό, ήταν οι µεταβατικές οικονοµίες της Ανατολικής και Κεντρικής 

Ευρώπης κατά τη δεκατία του 1990. 

Το δεύτερο κριτήριο που τίθεται για την επιλογή είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία να 

καθορίζεται σε συνθήκες πλήρους διακύµανσης µε σκοπό να έχει νόηµα η ανάλυση. Στην 

περίπτωση της σταθερής ισοτιµίας δεν θα είχαµε παρά µόνο µία τιµή για τη µεταβλητή της 

ισοτιµίας, καθιστώντας ανούσια την εκτίµηση. Τρίτο και τελευταίο κριτήριο που τίθεται είναι η 

χώρα να έχει επάρκεια στατιστικών στοιχείων για όλες τις µεταβλητές του υποδείγµατος κατά 

την περίοδο όπου εντοπίζεται  υπερπληθωρισµός. 

3.3  Συλλογή των στατιστικών στοιχείων 
 

Αφού επιλεχθούν οι χώρες που θα απαρτίσουν το δείγµα για την εµπειρική µελέτη του 

προσδιορισµού της ισοτιµίας, το επόµενο βήµα που ακολουθείται είναι η άντληση των 

απαραίτητων στατιστικών στοιχείων. Πρώτα λοιπόν συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία του 

πληθωρισµού, η µελέτη του οποίου θα καταδείξει ποιο είναι εκείνο το χρονικό διάστηµα στο 

οποίο εκλαµβάνεται ως υπερπληθωρισµός.  

Ακολούθως, και αφού αποφασιστεί το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα 

πραγµατοποιηθεί η εκτίµηση, ακολουθεί η άντληση στατιστικών στοιχείων για την προσφορά 

χρήµατος και την συναλλαγµατική ισοτιµία, για την ίδια περίοδο. Ως προσφορά χρήµατος 

λαµβάνεται υπόψη η νοµισµατική βάση Μ1 γιατί αντιπροσωπεύει το νοµισµατικό µέγεθος του 

ονοµαστικού αποθέµατος χρήµατος που απαιτεί το υπόδειγµα. Τέλος, ως συναλλαγµατική 

ισοτιµία λαµβάνεται η ισοτιµία όψης του εγχώριου νοµίσµατος µε το αµερικανικό δολλάριο 
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γιατί αποτελεί την απεικόνιση της αγοράς για µία δεδοµένη χρονική στιγµή, και όχι η ισοτιµίας 

προθεσµίας, γιατί απεικονίζει τις προβλέψεις και προσδοκίες της αγοράς για µία µελλοντική 

στιγµή. 

Εδώ να επισηµανθεί πως τα στοιχεία µπορούν να είναι είτε µηνιαία, είτε τριµηνιαία είτε 

ετήσια, ανάλογα µε την επάρκεια των στατιστικών στοιχείων αλλά και τον ποσοτικό ορισµό που 

θα δοθεί στον υπερπληθωρισµό στη κάθε περίπτωση. Πρόκειται δηλαδή για στατιστικά στοιχεία 

που καταγράφονται για συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, οι οποίες απέχουν για σταθερό χρονικό 

διάστηµα µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, τα σύνολα των παρατηρήσεων που θα προκύψουν για 

κάθε µεταβλητή δεν θα έχουν τυχαία διάταξη η οποία είναι απαραίτητη για την οικονοµετρική 

ανάλυση, αλλά θα παρουσιάζουν µία συγκεκριµένη δοµή, η οποία µπορεί να συσχετίζει χρονικά 

κοντινές παρατηρήσεις. Με άλλα λόγια, τα σύνολα των παρατηρήσεων που θα προκύψουν για 

τα µεγέθη του πληθωρισµού, της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης έχουν 

το χαρακτήρα των χρονολογικών σειρών. Το επόµενο βήµα της ανάλυσης λοιπόν είναι ο έλεγχος 

της στατικότητας όλων των µεταβλητών του µοντέλου και κατ’ επέκταση ο έλεγχος µοναδιαίων 

ριζών. 

3.4  Έννοια της στατικότητας των χρονολογικών σειρών 
 

Η έννοια της στατικότητας µιας χρονολογικής σειράς είναι εξαιρετικής σηµασίας για την 

οικονοµετρική ανάλυση, καθώς αλλιώς θα αντιµετωπιστούν σε αυτή οι στατικές από τις µη 

στατικές χρονολογικές σειρές. Αν θα θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό στην έννοια της 

στατικότητας µιας χρονολογικής σειράς yt, αυτός θα ήταν πως στο σύνολο των παρατηρήσεων 

της δεν παρατηρείται καµία αλλαγή στα βασικά περιγραφικά στατιστικά χαρακτηριστικά της µε 

την πάροδο του χρόνου t [Βrooks 2007, p 207 ]. Με άλλα λόγια, αν σε ένα χρονικό διάστηµα  
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[t0,  t1] έχουµε µ µέσο και σ2 διακύµανση, σε ένα άλλο διάστηµα [t0+∆, t1+∆] θα έχουµε πάλι µ 

µέσο και σ2 διακύµανση, δηλαδή η χρονολογική σειρά δεν παρουσιάζει κάποια τάση µε την 

πάροδο του χρόνου. 

Η εξέταση λοιπόν της στατικότητας των χρονολογικών σειρών που συνθέτουν το 

µοντέλο είναι βαρύνουσας σηµασίας, καθώς µη στατικές χρονολογικές σειρές δηµιουργούν µία 

σειρά από εσφαλµένες εκτιµήσεις. Συγκεκριµένα, η µη στατικότητα επηρεάζει πολύ έντονα την 

συµπεριφορά και τις ιδιότητες της ίδιας της σειράς.  Ως παράδειγµα παρατίθεται η περίπτωση 

κατά την οποία συναντάται µία εξτρεµιστική τιµή (shock) σε µία στατική χρονολογική σειρά. 

Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η τιµή θα εξασθενίσει εξαιτίας  της στατικότητας. Αντιθέτως, 

σε µία µη στατική χρονολογική σειρά, µία ανάλογη εξτρεµιστική τιµή δεν θα εξασθενίσει 

απαραίτητα. Μπορεί αντιθέτως να καθορίσει µία τάση για τις µελλοντικές τιµές της σειράς. 

Ένα δεύτερο πρόβληµα που δηµιουργείται από την ανάλυση µη στατικών χρονολογικών 

σειρών είναι πως όταν συνδυάζονται σε ένα µοντέλο παλινδρόµησης µπορούν να προκαλέσουν 

νόθες εκτιµήσεις (spurious regressions), οι οποίες µπορεί να παρουσιάζουν καλή προσαρµογή 

της εξαρτηµένης µεταβλητής πάνω στην ανεξάρτητη, παραπλανώντας τον ερευνητή. Αυτό 

συµβαίνει διότι ενώ στην πραγµατικότητα δύο ή περισσότερες χρονολογικές σειρές δεν 

σχετίζονται καθόλου, η κοινή τάση όµως που µπορεί να εµφανίζουν λόγω µη στατικότητας να 

οδηγεί στην εκτίµηση ότι η παλινδρόµηση παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικά στοιχεία. Έχοντας 

περιγράψει πλέον την έννοια της στατικότητας στις χρονολογικές σειρές, µένει να δούµε πως 

προχωρούµε στον έλεγχο της ύπαρξης αυτής, και αν δεν υπάρχει πως αντιµετωπίζεται. 

  



 
 

23 

3.5  Έλεγχος µοναδιαίων ριζών στις χρονολογικές σειρές 
 

Πριν προχωρήσουµε στο πως πραγµατοποιείται ο έλεγχος της στατικότητας των 

χρονολογικών σειρών, θα παραθέσουµε το πιο διαδεδοµένο µοντέλο έκφρασης της µη 

στατικότητας, για µία χρονολογική σειρά  yt : 

yt  =  µ + yt-1 + ut                                                                                                         (3.5.1) 

όπου  µ είναι ο σταθερός όρος και ut θεωρείται ως λευκός θόρυβος. 

H εξίσωση παραπάνω υποδεικνύει πως προσδιορίζεται η τιµή yt , σε σχέση µε την τιµή 

της χρονολογικής σειράς για την ακριβώς προηγούµενη χρονική στιγµή t-1.Παίρνοντας την 

εξίσωση (3.5.1) µπορούµε να τη µετασχηµατίσουµε ως εξής : 

 yt - yt-1 = µ + ut                                                                                                                        (3.5.2) 

 

 (1-L) yt = µ + ut                                                                                         όπου L yt = yt-1      (3.5.3) 

 

Η εξίσωση (3.5.3) ονοµάζεται και διαδικασία µοναδιαίας ρίζας, λόγω της 

χαρακτηριστικής εξίσωσης  (1-L) που τη συνοδεύει, και που µηδενίζει όταν το L ισούται µε τη 

µονάδα (µοναδιαία ρίζα). Αν λοιπόν η χρονολογική σειρά έχει µοναδιαία ρίζα, τότε είναι µη 

στατική. Αυτή είναι και η βάση του στατιστικού ελέγχου µοναδιαίων ριζών των Dickey και 

Fuller, και σκοπό έχει να προσδιορίσει αν µία χρονολογική σειρά είναι στατική ή όχι [Dickey 

and Fuller, 1979]. 
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Παράλληλα, µπορούµε να µετασχηµατίσουµε την εξίσωση (3.5.2) όπως φαίνεται 

παρακάτω : 

∆yt = µ + ut                                                                                           όπου  ∆yt =  yt - yt-1 (3.5.4) 

H συγκεκριµένη εξίσωση δηµιούργησε µία νέα µεταβλητή, την ∆yt, η οποία είναι η 

διαφορά µεταξύ της τιµής της χρονολογικής σειράς για το χρόνο t και της τιµής της την αµέσως 

προηγούµενη χρονική στιγµή t-1. Αυτή η εξίσωση ονοµάζεται πρώτη διαφορά της σειράς yt και 

είναι πλέον στατική, γιατί προσδιορίζεται από µία σταθερά (σταθερός µέσος), και από τον λευκό 

θόρυβο ut. 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η τιµή yt προσδιορίζεται µε άλλο τρόπο σε σχέση µε 

τις παρελθοντικές τιµές της χρονολογικής σειράς. Γι αυτό το λόγο, η πρώτη διαφορά της µπορεί 

να µην είναι και αυτή στατική, να έχει δηλαδή και αυτή µοναδιαία ρίζα. Προχωρώντας λοιπόν 

στον υπολογισµό της επόµενης διαφοράς επιδιώκοντας τη στατικότητα της σειράς, µπορεί και 

αυτή να έχει µία µοναδιαία ρίζα, κ.ο.κ. Εάν δηλαδή σε µία µη στατική χρονολογική σειρά πρέπει 

να πάρουµε τις πρώτες διαφορές της d φορές, λέγεται πως είναι ολοκληρωµένη τάξεως d και 

γράφεται Ι (d).Για µία χρονολογική σειρά  Ι(d) δηλαδή, το τεστ Dickey Fuller πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί d φορές. 

Με βάση λοιπόν όλα τα προηγούµενα, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της στατικότητας 

των χρονολογικών σειρών που συνθέτουν το µοντέλο, µε την πραγµατοποίηση ενός ελέγχου 

µοναδιαίων ριζών Dickey and Fuller, όσες φορές χρειάζεται, για να απαλλαγούµε από τη µη 

στατικότητα. Ο έλεγχος αυτός καθορίζει και το πως θα κινηθούµε κατόπιν κατά την εκτίµηση 

του νοµισµατικού υποδείγµατος.  
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3.6  Το οικονοµετρικό υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού 
 

Κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, το νοµισµατικό υπόδειγµα για τη περίπτωση 

του υπερπληθωρισµού πήρε τη παρακάτω µορφή: 

s = m + απ                                                                                                                    (2.6.7) 

όπου s είναι ο λογάριθµος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, m ο λογάριθµος της 

προσφοράς χρήµατος και π ο πραγµατοποιούµενος πληθωρισµός. Οι υποθέσεις που συνοδεύουν 

το νοµισµατικό υπόδειγµα είναι συνοπτικά οι εξής : 

          Υπόθεση 1: Η συναλλαγµατική ισοτιµία s σχετίζεται θετικά µε τη προσφορά χρήµατος m. 

Mε άλλα λόγια, η προσφορά χρήµατος αναµένεται να έχει θετικό πρόσηµο κατά την 

εκτίµηση, υποδηλώνοντας πως η άυξηση της προκαλεί άνοδο της ισοτιµίας, δηλαδή υποτίµηση 

του εγχώριου νοµίσµατος. 

Υπόθεση 2: Η συναλλαγµατική ισοτιµία s σχετίζεται θετικά µε τον πληθωρισµό π. 

∆ηλαδή, ο πληθωρισµός π αναµένεται να έχει θετικό πρόσηµο, υποδηλώνοντας πως η 

αύξηση του οδηγεί σε άνοδο την ισοτιµία, δηλαδή σε υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος. 

Για την πραγµατοποίηση της παλινδρόµησης, η εξίσωση γράφεται στη τελική της 

εκτιµητική µορφή ως εξής: 

s = α + β m + γ  π + ut                                                                                            (3.6.1) 
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όπου 

s o λογάριθµος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας όψης µεταξύ ηµεδαπής και αλλοδαπής 

m ο λογάριθµος της νοµισµατική βάση Μ1 της ηµεδαπής 

π ο πραγµατοποιούµενος πληθωρισµός της ηµεδαπής 

ut ο διαταρακτικός όρος 

και περιορισµούς  

α , β, γ  ≠ 0                                                                                                       

β > 0                                                                                                                      Υπόθεση 1 

γ > 0                                                                                                                Υπόθεση 2 

 

Σκοπός αυτού του υποδείγµατος είναι να διαπιστωθεί εµπειρικά εάν η συναλλαγµατική 

ισοτιµία σε συνθήκες υπερπληθωρισµού µπορεί να προσδιοριστεί από τη προσφορά χρήµατος 

και το πληθωρισµό. Η εκτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

(ΟLS) και το αποτέλεσµα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία είναι οι εκτιµητές των 

συντελεστών a,β και γ. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του υποδείγµατος και 

της αξιοπιστία της εκτίµησης,  πραγµατοποιούνται οι παρακάτω στατιστικοί έλεγχοι: 

• Έλεγχος της αξιοπιστίας του υποδείγµατος: O έλεγχος αυτός διενεργείται για να 

διαπιστώσουµε εάν το µοντέλο στο σύνολο του έχει στατιστικά σηµαντικές 

προβλεπτικές δυνατότητες. Με άλλα λόγια, εξετάζεται αν υπάρχει έστω και µία 

ανεξάρτητη µεταβλητή από την προσφορά χρήµατος και τον πληθωρισµό, που να 

συνδέεται γραµµικά µε τον πληθωρισµό. Για τη πραγµατοποίηση αυτού του 

ελέγχου χρησιµοποιείται το f στατιστικό , ελέγχοντας τις παρακάτω υποθέσεις : 
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H0 : α = β= γ = 0 

Η1 : Τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι διάφορος του µηδενός 

 

• Έλεγχος της σηµαντικότητας των συντελεστών: H σηµασία αυτού του ελέγχου 

είναι µεγάλη, καθώς από αυτόν µπορούµε να διαπιστώσουµε αν οι µεταβλητές 

του υποδείγµατος είναι στατιστικά σηµαντικές. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος αυτός 

καθορίζει εάν οι ανεξάρτητες µεταβλητές του πληθωρισµού και της προσφοράς 

χρήµατος µπορούν να προσδιορίσουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Για τη 

διενέργεια αυτού του τεστ χρησιµοποιούµε το t στατιστικό που συνοδεύει κάθε 

εκτιµητή, ελέγχοντας τις παρακάτω υποθέσεις: 

H0 :  α= 0 

Η1 :  α ≠ 0 

• Έλεγχος της καταλληλότητας του µοντέλου : Μετά από τους παραπάνω ελέγχους 

µένει να διερευνηθεί η καταλληλότητα του υποδείγµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

την εξέταση κάποιων διαγνωστικών τεστ, όπως είναι το R2 ή το άθροισµα των 

τετραγώνων καταλοίπων. Τα τεστ αυτά έχουν ως βασική επιδίωξη τον έλεγχο της 

προσαρµογής της εξαρτηµένης µεταβλητής πάνω στις ανεξάρτητες. 

Στην περίπτωση τώρα που κατά τον έλεγχο µοναδιαίων ριζών  στις µεταβλητές του 

υποδείγµατος βρεθεί έστω και µία µη στατική µεταβλητή, τότε η εκτίµηση του παραπάνω 

υποδείγµατος δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρως αξιόπιστη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

στην ενότητα 3.4. Για το λόγο αυτό, το επόµενο βήµα της ανάλυσης είναι η πραγµατοποίηση 

ενός ελέγχου συνολοκλήρωσης.  
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3.7  Έλεγχος συνολοκλήρωσης 
 

Στη θεωρία, ο συνδυασµός µεταβλητών που είναι ολοκληρωµένες αλλά διαφορετικής 

τάξης, θα είναι και αυτός ολοκληρωµένος, µε τάξη την µεγαλύτερη που παρουσιάζεται µεταξύ 

των µεταβλητών αυτών. Έστω δηλαδή δύο µεταβλητές ολοκληρωµένες Ι(d) και  Ι(k) αντίστοιχα, 

µε  d<k, τότε ο συνδυασµός τους θα είναι και αυτός ολοκληρωµένος Ι(k). Με άλλα λόγια, θα 

είναι και αυτός µη στατικός. 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης έγινε γνωστή από την εργασία των Engle and Granger, 

σύµφωνα µε την οποία ο γραµµικός συνδυασµός µη στατικών χρονολογικών σειρών δύναται να 

είναι στατική διαδικασία [Engle and Granger, 1987]. Σύµφωνα µε αυτή τη προσέγγιση, σε δύο 

µη στατικές σειρές µπορούν να ασκούνται τέτοιες δυνάµεις (για παράδειγµα δυνάµεις της 

αγοράς), οι οποίες διαµορφώνουν µία αφανή σχέση µεταξύ των σειρών αυτών και που οδηγεί τις 

σειρές σε µία κατάσταση ισορροπίας στη µακροχρόνια περίοδο, από την οποία µπορούν να 

αποκλίνουν βραχυχρόνια [ Brooks 2008, p. 336 ]. Tέτοιες περιπτώσεις συνολοκλήρωσης 

συναντώνται πολύ συχνά στην οικονοµική επιστήµη, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών είναι µη στατικές χρονολογικές σειρές. 

Για να διερευνηθεί λοιπόν η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης στο νοµισµατικό 

υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού, εξετάζεται αν ο συνδυασµός της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 

της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού είναι µία στατική διαδικασία. Ως συνδυασµός 

αυτών των τριών µεγεθών εκλαµβάνεται ο διαταρακτικός όρος ut, σύµφωνα µε τον παρακάτω 

µετασχηµατισµό της εκτιµητικής µορφής του υποδείγµατος: 

s – α - β m - γ π =  ut                                                                                                               (3.7.1) 
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Ουσιαστικά, ο έλεγχος συνολοκλήρωσης είναι έλεγχος µοναδιαίων ριζών στα κατάλοιπα 

της παλινδρόµησης, ώστε να διαπιστώθεί αν πρόκειται για στατική διαδικασία. Με άλλα λόγια, 

αρκεί να πραγµατοποιηθεί ένα τεστ Dickey-Fuller στα κατάλοιπα. Σε περίπτωση 

συνολοκλήρωσης, δεν χρειάζεται να προβούµε σε εκτίµηση του υποδείγµατος µε βάση τις 

πρώτες διαφορές των µεταβλητών. 
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4. OIKONOMEΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1  Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του υποδείγµατος έτσι όπως αυτό επιλέχθηκε στο 

κεφάλαιο 3, καθώς επίσης και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εκτίµησης. 

Συγκεκριµένα,στην ενότητα 4.2 παρατίθεται το σκεπτικό της επιλογής των χωρών που 

αποτέλεσαν το δείγµα για την εκτίµηση του νοµισµατικού µοντέλου προσδιορισµού της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε συνθήκες υπερπληθωρισµού. Έπειτα, για κάθε χώρα 

ακολουθείται η ίδια µεθοδολογία, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. 

Mια ενότητα αφιερώνεται στη περιγραφική παρουσιάση των στατιστικών στοιχείων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση µέσω πινάκων και διαγραµµάτων, ώστε να αποκτήσει ο 

αναγνώστης µια σαφή εικόνα για την κατάσταση της οικονοµίας στην προς εξέταση περιόδο. 

Ακολούθως, πραγµατοποιείται ο στατιστικός έλεγχος µοναδιαίων ριζών Dickey Fuller  µε σκοπό 

την επαλήθευση της στατικότητας των υπό εξέταση µεγεθών. Στην επόµενη ενότητα  γίνεται η 

εκτίµηση του υποδείγµατος και γίνονται οι  έλεγχοι των υποθέσεων που αναπτύχθηκαν κατά την 

ανάπτυξη του µοντέλου στα προηγούµενα κεφάλαια. Σε περίπτωση που το πρόσηµο ενός εκ 

συντελεστών που αφορά µια υπόθεση δεν επαληθευτεί ή ακόµη και αν ο ίδιος ο συντελεστής 

αποδειχτεί στατιστικά µη σηµαντικός, θα απορριφθεί άµεσα η υπόθεση που αντιπροσωπεύει. Εάν 

το υπόδειγµα επαληθευτεί, θα ακολουθήσει µία ενότητα στην οποία γίνεται έλεγχος 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των υπό εξέταση µεγεθών, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει µακροχρόνια 
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ισχύ. Ολοκληρώονοντας την ανάλυση για κάθε χώρα, παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά 

συµπεράσµατα που προέκυψαν. 

4.2  Επιλογή των χωρών του δείγµατος 
 

Η εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας σε συνθήκες υπερπληθωρισµού πραγµατοποιήθηκε σε 3 χώρες, την Ρωσία, την 

Ρουµανία και την Τουρκία. Η επιλογή των χωρών αυτών έγινε µε βάση την παρακάτω 

επιχειρηµατολογία. 

Και οι τρεις χώρες παρουσιάζουν το φαινόµενο του υπερπληθωρισµού στη δεκαετία του 

1990. Συγκεκριµένα,είδαµε κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας πως η Ρωσία και η 

Ρουµανία ακολούθησαν ένα σταθεροποιητικό πρόγραµµα µετάβασης από κλειστές σε ελεύθερες 

οικονοµίες εκείνη την περίοδο, βιώνοντας όµως  υψηλούς ρυθµούς  πληθωρισµού. Μάλιστα, σε 

σύγκριση µε άλλες χώρες, παρουσίασαν τα µεγαλύτερα προβλήµατα προσαρµογής στα νέα 

δεδοµένα, καθώς χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για την καταπολέµηση του. Αυτή η τελευταία 

διαπίστωση, σε συνδυασµό µε τα νοµισµατικής φύσης εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την 

τιθάσευση του υψηλού πληθωρισµού, οδήγησαν στην επιλογή αυτών των δύο χωρών για την 

εκτίµηση του υποδείγµατος. 

Η Τουρκία από την άλλη πλευρά, δεν ανήκει στην κατηγορία των µεταβατικών 

οικονοµιών. Παρ’ όλα αυτά εµφανίζει υψηλούς ρυθµούς πληθωρισµούς σχεδόν για δύο 

δεκαετίες. Επιλέχθηκε λοιπόν και η Τουρκία ώστε να υπάρχει και µία εναλλακτική εκτίµηση η 

οποία δεν θα ήταν και αυτή στα πλαίσια των µακροοικονοµικών καταστάσεων των µεταβατικών 

οικονοµιών, όπως η Ρωσία και η Ρουµανία. Με άλλα λόγια, η εκτίµηση του νοµισµατικού 
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µοντέλου για τον προσδιορισµό της ισοτιµίας σε συνθήκες υπερπληθωρισµού επεκτάθηκε στη 

περίπτωση της Τουρκίας και πέραν του γενικότερου πλαισίου των χωρών της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης που πραγµατοποίησαν τη µετάβαση. 

4.3  Η περίπτωση της Ρωσίας 
 

4.3.1  Περιγραφική παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 
 

Η επιλογή της χρονικής περιόδου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα µεγέθη 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης στη ∆ηµοκρατία της Ρωσίας έγινε 

µε βάση το κριτήριο του υπερπληθωρισµού. Ο ορισµός που υιοθετήθηκε για τον 

υπερπληθωρισµό είναι αυτός που προτείνει ο Phillip Cagan, σύµφωνα µε τον οποίο ως 

υπερπληθωρισµός λαµβάνεται ο µηνιαίος πληθωρισµός που ξεπερνά το 50% [Cagan 1956]. 

Κατά συνέπεια, τα στοιχεία τα οποία συνελέχθησαν είναι σε µηνιαία βάση. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προέκυψε ο πίνακας 5.1 του παραρτήµατος, 

σύµφωνα µε τον οποίο συναντήθηκε υπερπληθωρισµός από τον Ιανουάριο του 1992 µέχρι και το 

Νοέµβριο του 1995. Επειδή για τη συγκεκριµένη περίοδο, όπως φαίνεται και στον πίνακα, δεν 

µπόρεσαν να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τα µεγέθη της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης, η εκτίµηση του µοντέλου 

πραγµατοποιείται για τη περίοδο από τον Μάιο του 1992 (1992/Μ05) εώς το Νοέµβριο του 1995 

(1995/Μ11). Ακολουθεί το διάγραµµα 4.1 στο οποίο φαίνεται η πορεία του πληθωρισµού για τη 

συγκεκριµένη περίοδο. 
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           ∆ιάγραµµα 4.1: Γραφική απεικόνιση του πληθωρισµού για την περίοδο 1992 - 1995 

Την περίοδο λοιπόν αυτή έχει προκύψει ουσιαστικά ένα νεοσύστατο κράτος το οποίο 

όµως χαρακτηρίζεται ακόµη από την τάση του κεντρικού σχεδιασµού στη λήψη όλων των 

αποφάσεων. Αυτή η ολοκληρωτική προσέγγιση διαπιστώνεται και στην χάραξη της οικονοµικής 

και της νοµισµατικής πολιτικής τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια (1992-1993). Παράλληλα, 

η αποµόνωση από τις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν έδινε άλλη επιλογή στη κεντρική 

τράπεζα της Ρωσίας από το να καλύψει το έλλειµµα κεντρικής κυβέρνησης (σταθερά πάνω από 

το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος) µέσω της τύπωσης χρήµατος [Granville and 

Mallick, 2008] . Η έκδοση νέου χρήµατος µεταφράζεται σε αύξηση της προσφοράς χρήµατος 
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στην αγορά. Την κατάσταση αυτή επιβάρυνε και η απελευθέρωση των τιµών τον Ιανουάριο του 

1992 ως µία πρώτη προσπάθεια εγκατάλειψης του κεντρικού σχεδιασµού όλων των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων που επικρατούσε µέχρι τότε. Έτσι, ο Φεβρουάριος του 1992 βρίσκει την Ρωσία 

να αντιµετωπίζει πληθωρισµό της τάξης του 4500 %. 

Η σταδιακή διασύνδεση της Ρωσίας µε τις υπόλοιπες οικονοµίες του ∆υτικού Κόσµου 

άρχισε στην αγορά συναλλάγµατος. Σε αυτή, η ρωσική κεντρική τράπεζα υιοθέτησε ως 

καθεστώς προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ρουβλιου µε τα υπόλοιπα 

νοµίσµατα την ελεύθερη διακύµανση. Το πρόβληµα που εντοπίζεται είναι πως µαζί µε τη Ρωσία, 

τα υπόλοιπα κράτη που ανεξαρτητοποιήθηκαν συνέχισαν να διατηρούν το ίδιο νόµισµα ύστερα 

από συµβουλή του IMF. Έτσι, προέκυψαν 15 νέες κεντρικές τράπεζες που είχαν όλες το 

δικαίωµα να τυπώνουν το ίδιο νόµισµα, το ρούβλι, χωρίς το παραµικρό ίχνος συνεργασίας για 

την καθιέρωση κοινής νοµισµατικής πολιτικής. Κατ’ επέκταση, το ρωσικό κράτος συνέχιζε να 

δέχεται τυπωµένο χρήµα από κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών ως πληρωµή για τις 

εισαγωγές από την Ρωσία. Το χρήµα όµως αυτό αποτυπωνόταν ως αύξηση της προσφοράς 

χρήµατος στην ίδια τη Ρωσική αγορά, γεγονός που συντηρούσε τον πληθωρισµό σε υψηλά 

επίπεδα, σταθερά πάνω από το 400% [Sachs 1996, 1]. Μόνο όταν κατά τα µέσα του 1993 

ξεκίνησαν οι υπόλοιπες πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης να διαθέτουν δικό τους νόµισµα 

άρχισε να υποχωρεί ο πληθωρισµός κάτω από αυτά τα επίπεδα. Στο παρακάτω διάγραµµα 4.2 

απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της προσφοράς χρήµατος για την εξεταζόµενη περίοδο. 
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∆ιάγραµµα 4.2: Γραφική απεικόνιση της προσφοράς χρήµατος για την περίοδο 1992-1995 (σε δις ρούβλια) 

Παρατηρείται λοιπόν πως µέσα σε 3 χρόνια, η προσφορά χρήµατος εκτοξεύεται από 

µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια ρούβλια στις αρχές του 1992  σε 100 δις ρούβλια στα τέλη 

του 1995. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζουν τα παρακάτω διαγράµµατα, καθώς µέσα 

από αυτά  διερευνάται η σχέση µεταξύ των υπό εξέταση µεγεθών. Για παράδειγµα, το 

διάγραµµµα 4.3 που ακολουθεί απεικονίζει την διαχρονική εξέλιξη του ρυθµού µεταβολής του 

πληθωρισµού και της προσφοράς χρήµατος. 
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∆ιάγραµµα 4.3: Γραφική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού (µπλε γραµµή) και του 

ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (πράσινη γραµµή). 

∆ιαπιστώθηκε κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας πως η αύξηση της προσφοράς 

χρήµατος οδηγεί σε άνοδο του πληθωρισµού. Αυτή η συσχέτιση τείνει να επαληθευτεί σε αυτό 

το διάγραµµα. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός µεταβολής του πληθωρισµού σχετίζεται θετικά µε το 

ρυθµό µεταβολής της προσφοράς χρήµατος, που σηµαίνει πως όταν η προσφορά χρήµατος τείνει 

να αυξάνεται, τότε τείνει να αυξάνεται και ο πληθωρισµός, και αντιστρόφως. Μάλιστα, 

οποιαδήποτε µεταβολή στη προσφορά χρήµατος διαφαίνεται να προηγείται ελαφρώς από 



 
 

37 

οποιαδήποτε µεταβολή στον πληθωρισµό, δίνοντας µια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάµεσα στα 

δύο µεγέθη.  

 

∆ιάγραµµα 4.4: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (µπλε 

γραµµή) και του ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (πράσινη γραµµή) 

Από το παραπάνω διάγραµµα δυστυχώς δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα για τη φύση της σχέσης µεταξύ προσφοράς χρήµατος και συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας.Συγκεκριµένα, υπάρχουν χρονικά διαστήµατα που τείνουν  να επιβεβαιώσει την πρώτη 

υπόθεση του νοµισµατικού µοντέλου που χρησιµοποιούµε προς εκτίµηση, δηλαδή πως η 

προσφορά χρήµατος συσχετίζεται θετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία, όπως για παράδειγµα 
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από τον Μάιο του 1992 µέχρι το Μάρτιο του 1994. Από εκεί και έπειτα προκύπτει µία 

αντιστροφή στη σχέση , όπου όταν ο ρυθµός της προσφοράς χρήµατος τείνει να αυξηθεί, τότε ο 

ρυθµός µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας τείνει να µειωθεί. Οπότε, βάση ανάλυσης του 

διαγράµµατος, δεν µπορούµε να πούµε µε σιγουριά πως επαληθεύεται η πρώτη υπόθεση του 

µοντέλου. Για τον έλεγχο της δεύτερης υπόθεσης του µοντέλου, το οποίο συνδέει τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία µε τον πληθωρισµό, εξετάζεται το επόµενο διάγραµµα : 

 

∆ιάγραµµα 4.5: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής της ισοτιµίας (µπλε γραµµή) και του 

ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού (πράσινη γραµµή) 
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Εδώ τείνει να επαληθευτεί η δεύτερη υπόθεση του υποδείγµατος, σύµφωνα µε την οποία 

η συναλλαγµατική ισοτιµία και ο πληθωρισµός συσχετίζονται θετικά µεταξύ τους. Στην 

παραπάνω γραφική απεικόνιση αυτό σηµαίνει πως ο ρυθµός µεταβολής της ισοτιµίας αυξάνεται 

όταν αυξάνεται και ο ρυθµός µεταβολής του πληθωρισµού. Οι δύο γραµµές λοιπόν τείνουν να 

ακολουθούν η µία την άλλη, εκτός από ελάχιστες και µικρές εξαιρέσεις, όπως είναι το χρονικό 

διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 1993, όπως επίσης και µεταξύ Νοεµβρίου 1994 

και Μαρτίου 1995. 

4.3.2  Έλεγχος µοναδιαίων ριζών στις µεταβλητές του υποδείγµατος 
 

Πριν την εκτίµηση του υποδείγµατος, οφείλουµε να πραγµατοποιήσουµε έναν έλεγχο 

στατικότητας όλων των µεταβλητών που συνθέτουν το υπόδειγµα, ώστε να µην προχωρήσουµε 

σε εσφαλµένες εκτιµήσεις.  Αυτό θα γίνει µε τη διαδικασία εύρεσης µοναδιαίων ριζών(unit root 

testing), µε τη χρήση του στατιστικού ελέγχου Augmented Dickey-Fuller. Για κάθε µεταβλητή 

ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις : 

H0 : H µεταβλητή έχει µία µοναδιαία ρίζα 

Η1: Η µεταβλητή δεν έχει µοναδιαία ρίζα 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1 που ακολουθεί, και οι τρεις µεταβλητές του υποδείγµατος 

είναι στατικές διαδικασίες Ι(0). Αυτό συµβαίνει γιατί σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% η τιµή του 

t στατιστικού είναι µικρότερη από την αντίστοιχη κρίσιµη τιµή του τεστ και για τις τρεις 

µεταβλητές. Γι αυτό το λόγο, η βασική υπόθεση απορρίπτεται έναντι της εναλλακτικής και στις 

τρεις περιπτώσεις, υποδεικνύοντας πως καµία µεταβλητή δεν έχει µοναδιαία ρίζα. Εφόσον 

λοιπόν βρέθηκε πως και οι τρεις µεταβλητές είναι στατικές, µπορούµε να προχωρήσουµε µε 
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ασφάλεια στην εκτίµηση του υποδείγµατος. Η όποια εκτίµηση θα είναι ασφαλής, χωρίς να 

χρειάζεται η διεξαγωγή ελέγχου για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης. 

Πίνακας 4.1 Αποτελέσµατα ΑDF τεστ για όλες τις µεταβλητές του υποδείγµατος 

Μεταβλητές ADF5% t Prob. 

    s -2,94 -3,20 0.03 

m -2.93 -8.30 0.00 

π -2.93 -3.73 0.01 

 

4.3.3  Εκτίµηση του υποδείγµατος 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του 

νοµισµατικού υποδείγµατος, έτσι όπως αυτό πήρε την τελική του µορφή στο κεφάλαιο 3. Η 

χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η εκτίµηση είναι από τον Ιούλιο του 1992 εώς το 

Νοέµβριο του 1995. Η συγκεκριµένη περίοδος καλύπτει το πρώτο κριτήριο της ύπαρξης 

υπερπληθωρισµού, έτσι όπως ορίστηκε νωρίτερα, αλλά και το δεύτερο κριτήριο της επάρκειας 

στατιστικών δεδοµένων για όλες τις µεταβλητές. Ο πίνακας 5.1 του παραρτήµατος συνοψίζει 

αυτά τα στοιχεία. 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την εκτίµηση είναι αυτή των ελαχίστων τετραγώνων 

OLS. Το αποτέλεσµα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία είναι οι εκτιµητές των 

συντελεστών a, β και γ. Πέραν αυτών όµως, πραγµατοποιούνται και  κάποιοι ελέγχοι, ώστε να 

επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του υποδείγµατος και η αξιοπιστία της εκτίµησης.  Λαµβάνοντας 

λοιπόν όλα αυτά υπόψη,  τα αποτελέσµατα της εκτίµησης έχουν ως εξής : 
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Πίνακας 4.2: Αποτελέσµατα εκτίµησης του νοµισµατικού µοντέλου για την περίπτωση της Ρωσίας 

Dependent Variable: s  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1992M07 1995M11  
Included observations: 41 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.740517 0.093781 -18.55945 0.0000 

m1 0.738055 0.023331 31.63442 0.0000 
π 0.000238 7.13E-05 3.332554 0.0019 
     
     R-squared 0.973620     Mean dependent var 0.400803 

Adjusted R-squared 0.972231     S.D. dependent var 0.992700 
S.E. of regression 0.165422     Akaike info criterion -0.690274 
Sum squared resid 1.039854     Schwarz criterion -0.564890 
Log likelihood 17.15061     F-statistic 701.2398 
Durbin-Watson stat 0.384473     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Substituted Coefficients: 
===================== 
s = -1.740517 + 0.738055*m1 + 0.000238*π 

 

H παραπάνω εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος υποδηλώνει πως για την άυξηση 

µίας µονάδας του λογαρίθµου της προσφοράς χρήµατος, ο λογάριθµος της ισοτιµίας αυξάνεται 

κατά περίπου 0.74 µονάδες. Αντίστοιχα, για κάθε αύξηση µίας µονάδας του λογαρίθµου του 

πληθωρισµού, ο λογάριθµος της ισοτιµίας αυξάνεται ανεπαίσθητα. Μία πρώτη παρατήρηση που 

µπορεί να γίνει εδώ είναι πως οι µεταβολές στη προσφορά χρήµατος ασκούν µεγαλύτερη 

επιρροή στην ισοτιµία από ότι οι µεταβολές του πληθωρισµού. 

Το δεύτερο πράγµα που παρατηρείται είναι το θετικό πρόσηµο τόσο στον συντελεστή 

της προσφοράς χρήµατος όσο και στον συντελεστή του πληθωρισµού. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 

πως και τα δύο µεγέθη συσχετίζονται θετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία. Η διαπίστωση 

αυτή φαίνεται να συµφωνεί µε τις δύο υποθέσεις που συνοδεύουν το νοµισµατικό υπόδειγµα. 
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∆ηλαδή, η συναλλαγµατική ισοτιµία αυξάνεται όταν αυξάνεται η προσφορά χρήµατος, όπως 

επίσης αυξάνεται όταν αυξάνεται και ο πληθωρισµός. Πριν προβούµε όµως σε οποιοδήποτε 

συµπέρασµα, οφείλουµε να πραγµατοποιήσουµε τους ελέγχους εκείνους που θα  διασφαλίσουν 

την εγκυρότητα της εκτίµησης και θα επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα του επιλεχθέντος 

µοντέλου. 

 Με τη χρήση του f στατιστικού αρχικά εξετάζεται εάν το υπόδειγµα στο σύνολο του έχει 

στατιστικά σηµαντικές προβλεπτικές δυνατότητες. Για το λόγο αυτό, οι υποθέσεις που 

ελέγχονται έχουν την παρακάτω µορφή: 

H0 : α = β = γ = 0 

Η1 : Τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι διάφορος του µηδενός 

 Η τιµή του f στατιστικού στην προκειµένη διαπιστώνεται πως είναι αρκετά µεγάλη, 

οπότε, συνυπολογίζοντας την probability του συγκεκριµένου στατιστικού [prob= 0.00], 

µπορούµε µε ασφάλεια να απορρίψουµε  την βασική υπόθεση υπέρ της εναλλακτικής. Με άλλα 

λόγια, το µοντέλο µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο όσον αφορά τις προβλεπτικές του δυνατότητες,  

αφού υπάρχει σύµφωνα µε την εναλλακτική υπόθεση µία τουλάχιστον ανεξάρτητη µεταβλητή η 

οποία να σχετίζεται γραµµικά µε την εξαρτηµένη. 

Ακολούθως εξετάζεται η σηµαντικότητα του κάθε συντελεστή ξεχωριστά, µε σκοπό να 

καθοριστεί αν οι µεταβλητές της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού είναι στατιστικά 

σηµαντικές για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Για κάθε συντελεστή από 

τους α , β, γ  ελέγχονται οι εξής υποθέσεις : 
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H0 :  bi= 0 

Η1 :  bi ≠ 0 

Όπου bi είναι ένας από τους συντελεστές α , β, γ   

Ο έλεγχος στηρίζεται στις τιµές του t στατιστικού, έτσι όπως αυτές συνοδεύουν κάθε 

συντελεστή µεταβλητής στο εκτιµηµένο υπόδειγµα του πίνακα 4.2. Παρατηρώντας παράλληλα  

τις τιµές των probabilities για κάθε συντελεστή, µπορούµε και για τους τρεις συντελεστές να 

απορρίψουµε την βασική υπόθεση  υπέρ της εναλλακτικής. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως τόσο η 

προσφορά χρήµατος  όσο και ο πληθωρισµός είναι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές στον 

προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ακόµα και σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 

Μία ακόµα παρατήρηση που µπορεί να γίνει µε βάση τα αποτελέσµατα της εκτίµησης 

είναι πως ο συντελεστής του λογαρίθµου της προσφοράς χρήµατος είναι κοντά στη µονάδα. 

Πραγµατοποιώντας ένα Wald test εξετάζεται εάν ο συντελεστής αυτός µπορεί να ισούται µε τη 

µονάδα. Στην προκειµένη, ο περιορισµός που εισάγεται είναι  β=1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται 

τώρα είναι οι εξής: 

H0 :  β= 1 

Η1 :  β ≠ 1 

Στα αποτελέσµατα του επόµενου πίνακα η τιµή του f στατιστικού είναι αρκετά υψηλή, 

και σε συνδυασµό µε τη τιµή της probability [0.00], µπορούµε µε σιγουριά να απορρίψουµε τη 

µηδενική υπόθεση υπέρ της εναλλακτικής. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως ο συντελεστής β δεν 

ισούται µε τη µονάδα. 
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Πίνακας 4.3: Αποτελέσµατα Wald test για β= 1 

Wald Test:   
Equation: Russia  

    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 126.0555 (1, 38)   0.0000 

Chi-square 126.0555 1   0.0000 
    
        

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(2) -0.261945 0.023331 
    
    

Restrictions are linear in coefficients. 
 

Τέλος, εξετάζονται οι τιµές των διαγνωστικών τεστ µε σκοπό να επαληθευτεί η 

καταλληλότητα του υποδείγµατος. Συγκεκριµένα, η τιµή του δείκτη R2 είναι αρκετά υψηλή, 

περίπου στο 0.97. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως το 97% της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (ισοτιµία), µπορεί να εξηγηθεί από το συγκεκριµένο µοντέλο. Επιπλέον, η τιµή του 

αθροίσµατος των τετραγώνων των καταλοίπων είναι αρκετά χαµηλή. Με άλλα λόγια, η 

απόκλιση των δεδοµένων του υποδείγµατος σε σχέση µε την ευθεία που σχηµατίζει η εκτίµηση 

του υποδείγµατος είναι πάρα πολύ µικρή. Αυτό ενισχύεται και από τη χαµηλή τιµή του Standard 

error of Regression [0.155], γεγονός που υποδηλώνει πως τα λάθη της εκτίµησης τείνουν προς 

το µηδέν. Όλες αυτές οι διαπιστώσεις µας οδηγούν στο συµπέρασµα πως η εξαρτηµένη 

µεταβλητή της ισοτιµίας παρουσιάζει πάρα πολύ καλή προσαρµογή πάνω στα δεδοµένα της 

προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού, καθιστώντας το µοντέλο που επιλέχθηκε 

κατάλληλο για τον προσδιορισµό της ισοτιµίας. 
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4.3.4  Συµπεράσµατα 
 

Στην ενότητα αυτή, βασικό µέληµα ήταν να εκτιµηθεί το νοµισµατικό υπόδειγµα 

προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για την περίπτωση του Ρωσικού 

υπερπληθωρισµού της περιόδου 1992-1995. Σκοπός ήταν να επαληθευτεί εάν σε συνθήκες 

υπερπληθωρισµού, η ισοτιµία στη Ρωσία προσδιοριζόταν από µεγέθη νοµισµατικής φύσεως. Τα 

αποτελέσµατα της εκτίµησης έδειξαν πως σε περιόδους υπερπληθωρισµού η ισοτιµία 

προσδιορίζεται από την προσφορά χρήµατος και τον ίδιο τον πληθωρισµό. 

Επιπλέον, η ανάλυση  επιβεβαίωσε τις αρχικές υποθέσεις του υποδείγµατος, σύµφωνα µε 

τις οποίες τόσο η προσφορά χρήµατος όσο και ο πληθωρισµός σχετίζονται θετικά µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία. Μάλιστα, οι µεταβολές στη προσφορά χρήµατος βρέθηκε πως ασκούν 

µεγαλύτερη επιρροή στη διαµόρφωση της ισοτιµίας από ότι οι µεταβολές στον πληθωρισµό. 

Συγκεκριµένα, η πιστωτική επέκταση της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας στην εν λόγω περίοδο 

οδηγούσε σε µία σχεδόν ανάλογη υποτίµηση του ρωσικού νοµίσµατος, ενώ το ίδιο αποτέλεσµα 

αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό είχε αυτό καθεαυτό το υπερπληθωριστικό περιβάλλον. 

Συµπερασµατικά, η ραγδαία αύξηση της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού ήταν οι 

βασικές αιτίες έντονης υποτίµησης του ρωσικού νοµίσµατος την τριετία 1992-1995. 

 Τα τεστ που πραγµατοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν πως το υπόδειγµα που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν αξιόπιστο και κατάλληλο. Για το λόγο αυτό, καθιστώνται ασφαλή τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκτίµηση του. 
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4.4  Η περίπτωση της Ρουµανίας 
 

4.4.1  Περιγραφική παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 
 

Η επιλογή της χρονικής περιόδου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα µεγέθη 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης στη Ρουµανία ακολούθησαν τη 

διαδικασία στην περίπτωση της Ρωσίας. Ο ορισµός που υιοθετήθηκε για τον υπερπληθωρισµό 

ήταν ο ίδιος, δηλαδή ο µηνιαίος πληθωρισµός που ξεπερνά το 50%. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία 

τα οποία συνελέχθησαν είναι σε µηνιαία βάση. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προέκυψε ο πίνακας 5.5 του παραρτήµατος, 

σύµφωνα µε τον οποίο συναντήθηκε υπερπληθωρισµός από τον Οκτώβριο του 1991 µέχρι και το 

∆εκέµβριο του 1994. Για τη συγκεκριµένη περίοδο, όπως φαίνεται και στον πίνακα, υπήρξε η 

δυνατότητα να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τα µεγέθη της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης, οπότε και η εκτίµηση του µοντέλου 

πραγµατοποιείται σε αυτή τη περίοδο. Ακολούθως, παρατίθεται  το διάγραµµα 4.6 στο οποίο 

απεικονίζεται η πορεία του πληθωρισµού. 
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∆ιάγραµµα 4.6 : Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης του πληθωρισµού στη Ρουµανία την περίοδο 1991- 1994. 

Η προς εξέταση περίοδος συµπίπτει µε την έναρξη των προσπαθειών της Ρουµάνικης 

κυβέρνησης να µετασχηµατίσει την οικονοµία της σε πιο ανοικτή, αφήνοντας πίσω τις 

πρακτικές κεντρικού σχεδιασµού στη διαµόρφωση της οικονοµικής πολιτικής από τα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η απελευθέρωση των τιµών ξεκίνησε στις αρχές του 1991, και η 

διαδικασία αυτή συνεχίστηκε ως τους πρώτους µήνες του 1992. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, ο 

πληθωρισµός επέµενε σε µεγέθη που µηνιαία ξεπερνούσαν το 200%. 

Το πρόβληµα διογκώθηκε την επόµενη χρονιά, καθώς δεν υπήρχε συνέπεια στη 

νοµισµατική πολιτική  της Ρουµανίας. Το πιο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετώπιζε η οικονοµία 

ήταν η απουσία ενός αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος, τέτοιου που να αποδίδει 
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έσοδα ικανά να χρηµατοδοτήσουν τις κρατικές δαπάνες. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση 

κατέφευγε στη λύση της τύπωσης χρήµατος. Με αυτό το τρόπο, όπως και στη περίπτωση της 

Ρωσίας, η αύξηση στη προσφορά χρήµατος οδηγούσε σε άνοδο του πληθωρισµού. Μόνο όταν 

κατά τη διάρκεια του 1994 η νοµισµατική πολιτική έγινε πιο αυστηρή µε αποσαφηνισµένους 

στόχους ο πληθωρισµός άρχισε να κινείται έντονα πτωτικά [Αpetri, Cibotariu and Mihalciuc, 

2009]. Παρακάτω παρατίθεται το διάγραµµα 4.7, όπου απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της 

πορείας της προσφοράς χρήµατος : 

 

∆ιάγραµµα 4.7: Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης της νοµισµατικής βάσης Μ1 την περίοδο 1991-1994. 
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Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος είναι ξεκάθαρη, καθώς από τα 24 δις Λέι στις αρχές 

του 1991, η τριετία κλείνει µε την νοµισµατική βάση να αγγίζει τα 453 δις Λέι.Μόνο κατά τις 

αρχές του 1995 διαφαίνεται να λειτουργεί η πο αυστηρή νοµισµατική πολιτική που υιοθετήθηκε 

στα µέσα του 1994. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε πως και η νοµισµατική βάση συρρικνώνεται 

αλλά κυρίως ο πληθωρισµός κατεβαίνει σε διψήφια επίπεδα, τέτοια που πλέον παύει να 

ερµηνέυεται ως υπερπληθωρισµός (40% τον Φεβρουάριο του 1995). Η εξέλιξη του ρυθµού 

µεταβολής των δύο µεγεθών απεικονίζεται στο επόµενο διάγραµµα.

 

∆ιάγραµµα 4.8 : ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της εξέλιξης του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού(πράσινη 

γραµµή) και του ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (µπλε γραµµή) 
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Παρατηρείται πως µέχρι και τον Απρίλιο του 1994 τα δύο µεγέθη παρουσιάζουν θετική 

συσχέτιση µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, όταν ο ρυθµός µεταβολής της προσφοράς χρήµατος 

τείνει να αυξηθεί, οµοίως τείνει να αυξηθεί και ο πληθωρισµός. Μάλιστα, µε µία προσεκτική 

παρατήρηση του διαγράµµατος διαφαίνεται να προηγείται η προσφορά χρήµατος του 

πληθωρισµού, οδηγώντας στο συµπέρασµα πως η αύξηση στη προσφορά χρήµατος είναι αυτή 

που προκαλεί τον πληθωρισµό. Από τον Απρίλιο του 1994 και µετά όµως διαπιστώνεται µία 

αντιστροφή στη σχέση µεταξύ των µεγεθών.Αυτό µπορεί εν µέρει να δικαιολογηθεί από την 

υιοθέτηση αυστηρότερης νοµισµατικής πολιτικής από τη ρουµάνικη τράπεζα, που είχε ως 

αποτέλεσµα την µερική καταπολέµηση του υψηλού πληθωρισµού. Στο επόµενο διάγραµµα 

διερευνάται η σχέση µεταξύ της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της προσφοράς χρήµατος.

∆ιάγραµµα 4.9: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της εξέλιξης του ρυθµού µεταβολής της ισοτιµίας (πράσινη γραµµή) και 

του ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (µπλε γραµµή) 
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Σύµφωνα µε τη πρώτη υπόθεση που συνοδεύει το υπόδειγµα, τα δύο µεγέθη 

παρουσιάζουν θετική συσχέτιση. Πράγµατι αυτή η σχέση επαληθεύεται για το χρονικό διάστηµα 

από τις αρχές του 1992 µέχρι και τον Ιανουάριο του 1994. Σε αυτό παρατηρείται πως τα δύο 

µεγέθη σχεδόν συµβαδίζουν, καθώς θετικές µεταβολές στη προσφορά χρήµατος συνεπάγονται 

και θετικές µεταβολές στη συναλλαγµατική ισοτιµία (Σεπτέβριος 1991 – Νοέµβριος 1992), ενώ 

αντίστοιχα αρνητικές µεταβολές στη προσφορά χρήµατος ακολουθούνται και από αρνητικές 

µεταβολές σην ισοτιµία (Μάρτιος 1993-Ιούλιος 1993). Η περίοδος µετά τον Ιαουνάριο του 1994 

παρουσιάζει αντιθέτως αρνητική συσχέτιση µεταξύ των µεγεθών, που εν µέρει µπορεί να 

αποδωθεί όπως και πριν στην αυστηρότερη νοµισµατική πολιτική που υιοθετήθηκε. 

. 

∆ιάγραµµα 4.10 : ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της εξέλιξης του ρυθµού µεταβολής της ισοτιµίας (µπλε 

γραµµή) και του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού  (πράσινη γραµµή) 
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Η γραφική απεικόνιση µεταξύ του ρυθµού µεταβολής της ισοτιµίας και του 

πληθωρισµού δεν προσφέρεται για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε την 

επαλήθευση της δεύτερης υπόθεσης του υποδείγµατος. Αντίθετα µε τη θετική συσχέτιση που 

υπαγορεύει η υπόθεση αυτή, τουλάχιστον στην περίοδο 1991-1993 η σχέση αυτή διαφαίνεται να 

είναι αρνητική, καθώς όταν ο ρυθµός µεταβολής του πληθωρισµού τείνει να αυξηθεί, ο ρυθµός 

µεταβολής του πληθωρισµού τείνει να µειωθεί, και αντίστροφα. Μόνο κατά το 1994 αποκτούν 

τα δύο µεγέθη θετική σχέση και αυτή όχι απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια του έτους. Με την 

ανάλυση λοιπόν του παραπάνω διαγράµµατος δεν επαληθεύεται η δεύτερη υπόθεση του 

νοµισµατικού υποδείγµατος. Μένει να την επαληθεύσουµε πλέον κατά την εκτίµηση του σε 

επόµενη ενότητα. 

4.4.2  Έλεγχος µοναδιαίων ριζών στις µεταβλητές του υποδείγµατος 
 

Όπως είδαµε κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ο  έλεγχος στατικότητας όλων 

των µεταβλητών που συνθέτουν το υπόδειγµα είναι απαραίτητος, ώστε να µην προχωρήσουµε 

σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Όπως και στη περίπτωση της Ρωσίας για τον έλεγχο µοναδιαίων 

ριζών(unit root testing), θα χρησιµοποιηθεί ο στατιστικός έλεγχος Αugmented Dickey-Fuller. 

Για κάθε µεταβλητή του υποδείγµατος ελέγχονται οι παρακάτω υποθέσεις:  

H0 : H µεταβλητή έχει µία µοναδιαία ρίζα 

Η1: Η µεταβλητή δεν έχει µοναδιαία ρίζα 

Τα αποτελέσµατα του στατιστικού ελέγχου ADF του πίνακα 4.4 για τη µεταβλητή της 

ισοτιµίας µας οδηγούν στην  απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, καθώς το t στατιστικό είναι 

µικρότερο από την αντίστοιχη κρίσιµη τιµή του τεστ σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Άρα η 

συναλλαγµατική ισοτιµία στη περίπτωση της Ρουµανίας είναι µία στατική διαδικασία Ι(0). 
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 Η τιµή του t στατιστικού αντιθέτως είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή 

του τεστ τόσο για  την προσφορά χρήµατος όσο και για το πληθωρισµό. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει πως οι δύο µεταβλητές έχουν τουλάχιστον µία µοναδιαία ρίζα. Για το λόγο αυτό, 

πραγµατοποιήθηκε  το ίδιο τεστ αυτή τη φορά στις πρώτες διαφορές των δύο µεταβλητών, ώστε 

να διαπιστωθεί αν και αυτές έχουν µοναδιαία ρίζα. 

Το t στατιστικό στην περίπτωση των πρώτων διαφορών και των δύο µεταβλητών είναι 

κατά πολύ µικρότερο από την κρίσιµη τιµή  σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Οπότε, τόσο ο 

πληθωρισµός όσο και η προσφορά χρήµατος έχουν ακριβώς µία µοναδιαία ρίζα. Με άλλα λόγια, 

πρόκειται για διαδικασίες Ι(1). 

Εφόσον λοιπόν βρέθηκε πως οι µεταβλητές του πληθωρισµού και της προσφοράς 

χρήµατος είναι µη στατικές διαδικασίες, ο συνδυασµός των τριών µεταβλητών θεωρητικά πρέπει 

να είναι και αυτός Ι(1) διαδικασία. Μετά την εκτίµηση του µοντέλου όµως, θα γίνει ένας έλεγχος 

Dickey-Fuller και στα κατάλοιπα της εκτίµησης, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών που συνθέτουν το υπόδειγµα. Η όποια εκτίµηση θα 

είναι ασφαλής, αν επαληθευτεί η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης. 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα ADF τεστ για τις µεταβλητές του υποδείγµατος στη περίπτωση της Ρουµανίας 

Μεταβλητές ADF5% t Prob. 

       s -2,93 -3,19 0.03 

      m -2.92 -0.15 0.94 

Δm -2.92 -5.23 0.00 

       π -2.94 -0.47 0.88 

Δπ -2.94 -4.74 0.00 
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4.4.3  Εκτίµηση του υποδείγµατος 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παραθέσουµε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του 

νοµισµατικού υποδείγµατος, έτσι όπως αυτό πήρε την τελική του µορφή στο κεφάλαιο 3. Η 

χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η εκτίµηση στην περίπτωση της Ρουµανίας είναι από τον 

Οκτώβριο του 1991 µέχρι και το ∆εκέµβριο του 1994. Η συγκεκριµένη περίοδος καλύπτει το 

πρώτο κριτήριο της ύπαρξης υπερπληθωρισµού, έτσι όπως ορίστηκε νωρίτερα, αλλά και το 

δεύτερο κριτήριο της επάρκειας στατιστικών δεδοµένων για όλες τις µεταβλητές. Ο πίνακας 5.5 

συνοψίζει αυτά τα στοιχεία στο παράρτηµα. 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την εκτίµηση είναι και πάλι αυτή των ελαχίστων 

τετραγώνων OLS. Το αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι οι εκτιµητές των 

συντελεστών a,β και γ. Οι κυριότεροι στατιστικοί έλεγχοι που συνοδεύουν την εκτίµηση θα 

ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του µοντέλου και η αξιοπιστία της 

εκτίµησης. Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της εκτίµησης: 
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Πίνακας 4.5: Αποτελέσµατα εκτίµησης του νοµισµατικού υποδείγµατος στην περίπτωση της Ρουµανίας 

Dependent Variable: s  
Method: Least Squares   
Date: 05/12/10   Time: 15:10   
Sample (adjusted): 1991M10 1994M12  
Included observations: 39 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -10.13703 0.422405 -23.99838 0.0000 

m1 1.437803 0.070392 20.42552 0.0000 
π 0.001260 0.000670 1.881379 0.0680 
     
     R-squared 0.926755     Mean dependent var -2.780017 

Adjusted R-squared 0.922686     S.D. dependent var 0.876179 
S.E. of regression 0.243625     Akaike info criterion 0.087427 
Sum squared resid 2.136706     Schwarz criterion 0.215393 
Log likelihood 1.295170     F-statistic 227.7517 
Durbin-Watson stat 0.705278     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Substituted Coefficients: 
===================== 
s  = -10.13703 + 1.4378* m1 + 0.001260* π 

 

H  πρώτη διαπίστωση που µπορεί να γίνει µε βάση τον παραπάνω πίνακα είναι πως η 

εκτίµηση του υποδείγµατος για τη περίπτωση της Ρουµανίας κινείται στα ίδια πλαίσια µε την 

περίπτωση της Ρωσίας. Συγκεκριµένα, τόσο η προσφορά χρήµατος όσο και ο πληθωρισµός 

σχετίζονται θετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία, γεγονός που εκ πρώτης όψης επαληθεύει τις 

δύο υποθέσεις που συνοδεύουν το υπόδειγµα. Μάλιστα, για την άυξηση µίας µονάδας του 

λογαρίθµου της προσφοράς χρήµατος ο λογάριθµος της ισοτιµίας αυξάνεται κατά περίπου 1.44 

µονάδες, ενώ για κάθε αύξηση µίας µονάδας του λογαρίθµου του πληθωρισµού, ο λογάριθµος 

της ισοτιµίας ενισχύεται ελαφρώς. Κατά συνέπεια, η συναλλαγµατική ισοτιµία φαίνεται να είναι 

και σε αυτή την περίπτωση πιο ευαίσθητη στις µεταβολές της προσφοράς χρήµατος από ότι του 
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πληθωρισµού. Για να επιβεβαιωθούν όµως αυτές τις διαπιστώσεις, λαµβάνονται υπόψη οι 

στατιστικοί έλεγχοι που συνοδεύουν την εκτίµηση. 

Σύµφωνα µε  το f στατιστικό, το οικονοµετρικό υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε έχει 

στο σύνολό του στατιστικά σηµαντικές προβλεπτικές δυνατότητες. Σε αυτό το συµπέρασµα µας 

οδηγεί η υψηλή τιµή του στατιστικού, συνδυαζόµενη από την µηδενική probability. Ο 

συγκεκριµένος στατιστικός έλεγχος εξετάζει µία µηδενική υπόθεση, όπου όλοι οι συντελεστές 

του υποδείγµατος είναι µηδενικοί, έναντι της εναλλακτικής, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει 

τουλάχιστον ένας συντελεστής διάφορος του µηδενός. Στην προκειµένη,  το µοντέλο µπορεί να 

θεωρηθεί αξιόπιστο µέσο πρόβλεψης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε περιόδους 

υπερπληθωρισµού, αφού υπάρχει σύµφωνα µε την εναλλακτική υπόθεση µία τουλάχιστον 

ανεξάρτητη µεταβλητή η οποία να σχετίζεται γραµµικά µε την εξαρτηµένη. 

Ακολούθως εξετάζεται η σηµαντικότητα κάθε συντελεστή ξεχωριστά µε σκοπό να 

καθορίστει αν οι µεταβλητές της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού είναι στατιστικά 

σηµαντικές για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Για κάθε συντελεστή από 

τους α , β, γ  ελέγχονται οι εξής υποθέσεις: 

H0 :  bi= 0 

Η1 :  bi ≠ 0 

Όπου bi είναι ένας από τους συντελεστές α , β, γ   

Οι τιµές του t στατιστικού που συνοδεύουν κάθε συντελεστή του υποδείγµατος 

χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων. Στη περίπτωση της Ρουµανίας, 

γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση και για τους τρεις συντελεστές σε επίπεδο σηµαντικότητας 
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10%, σύµφωνα µε τον πίνακα 4.5. Με άλλα λόγια, η προσφορά χρήµατος και ο πληθωρισµός 

είναι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.  

Όπως και στη περίπτωση της Ρωσίας, ο συντελεστής του λογαρίθµου της προσφοράς 

χρήµατος είναι κοντά στη µονάδα. Πραγµατοποιώντας ένα στατιστικό έλεγχο Wald εξετάζεται 

εάν ο συντελεστής αυτός µπορεί να ισούται µε τη µονάδα. Στην προκειµένη, ο περιορισµός που 

εισάγεται είναι β=1. Οπότε οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι: 

H0 :  β= 1 

Η1 :  β ≠ 1 

Στα αποτελέσµατα του πίνακα 4.6, η τιµή του f στατιστικού είναι αρκετά υψηλή, και σε 

συνδυασµό µε τη τιµή της probability [0.00], µπορούµε µε σιγουριά να απορρίψουµε τη 

µηδενική υπόθεση υπέρ της εναλλακτικής. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως ο συντελεστής β δεν 

ισούται µε τη µονάδα. 

Πίνακας 4.6: Αποτελέσµατα Wald test για β= 1 

Wald Test:   
Equation: ROMANIA  

    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 38.68171 (1, 36)   0.0000 

Chi-square 38.68171 1   0.0000 
    
    Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(2) 0.437803 0.070392 
    
    

Restrictions are linear in coefficients. 
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Τέλος, εξετάζονται τις τιµές των διαγνωστικών τεστ που δίνονται στον πίνακα των 

αποτελεσµάτων της εκτίµησης. Συγκεκριµένα, η τιµή του δείκτη R2 είναι αρκετά υψηλή, 

περίπου στο 0.93. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως το 93% της µεταβλητότητας της ισοτιµίας, 

µπορεί να εξηγηθεί από το συγκεκριµένο υπόδειγµα. Επιπλέον, η τιµή του αθροίσµατος των 

τετραγώνων των καταλοίπων (Sum of squared residuals) είναι αρκετά χαµηλή [1.91]. Η 

απόκλιση δηλαδή των δεδοµένων του υποδείγµατος σε σχέση µε την ευθεία που σχηµατίζει το η 

εκτίµηση είναι πάρα πολύ µικρή. Τέλος, το Standard Error of Regression είναι και αυτό αρκετά 

µικρό [0.23] γεγονός που σηµαίνει πως τα λάθη της εκτίµησης τείνουν προς το µηδέν. Άρα 

µπορούµε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε πως η εξαρτηµένη µεταβλητή της ισοτιµίας 

παρουσιάζει πάρα πολύ καλή προσαρµογή πάνω στα δεδοµένα της προσφοράς χρήµατος και του 

πληθωρισµού, καθιστώντας το υπόδειγµα που επιλέχθηκε κατάλληλο για τον προσδιορισµό της. 

4.4.4  Έλεγχος συνολοκλήρωσης 
 

Η ανάλυση της στατικότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος στην ενότητα 4.4.2 

έδειξε πως οι µεταβλητές του πληθωρισµού και της προσφοράς χρήµατος είναι µη στατικές 

διαδικασίες Ι(1). Για το λόγο αυτό και παρά την καταλληλότητα και αξιοπιστία του 

υποδείγµατος που επιβεβαίωσαν οι στατιστικοί έλεγχοι παραπάνω, δεν µπορούν να εξαχθούν 

ακόµη ασφαλή συµπεράσµατα. Μάλιστα, ο συνδυασµός των τριών µεταβλητών του 

υποδείγµατος, δηλαδή τα κατάλοιπα, θεωρητικά είναι και αυτά µη στατική διαδικασία Ι(1).  

Σύµφωνα όµως µε τη θεωρία της συνολοκλήρωσης, ενδέχεται τα υπόλοιπα να είναι Ι(0) , 

αν τα µεγέθη αυτά συσχετίζονται µεταξύ τους µε κάποια µορφή µακροχρόνιας σχέσης. 

Πραγµατοποιείται λοιπόν ένας έλεγχος µοναδιαίων ριζών Dickey-Fuller στα κατάλοιπα της 

εκτίµησης ώστε να διαπιστωθεί  αν πρόκειται για στατική διαδικασία. 
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∆ιάγραµµα 4.11: Γραφική απεικόνιση των καταλοίπων της εκτίµησης για τη περίπτωση της Ρουµανίας  

Η γραφική απεικόνιση των καταλοίπων της εκτίµησης προϊδεάζει πως τα κατάλοιπα θα 

είναι στατική διαδικασία. Μάλιστα, δεν διαφαίνεται σε κανένα σηµείο του διαγράµµατος πως 

διαµορφώνεται κάποια τάση σε αυτά, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα να υπάρχει κάποια 

σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών που απαρτίζουν το υπόδειγµα.  

Ο στατιστικός έλεγχος Dickey Fuller επιβεβαιώνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ 

των µεταβλητών του υποδείγµατος. Συγκεκριµένα, η τιµή του t στατιστικού στο πίνακα 4.7 είναι 

µικρότερη από την κρίσιµη τιµή του ελέγχου σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, υποδεικνύοντας 

πως τα κατάλοιπα δεν έχουν µοναδιαία ρίζα.  
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Πίνακας 4.7: Αποτελέσµατα ADF τεστ για τα κατάλοιπα της εκτίµησης στη περίπτωση της Ρουµανίας  

Μεταβλητές ADF5% t Prob. 

    residuals -2,94 -3,06 0.04 

      

4.4.5  Συµπεράσµατα 
 

Στην ενότητα αυτή σκοπός ήταν να εκτιµηθεί το νοµισµατικό υπόδειγµα προσδιορισµού 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας για την περίπτωση του Ρουµάνικου υπερπληθωρισµού την 

περίοδο 1991-1994. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης επιβεβαίωσαν τα συµπεράσµατα της 

ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, καθώς σε περιόδους υπερπληθωρισµού η ισοτιµία 

προσδιορίζεται µόνο από την προσφορά χρήµατος και τον πληθωρισµό. Έχοντας 

πραγµατοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεστ για να διασφαλίσουµε την εγκυρότητα των 

εκτιµήσεων, µπορούµε µε σιγουριά να πούµε πως το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε στην 

περίπτωση της Ρουµανίας, ήταν αξιόπιστο και κατάλληλο.  

 Η ανάλυση µας επιβεβαίωσε τις αρχικές υποθέσεις του υποδείγµατος, σύµφωνα µε τις 

οποίες τόσο η προσφορά χρήµατος όσο και ο πληθωρισµός σχετίζονται θετικά µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία. Μάλιστα , ο συντελεστής της προσφοράς χρήµατος βρέθηκε πως είναι 

µεγαλύτερος από τη µονάδα, υποδηλώνοντας πως οποιαδήποτε αστάθεια εκδηλώνεται στη 

νοµισµατική πολιτική συνοδεύεται από ακόµη µεγαλύτερη αστάθεια στη συναλλαγµατική 

ισοτιµία. Συγκεκριµένα, η πιστωτική επεκτατική πολιτική που εφήρµοσε η ρουµάνικη τράπεζα 

την περίοδο 1991-1994 επέφερε αναλογικά µεγαλύτερη υποτίµηση του ρουµάνικου νοµίσµατος. 

Όσον αφορά τον πληθωρισµό, ο θετικός και ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικός συντελεστής 
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που τον συνοδεύει υποδηλώνει πως σε συνθήκες υπερπληθωρισµού, η ισοτιµία αναµένεται να 

διολισθήσει. 

Τέλος, κατά τον έλεγχο µοναδιαίων ριζών στα κατάλοιπα της εκτίµησης διαπιστώθηκε η 

συνολοκλήρωση των µεταβλητών του υποδείγµατος, υποδηλώνοντας την ύπαρξη µιας 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ πληθωρισµού, προσφοράς χρήµατος και ισοτιµίας. Με άλλα λόγια, 

το νοµισµατικό υπόδειγµα στη περίπτωση της Ρουµανίας διαφαίνεται πως έχει µακροχρόνια 

ισχύ. 

 4.5  Η περίπτωση της Τουρκίας 
 

4.5.1  Περιγραφική παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 
 

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες δύο χώρες, η Τουρκία δεν ανήκει στην κατηγορία των 

µεταβατικών οικονοµιών. Εντούτοις όµως, από το 1970 και έπειτα, η οικονοµία της 

αντιµετώπιζε σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα, ενός εκ των οποίων ήταν και ο υψηλός 

πληθωρισµός. Η επιλογή της Τουρκίας για την ανάλυση µας έγινε για δύο κυρίως λόγους: 

πρώτον, για να διαφοροποιηθεί αυτή τη φορά το οικονοµικό υπόβαθρο σε σχέση µε τις 

προηγούµενες περιπτώσεις, και δεύτερον για να εφαρµοστεί ένας διαφορετικός ορισµός του 

υπερπληθωρισµού, έτσι όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2. Η διαφοροποίηση αυτή θα 

βοηθήσει στο να επεκταθεί η ανάλυση του προσδιορισµού της ισοτιµίας από νοµισµατικά 

µεγέθη σε συνθήκες υπερπηθωρισµού και πέραν του οικονοµικού πλαισίου των µεταβατικών 

οικονοµιών της δεκαετίας του 1990. 

Η επιλογή της χρονικής περιόδου για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα µεγέθη 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης στη Τουρκία επιλέχθηκαν µε 
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ελαφρώς διαφοροποιηµένα κριτήρια σε σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις. Όσον αφορά το 

κριτήριο του υπερπληθωρισµού, εδώ επιλέχθηκε ο δεύτερος ορισµός από τους Ragan και  

Lipsey, σύµφνα µε τους οποίους ως υπερπληθωρισµός εκλαµβάνεται ο πληθωρισµός εκείνος 

που αθροιστικά υπερβαίνει το 100% τα τελευταία τρία χρόνια. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία τα 

οποία συνελέχθησαν είναι σε ετήσια βάση. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προέκυψε ο πίνακας 5.11 του παραρτήµατος, 

σύµφωνα µε τον οποίο συναντήθηκε υπερπληθωρισµός την περίοδο 1987-2003. Για τη 

συγκεκριµένη περίοδο συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τα µεγέθη 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και της νοµισµατικής βάσης, οπότε και η εκτίµηση του 

υποδείγµατος πραγµατοποιείται για την ίδια περίοδο. Ακολούθως, παρατίθεται  το διάγραµµα 

4.12 στο οποίο φαίνεται η πορεία του πληθωρισµού για τη συγκεκριµένη περίοδο. 

 

∆ιάγραµµα 4.12: Γραφική απεικόνιση της εξέλιξης του πληθωρισµού για την περίοδο 1980-2008 
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Η στρατιωτική κυβέρνηση που επικρατούσε µέχρι το 1987 είχε ως πρωταρχικό στόχο την 

αντιµετώπιση της κρίσης χρέους και ισοζυγίου πληρωµών που έλαβαν χώρα κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970. Με την υποτίµηση της Τουρκικής Λίρας το 1980 και µε µία σειρά µέτρων 

που είχαν σκοπό την απελευθέρωση των εγχώριων χρηµατοοικονοµικών αγορών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της αγοράς  συναλλάγµατος, ο πληθωρισµός υποχώρησε σε διψήφια 

επίπεδα. 

Η αλλαγή του πολιτεύµατος σε δηµοκρατία το 1987 όµως είχε αποτέλεσµα και την 

αλλαγή στην οικονοµική πολιτική της χώρας.Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση θέλησε αρχικά να 

ελαττώσει το δηµόσιο έλλειµµα χωρίς να εκδίδει νέο χρήµα, υιοθετώντας την έκδοση 

οµολογιών, κάτι που έγινε µε σαφείς προσανατολισµούς προς την τιθάσευση του πληθωρισµού. 

Η απελευθέρωση όµως του ισοζυγίου κεφαλαιακών συναλλαγών (capital account) ως συνέχεια 

των µέτρων για απορρύθµιση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, είχε ως αποτέλεσµα την 

ραγδαία εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Υποφέροντας λοιπόν από ένα διαρκώς 

υπερτιµούµενο νόµισµα, η κυβέρνηση προσπάθησε να το ελέγξει αγοράζοντας εισαγόµενο 

κεφάλαιο µε απώτερο σκοπό να ελέγξει τον πληθωρισµό. Αυτή η αύξηση στα συναλλαγµατικά 

αποθέµατα µεταφράζεται σε αύξηση της προσφοράς χρήµατος, κάτα που υποδηλώνει και τη 

νοµισµατική φύση της ύπαρξης του πληθωρισµού. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µέχρι που 

ξέσπασε το 1994 µια παρόµοια µε τα τέλη του ’70 κρίση στο ισοζύγιο πληρωµών, οπότε και ο 

πληθωρισµός έφτασε το 100%. Ακολούθησαν αρκετές αποτυχηµένες προσπάθειες µείωσης του 

πληθωρισµού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αλλά µόνο µετά την παρέµβαση του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στις αρχές του 2000 µπόρεσε να τον µειώσει σε µονοψήφια 

επίπεδα [Αkyuz , 2003]. Επειδή από την παραπάνω επισκόπηση της τουρκικής οικονοµίας δεν 
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επαληθεύτηκε πλήρως η σχέση µεταξύ προσφοράς χρήµατος και πληθωρισµού, ακολουθεί το 

διάγραµµα 4.13, το οποίο απεικονίζει την εξέλιξη των δύο µεγεθών ταυτόχρονα : 

 

∆ιάγραµµα 4.13: Γραφική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού (µπλε γραµµή) και του 

ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (πράσινη γραµµή) 

Αν εξαιρέσει κανείς τα πρώτα χρόνια της προς εξέταση περιόδου, όπου εµφανίζεται 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεγεθών, από το 1989 και µέχρι το τέλος του δείγµατος 

(2003), ο ρυθµός µεταβολής του πληθωρισµού ακολουθεί τον ρυθµό µεταβολής της προσφοράς 

χρήµατος. Με άλλα λόγια, η ανάλυση του παραπάνω γραφήµατος επιβεβαιώνει τα 

συµπεράσµατα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, σύµφωνα µε τα οποία η αύξηση στη 
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προσφορά χρήµατος προκαλεί άνοδο του πληθωρισµού. Αυτό επιβεβαιώνει και την προσέγγιση 

που δόθηκε προηγουµένως, σύµφωνα µε την οποία παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να 

καλύψει το έλλειµµα της καταφεύγοντας στην έκδοση οµολογιών, η διαρκής υπερτίµηση όµως 

του νοµίσµατος είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς χρήµατος µέσω της 

συσσώρευσης συναλλαγµατικών αποθεµάτων. Στο επόµενο διάγραµµα διερευνάται η συσχέτιση 

µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών. 

  ∆ιάγραµµα 4.14 : Γραφική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής της προσφοράς χρήµατος (µπλε γραµµή) και 

του ρυθµού µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (πράσινη γραµµή) 

Η ανάλυση του παραπάνω γραφήµατος καταδεικνύει την θετική συσχέτιση µεταξύ της 

προσφοράς χρήµατος και της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, όπως ακριβώς υπαγορεύει η πρώτη 
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υπόθεση του υποδείγµατος. Το αξιοσηµείωτο εδώ όµως είναι πως οποιαδήποτε αλλαγή στο 

ρυθµό µεταβολής της προσφοράς χρήµατος φαίνεται να µην ακολουθείται αλλά µάλλον να 

ακολουθεί µια ανάλογη  αλλαγή στο ρυθµό µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Με άλλα 

λόγια, διαγράφεται µια σχέση στην οποία οι µεταβολές στην συναλλαγµατική ισοτιµία είναι το 

αίτιο και οι µεταβολές στη προσφορά χρήµατος το αιτιατό. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει θετική 

συσχέτιση µεταξύ των δύο µεγεθών µε κάποια χρονική υστέρηση, αλλά φαίνεται πως µάλλον οι 

διακυµάνσεις στην ισοτιµία επέφεραν διακυµάνσεις στην προσφορά χρήµατος παρά το 

αντίστροφο. Αυτό ίσως να εξηγείται και πάλι από την προσπάθεια συγκράτησης του εγχώριου 

νοµίσµατος που υπερτιµούνταν διαρκώς µέσω της συσσώρευσης συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων. 

∆ιάγραµµα 4.14: Γραφική απεικόνιση του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού (µπλε γραµµή) και του 

ρυθµού µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας (πράσινη γραµµή) 
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Στο παραπάνω διάγραµµα απεικονίζεται ξεκάθαρα πως τα µεγέθη του πληθωρισµού και 

της συναλλαγµατικής ισοτιµίας συµβαδίζουν καθόλη τη διάρκεα της προς εξέταση χρονικής 

περιόδου. Οποιαδήποτε αύξηση του ρυθµού µεταβολής του πληθωρισµού επέφερε την ίδια 

στιγµή µια αύξηση του ρυθµού µεταβολής της ισοτιµίας. Κατ’αυτό τον τρόπο επαληθεύεται η 

δεύτερη υπόθεση του υποδείγµατος, σύµφωνα µε την οποία η ισοτιµία σχετίζεται θετικά µε τον 

πληθωρισµό. 

4.5.2  Έλεγχος µοναδιαίων ριζών στις µεταβλητές του υποδείγµατος 
 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να ελέγξει τη στατικότητα των µεταβλητών µε τη 

διαδικασία εύρεσης µοναδιαίων ριζών(unit root testing), ώστε να προχωρήσουµε µε ασφάλεια 

στην εκτίµηση του υποδείγµατος. Ο στατιστικός έλεγχος που χρησιµοποιήθηκε στις περιπτώσεις 

της Ρωσίας και της Ρουµανίας  χρησιµοποιείται και εδώ, και πρόκειται για το Augmented 

Dickey-Fuller test. Οι υποθέσεις οι οποίες ελέγχονται για κάθε µεταβλητή έχουν την παρακάτω 

µορφή: 

H0 : H µεταβλητή έχει µία µοναδιαία ρίζα 

Η1: Η µεταβλητή δεν έχει µοναδιαία ρίζα 

Τα αποτελέσµατα του ADF τεστ του πίνακα 4.8 στη περίπτωση της ισοτιµίας έδειξαν 

πως η µεταβλητή έχει δύο µοναδιαίες ρίζες. Με άλλα λόγια, πρόκειται για Ι(2) διαδικασία, 

καθώς η τιµή του t στατιστικού ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή του τεστ σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%, τόσο σε κανονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρώτων διαφορών. 

Αντιθέτως, οι δεύτερες διαφορές της ισοτιµίας αποδείχθηκε πως είναι στατική διαδικασία. 
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Από την άλλη πλευρά, ο στατιστικός έλεγχος στην περίπτωση της προσφοράς χρήµατος 

και του πληθωρισµού έδειξε πως οι δύο µεταβλητές είναι Ι(1) διαδικασίες, καθώς σε κανονικό 

επίπεδο διαπιστώθηκαν πως έχουν µία τουλάχιστον µοναδιαία ρίζα σύµφωνα µε το t στατιστικό. 

Αντιθέτως, σε επίπεδο πρώτων ριζών, και οι δύο µεταβλητές αποδείχθησαν στατικές.  

Αφού διαπιστώθηκε πως και οι τρεις µεταβλητές του υποδείγµατος είναι µη στατικές 

διαδικασίες, ο συνδυασµός τους θεωρητικά  θα είναι Ι(2) διαδικασία. Μετά την εκτίµηση του 

υποδείγµατος  θα πραγµατοποιηθεί ένα Dickey-Fuller τεστ και στα κατάλοιπα της εκτίµησης, µε 

σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών που συνθέτουν το 

υπόδειγµα. Η όποια εκτίµηση θα είναι ασφαλής, αν επαληθευτεί η ύπαρξη σχέσης 

συνολοκλήρωσης. 

Πίνακας 4.8: Αποτελέσµατα ADF τεστ για τις µεταβλητές του υποδείγµατος στη περίπτωση της Τουρκίας 

Μεταβλητές ADF5% t Prob. 

       s -2,98 -1.97 0.29 

Δs -2.98 -2.62 0.101 

Δ
2
s -2.98 -8.38 0.00 

      m -3.00 -1.99 0.28 

Δm -3.00 -3.36 0.02 

       π -3.06 -1.55 0.48 

Δπ -3.06 -4.08 0.01 

 

4.5.3  Εκτίµηση του υποδείγµατος 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του 

νοµισµατικού υποδείγµατος, έτσι όπως αυτό πήρε την τελική του µορφή στο κεφάλαιο 3. Η 
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χρονική περίοδος για την οποία γίνεται η εκτίµηση είναι µεταξύ 1987-2003, µε ετήσια στοιχεία. 

Η συγκεκριµένη ορίστηκε επειδή καλύπτει το διαφοροποιηµένο σε σχέση µε τις περιπτώσεις της 

Ρωσία και Ρουµανίας, κριτήριο της ύπαρξης υπερπληθωρισµού, αλλά και το δεύτερο κριτήριο 

της επάρκειας στατιστικών δεδοµένων για όλες τις µεταβλητές. Ο πίνακας 5.11 συνοψίζει αυτά 

τα στοιχεία στο παράρτηµα. 

Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την εκτίµηση είναι αυτή των ελαχίστων τετραγώνων 

OLS. Το αποτέλεσµα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία είναι οι εκτιµητές των 

συντελεστών a,β και γ. Στον πίνακα 4.9 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα αυτά : 

 Πίνακας 4.9: Αποτελέσµατα εκτίµησης του νοµισµατικού υποδείγµατος για την περίπτωση της Τουρκίας 

Dependent Variable:  s  
Method: Least Squares   
Date: 09/23/10   Time: 18:46   
Sample: 1987 2003   
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -9.514453 0.155545 -61.16863 0.0000 

m1 0.986250 0.012871 76.62814 0.0000 
π 0.005218 0.001731 3.014536 0.0093 
     
     R-squared 0.997690     Mean dependent var -3.138193 

Adjusted R-squared 0.997360     S.D. dependent var 2.607207 
S.E. of regression 0.133961     Akaike info criterion -1.023745 
Sum squared resid 0.251239     Schwarz criterion -0.876707 
Log likelihood 11.70183     F-statistic 3023.273 
Durbin-Watson stat 1.306226     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Substituted Coefficients: 

===================== 
s = -9.51445 + 0.98625* m1 + 0.005218* π 
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Σύµφωνα µε την παραπάνω εκτίµηση, η πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει είναι 

πως και η περίπτωση της Τουρκίας διαφαίνεται να κινείται στα ίδια επίπεδα µε τις δύο 

προηγούµενες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, τόσο η προσφορά χρήµατος όσο και ο πληθωρισµός 

συνοδεύονται από θετικό πρόσηµο, συσχετίζοντας τα δύο µεγέθη θετικά µε τη συναλλαγµατική 

ισοτιµία. Η διαπίστωση αυτή επαληθεύει εκ πρώτης όψης τις δύο αρχικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος. 

 Μία δεύτερη παρατήρηση είναι πως η προσφορά χρήµατος ασκεί µεγαλύτερη επιρροή  

στη διαµόρφωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας από ότι ο πληθωρισµός. Μάλιστα, οι 

µεταβολές στη προσφορά χρήµατος φαίνεται πως προκαλούν σχεδόν ισόποσες µεταβολές στην 

ισοτιµία, καθώς ο συντελεστής β είναι πολύ κοντά στη µονάδα. Αντιθέτως, σε µία ενδεχόµενη 

αύξηση του πληθωρισµού η ισοτιµία ενισχύεται ανεπαίσθητα. Για να επιβεβαιωθούν όλες αυτές 

οι διαπιστώσεις, εξετάζονται οι τιµές των διαγνωστικών τεστ που συνοδεύουν την εκτίµηση. 

Συγκεκριµένα, για να ελεγχθεί η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος ως συνόλου, 

λαµβάνεται υπόψη το f στατιστικό. Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται  υπέρ της εναλλακτικής, 

καθώς το στατιστικό έχει πολύ µεγάλη τιµή και µηδενική probability. Άρα, σύµφωνα µε την 

εναλλακτική υπόθεση, υπάρχει µία τουλάχιστον ανεξάρτητη µεταβλητή η οποία να σχετίζεται 

γραµµικά µε την εξαρτηµένη, γεγονός που καθιστά στατιστικά σηµαντικές τις προβλεπτικές 

δυνατότητες του επιλεγµένου υποδείγµατος. 

Ακολούθως εξετάζεται το t στατιστικό για κάθε συντελεστή ξεχωριστά µε σκοπό να 

καθοριστεί αν οι µεταβλητές της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού είναι στατιστικά 

σηµαντικές για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Σύµφωνα µε τον πίνακα 4.9  

η µηδενική υπόθεση όπου κάθε συντελεστής είναι µηδενικός µπορεί να απορριφθεί για όλες τις 
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µεταβλητές του  υποδείγµατος σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως και 

οι δύο µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Όσον αφορά τη µεταβλητή της προσφοράς χρήµατος, πραγµατοποιείται ένα Wald τεστ 

µε σκοπό να εξεταστεί εάν ο συντελεστής β είναι πράγµατι ίσος µε τη µονάδα. Ελέγχοντας τον 

περιορισµό β = 1, η χαµηλή τιµή του f στατιστικού σε συνδυασµό µε την probability [0.30] του 

πίνακα 4.10 δεν µας επιτρέπει να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση. Με άλλα λόγια, ο 

συντελεστής της προσφοράς χρήµατος µπορεί να θεωρηθεί ίσος µε τη µονάδα. 

 Πίνακας 4.10: Αποτελέσµατα Wald Test για τον Περιορισµό  β= 1 

Wald Test:   
Equation: Turkey  

    
    Test Statistic Value   df     Probability 
    
    F-statistic 1.141262 (1, 14)   0.3035 

Chi-square 1.141262 1   0.2854 
    
    Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 
    
    -1 + C(2) -0.013750 0.012871 
    
    

Restrictions are linear in coefficients. 
 

Κλείνοντας την ενότητα της εκτίµησης, εξετάζονται οι τιµές των διαγνωστικών τεστ που 

δίνονται στον πίνακα αποτελεσµάτων 4.9. Συγκεκριµένα, η τιµή του δείκτη R2 προσεγγίζει τη 

µονάδα [0.997] γεγονός που σηµαίνει πως η µεταβλητότητα της ισοτιµίας εξηγείται σχεδόν 

πλήρως από το συγκεκριµένο υπόδειγµα. Επιπλέον, η τιµή του αθροίσµατος των τετραγώνων 

των καταλοίπων είναι αρκετά χαµηλή [0.25]. Η απόκλιση δηλαδή των δεδοµένων του 

υποδείγµατος σε σχέση µε την ευθεία που σχηµατίζει η εκτίµηση είναι πάρα πολύ µικρή. Τέλος, 
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το Standard Error of Regression είναι και αυτό αρκετά µικρό [0.133], γεγονός που σηµαίνει πως 

τα λάθη της εκτίµησης τείνουν προς το µηδέν. Άρα µπορούµε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε 

πως η εξαρτηµένη µεταβλητή της ισοτιµίας παρουσιάζει πάρα πολύ καλή προσαρµογή πάνω στα 

δεδοµένα της προσφοράς χρήµατος και του πληθωρισµού, καθιστώντας το υπόδειγµα που 

επιλέχθηκε κατάλληλο για τον προσδιορισµό της. 

4.5.4  Έλεγχος συνολοκλήρωσης 
 

Όπως και στη περίπτωση της Ρουµανίας, η ανάλυση της στατικότητας των µεταβλητών 

του µοντέλου ανέδειξε πως η συναλλαγµατική ισοτιµία, ο πληθωρισµός και η προσφορά 

χρήµατος είναι µη στατικές διαδικασίες. Αυτό θεωρητικά συνεπάγεται πως ο συνδυασµός τους, 

δηλαδή τα κατάλοιπα της εκτίµησης, θα είναι και αυτός µη στατική διαδικασία, καθιστώντας 

προς το παρόν µη αξιόπιστα τα αποτελέσµατα της εκτίµησης. Για να διερευνηθεί η περίπτωση 

εκείνη κατά την οποία ενδέχεται τα κατάλοιπα να είναι στατική διαδικασία, πραγµατοποιείται σε 

αυτά ένας έλεγχος εύρεσης µοναδιαίων ριζών Dickey Fuller. 

∆ιάγραµµα 4.15: Γραφική απεικόνιση των καταλοίπων της εκτίµησης για την περίπτωση της Τουρκίας  
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Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, τα κατάλοιπα εξελίσσονται εντός συγκεκριµένων 

ορίων, χωρίς να διαµορφώνουν κάποια τάση κατά τη διάρκεια του δείγµατος. Η διαγραµµατική 

αυτή προσέγγιση µας προϊδεάζει πως τα κατάλοιπα θα είναι µία στατική διαδικασία, 

υποδηλώνοντας παράλληλα πως οι τρεις µεταβλητές συνολοκληρώνονται. 

Ο στατιστικός έλεγχος Dickey Fuller επιβεβαιώνει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ 

των µεταβλητών του υποδείγµατος. Συγκεκριµένα, η τιµή του t στατιστικού στο πίνακα 4.11 

είναι µικρότερη από την κρίσιµη τιµή του ελέγχου σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, 

υποδεικνύοντας πως τα κατάλοιπα δεν έχουν µοναδιαία ρίζα.  

Πίνακας 4.11: Αποτελέσµατα ADF τεστ για τα κατάλοιπα της εκτίµησης στη περίπτωση της Τουρκίας  

Μεταβλητές ADF5% t Prob. 

    residuals -3.08 -4.16 0.01 

     

 4.5.5   Συµπεράσµατα 
 

Η εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος επιβεβαίωσε και στη περίπτωση της 

Τουρκίας πως η συναλλαγµατική ισοτιµία προσδιορίζεται εν µέσω συνθηκών υπερπληθωρισµού 

από νοµισµατικής φύσεως µεγέθη, όπως η προσφορά χρήµατος και ο πληθωρισµός. Μάλιστα, η 

νοµισµατική προσέγγιση ισχύει και σε διαφοροποιηµένο οικονοµικό υπόβαθρο, όπως ήταν αυτό 

της Τουρκίας, έναντι των αντίστοιχων µεταβατικών οικονοµιών που εξετάστηκαν στις 

προηγουµενες περιπτώσεις, αλλά και σε ελαφρώς διαφοροποιηµένο ορισµό του 

υπερπληθωρισµού (σε ετήσια βάση). Έχοντας πραγµατοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεστ για να 
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διασφαλίσουµε την εγκυρότητα των εκτιµήσεων , µπορούµε µε σιγουριά να πούµε πως το 

υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση  ήταν τόσο αξιόπιστο όσο και 

κατάλληλο.  

Ταυτόχρονα, οι υποθέσεις που συνόδευαν το υπόδειγµα επαληθεύτηκαν και εδώ, καθώς 

η συναλλαγµατική ισοτιµία σχετίζεται θετικά και µε τις δύο µεταβλητές.. Μάλιστα, 

διαπιστώθηκε πως οι µεταβολές στην προσφορά χρήµατος επηρεάζουν περισσότερο την ισοτιµία 

από ότι οι αντίστοιχες µεταβολές στο πληθωρισµό. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής της 

προσφοράς χρήµατος βρέθηκε πως ισούται µε τη µονάδα, υποδηλώνοντας πως οποιαδήποτε 

αστάθεια στη νοµισµατική πολιτική θα είχε µία ακριβώς ανάλογη αλλά και µόνιµη αστάθεια στο 

στην ισοτιµία λόγω και της µη στατικότητας των µεταβλητών που συνθέτουν το υπόδειγµα. 

Κάπως έτσι εξηγούνται ίσως και τα χρόνια προβλήµατα που αντιµετώπιζε η οικονοµία της 

Τουρκίας, καθώς οποιοδήποτε λάθος στη νοµισµατική πολιτική έτεινε να έχει µόνιµες συνέπειες. 

Όσον αφορά τον πληθωρισµό, ο θετικός και ταυτόχρονα στατιστικά σηµαντικός συντελεστής 

που τον συνοδεύει υποδηλώνει πως σε συνθήκες υπερπληθωρισµού, η ισοτιµία αναµένεται να 

διολισθήσει. 

     Επίσης, η διαπίστωση πως τα τρία µεγέθη συνολοκληρώνονται όταν συνδυάζονται, 

µας οδήγησε στο συµπέρασµα πως ισοτιµία, πληθωρισµός και προσφορά χρήµατος συνδέονται 

µε µία σχέση µακροχρόνιας φύσεως. Η σχέση αυτή κατευθύνει και τα τρία µεγέθη σε ένα σηµείο 

ισορροπίας µακροχρόνια, από το οποίο µπορούν να αποκλίνουν βραχυχρόνια. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1  Εισαγωγή 
 

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικότερα ευρήµατα των προηγούµενων 

κεφαλαίων.  Στην ενότητα 5.2 συγκεκριµένα επιχειρείται η σύντοµη παρουσίαση των 

συµπερασµάτων που προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα του κεφαλαίου 2. Στην επόµενη 

ενότητα παρατίθεται περιληπτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης και ποιες ήταν οι προκλήσεις που προέκυψαν. Ακολούθως στην ενότητα 5.4 

παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα της εµπειρικής µελέτης που πραγµατοποιήθηκε 

στο κεφάλαιο 4 και επιχειρείται η διασύνδεση τους µε τα ευρήµατα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. Η ενότητα 5.5 περιγράφει τους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται η παρούσα 

εργασία, ενώ το κεφάλαιο κλείνει µε τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.     

5.2  Περιληπτική παρουσίαση των ευρηµάτων της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης 
 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας είχε ως βασικό µέληµα να διερευνήσει τη φύση των 

παραγόντων που προσδιορίζουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία σε καθεστώς υπερπληθωρισµού. 

Aνέδειξε αρχικά την άµεση συσχέτιση µεταξύ προσφοράς χρήµατος και δηµιουργίας 

πληθωρισµού. Συγκεκριµένα, οι οικονοµίες που υπέφεραν από υπερπληθωρισµό ήταν εκείνες 

που επεκτάθηκαν πιστωτικά είτε εντός συνόρων είτε µέσω συγκέντρωσης συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων αυξάνοντας έτσι την προσφορά χρήµατος. 
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 Αυτή η νοµισµατική φύση του φαινοµένου έστρεψε τον προσανατολισµό της 

βιβλιογραφικής έρευνας για τον προσδιορισµό της ισοτιµίας προς αυτή τη κατεύθυνση. Βρέθηκε 

πως η ισοτιµία µπορεί να προσδιοριστεί στην αγορά χρήµατος, και ειδικότερα στο σηµείο 

ισορροπίας της. Μάλιστα, επειδή σε υπερπληθωριστικά περιβάλλοντα οι αποφάσεις του γενικού 

πληθυσµού λαµβάνονται µόνο µε κριτήριο τον προσδωκόµενο πληθωρισµό, άλλα κριτήρια όπως 

το εισόδηµα, το επιτόκιο και  νοµισµατικές µεταβολές στις χώρες της αλλοδαπής τείνουν να 

αγνοούνται. Κατά αυτό τον τρόπο διαπιστώθηκε πως η συναλλαγµατική ισοτιµία σε µια 

οικονοµία προσδιορίζεται µόνο από τον πληθωρισµό και την προσφορά χρήµατος.  

Συγκεκριµένα, η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε πως η συναλλαγµατική ισοτιµία 

ενισχύεται  όταν αυξάνεται η προσφορά χρήµατος, αλλά και όταν αυξάνεται ο πληθωρισµός. Με 

άλλα λόγια, το εγχώριο νόµισµα υποτιµάται στις θετικές µεταβολές τόσο της προσφοράς 

χρήµατος όσο και του πληθωρισµού. Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα συγκροτήθηκε το 

νοµισµατικό υπόδειγµα του υπερπληθωρισµού, το οποίο και χρησιµοποιήθηκε κατά τη 

διαδικασία της εµπειρικής µελέτης. Η ισχύς αυτού υποδείγµατος είναι στη µακροχρόνια 

περίοδο, καθώς προσδιορίζει την ισοτιµία στην αγορά χρήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί εκεί 

λαµβάνονται υπόψη οικονοµικά µεγέθη µε τη µορφή αποθεµάτων , τα οποία υπόκεινται σε 

ουσιαστικές µεταβολές µόνο στη µακροχρόνια περίοδο. 

 5.3  Περιληπτική παρουσιάση του πλαισίου έρευνας 
 

Για την διαδικασία της ανάλυσης τρία ήταν τα κριτήρια µε βάση τα οποία έγινε η 

επιλογή τόσο των χωρών που θα γίνονταν αντικείµενο εµπειρικής µελέτης όσο και των 

στατιστικών στοιχείων που θα χρησιµοποιούνταν. Το πρώτο ήταν η οικονοµία να εµφανίζει σε 

κάποια χρονική περίοδο σηµάδια υπερπληθωρισµού, ενώ το δεύτερο ήταν η ίδια η οικονοµία να 
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έχει ως καθεστώς προσδιορισµού της ισοτιµίας του νοµίσµατος της την ελεύθερη διακύµανση. 

Το τρίτο κριτήριο απαιτούσε την επάρκεια στατιστικών στοιχείων για όλες τις µεταβλητές που 

συνθέτουν το υπόδειγµα. 

Για την εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος, έτσι όπως προέκυψε αυτό κατά τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, τα στατιστικά στοιχεία που έπρεπε να αντληθούν είχαν τη µορφή 

χρονολογικών σειρών. Η µεγάλη πρόκληση ήταν η αντιµετώπιση των µη στατικών 

χρονολογικών σειρών, καθώς η στατικότητα τους επηρεάζει κατά πολύ τις ιδιότητες τους και τη 

συµπεριφορά τους µέσα στο χρόνο. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων, 

διεξήχθηκε για όλες τις µεταβλητές ένας έλεγχος εύρεσης µοναδιαίων ριζών Dickey – Fuller. Τα 

αποτελέσµατα του τεστ συνηγορούσαν στο αν µία µεταβλητή ήταν στατική ή όχι και καθόριζαν 

την πορεία της εκτίµησης µετέπειτα. 

Η χρησιµοποίηση χρονολογικών σειρών κατά την εκτίµηση του υποδείγµατος ανέδειξε 

επίσης ακόµα µία σηµαντική πρόκληση που συναντάται πολύ συχνά κατά τη µελέτη 

οικονοµικών φαινοµένων. Πρόκειται για την έννοια της συνολοκλήρωσης, σύµφωνα µε την 

οποία οι µη στατικές χρονολογικές σειρές µπορεί να υποκρύπτουν κάποια µορφή σχέσης, η 

οποία µακροχρόνια διαµορφώνει την κοινή τους πορεία. Η επαλήθευση µιας τέτοιας σχέσης στη 

περίπτωση µη στατικών µεταβλητών σήµαινε ουσιαστικά την απαλλαγή από τις ιδιότητες της µη 

στατικότητας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εκτιµήσεων. 

Η διαδικασία της εκτίµησης του υποδείγµατος είχε σαφείς προσανατολισµούς προς την 

ανάδειξη του πληθωρισµού και της προσφοράς χρήµατος ως στατιστικά σηµαντικούς 

παράγοντες για τον προσδιορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ελέγχοντας ταυτόχρονα και 

τις υποθέσεις που συσχέτιζαν τα µεγέθη αυτά µεταξύ τους. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο η 
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εκτίµηση να συνοδεύεται  από εκείνους τους στατιστικούς ελέγχους που θα επαλήθευαν της 

καταλληλότητα του επιλεγέντος υποδείγµατος.  

5.4  Βασικά ευρήµατα της εργασίας 
 

Η εµπειρική µελέτη πραγµατοποιήθηκε στις χώρες της Ρωσίας, της Ρουµανίας και της 

Τουρκίας. Η εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος και στις τρεις περιπτώσεις επιβεβαίωσε 

πως σε συνθήκες υπερπληθωρισµού, η διαµόρφωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι ένα 

νοµισµατικό φαινόµενο. Συγκεκριµένα, η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και για τις τρεις 

χώρες κατέληξε στο ασφαλές συµπέρασµα πως σε καθεστώς υπερπληθωρισµού, σε µια 

οικονοµία η ισοτιµία του εγχώριου νοµίσµατος µε τα άλλα µπορεί να προσδιοριστεί µόνο από 

δύο παράγοντες : τον ίδιο τον πληθωρισµό και την προσφορά χρήµατος. 

Αξιολογώντας  την διαπίστωση αυτή, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε λογική, 

καθώς κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση αναδείχθηκε και η νοµισµατική φύση της ισοτιµίας. 

Συγκεκριµένα, η εξέλιξη της στο χρόνο αντανακλά πολλές φορές την νοµισµατική κατάσταση 

που επικρατεί σε µία οικονοµία. Όταν µάλιστα σε αυτή επικρατεί ένα πολύ έντονο νοµισµατικό 

φαινόµενο, όπως ο πληθωρισµός, φαντάζει λογικό οι προσδοκίες και οι αποφάσεις των 

ανθρώπων να διαµορφώνονται ως επί το πλείστον από την εξέλιξη του φαινοµένου αυτού. Αυτό 

συµβαίνει γιατί άλλες οικονοµικές παράµετροι, όπως το εισόδηµα επισκιάζονται από την έντονη 

παρουσία του υπερπληθωρισµού. Αν σε αυτή τη διαπίστωση συνυπολογίσουµε το γεγονός πως η 

κυριότερη αιτία κατά τη βιβλιογραφία για τη δηµιουργία υψηλών πληθωρισµών ήταν η αύξηση 

στη προσφορά χρήµατος, γίνεται εύκολα  αντιληπτό γιατί  προσδιορίζεται η ισοτιµία από αυτά 

τα δύο µεγέθη µόνο σε συνθήκες υπερπληθωρισµού. 
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Η εκτίµηση του νοµισµατικού υποδείγµατος επιβεβαίωσε εξάλλου και τις αρχικές 

υποθέσεις που διαµορφώθηκαν κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Συγκεκριµένα : 

� Υπόθεση 1: Η συναλλαγµατική ισοτιµία σχετίζεται θετικά µε τη προσφορά 

χρήµατος. 

� Υπόθεση 2:  Η συναλλαγµατική ισοτιµία  σχετίζεται θετικά µε τον πληθωρισµό. 

Πράγµατι, αποδείχθηκε και στις τρεις περιπτώσεις πως η ισοτιµία ενισχύεται όταν 

αυξάνεται η προσφορά χρήµατος αλλά και όταν αυξάνεται ο πληθωρισµός. Βέβαια, οι 

µεταβολές στη προσφορά χρήµατος βρέθηκε πως ασκούν µεγαλύτερη επιρροή από τις 

µεταβολές του πληθωρισµού. Μάλιστα, οι εκτιµηµένοι συντελεστές της προσφοράς χρήµατος 

και για τις τρεις χώρες αποδεικνύουν πως η συναλλαγµατική ισοτιµία είναι αρκετά ευαίσθητη 

στις αλλαγές της νοµισµατικής πολιτικής, ενώ η άνοδος του πληθωρισµού προκαλεί ελαφρά 

υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος. Ειδικότερα για την περίπτωση της Τουρκίας όπου οι 

µεταβλητές του υποδείγµατος βρέθηκαν µη στατικές, οποιαδήποτε αστάθεια στη νοµισµατική 

πολιτική προκάλεσε ανάλογη αστάθεια και στην ισοτιµία, µε µόνιµες µάλιστα συνέπειες λόγω 

της µη στατικότητας. Η προσέγγιση αυτή δίνει µια επαρκή εξήγηση στα χρόνια διαρθρωτικά 

προβλήµατα της τουρκικής οικονοµίας των τελευταίων δύο δεκαετιών λόγω του υψηλού 

πληθωρισµού. Από την άλλη, η υποτίµηση του νοµίσµατος όταν αυξάνεται ο πληθωρισµός 

δικαιολογείται, καθώς η άνοδος των τιµών στρέφει τον γενικό πληθυσµό σε ξένες αγορές 

αγαθών, προτιµώντας κατ’επέκταση ξένα νοµίσµατα. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, επισηµαίνεται πως σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις 

εκτίµησης βρέθηκε πως τα υπό εξέταση µεγέθη συνολοκληρώνονται. Αυτή η διαπίστωση  

οδηγεί στο συµπέρασµα πως στη µακροχρόνια περίοδο, τα µεγέθη του πληθωρισµού, της 
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προσφοράς χρήµατος και της ισοτιµίας συνδέονται µε κάποιας µορφής σχέση η οποία 

διαµορφώνει µία κοινή συµπεριφορά των τριών µεγεθών σε βάθος χρόνου. Αυτό πρακτικά 

σηµαίνει πως στα τρία µεγέθη ασκούνται κάποιες δυνάµεις, όπως της αγοράς για παράδειγµα, 

που τα ωθούν  στη µακροχρόνια  περίοδο σε ένα σηµείο ισορροπίας, από το οποίο αποκλίνουν  

βραχυχρόνια. 

5.5  Περιορισµοί  
 

Πέραν των ζητηµάτων που προέκυπταν από την εξέταση χρονολογικών σειρών, ο 

κυριότερος ίσως περιορισµός στον οποίο υπόκειται η ανάλυση  είναι ο υποκειµενικός τρόπος µε 

τον οποίο ορίζεται ο υπερπληθωρισµός σε όλη την έκταση της βιβλιογραφίας. Οι ποσοτικοί 

ορισµοί που συναντήθηκαν δεν εκπληρώνουν κάποιο αντικειµενικό κριτήριο, αλλά αντιθέτως 

αποτελούν υποκειµενικές εκτιµήσεις του φαινοµένου. Αυτό κρύβει κινδύνους όσον αφορά την 

διαµόρφωση του δείγµατος προς εξέταση, καθώς µπορεί η έννοια του υπερπληθωρισµού να 

είναι υποεκτιµηµένη για κάποια συγκεκριµένη οικονοµία. 

Το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί διαµορφώνοντας έναν πιο αντικειµενικό ορισµό του 

υπερπληθωρισµού. Συγκεκριµένα, ως υπερπληθωρισµός θα µπορούσε να ληφθεί ο µέσος όρος 

του πληθωρισµού για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, συν δύο ή τρεις τυπικές αποκλίσεις. Αυτή η 

προσέγγιση προσαρµόζει κατά κάποιο τρόπο τον ορισµό του υπερπληθωρισµού στα δεδοµένα 

µιας ήδη πληθωριστικής οικονοµίας. 
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5.6  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Κατά την ανάλυση του προσδιορισµού της ισοτιµίας, ο πληθωρισµός θεωρήθηκε 

εξωγενής µεταβλητή. Με άλλα λόγια, η µεταβλητή αυτή προσδιοριζόταν από άλλους 

παράγοντες και όχι απο δυνάµεις, σχέσεις ή παράγοντες του υποδείγµατος. Η πρόκληση µιας 

περαιτέρω έρευνας συνίσταται στην αντιµετώπιση του πληθωρισµού ως ενδογενούς µεταβλητής, 

διαµορφώνοντας µια ποσοτική σχέση που να τον καθορίζει συναρτήσει είτε της ισοτιµίας είτε 

της προσφοράς χρήµατος. 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωµάτωση των µεγεθών ροών στην ανάλυση  καθώς 

στην παρούσα εργασία το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε διαµορφώθηκε µε βάση την αγορά 

χρήµατος, στην οποία κυριαρχούν τα µεγέθη αποθεµάτων. Η πρόκληση στη προκειµένη 

περίπτωση είναι πως µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα υπόδειγµα  τέτοια µεγέθη, όπως για 

παράδειγµα το έλλειµµα, αλλά και ποια είναι η σηµαντικότητά τους στη διαµόρφωση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε περιόδους υπερπληθωρισµού. 

 Επισηµαίνεται τέλος πως ο πληθωρισµός είναι ο µέσος όρος των πληθωρισµών 

επιµέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, θα µπορούσε να 

εµπλουτιστεί το υπόδειγµα διασπώντας τον πληθωρισµό έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη 

συγκεκριµένοι κλάδοι της οικονοµίας. Έτσι θα µπορούσε να εξεταστεί για παράδειγµα εάν οι 

επιµέρους πληθωρισµοί στα καταναλωτικά είδη ή στους µισθούς διαµορφώνουν κάποια τάση 

στην εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Με τον τρόπο αυτό θα προσδιοριζόταν εάν και 

ποιοι επιµέρους πληθωρισµοί είναι σηµαντικοί στη διαµόρφωση της ισοτιµίας και µε ποιο τρόπο 

συσχετίζονται µε αυτή.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Η περίπτωση της Ρωσίας 
 

Πίνακας 5.1: Στατιστικά στοιχεία για την περίπτωση της Ρωσίας 

Έτος/Μήνας 

Συναλλαγµατική ισοτιµία  

S 

(Σε ρούβλια ανά δολάριο) 

Νοµισµατική βάση 

Μ1 

(σε δις. ρούβλια)  

Ετησιοπ.  πληθωρισµός        

π 

1992/M01 NA NA 2.87E+08 

1992/M02 NA NA 4668.655 

1992/M03 NA NA 2209.580 

1992/M04 NA NA 955.1831 

1992/M05 NA 0.465893 285.2095 

1992/M06 NA 0.577855 714.6533 

1992/M07 0.141556 0.806133 234.9644 

1992/M08 0.168163 1.032196 169.1654 

1992/M09 0.220489 1.258654 269.3400 

1992/M10 0.353778 1.551561 1087.552 

1992/M11 0.426250 1.877625 1516.740 

1992/M12 0.416167 2.235000 1383.430 

1993/M01 0.495417 2.598000 1470.969 

1993/M02 0.569000 3.078000 1305.999 

1993/M03 0.664556 3.554000 805.3533 

1993/M04 0.767222 4.445000 681.0715 

1993/M05 0.914571 5.425000 637.1557 

1993/M06 1.079625 6.687000 784.2111 

1993/M07 1.025500 7.970000 1029.350 

1993/M08 0.985563 9.446000 1502.148 

1993/M09 1.058611 10.77000 1098.350 

1993/M10 1.185750 12.47200 747.5198 

1993/M11 1.190750 14.08000 518.4662 

1993/M12 1.241286 16.69100 310.7923 

1994/M01 1.499800 17.01000 621.3826 
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1994/M02 1.657000 18.74100 238.1898 

1994/M03 1.717250 20.43200 136.4014 

1994/M04 1.790111 24.29200 165.8119 

1994/M05 1.876571 26.46900 124.4399 

1994/M06 1.973000 30.20000 100.3533 

1994/M07 2.022889 34.67800 86.61347 

1994/M08 2.118222 36.62500 73.13915 

1994/M09 2.364250 39.86200 150.2320 

1994/M10 3.065375 41.28000 435.5694 

1994/M11 3.144000 43.35400 414.1185 

1994/M12 3.388222 48.00000 524.2716 

1995/M01 3.836286 44.00000 614.0744 

1995/M02 4.214750 47.60000 251.1959 

1995/M03 4.721000 49.90000 177.2215 

1995/M04 5.024125 57.30000 166.0859 

1995/M05 5.053857 64.00000 148.9347 

1995/M06 4.724556 73.70000 116.7474 

1995/M07 4.522500 81.60000 87.95503 

1995/M08 4.415000 86.10000 71.33174 

1995/M09 4.471556 89.30000 68.39968 

1995/M10 4.501250 90.70000 74.29433 

1995/M11 4.539000 95.40000 70.06107 

1995/M12 4.619750 103.8000 46.15219 

 

Πηγή : Russian European Centre for Economic Policy 
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Αποτελέσµατα ελέγχου µοναδιαίων ριζών για τις µεταβλητές του υποδείγµατος  
 
 
 
Πίνακας 5.2: Αποτελέσµατα DF τεστ για την ισοτιµία 

Null Hypothesis: S has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.202887  0.0272 

Test critical values: 1% level  -3.605593  
 5% level  -2.936942  
 10% level  -2.606857  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

  
     

 

 

 

Πίνακας 5.3: Αποτελέσµατα DF τεστ για την προσφορά χρήµατος 

Null Hypothesis: M1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.300223  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.592462  
 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Πίνακας 5.4: Αποτελέσµατα DF τεστ για τον πληθωρισµό 
 
Null Hypothesis: ANNINFLATION has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Fixed)   

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.730221  0.0067 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Η περίπτωση της Ρουμανίας 
 

Πίνακας 5.5: Στατιστικά στοιχεία για την περίπτωση της Ρουµανίας 

Έτος/Μήνας 

Συναλλαγµατική ισοτιµία  

S 

(Σε Λέι ανά δολάριο) 

Νοµισµατική βάση 

Μ1 

(σε δις. Λέι) 

Ετησιοπ.  πληθωρισµός        

π 

1991/M01 0.003400 24.49000 NA 

1991/M02 0.003500 26.80000 NA 

1991/M03 0.003600 23.78000 NA 

1991/M04 0.006000 23.51000 NA 

1991/M05 0.006000 27.34000 NA 

1991/M06 0.006100 26.72000 NA 

1991/M07 0.006200 29.87000 NA 

1991/M08 0.006100 30.31000 NA 

1991/M09 0.006100 30.94000 NA 

1991/M10 0.006000 37.27000 252.6000 

1991/M11 0.020200 51.31000 216.8600 

1991/M12 0.018600 69.66000 222.8000 

1992/M01 0.019500 77.43000 235.9900 

1992/M02 0.019800 75.18000 269.0300 

1992/M03 0.019800 78.65000 264.3600 

1992/M04 0.019800 77.73000 201.4900 

1992/M05 0.022400 78.03000 221.6400 

1992/M06 0.026100 76.37000 228.8700 

1992/M07 0.034900 78.21000 209.9000 

1992/M08 0.037500 85.95000 188.1700 

1992/M09 0.040400 95.19000 195.7100 

1992/M10 0.043000 91.24000 193.5300 

1992/M11 0.043000 97.81000 200.5100 

1992/M12 0.043300 102.8200 199.2100 

1993/M01 0.047000 99.52000 179.1800 

1993/M02 0.051100 101.6700 157.0500 

1993/M03 0.058600 111.1500 166.5400 

1993/M04 0.060400 124.6800 180.0900 

1993/M05 0.062100 125.2500 225.8800 

1993/M06 0.068800 137.0300 229.7000 

1993/M07 0.076900 149.9700 261.7000 

1993/M08 0.080900 162.8300 287.7700 

1993/M09 0.087000 182.0200 290.5900 

1993/M10 0.098500 190.1100 314.6200 

1993/M11 0.106800 193.2000 316.9700 

1993/M12 0.114100 223.1300 295.4800 

1994/M01 0.138700 192.4200 272.0200 
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1994/M02 0.149400 212.6600 263.9600 

1994/M03 0.160100 213.2900 261.2100 

1994/M04 0.167100 227.7100 248.1300 

1994/M05 0.165700 237.5300 180.1800 

1994/M06 0.166700 267.0100 172.4700 

1994/M07 0.168600 297.5900 144.5300 

1994/M08 0.168800 319.2500 124.5700 

1994/M09 0.172700 332.0800 110.4000 

1994/M10 0.175300 353.7600 88.83000 

1994/M11 0.175700 377.7700 70.10000 

1994/M12 0.177400 453.4200 61.77000 

1995/Μ01 0.177600 399.8200 50.64000 

1995/Μ02 0.179900 384.6900 40.30000 
 

Πηγή : The Vienna Institute for International Economic Studies  
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Αποτελέσµατα ελέγχου µοναδιαίων ριζών για τις µεταβλητές του υποδείγµατος  
 
 

Πίνακας 5.6: Αποτελέσµατα DF τεστ για την ισοτιµία 

Null Hypothesis: LOGS has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.195882  0.0274 

Test critical values: 1% level  -3.600987  
 5% level  -2.935001  
 10% level  -2.605836  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

 

 

Πίνακας 5.6: Αποτελέσµατα DF τεστ για την προσφορά χρήµατος 

Null Hypothesis: M1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.155424  0.9368 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values  
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Πίνακας 5.7 : Αποτελέσµατα DF τεστ για τις πρώτες διαφορές της προσφοράς χρήµατος 

 
Null Hypothesis: DM1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.239074  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Πίνακας 5.8: Αποτελέσµατα DF τεστ για τον πληθωρισµό 

Null Hypothesis: P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.472052  0.8855 

Test critical values: 1% level  -3.621023  
 5% level  -2.943427  
 10% level  -2.610263  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Πίνακας 5.9: Αποτελέσµατα DF τεστ για τις πρώτες διαφορές του πληθωρισµού 

Null Hypothesis: D(P) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.745204  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.621023  
 5% level  -2.943427  
 10% level  -2.610263  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 

  
 

 

 

 

Πίνακας 5.10: Αποτελέσµατα DF τεστ για τα κατάλοιπα της εκτίµησης 

Null Hypothesis: RESIDS has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.053902  0.0389 

Test critical values: 1% level  -3.615588  
 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Η περίπτωση της Τουρκίας 
 

Πίνακας 5.11: Στατιστικά στοιχεία για την περίπτωση της Τουρκίας 

Έτος 

Συναλλαγµατική ισοτιµία  

S 

(Σε νέες τουρικές Λίρες ανά 
δολάριο) 

Νοµισµατική βάση 

Μ1 

(σε εκατ.Νέες Τουρκ. 
Λίρες) 

Πληθωρισµός        

π 

1980 0.000100 NA 110.1700 
1981 0.000100 NA 36.58000 
1982 0.000158 NA 30.84000 
1983 0.000217 NA 31.40000 
1984 0.000350 NA 23.38000 
1985 0.000508 NA 40.96000 
1986 0.000683 5.000000 34.62000 
1987 0.000867 9.000000 38.85000 
1988 0.001417 11.00000 73.67000 
1989 0.002117 20.00000 63.27000 
1990 0.002608 31.00000 60.31000 
1991 0.004158 47.00000 65.97000 
1992 0.006858 78.00000 70.07000 
1993 0.010967 129.0000 66.10000 
1994 0.029792 231.0000 106.2600 
1995 0.045733 388.0000 88.11000 
1996 0.081275 897.0000 80.35000 
1997 0.151592 1581.000 85.73000 
1998 0.260475 2562.000 84.64000 
1999 0.418983 4681.000 64.87000 
2000 0.624333 7549.000 54.92000 
2001 1.228267 11369.00 54.40000 
2002 1.512342 15828.00 44.96000 
2003 1.502542 23014.00 25.30000 
2004 1.425992 28793.00 10.58000 
2005 1.341292 61991.00 10.14000 
2006 1.429967 71771.00 10.51000 
2007 1.299917 76351.00 8.760000 
2008 1.298775 85476.00 10.44000 

 

Πηγή : International Monetary Fund, International Statistical Yearbook  
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Αποτελέσµατα ελέγχου µοναδιαίων ριζών στις µεταβλητές του υποδείγµατος 
 

Πίνακας 5.12: Αποτελέσµατα DF τεστ για την ισοτιµία 

Null Hypothesis: S has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.973046  0.2961 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Πίνακας 5.13: Αποτελέσµατα DF τεστ για τις πρώτες διαφορές της ισοτιµίας 

Null Hypothesis: D(S) has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.620204  0.1014 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Πίνακας 5.14: Αποτελέσµατα DF τεστ για τις δεύτερες διαφορές της ισοτιµίας 

Null Hypothesis: D(S,2) has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.386656  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Πίνακας 5.15: Αποτελέσµατα DF τεστ για την προσφορά χρήµατος 

Null Hypothesis: M1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.994445  0.2869 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
  
  Πίνακας 5.16: Αποτελέσµατα DF τεστ για τις πρώτες διαφορές της προσφοράς χρήµατος 

Null Hypothesis: D(M1) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.368281  0.0243 

Test critical values: 1% level  -3.788030  
 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
                

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.17: Αποτελέσµατα DF τεστ για τον πληθωρισµό 

Null Hypothesis: P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.553574  0.4819 

Test critical values: 1% level  -3.920350  
 5% level  -3.065585  
 10% level  -2.673459  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Πίνακας 5.18: Αποτελέσµατα DF τεστ για τις πρώτες διαφορές του πληθωρισµού 

Null Hypothesis: D(P) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.088108  0.0157 

Test critical values: 1% level  -4.420595  
 5% level  -3.259808  
 10% level  -2.771129  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

 

 

Πίνακας 5.19: Αποτελέσµατα DF τεστ για τα κατάλοιπα της εκτίµησης 

Null Hypothesis: RESIDS has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.160969  0.0069 

Test critical values: 1% level  -3.959148  
 5% level  -3.081002  
 10% level  -2.681330  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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