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Πξόινγνο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη νηθνλνκνιφγνη θαη νη νηθνλνκέηξεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δήηεζε ρξήκαηνο. Σν δήηεκα απηφ απνηειεί 

ζέκα ζπγθξνχζεσλ θαη εξεπλψλ, θαζψο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο πνπ 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε. 

Ζ ζεσξία ηνπ Keynes (1971) πνπ – ζσζηά ή ιαλζαζκέλα – ηνλίδεη πσο ην ρξήκα 

δελ έρεη θαη ηφζν κεγάιε ζεκαζία, απνηέιεζε ην εθαιηήξην, ψζηε λα μεθηλήζνπλ νη 

κειέηεο γηα ην θαηά πφζν θαη απφ πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη ην ρξήκα. Έθηνηε 

αλέθπςαλ πνιιέο ζεσξίεο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ ρξήκαηνο. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ απηψλ έρνπλ απνηειέζεη ην επίθεληξν ησλ κειεηψλ θαη 

δηαθσληψλ ησλ επηζηεκφλσλ. 

ε εκπεηξηθφ επίπεδν είλαη απνδεθηφ πσο ε δήηεζε ρξήκαηνο εμαξηάηαη απφ κία 

ζεηξά επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα (κεηαβιεηήο 

θιίκαθαο) θαη νη κεηαβιεηέο ελαιιαθηηθνχ θφζηνπο (Mackinnon θαη Milbourne, 

1984), ησλ νπνίσλ ε επηινγή βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηηο ππνζέζεηο πνπ 

εμεηάδνληαη. (Apostolos Serletis, 2007) 

Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο ρξήκαηνο είλαη ζαλ ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα, ην «αγαζφ» είλαη άλεζε πνπ καο 

πξνζδίδεη ε παξαθξάηεζε πξαγκαηηθψλ ρξεκαηηθψλ δηαζέζηκσλ. Τςειφηεξν 

εηζφδεκα ζεκαίλεη πςειφηεξε δήηεζε γηα πξαγκαηηθά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
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Δπραξηζηίεο 
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δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θ. Νηθφιαν Γξηηζάθε, γηα ηελ πνιχηηκε 

επηζηεκνληθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο, θαζψο 

θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημε πξνο ην πξφζσπφ κνπ. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί κία εκπεηξηθή κειέηε ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο γηα ηηο 

ρψξεο ηεο Λεηνλία θαη Ληζνπαλίαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, γηα ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σα κεληαία ζηνηρεία πνπ κειεηψληαη πξνέξρνληαη απφ 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (International Monetary Fund – IMF) θαη 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. (βι. 

Παξάξηεκα) 

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ρψξα ηεο Λεηνλία αθνξά ζηελ πεξίνδν απφ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003 σο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ελψ ηα αληίζηνηρα κεληαία ζηνηρεία 

γηα ηε Ληζνπαλία αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν απφ ην Μάξηην ηνπ 2004, σο θαη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2010. Σν ζηαηηζηηθφ παθέην Eviews 5, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο, ελψ γίλνληαη θαη αλαθνξέο ζε πξνγελέζηεξεο 

κειέηεο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο θαη ζηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα ηε Λεηνλία θαη ηε 

Ληζνπαλία, ελψ αλαθέξνληαη θαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζθηαγξαθνχλ ηελ νηθνλία ηεο 

θάζε ρψξαο μερσξηζηά. Αθνινπζεί, ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο γίλνληαη θαη αλαθνξέο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο πνπ 

επηθξάηεζαλ γηα ηε δήηεζε ρξήκαηνο, κε έκθαζε ζηε ζεσξία ηνπ Keynes, πνπ 

απνηέιεζε θαη ηε βάζε γηα ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κέζσ ηνπ Eviews, κε ηε κέζνδν ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Δλψ γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο γηα ηνπο ειέγρνπο ζηαζηκφηεηαο (κνλαδηαία ξίδα) 

[Κεθάιαην 5], ζπλνινθιήξσζεο [Κεθάιαην 6] θαη αηηηφηεηαο [Κεθάιαην 7]. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ, ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κειεηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα, 

ελψ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ ππάξρνπλ παξαπνκπέο πξνο ην Παξάξηεκα, 

ρξήζηκα ζηνηρεία θαη γξαθήκαηα. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Εήηεζε ρξήκαηνο, ηαζεξφηεηα, πλνινθιήξσζε, Αηηηφηεηα
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Abstract 

Predicting a stable money demand function is one of the key elements of monetary 

policy. The concept of this paper has to do with the empirical study of the function of 

money demand for Letonia and Lithouania. It is conducted on behalf of the University 

of Macedonia, specifically for the department of Master of Science in Applied 

Informatics.  

The elements studied in this paper derive from the International Monetary Fund 

(IMF) and EViews 5.1 is the current  statistical package that has been used. The data 

for Letonia and Lithuania regard the period from July 2003 to June 2010 and March 

2004 to June 2010, in correspondence. 

The theoretical background of this paper is explained in the first chapter, while 

previous researches are reported in the second chapter. The analysis of the 

participating variables can be found in the third chapter, along with some of the most 

important approaches for the issue of money demand theory, mostly based on Keynes 

basic theory. 

Descriptive statistics are shown next, while Stationarity, Cointegration, Causality 

and the results of the employment of the Vector Error Correction Model (VECM) are 

emphasized in the following chapters. 

The results for this study, that are concentrated in the last chapter, indicate that 

there is no long – run or short – run relationship among any of the variables studied in 

this paper. 

 

Key Words : Money demand, stationarity, Cointegration, Causality 
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Κεθάιαην 1 

1.1 Εήηεζε Υξήκαηνο – Μία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

Εήηεζε ρξήκαηνο είλαη επηζπκία δηαηήξεζεο ηνπ ρξήκαηνο ζε κεηξεηά ή 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. χκθσλα κε ηνλ Keynes ηα άηνκα δεηνχλ ρξήκα γηα 

παξαθξάηεζε κε ηε κνξθή ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ, γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο :  

 πλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο (transaction purposes). 

 Λφγνπο πξνθχιαμεο (precautionary purposes). 

 Λφγνπο θεξδνζθνπηθνχο (speculative purposes). 

Γεληθά, ε δήηεζε ρξήκαηνο απμάλεηαη καδί κε ηα επίπεδα ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηνπ θαη κεηψλεηαη κε ην νλνκαζηηθφ επηηφθην. Ζ δήηεζε γηα πραγμαηικούς 

ιζολογιζμούς νξίδεηαη σο ην πνζφ ηνπ ρξήκαηνο πνπ απαηηείηαη πξνο ην επίπεδν ηεο 

ηηκήο. Γηα δνζκέλε ρξεκαηηθή πξνκήζεηα ε ζέζε ησλ επηηνθίσλ ζπκπίπηεη ζην ζεκείν 

φπνπ ε δήηεζε ρξήκαηνο είλαη ίζε κε ην ρξεκαηηθφ απφζεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

θακπχιε LM. (wikipedia, 2010) 

Ζ θακπχιε LM θαζνξίδεη ηε ζπλαξηεζηαθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηηκήο 

επηηνθίνπ θαη επηπέδνπ εηζνδήκαηνο, ηέηνηα ψζηε ε ηθαλνπνίεζή ηεο λα εμαζθαιίδεη 

ηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο κε ηελ πξνηίκεζε ξεπζηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο LM – θακπχιεο είλαη L(r, Y) = M, φπνπ Y: 

ην επίπεδν εηζνδήκαηνο, r: επηηφθην, M: πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη απεηθνλίδεηαη 

παξαθάησ. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κία Κεληξηθή Σξάπεδα 

δηεθπεξαηψλεη ηε λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή. 

Οη φξνη θαηά ηνπο νπνίνπο ε θακπχιε LM γίλεηαη επίπεδε, έηζη ψζηε νη απμήζεηο 

ζηα ρξεκαηηθά απνζέκαηα λα κελ έρνπλ θαλέλα απνηέιεζκα (παγίδα ξεπζηφηεηαο), 

έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεσξία ηνπ Keynes. 

Μία γλσζηή θαη πνιπρξεζηκνπνηνχκελε ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο κπνξεί 

λα είλαη ηεο κνξθήο : 
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Όπνπ είλαη ην νλνκαζηηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δεηείηαη, P είλαη ην επίπεδν 

ηηκψλ, R είλαη ην νλνκαζηηθφ επηηφθην θαη Y είλαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη L 

είλαη ε πξαγκαηηθή δήηεζε ρξήκαηνο. Μία άιιε νλνκαζία ηεο ζπλάξηεζεο L(R, Y) 

είλαη «ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο ξεπζηφηεηαο» (liquidity preference function). 

 

1.2 Οηθνλνκηθή ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ 

 1.2.1 Ηζηνξία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Λεηνλίαο 

Έπεηηα απφ αηψλεο Γεξκαληθήο θαηνρήο θαη κεηά απφ έλαλ πφιεκν αλεμαξηεζίαο, 

ε Λεηνλία ρξεζηκνπνίεζε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε σο έλα ζεκαληηθφ θέληξν 

εκπνξεπκάησλ θαη αληαιιαγψλ. Ζ βηνκεραλία ηεο ηθαλνπνηνχζε ηελ εζσηεξηθή ηεο 

αγνξά, ελψ ε μπιεία, ην ραξηί θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα ηεο απνηεινχζαλ ηηο θχξην 

εμαγσγηθφ ηεο φγθν. Αληηζέησο ε Ρσζηθή θαη νβηεηηθή θαηνρή πξνζπάζεζαλ λα 

ππνηάμνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο Λεηνλίαο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθεινο ησλ 

δηθψλ ηνπο εζσηεξηθψλ βηνκεραληθψλ αλαγθψλ. Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

απειεπζέξσζήο ηεο ε Λεηνλία πξνρψξεζε ζε ζηνρεπκέλεο αιιαγέο ηεο εκπνξηθήο 

ηεο δξάζεο. Σν πξψην λφκηζκα ηεο ρψξαο, ην Λαη, εκθαλίζηεθε ην 1993 θαη 

παξέκεηλε ζηαζεξφ, ή εθηηκεηαίν, απέλαληη ζηηο κεγάιεο παγθφζκηεο ηζνηηκίεο. Σν 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ. – International Monetary Fund – IMF) 

ζεκεηψλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Λεηνλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη απφ 

ηεο θαιχηεξεο ησλ λενεηζαρζέλησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ. Δ.). Σν 

πξαγκαηηθφ εγρψξην αθαζάξηζην πξντφλ (real GDP) έρεη απμεζεί πάλσ απφ ην 50% 

ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1995, ελψ ν πιεζσξηζκφ παξακέλεη ζε επίπεδα θάησ ηνπ 

3% απφ ην 1998. Ζ θπβέξλεζε αλακέλεη εηήζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο 6% θαηά κέζν 

φξν. Παξάιιεια, ην ηξέρνλ έιιεηκκα ηεο ρψξαο (ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 7 σο 10% 

ηα ηειεπηαία ρξφληα) παξακέλεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηξσηά ηεο ζεκεία. Δπηπιένλ, 

ε θπζηθή αμηνπηζηία ηεο πεξηνξίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2002, φηαλ ην έιιεηκκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθηαζε ζην 2.7% ηνπ GDP, πνιχ πην πάλσ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

θπβέξλεζεο. Παξ’ φια απηά, νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα βειηίσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαηαπνιέκεζε ηεο «καχξεο» νηθνλνκίαο θαη ε 
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νινθιήξσζε ελφο ζθιεξνχ πξνυπνινγηζκνχ, νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο ηνπ 2003. 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ζηε Λεηνλία έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί. Οπζηαζηηθά, φιεο νη 

κέρξη πξηλ κηθξέο ή κεγάιεο εηαηξίεο έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί, αθήλνληαο ζε θξαηηθά 

ρέξηα ηελ επηρείξεζε δεκφζηαο σθέιεηαο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο θαη ην ηαρπδξνκηθφ ζχζηεκα, φπσο επίζεο θαη θξαηηθά κεξίδηα πνπ είλαη 

θαηαλεκεκέλα ζε δηάθνξεο επαίζζεηεο πνιηηηθέο επηρεηξήζεηο. Παξά ηελ έιιεηςε 

δηαθάλεηαο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη κεγάιεο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, νη πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο πνπ έγηλαλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε νδήγεζαλ ζε έλαλ δπλακηθφ θαη απνδνηηθφ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ην 70% ηνπ GDP ηεο Λεηνλίαο γηα ην 2002. 

Οη μέλεο επελδχζεηο δηαηεξνχληαη ζε πςειά επίπεδα, θαζψο ηφζν ε Γπηηθνί φζν 

θαη νη Αλαηνιηθνί επελδπηέο πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ εξείζκαηα ζην θαηλνχξην 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ζηαζεξφ 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Λεηνλίαο, ηελ θεληξηθή ηεο ηνπνζεζία ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θαη ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αλαπαξηζηψληαο ην 7.1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ μέλνπ επελδπηηθνχ θφζκνπ, ην ρξεκαηηζηήξην FDI ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ παξέκεηλε ζηα $184 εθαηνκκχξηα ζην ηέινο ηνπ 2002. Σν ίδην έηνο, ηα 

ακεξηθάληθα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο αληηζηνηρνχζαλ ζην 1.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Λεηνλίαο, ελψ νη εμαγσγέο πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 4.2% ηνπ ζπλφινπ ηνπο. Ζ Λεηνλία είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Αγνξάο απφ ην 1999. Έρεη ππνγξάςεη κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζπλζήθεο γηα ηηο επελδχζεηο, ηελ αγνξά, ηελ πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηελ απνθπγή δηπιαζηαζκνχ ηεο θνξνινγίαο. 

Μαθξνρξφληα, ε ζπλερψο απμαλφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Λεηνλίαο, ζα 

εμαξηάηαη απφ πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ επίηεπμε κείσζεο ηεο δηαθζνξάο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξέρεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε. (Background Notes on Countries of the World, 2004) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Λεηνλία έρεη εθαξκφζεη πνιιέο ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο 

επηρεηξήζεηο (θαηαηάζζεηαη 27
ε
 παγθνζκίσο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ησλ Δπηρεηξήζεσλ – World 



ηαζεξφηεηα ζηε Εήηεζε Υξήκαηνο : Μία εκπεηξηθή έξεπλα γηα Λεηνλία θαη Ληζνπαλία – 

Κνχζηα Γήκεηξα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 2011 13 

Bank Doing Business έξεπλα 2010). Οη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε θφξνπο 

θαη επηρεηξήζεηο πνπ θιείλνπλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2005/2006, έγηλε επθνιφηεξε ε 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θηεξίσλ θαη κεηψζεθαλ νη 

άδεηεο. Δπηπιένλ ε Λεηνλία αλέπηπμε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπκπιήξσζεο 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη βειηίσζε ηε λνκνζεζία πεξί ρξενθνπίαο κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο δηαθζνξάο. 

ε απάληεζε ηεο θξίζεο, ηα επίπεδα ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Foreign Direct Investment – FDI) ζηέξεπζαλ, φκσο ηα επίπεδα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

ηνπ FDI παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε πςειά επίπεδα, ζαλ απνηέιεζκα ηνπ πςεινχ 

αξηζκνχ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ Γχζε θαη Αλαηνιή ιφγσ ηεο έληαμεο 

ηεο Λεηνλίαο ζηελ Δ. Δ.. (traveldocs, 2010) 

 

1.2.2 Ηζηνξία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ληζνπαλίαο 

Ζ νβηεηηθή επνρή έθεξε ζηε Ληζνπαλία έληνλε βηνκεραλνπνίεζε θαη νηθνλνκηθή 

άλζεζε, παξφιν πνπ ηα επίπεδα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε πγεία θαη ηα εξγαηηθά ζέκαηα ρσιαίλνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Ζ αζηηθνπνίεζε απμήζεθε απφ ην 39% πνπ 

βξηζθφηαλ ην 1959 ζην 68% ην 1989. Σελ πεξίνδν 1949 – 52 νη νβηεηηθνί 

θαηήξγεζαλ ηελ ηδησηηθή θαηνρή ηεο γεσξγίαο, απνθηψληαο ζπιινγηθέο θαη θξαηηθέο 

θάξκεο. Ζ παξαγσγή ειαηηψζεθε θαη δελ θαηάθεξε λα επαλέιζεη ζηα επίπεδα πνπ 

βξηζθφηαλ πξηλ απφ ηνλ πφιεκν λσξίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 60. Ζ επίηαζε ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο κέζσ εληαηηθήο ρξήζεο θαξκάθσλ θαη ηεο κεραληθήο ηειηθά 

δηπιαζίαζαλ ηελ παξαγσγή, αιιά δεκηνχξγεζαλ πξφζζεηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα. 

Απηή ε θαηάζηαζε άιιαμε κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο, νπφηε θαη ε παξαγσγή πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ηηο θάξκεο κεηψζεθε ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ. 

Οη ππνδνκέο ησλ κεηαθνξψλ πνπ «θιεξνλφκεζαλ» κεηά ην ηέινο ηεο νβηεηηθήο 

πεξηφδνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιά επίπεδα απφ ηφηε. Ζ 

Ληζνπαλία δηαζέηεη έλα ιηκάλη δίρσο πάγν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ πινίσλ (ferry 

boats) ζε Γεξκαλία, νπεδία θαη ιηκάληα ηεο Γαλίαο. Τπάξρνπλ ζε ιεηηνπξγία 

εκπνξηθνί ζηαζκνί αεξνκεηαθνξψλ κε πξνγξακκαηηζκέλεο δηεζλείο παξερφκελεο 
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ππεξεζίεο ζην Βίιληνπο, ην Κάνπλαο θαη ηελ Κιαίπεδα. Σν νδηθφ δίθηπν είλαη θαιφ. 

Οη ππεξεζίεο ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Πνισλία βειηηψζεθαλ πνιχ κεηά ηελ Δπξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Οη ηειεπηθνηλσλίεο επίζεο έρνπλ βειηησζεί πνιχ κεηά ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο, σο απνηέιεζκα ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο πνπ αθνινχζεζε. Ο 

Δζληθφο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Ληζνπαλίαο θαηείρε ην κνλνπψιην ζηελ 

αγνξά κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2002, αιιά ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξίεο 

θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Ζ νηθνλνκία ηεο αλεμάξηεηεο Ληζνπαλίαο είρε αξγή εθθίλεζε, θαζψο νη 

δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη αλάπηπμεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζπζηέξεζαλ ηε 

κεηάβαζε ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Πεξί ην 1998, ε νηθνλνκία ηεο επηβίσζε απφ ηα 

ρξφληα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηα αιιεπάιιεια «πηζσγπξίζκαηα», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κίαο ηξαπεδηθήο θξίζεο, θαη έκνηαδε λα ηζνξξνπεί ζε 

ζηέξεεο βάζεηο. Όκσο, ε θαηάξξεπζε ηνπ Ρψζηθνπ ξνπβιίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998 

πξνθάιεζε ζνθ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη αξλεηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ απφ ηε Ρσζία πξνο ηε Γχζε. Μεηά ηελ θξίζε πνπ 

ππέζηε ην ξνχβιη, ε ζπγθέληξσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Ληζνπαλίαο ζηξάθεθε απφ ηελ 

Αλαηνιή ζηε Γχζε. Σν 1997, νη εμαγσγέο ζε πξψελ νβηεηηθέο ρψξεο απνηεινχζαλ 

ην 45% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ληζνπαλίαο. Σν 2005 νη εμαγσγέο πξνο ηελ 

Αλαηνιή (Κνηλνπνιηηεία ησλ Αλεμάξηεησλ Υσξψλ – Commonwealth of Independent 

States – CIS) απνηεινχζαλ ην 18% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ν αξηζκφο ησλ εμαγσγψλ ζε 

ρψξεο ηεο Δ. Δ. ησλ 25 αλεξρφηαλ ζην 65%. Ζ θπβέξλεζε ηνπ 1999, κε πξσζππνπξγφ 

ηνλ Kubilius, θαηάθεξε λα ειέγμεη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα κέζα ηεο 

θξίζεο, θαη έηζη φιεο νη επφκελεο θπβεξλήζεηο αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε 

ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σν ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ αξθεηά θαιά φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία ηεο 

Ληζνπαλίαο. Σν 2005, ην GDP ηεο ρψξαο απμήζεθε θαηά 7.5% μεπεξλψληαο θάζε 

πξνζδνθία. Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηέιεζε ηνλ νδεγφ ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ ζπλεηζθνξά εζσηεξηθψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ηνκέσλ ηεο αγνξάο, 

εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ αθνινχζεζαλ απμεηηθή πνξεία. Ζ αλάπηπμε ην 

2005 ήηαλ ηζρπξφηεξε ζηηο θαηαζθεπέο, ηηο ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαη ζηε 

ειαθξηά βηνκεραλία. Ο πιεζσξηζκφο είρε πεξηνξηζηεί, ε αλάπηπμε ηνπ GDP ήηαλ 

δπλακηθή θαη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο παξέκεηλε ζην 1.5% 
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γηα ην 2005. Ζ Ληζνπαλία ζπλερψο ελαξκνλίδεηαη κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Δ. Δ.. Σα κεηνλεθηήκαηα ζπλερίδνπλ λα εληνπίδνληαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηε δνκηθή θαη αγξνηηθή αλαδηνξγάλσζε. Ζ Ληζνπαλία 

άιιαμε ην αξρηθφ ηεο λφκηζκα, ηα ιίηαο, ζε επξψ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002 κε 

ηζνηηκία LTL 3.4528 γηα 1 €. 

Ζ Ληζνπαλία ηδησηηθνπνίεζε ζρεδφλ φιεο ηηο πξψελ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν 

70% ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο παξαγσγήο νθείιεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ζπκκεηνρή 

ππαιιήισλ ζησλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεξβαίλεη ην 72%. Ζ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ην 2001, κε ην 89% ηνπ 

ηνκέα απηνχ λα είλαη ειεγρφκελν απφ μέλα – θπξίσο θαλδηλαβηθά – θεθάιαηα. Ζ 

θπβέξλεζε νινθιήξσζε επίζεο ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ εζληθνχ αεξίνπ 

θαη ελέξγεηαο, "Lietuvos Dujos" (Αέξην Ληζνπαλίαο – Lithuanian Gas) and “Vakaru 

skirstomieji tinklai” (Γπηηθφο Πάξνρνο Ζιεθηξηζκνχ – Western electricity 

distributor). Οη παξαθάησ επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ ζηα ρέξηα ηνπ θξάηνπο Rytu 

skirtomieji tinklai” (Αλαηνιηθφο Πάξνρνο Ζιεθηξηζκνχ – Eastern electricity 

distributor), "Lietuvos Energija" (Δλέξγεηα Ληζνπαλίαο – Lithuanian Energy), θαη 

"Lithuanian Railways" (ηδεξφδξνκνη Ληζνπαλίαο). 

Ο πιεζσξηζκφο έθηαζε ην 2.7% ην 2005. Ο ειάρηζηνο κηζζφο απμήζεθε ην ίδην 

έηνο θαηά $198 ην κήλα, ιίγν πην πάλσ δειαδή απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Ο κέζνο 

κηζζφο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα $464 ην κήλα. 

Οη εμαγσγέο πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλέξρνληαη ζην 4.7% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Ληζνπαληθψλ εμαγσγψλ θαη νη εηζαγσγέο απφ ηηο Ζ. Π. Α. αληηζηνηρνχλ ζην 2% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. Ζ Ληζνπαλία έρεη ζπγθεληξψζεη μέλεο επελδχζεηο (FDI) 

χςνπο $6.8 δηζεθαηνκκπξίσλ. Σν ρξεκαηηζηήξην ησλ Ακεξηθάληθσλ επελδχζεσλ 

αλεξρφηαλ ζηα $300 εθαηνκκχξηα ζηα ηέιε ηνπ 2005, αληηζηνηρψληαο ζην 5% ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ (FDI). Σν έιιεηκκα ηνπ 2005 αλεξρφηαλ ζην 7% ηνπ GDP. 

(Background Notes on Countries of the World, 2006) 

Σν έηνο 2009, ε Ληζνπαλία έγηλε γλσζηή θαη σο ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζπξξίθλσζεο ηνπ ΑΔΠ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Καηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ην ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε 22,4%, θαηαγξάθνληαο ηελ ρεηξφηεξε χθεζε απφ ηελ 
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αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο ην 1990. Σξνκαθηηθνί αξηζκνί απφ θάζε άπνςε, γηα κηα ρψξα 

πνπ ην πεξπζηλφ αληίζηνηρν δηάζηεκα, ε νηθνλνκία είρε αλαπηπρζεί κε ξπζκφ 5,2%.  

Οη θαηξνί πνπ νη δπηηθνί νηθνλνκνιφγνη εθζηαζηάδνληαλ κε ηεο επηδφζεηο ηεο 

Ληζνπαλίαο θαη ησλ άιισλ Βαιηηθψλ ρσξψλ, πνπ γηα θαηξφ ραξαθηεξίδνληαλ 

«ηίγξεηο», ιφγσ ησλ πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμήο θαη ηεο ηαρχηαηεο κεηάβαζήο ηνπο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, αλήθνπλ νξηζηηθά ζην παξειζφλ. 

Παληνχ ππάξρνπλ αλεζπρεηηθά ζεκεία γηα κηα ρψξα, πνπ ε αγνξά έραζε εληειψο 

ηελ ηζνξξνπία ηεο. Μεηά ην "ζθάζηκν ηεο θνχζθαο", φια δείρλνπλ δχζθνια. 

Καηάξξεπζε ηνπ real estate, εμαθάληζε ηεο θζελήο πίζησζεο θαη δξακαηηθή 

πεξηθνπή ηεο δήηεζεο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη αλεξγία πνπ θζάλεη ην 16%. Ζ 

θξίζε πιήηηεη επίζεο ηηο κεηνρέο ζνπεδηθψλ ηξαπεδψλ θπξίσο ηεο SEB θαη ηεο 

Swedbank, ηξάπεδεο κε κεγάιε έθζεζε ζηε Βαιηηθή.  

Όπσο είλαη θπζηθφ, ε θξίζε κεηέξρεηαη ζηελ θνηλσλία κε εθθσθαληηθφ ηξφπν. Σν 

θφζηνο ηεο ζηέγαζεο απμήζεθε θαηά 25% κέζα ζε έλα ρξφλν θαη ηα ηξφθηκα πάλσ 

απφ 20%. Έλα κηθξφ δπάξη δηακέξηζκα ζηε πξσηεχνπζα Βίιληνπο ελνηθηάδεηαη 400-

500 επξψ, φηαλ ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο είλαη 400 επξψ θαη νη ζπληάμεηο δελ 

μεπεξλνχλ ηα 180 επξψ. Ο ππεξδαλεηζκφο κνηάδεη λα εμάληιεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Ληζνπαλίαο θαη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο νδεγνχλ ζε ακεραλία ηνπο νηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο. (theinsider, 2009) 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ληζνπαλίαο πάλησο, επέζηξεςε ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2010 ζε 

ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ Σκήκαηνο 

ηαηηζηηθήο ηεο ρψξαο.  

πγθεθξηκέλα ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηεο ρψξαο επεθηάζεθε θαηά 1,1% ζε 

ζρέζε κε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009 θαη 6,6% ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν. 

Οηθνλνκνιφγνη αλέκελαλ ε ιηζνπαληθή νηθνλνκία λα παξνπζίαζε ζπξξίθλσζε θαηά 

1% ζην έηνο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο SEB.  

Ζ Ληζνπαλία, καδί κε ηελ Δζζνλία θαη ηε Λεηνλία, πξνρσξά ζε αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο έπεηηα απφ ρξφληα άλζεζεο πνπ ηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ πηζησηηθή 

επέθηαζε ε νπνία ηειείσζε κε ηελ παγθφζκηα θξίζε. Σν 2009, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο 
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ζπξξηθλψζεθε 15%. Νσξίηεξα εληφο ηνπ κήλα, ε βνπιή ηεο ρψξαο ελέθξηλε έλα λέν 

παθέην κέηξσλ κεηψλνληαο ηηο απνδνρέο ηεο γνληθήο άδεηαο.  

Σν ηκήκα ζηαηηζηηθήο πξνρψξεζε επίζεο ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΑΔΠ 

γηα ην πξψην ηξίκελν ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπξξηθλψζεθε θαηά 2,8% ζην έηνο. 

(capital, 2010) 



ηαζεξφηεηα ζηε Εήηεζε Υξήκαηνο : Μία εκπεηξηθή έξεπλα γηα Λεηνλία θαη Ληζνπαλία – 

Κνχζηα Γήκεηξα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 2011 18 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Bureau of European and Eurasian Affairs (2004), Background Notes on 

Countries of the World: Republic of Latvia, p1-10 

 

 Bureau of European and Eurasian Affairs (2006), Background Notes on 

Countries of the World: Republic of Lithuania, p1-9 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Demand_for_money 

[Accessed 17 November 2010] 

 http://www.traveldocs.com/lv/economy.htm 

[Accessed 29 November 2010] 

 http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4

58:-h-lr-lr&catid=52:world&Itemid=79 

[Accessed 29 November 2010] 

 

 http://www.capital.gr/markets.asp?id=1019349 

[Accessed 29 November 2010] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demand_for_money
http://www.traveldocs.com/lv/economy.htm
http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=458:-h-lr-lr&catid=52:world&Itemid=79
http://www.theinsider.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=458:-h-lr-lr&catid=52:world&Itemid=79
http://www.capital.gr/markets.asp?id=1019349


ηαζεξφηεηα ζηε Εήηεζε Υξήκαηνο : Μία εκπεηξηθή έξεπλα γηα Λεηνλία θαη Ληζνπαλία – 

Κνχζηα Γήκεηξα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 2011 19 

Κεθάιαην 2 

2.1 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε 

2.1.1 Πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα ηε δήηεζε ρξήκαηνο ζε Λεηνλία θαη 

Ληζνπαλία 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο γηα ηε δήηεζε ρξήκαηνο ζηε Λεηνλία έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Tillers (2004) θαη πην πξφζθαηα απφ ηνπο Dreger, Reimers 

θαη Roffia (2007) θαη Boriss Siliverstovs (2008). ηελ πξψηε εξγαζία ππνινγίδεηαη ε 

δήηεζε ρξήκαηνο γηα ηε Λεηνλία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα έηε 1996 σο θαη 2003. 

Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη θαηά 

πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ κνλάδα βάζεο, θαζψο θαη φηη ε ειαζηηθφηεηα ησλ 

επηηνθίσλ δε δηαθέξεη πνιχ απφ ην κεδέλ. Ζ έξεπλα ησλ Dreger, Reimers θαη Roffia 

(2007) δελ έρεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε δήηεζε ρξήκαηνο δε ζρεηίδεηαη θαζφινπ κε αιιαγέο ζηα επηηφθηα 

θαη απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρεη γίλεη ζσζηφο νξηζκφο ηνπ κνληέινπ 

απφ ηελ αξρή. Δπηπιένλ, νη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο ρξήκαηνο δείρλεη πσο δελ είλαη ζηαζεξνί. Ζ 

θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο έξεπλαο ησλ Dreger, Reimers θαη Roffia (2007) έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη έθαλαλ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζπλνινθιήξσζεο κε πίλαθεο κε ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ζπλαξηήζεσλ δήηεζεο ρξήκαηνο γηα κεγάια δηαζηήκαηα (long run) γηα ηα 

δέθα λέα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Λεηνλίαο. 

ηελ πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ν Dreger et al. (2007) νη θνηλνί ζπληειεζηέο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ δήηεζεο ρξήκαηνο ππνλννχληαη (imposed) ζε φιν ην δείγκα, θάηη ην 

νπνίν είλαη άμην απνξίαο δεδνκέλνπ φηη απηέο νη ρψξεο απνηεινχλ εηεξνγελέο δείγκα. 

Δπηπιένλ ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζπλνινθιήξσζεο κε πίλαθεο νθείιεηαη ζηελ ππφζεζε 

φηη ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα είλαη αλεμάξηεην. Όπσο αλαγλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη νη 

ζπγγξαθείο, απηή ε ππφζεζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξαβηαζηεί ζηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη πσο έηζη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζα είλαη 

δηαζηξεβισκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο πνπ αθνξνχλ ην δείγκα (Banerjee, Marcellino θαη Osbat, 2001; 

Urbain, 2004). Δπηπιένλ, ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ δήηεζεο ρξήκαηνο 

κεγάιεο δηάξθεηαο δελ εληνπίδεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ Dreger et al. (2007). ηελ πην 
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πξφζθαηε έξεπλα κειεηψληαη ζηνηρεία ηεο Λεηνλίαο απφ ην 1996 σο ην 2006 θαη ην 

κνληέιν βαζίδεηαη ζηε κέζνδν δηφξζσζεο ιαζψλ κε απιή ζπλνινθιήξσζε αλάκεζα 

ζηα επίπεδα ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξήκαηνο (real money), ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

(gross domestic product – GDP), ζηα καθξνρξφληα επηηφθηα θαη ζηα επίπεδα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Σν κνληέιν ηθαλνπνηεί θαη ηηο ηξεηο πξνυπνζέζεηο ζηαζεξφηεηαο πνπ 

έρνπλ ζέζεη νη Judd θαη Scadding (1982). Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

καθξνρξφληα ειαζηηθφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα, ελψ ηείλεη λα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα 

πνπ αλαθέξεηαη γεληθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Δπίζεο ζπκπεξαίλεη πσο ε 

ειαζηηθφηεηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ θαη ε εκη – ειαζηηφηεηα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ εκθαλίδνληαη κηθξφηεξα απφ απηά πνπ παξαηεξνχληαη γεληθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο Δπξψπεο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ ζπκθσλνχλ κε απηά ηνπ Dreger et al. 

(2007), φπνπ νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο ρξήκαηνο γηα ηηο δέθα ρψξεο – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κειεηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ζπλνινθιήξσζεο κε πίλαθα, θαη 

καδί απνδεηθλχνπλ φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο ηέηνησλ νηθνλνκηψλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. (Baltic Journal 

of Economics, 2008) 

1
Αλαηξέρνληαο ζε παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο θαη άξζξα ζρεηηθά κε ηε ρψξα ηεο 

Ληζνπαλίαο θαη ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο ρξήκαηνο, αλαθέξνληαη σο κνλαδηθνί 

εξεπλεηέο νη Dreger, Reimers θαη Roffia (2007), νη νπνίνη ζηελ ίδηα κειέηε πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα γηα ηε Λεηνλία, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Ληζνπαλία, σο 

κία απφ ηηο δέθα λέν εηζαρζείζεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα δεδνκέλα 

αθνξνχλ απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1995 σο ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2004 θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηνπο δείθηεο ηηκψλ θαηαλάισζεο (consumer price 

index – CPI), ηξηκεληαία επηηφθηα ηεο αγνξάο ρξήκαηνο, πξαγκαηηθφ εγρψξην 

αθαζάξηζην πξντφλ (real gross domestic product – GDP), δηεπξπκέλν ρξήκα θαη 

κεληαίεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη εμίζνπ ακθηζβεηνχκελα κε 

απηά ηεο Λεηνλίαο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

                                                           
1
 http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp628.pdf 
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Κεθάιαην 3 

3.1 Μνξθέο θαη ηχπνη ρξήκαηνο 

Ννκηζκαηηθή νηθνλνκία είλαη απηή ζηελ νπνία γίλνληαη ζπλαιιαγέο θαη 

ππνγξάθνληαη ζπκβφιαηα, κε φξνπο ρξήκαηνο. Με απηά ηα κέζα νη νηθνλνκηθνί νίθνη 

πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, θαη φπνπ είλαη δπλαηφλ ηελ 

θαηαλνκή πσιήζεσλ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ζε έλαλ θφζκν φπνπ ε γλψζε πνιιψλ 

κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη αβέβαηε.  

Οη ζπλήζεηο ηχπνη ρξήκαηνο είλαη νη εμήο : 

i) Σα θέξκαηα. 

ii) Σα ραξηνλνκίζκαηα. 

iii) Σν ηξαπεδηθό ή ινγηζηηθό ρξήκα. 

Οη παιαηφηεξνη νηθνλνκνιφγνη πίζηεπαλ φηη ην ρξήκα είλαη απιψο έλα κέζν ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη κία κεηξηθή κνλάδα ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ. Απηφ ην ίδην δελ έρεη 

απηνηειή δήηεζε, δηφηη είλαη απιψο δηακεζνιαβεηηθφ κέζν. Απηά πνπ δεηνχληαη θαη 

πξνζθέξνληαη είλαη ηα εκπνξεχκαηα θαη νη ππεξεζίεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηνπο νηθνλνκνιφγνπο απηνχο ην ρξήκα είλαη 

νπδέηεξν θαη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε. Απηή ε 

αληίιεςε φκσο μεπεξάζηεθε απφ λεφηεξεο αληηιήςεηο ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξφλσλ πνπ 

δέρνληαη φηη ην ρξήκα έρεη ηε δηθή ηνπ απηνηειή δήηεζε. 

Σν ρξήκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ηξεηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο. Δίλαη γεληθά 

απνδεθηφ σο ην θχξην κέζν : 

 πλαιιαγώλ. Δδψ ην ρξήκα είλαη απιψο έλα αληαιιαθηηθφ κέζν. 

 ύγθξηζεο αμηώλ. Μέηξν έθθξαζεο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο ησλ αγαζψλ, 

σο θνηλφο παξνλνκαζηήο πξνο ηνλ νπνίν ζπγθξίλνληαη φια ηα αγαζά θαη 

πξνθχπηνπλ έηζη νη αληαιιαθηηθέο ζρέζεηο απηψλ σο πξνο ην αγαζφ πνπ 

ρξεζηκεχεη σο ρξήκα. 

 πζζώξεπζεο πινύηνπ. Σν ρξήκα ρξεζηκεχεη θαη σο κέζν ζπγθέληξσζεο 

απνηακηεπκάησλ θαη πινχηνπ. 
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 Δμόθιεζεο ρξεώλ θαη κεηξηθή κνλάδα πηζησηηθώλ ζπλαιιαγώλ. Μαο 

δίλεηαη, ινηπφλ, ε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε ζπλαιιαγέο φρη κφλν ζην παξφλ, 

αιιά θαη ζην κέιινλ. 

Ζ ζπλνιηθή δηαζέζηκε πνζφηεηα ρξήκαηνο ζε κία νηθνλνκία γηα θάζε ρξήζε 

νλνκάδεηαη «ρξεκαηηθό απόζεκα» - money supply (M). Δπίζεκα νη νξηζκνί ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ην παγθφζκην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα 

είλαη :  

 Μ0: ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 

Μ0 πεξηιακβάλεη ηα απνζέκαηα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη επνκέλσο ην 

Μ0 αλαθέξεηαη θαη σο λνκηζκαηηθή βάζε. 

 ΜΒ: Αλαθέξεηαη σο λνκηζκαηηθή βάζε ή ζπλνιηθφ ζπλάιιαγκα. Απηή 

είλαη ε βάζε απφ ηελ νπνία, δεκηνπξγνχληαη άιιεο κνξθέο ρξήκαηνο θαη 

είλαη παξαδνζηαθά ην πην ξεπζηφ κέζν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο. 

 Μ1: Μ0 + ινγαξηαζκνί φςεσο + ηξερνχκελνη. Πεξηιακβάλεη ην ξεπζηφ 

πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία (λνκίζκαηα θαη ραξηνλνκίζκαηα) καδί κε 

ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. Γελ πεξηιακβάλεη ηα ηξαπεδηθά απνζέκαηα. 

 Μ2: Μ1 + θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ + κεγάιεο θαηαζέζεηο άλσ ησλ 

$100.000. Δθθξάδεη ην ρξήκα θαη ηα «ζηελά ππνθαηάζηαηα» ηνπ 

ρξήκαηνο. Δίλαη κία δηεπξπκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Μ1. Οη 

νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ην Μ2 φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ην ρξήκα πνπ θπθινθνξεί θαη φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

εμεγήζνπλ δηαθνξεηηθέο λνκηζκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο. Σν 

Μ2 είλαη ν νηθνλνκηθφο δείθηεο θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξφβιεςε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Μ3: Μ2 + θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο + θαηαζέζεηο ζε αγνξέο 

επξψ/δνιαξίσλ. Απφ ην 2006, ην Μ3 δελ απνθαιχπηεηαη, νχηε 

δεκνζηεχεηαη ζην θνηλφ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ. Τπάξρνπλ, φκσο, εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη απφ δηάθνξνπο 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο. 
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 ΜΕΜ: Υξήκα κε κεδεληθή «σξηκφηεηα». Μεηξάεη ηα απνζέκαηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ εμαξγπξψλνληαη θαηά 

βνχιεζε. (Κηφρνο Α. Πέηξνο, Παπαληθνιάνπ Γ. Γεψξγηνο, 1990) 

 

3.2 Σχπνη επηηνθίσλ 

Οη δαλεηζηέο ηνπ ρξήκαηνο επσθεινχληαη απφ θάπνηεο ζπλαιιαγέο κε ηνλ 

θαλνληζκφ φηη νη δαλεηζηέο ηνπο ζα ηνπο επηζηξέςνπλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

δήηεζαλ καδί κε κία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλνιηθά ζα ππεξβαίλεη ην αξρηθφ 

πνζφ. Ζ δηαθνξά απηή αλάκεζα ζην πνζφ πνπ δαλείδεηαη θάπνηνο θαη ζε απηφ πνπ 

επηζηξέθεηαη ζην ηέινο είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία επηηφθην. Σν επηηφθην ζε 

θάπνην δάλεην θαζνξίδεηαη απφ έλα πνζνζηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ 

πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηνλ δαλεηζηή. 

Σν ειάρηζην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη ην δεκνθηιέζηεξν αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο 

ησλ επηηνθίσλ. Απηφ ην κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζπλήζσο δίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο 

φηαλ παξέρνπλ κηθξήο δηάξθεηαο δάλεηα ζε κεγάινπο δαλεηζηέο φπσο είλαη νη κεγάιεο 

εηαηξίεο. Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο ην επηηφθην κεηαβάιιεηαη ζπλερψο 

αληαλαθιψληαο έηζη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ επξχηεξε αγνξά. χκθσλα κε 

ηνλ Art DeThomas ζην βηβιίν ηνπ «Financing Your Small Business» ην ειάρηζην 

επηηφθην δαλεηζκνχ έρεη ην ξφιν ηνπ «παηψκαηνο» ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη είλαη ην 

επηηφθην βάζε ζην νπνίν πξνζηίζεληαη ρξεκαηηθά πνζά αλάινγα κε ην πφζν 

απμάλεηαη ε «επηθηλδπλφηεηα» ηνπ θάζε πειάηε. Ο Lawrence W. Tuller ζην βηβιίν 

ηνπ «Finance for Non – Financial Managers and Small Business Owners» 

ππνγξακκίδεη φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπλήζσο απνδίδνπλ ην ειάρηζην επηηφθην 

δαλεηζκνχ ζε κία ζπλάξηεζε θφζηνπο θαη ιεηηνπξγίαο θαη φηη «ζεσξεηηθά, απηφ ην 

θφζηνο, πξνζηηζέκελν ζε έλα ινγηθφ πξνζνδνθφξν φξην, ηζνδπλακεί κε ην ειάρηζην 

επηηφθην δαλεηζκνχ.»
2
 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηνπο 

εμήο παξάγνληεο : 

1. Σν ίδξπκα πνπ πξνζθέξεη ηελ πίζησζε. 

                                                           
2
 http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/Interest-Rates.html 
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2. Σνλ νξγαληζκφ πνπ ιακβάλεη ην δάλεην θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ. 

3. Σα απνζέκαηα πνπ δηαζέηεη θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

(θαηαλάισζε, επελδχζεηο, εξγαζηαθφ θεθάιαην,…). 

4. Σν ρξφλν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηεπξπκέλε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο επηηνθίνπ. 

5. Σελ αξρηθή ειαζηηθφηεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ αθνξά ζην θπκαηλφκελν θαη 

ζηαζεξφ επηηφθην. 

6. Σνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηα πνζά ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ιεηηνπξγίεο. 

7. Σηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζπκθσλείηαη ην δάλεην, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εγγπεηέο θαη νη ππνζήθεο. 

8. Ζ παξνπζία ή ε απνπζία ησλ αγνξψλ γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζπλζεθψλ 

δαλεηζκνχ θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ πιεπξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δαλεηνιεπηηθή ζρέζε. 

Ωο ην θπξηφηεξν δαλεηζηηθφ ίδξπκα ε ηξάπεδα ρξεκαηνδνηεί ηελ πηζησηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία κε δηάθνξνπο ηξφπνπο : 

1. πγθεληξψλνληαο ρξήκαηα απφ θαηαζέζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ 

(πιεξψλνληαο παξάιιεια έλα επηηφθην θαηαζέζεσλ). 

2. Δθδίδνληαο ηηο δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηίηινπο κεηνρψλ επηηνθίσλ. 

3. πλάπηνληαο κηθξήο δηάξθεηαο δάλεηα κε άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

θαηαζέηνληαο ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην. 

4. Με δαλεηζκφ ρξήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ην νπνίν απαηηεί έλα 

επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

Δθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα, έλα επηηφθην «θιεηδί» ζηελ νηθνλνκία πιεξψλεηαη 

απφ Κξαηηθά Οκφινγα. Με φκνην ηξφπν θξαηηθέο θαη δεκφζηεο εηαηξίεο απνθηνχλ 

νκφινγα, εθθξάδνληαο έηζη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ. 

Σφζν ηα θξαηηθά φζν θαη ηα εηαηξηθά νκφινγα κπνξνχλ ζπλερψο λα 

αληαιιάζζνληαη ζηηο θεληξηθέο αγνξέο, θάλνληαο ην απνηειεζκαηηθφ ηνπο επηηφθην 

λα εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή ηηκή ζηελ νπνία αγνξάζηεθε. Σα λνηθνθπξηά επίζεο, 

ιακβάλνπλ επηηφθην γηα ηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπο, πνπ είλαη ζπλήζσο 

πςειφηεξν εάλ επηιέμνπλ λα «κπινθάξνπλ» ηα ρξήκαηά ηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα (απνηακηεπηηθνί ινγαξηαζκνί) θαη ρακειφηεξν αλ πξφθεηηαη γηα 

θπθινθνξνχλ ινγαξηαζκφ. 

ηελ Δηθφλα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ηα φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ.(economicswebinstitute, 2002) 

 

Εικόνα 1  Κινιςεισ που αφοροφν το επιτόκιο 

Πθγι : economicswebinstitute.org 

 

3.3 Θεσξίεο γηα ηε Εήηεζε Υξήκαηνο 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δήηεζε ρξήκαηνο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απάληεζε ζηα παξαθάησ δχν βαζηθά εξσηήκαηα :  

 Γηα πνην ιφγν ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο κηαο νηθνλνκίαο επηζπκνχλ λα 

παξαθξαηήζνπλ ρξήκα ζε κνξθή ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ, ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά ρξενγξάθσλ, πνπ απνθέξνπλ θάπνην 

εηζφδεκα. 

Γειαδή ε παξαθξάηεζε ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ ζπλεπάγεηαη θάπνην θφζηνο. 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο 

ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη επηρεηξήζεηο κηαο νηθνλνκίαο επηζπκνχλ λα 

παξαθξαηήζνπλ κε ηε κνξθή ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο παξαθξάηεζεο ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ, δειαδή ε 

δήηεζε ρξήκαηνο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο (πνζφηεηαο) πξνζθνξάο ρξήκαηνο, 
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απνηεινχλ δχν βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο ρξήκαηνο. Καη’ επέθηαζε, 

νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ρξήκαηνο πξνζδηνξίδνπλ 

θαη ηηο λνκηζκαηηθέο επηδξάζεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα ηζνξξνπίαο. 

(Μπέλνο Δ. Θενθάλεο, 1993) 

 

3.3.1 Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο 

Ζ πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο παξαιιαγέο. 

- Ζ εμίζσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Fisher : , φπνπ : 

 : ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο 

 : ε Σαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, πνπ θαλεξψλεη πφζεο θνξέο θαηά 

κέζν φξν κία ρξεκαηηθή κνλάδα αιιάδεη ρέξηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο 

θνηλσλίαο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ 

 : ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη ζε κία νηθνλνκία ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. (πλήζσο 

αλαθέξεηαη θαη σο Γενικό Επίπεδο ηων Τιμών) 

 : ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ, δειαδή ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο νηθνλνκίαο, ζε κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

- Ζ εμίζσζε ηνπ εηζνδήκαηνο (παξαιιαγή ηεο εμίζσζεο ζπλαιιαγψλ) : 

, φπνπ : 

M : ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο 

V : ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο, δειαδή ε θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αγνξά λέσλ ηειηθψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ παξαγνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ 

P : ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ λέσλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

παξαγνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

Y : ε πνζφηεηα ησλ λέσλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 
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- Ζ εμίζσζε ησλ ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ ηεο ρνιήο ηνπ Cambridge : , 

φπνπ : 

 : ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο 

Y : ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή ην ζχλνιν ησλ παξαγνκέλσλ λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο, πνπ παξάγνληαη ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν 

P : ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ λέσλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

K : αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα (κέξνο) ηνπ εζληθνχ πξντφληνο (εηζνδήκαηνο), ην 

νπνίν ηα άηνκα απνθαζίδνπλ λα παξαθξαηήζνπλ ζε κνξθή ξεπζηψλ 

δηαζέζηκσλ ζε κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Οη ζρέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ απιψο ηαπηφηεηεο θαη φρη 

ζεσξία. Μπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζεσξία κφλν αλ θάλνπκε θάπνηεο ππνζέζεηο, 

απφ ηηο νπνίεο νη πην ζεκαληηθέο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ θιαζζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο 

ήηαλ νη εμήο : 

 Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ρξήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή βξαρπρξφληα. 

 Ζ παξαγσγή ησλ αγαζψλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ 

επίζεο παξακέλεη ζηαζεξή βξαρπρξφληα (εθφζνλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

πιήξε απαζρφιεζε). 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο είλαη φηη : 

Ζ κεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα (πξνζθνξά) ηνπ ρξήκαηνο επεξεάδεη κφλν ην γεληθφ 

επίπεδν ησλ ηηκψλ θαη κάιηζηα θαη’ απφιπηε αλαινγία, δειαδή εάλ δηπιαζηαζηεί ε 

πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο, ηφηε αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ην γεληθφ επίπεδν ησλ 

ηηκψλ. 

Γηα ηνπο θιαζζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο ε παξαθξάηεζε ρξήκαηνο ζε κνξθή 

ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ απφ ηα άηνκα κηαο νηθνλνκίαο γίλεηαη κφλν γηα ζπλαιιαθηηθνχο 

ζθνπνχο. (Μπέλνο Δ. Θενθάλεο, αξαληίδεο Α. ηπιηαλφο, 1993) 
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3.3.2 Κευλζηαλή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο 

Καηά ηνλ Keynes, ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα κηαο νηθνλνκίαο λα 

θξαηήζνπλ ρξήκα ζε κνξθή ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ είλαη ε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ε 

πξνθχιαμε (πξφλνηα) θαη θεξδνζθνπηθνί ιφγνη. 

Βάζεη ησλ θηλήηξσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ν Keynes, φπσο ηνλίδεη ν ίδηνο θαη γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο αλάιπζεο, δηέθξηλε ηξία βαζηθά είδε δήηεζεο ρξήκαηνο : 1) 

γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο, 2) γηα ζθνπνχο θχιαμεο (πξφλνηαο) θαη 3) γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ρξήκαηνο ή φπσο ηελ νλφκαζε ν 

Keynes ε προηίμηζη ρεσζηόηηηας (liquidity preference) απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ηξηψλ παξαπάλσ κνξθψλ δήηεζεο ρξήκαηνο. 

Ο Keynes, θαηέιεμε ζηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Όζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ην εηζφδεκα, ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη θαη ε 

δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο θαη ην αληίζεην ζπκβαίλεη 

φηαλ ην εηζφδεκα κεηψλεηαη. 

 Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

θαη ε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζθνπνχο πξνθχιαμεο (πξφλνηαο). 

 Ζ δήηεζε ρξήκαηνο γηα παξαθξάηεζε ζε κνξθή ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην επίπεδν ηνπ επηηνθίνπ. 

Δδψ αλέιπζε θαη ηελ παγίδα ρεσζηόηηηας (liquidity trap), φπνπ ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (δειαδή 

παγηδεχεηαη), γηαηί ν κεραληζκφο ηνπ επηηνθίνπ εμνπδεηεξψλεηαη. 

εκεηψλνπκε πσο ε πξαγκαηηθά κεγάιε θαηλνηνκία θαη ζα ιέγακε ζεκαληηθή 

πξνζθνξά ηνπ Keynes ζηε ζεσξία ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο ή φπσο ν ίδηνο ηελ 

νλφκαζε, ζηε θεωρία προηίμηζης ρεσζηόηηηας (liquidity preference) είλαη ε εηζαγσγή 

ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλήηξνπ ηεο θεξδνζθνπίαο. (Asimakopulos A., 1993) 
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3.3.3 Μεηαθευλζηαλέο πξνζεγγίζεηο ζηε Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο 

Γηάθνξνη νηθνλνκνιφγνη δηαηχπσζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ εθείλεο ηνπ 

Keynes ζρεηηθά κε ηε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο, γηα ζθνπνχο 

πξνθχιαμεο (πξφλνηαο) θαη θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

πγθεθξηκέλα : 

- Οη Baumol θαη Tobin κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, θαηέιεμαλ 

ζην ίδην ζπκπέξαζκα, φηη δειαδή, ε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαθηηθνχο 

ζθνπνχο είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά επίζεο θαη ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ επηηνθίνπ, εηδηθφηεξα είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ επηηνθίνπ. 

- Οη Whalen θαη Tsiang, κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο (πξφλνηαο) 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην εηζφδεκα, αιιά επίζεο θαη απφ ην επίπεδν ηνπ 

επηηνθίνπ. 

Γίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ρξήκα ν Keynes έγηλε 

έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζηε λνκηζκαηηθή αλάιπζε. Παξ’ απηά, θαίλεηαη πσο ν Hicks (Hicks, 

J. R., “Value and Capital”, Oxford, At the Clarendon Press, 1939) αληί ηνπ Keynes ζα 

έπξεπε λα αλαθέξεηαη σο ν πξαγκαηηθφο παηέξαο ηεο άπνςεο πσο ε δήηεζε ηνπ 

ρξήκαηνο είλαη απιψο κία φςε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Ο Milton Friedman ήηαλ απηφο ν νπνίνο ζε κία έθζεζή ηνπ ην 1956 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ άπνςε ηνπ Hicks ζα ινγηθφ ζπκπέξαζκα. Ο Friedman ζηε 

δεκνζίεπζή ηνπ κε ηίηιν “The Quantity Theory of Money: A Restatement”, φρη κφλν 

ππνζηήξημε πσο ε πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο αθνξνχζε πάληα ηε δήηεζε ηνπ 

ρξήκαηνο, αιιά πσο απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο πιεζίαδε θνληά ζηα ιεγφκελα 

κεγάισλ  λνκηζκαηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ ηνπ ηθάγν, φπσο νη Henry Simons θαη 

Lloyd Mints. (Blaug Mark, 1996) 
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Κεθάιαην 4 

4.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

 4.1.1 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ 
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Γράφθμα 1 Μεταβλθτι CPI - Λετονία 

Παξαηεξνχκε απμεηηθέο ηάζεηο εθηφο απφ κία κηθξή πηψζε ην 2009. Ζ πηψζε ηνπ 

θξάγκαηνο ηνπ CPI, νθείιεηαη ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ (1,7 m/m) θαη 

ζην θφζηνο λνηθνθπξηνχ (0,7 m/m), ελψ παξάιιεια παξαηεξήζεθε αχμεζε ζε 

θαξκαθεπηηθά αγαζά, ζε πξντφληα θαπλνχ, ππνδήκαηα θαη θαχζηκα πνπ απνηξέπνπλ 

ηε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηηκψλ (CPI).
3
 

                                                           
3
http://mediaserver.fxstreet.com/Reports/ec9a150d-8773-45c5-988d-d8a08a4fb198/cd35b14d-5f4a-

43ee-9034-7156a0223370.pdf 



ηαζεξφηεηα ζηε Εήηεζε Υξήκαηνο : Μία εκπεηξηθή έξεπλα γηα Λεηνλία θαη Ληζνπαλία – 

Κνχζηα Γήκεηξα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 2011 33 

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Y

 

Γράφθμα 2 Μεταβλθτι Ειςοδιματοσ – Y – Λετονία 

Απμεηηθέο ηάζεηο έσο ην 2007, νπφηε παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε κε 

απνθνξχθσκα πξνο ηα ηέιε ηνπ 2008 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2009, φπνπ ππήξμε 

κεληαία κείσζε ζηελ εμφξπμε θαη ζηα ιαηνκεία, ελψ παξαηεξήζεθε πηψζε θαη ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ζην αέξην θαη ζηα απνζέκαηα λεξνχ.
4
 Σν 2009 βιέπνπκε ηελ 

αλάθακςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο παξαγσγηθφηεηαο, κεηά ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ 

γηα ηα απνζέκαηα αεξίνπ (Φεβξνπάξηνο 2009) κε ηελ Gazprom, ε νπνία θαη ζα 

θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο κέρξη θαη ην 2030.Ζ ζχλαςε απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο ήξζε έπεηηα απφ παξάπνλα πνπ ππέβαιε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ρψξα 

ηεο Ληζνπαλίαο, γηα ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 

Ρσζία.
5
 

                                                           
4
 http://latviaeconomy.blogspot.com/2008/02/latvia-industrial-output-december-2007.html 

5
http://baltic-review.com/2010/09/09/latvia-complains-of-high-russian-gas-prices-asks-eu-for-help/ 
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Γράφθμα 3 Μεταβλθτι Επιτοκίου – R – Λετονία 

Τπάξρεη δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ησλ επηηνθίσλ σο ην 2007 (ζπλζήθε 

Maastricht). Ζ νηθνλνκία ηεο Λεηνλίαο αλαζεξκάλζεθε, φκσο απέθηεζε θαη 

ζπζζσξεπκέλα εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε γεληθφηεξε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλαηαξαρή. Απφ ην 2009 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο 

ρψξαο θαη επνκέλσο αχμεζε ησλ επηηνθίσλ.
6
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Γράφθμα 4 Μεταβλθτι M1 – Λετονία 

Παξαηεξνχκε κεγάιε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ηεο Λεηνλίαο, σο ην 2007, ελψ 

αθνινπζείηαη αληίζεηε πνξεία σο ην 2009, ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

                                                           
6
 http://www.li.lv/index.php?Itemid=1122&id=119&option=com_content&task=view 
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επηηνθίσλ θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ησλ αγνξψλ θαη θπξίσο ηεο νπεδίαο (πνπ είλαη ν 

θχξηνο δαλεηζηήο ηεο). Λφγσ ηνπ ζπλερνχο δαλεηζκνχ ηεο απφ ηηο ηξάπεδεο, κε ζηφρν 

ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο (κέρξη θαη ην 2007), ε ρψξα ηεο Λεηνλίαο 

έπαηξλε αιφγηζηα δάλεηα κε απνηέιεζκα νη νπεδηθέο  ηξάπεδεο λα αλαθφςνπλ ην 

δαλεηζκφ πξνο ηε ρψξα θαη λα κεησζνχλ ηα έζνδα βάζεο (M1). 

 «Ζ… αηθλίδηα παχζε ηεο πίζησζεο είλαη κεγάιν πξφβιεκα,» είπε ν Valdis 

Dombrovskis, πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο. «Πεξηκέλνπκε λα μεθηλήζνπλ θαη πάιη [ην 

δαλεηζκφ] νη νπεδηθέο ηξάπεδεο. Φπζηθά κπνξεί θαλείο λα πεη πσο νη Λεηνλνί 

δαλείδνληαλ αιφγηζηα, αιιά γηα λα δαλεηζηείο κε ηέηνην ηξφπν ζα πξέπεη λα έρεηο θαη 

θάπνηνλ λα ζνπ δαλείδεη έηζη» αλέθεξε. «Δίρακε έλαλ εχθνιν ηξφπν πίζησζεο ζε κία 

ππεξζεξκαζκέλε νηθνλνκία. Σψξα δελ έρνπκε ζρεδφλ θαζφινπ πίζησζε ζε κία βαζηά 

νηθνλνκηθή χθεζε.»
7
 

Παξφκνηα βιέπνπκε λα θηλνχληαη (βι. Παξάξηεκα – Γξαθήκαηα Λεηνλίαο) θαη νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Λεηνλίαο, αθνινπζψληαο ηελ νηθνλνκηθή 

ινγηθή πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
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Γράφθμα 5 Μεταβλθτι CPI – Λικουανία 

Παξαηεξνχκε πσο αθνινπζείηαη απμεηηθή πνξεία ζηνπο δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηε Ληζνπαλία ππάξρεη πιεζσξηζκφο. 

                                                           
7
 http://fistfulofeuros.net/afoe/latvia-is-back-in-the-news-and-expect-more-to-come/ 
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Γράφθμα 6 Μεταβλθτι Ειςοδιματοσ – Y – Λικουανία 

Βιέπνπκε λα ππάξρνπλ έληνλεο θαη ζπλερείο δηαθπκάλζεηο κε κηθξή εμαίξεζε ηελ 

πεξίνδν απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 2008 σο θαη ηηο αξρέο ηνπ 2009. 
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Γράφθμα 7 Μεταβλθτι Επιτοκίου – R – Λικουανία 

Σα επηηφθηα θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ απμεηηθή πνξεία θπξίσο απφ ηα ηέιε ηνπ 

2008 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2009, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο 2009 παξαηεξνχκε 

ξαγδαία κείσζε. Ζ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πξνθάιεζε ηε λνκηζκαηηθή αιιαγή ησλ 

αγνξψλ ζε επξψ, θαζψο θαη «παληθφ» ζηνπο δαλεηζηέο. Παξφκνηα κε άιιεο ρψξεο 

πνπ πεξηήιζαλ ζην επξψ, ε Ληζνπαλία έπαςε λα αλεβάδεη ηα επηηφθηα κε ζθνπφ λα 

ειέγμεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξεζνχλ ζε ζηαζεξά επίπεδα , νη 
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θηλήζεηο ησλ επηηνθίσλ ηεο Κεληξηθήο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο αληηθαηνπηξίδνληαη ζε 

απηά ηεο Ληζνπαλίαο.
8
 

Παξαηεξνχκε απμεηηθέο ηάζεηο γηα ηε κεηαβιεηή M1 (βι. Παξάξηεκα) ζρεδφλ ζε 

φιν ην δηάζηεκα ησλ εηψλ πνπ κειεηάκε, εθηφο απφ κία ειαθξά πηψζε ησλ 1000 

κνλάδσλ πεξίπνπ, απφ ηνλ φγδνν σο θαη ηνλ δέθαην κήλα ηνπ 2009. 

Με παξφκνην ηξφπν βιέπνπκε λα θηλνχληαη θαη νη Μ1, Μ2 (βι. Παξάξηεκα – 

Γξαθήκαηα Ληζνπαλίαο) δείθηεο, ρσξίο κεγάιεο απμνκεηψζεηο. πγθεθξηκέλα 

παξαηεξείηαη ζπλερήο αλνδηθή πνξεία θαη γηα ηνπο δχν. Κάηη ηέηνην ήηαλ 

αλακελφκελν ζπλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη, απφ ην 2004 ε Ληζνπαλία 

πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

4.1.2 Ηζηνγξάκκαηα 
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Mean       4.577011

Median   4.588532

Maximum  4.749271

Minimum  4.393214

Std. Dev.   0.087639

Skewness  -0.325048

Kurtosis   2.047678

Jarque-Bera  4.653397

Probability  0.097617

 

Ιςτόγραμμα 1 Λογάρικμοσ ειςοδιματοσ – LY – Λετονία 

Παξαηεξνχκε πσο ην Probability γηα ην ινγάξηζκν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 5%, επνκέλσο ην δείγκα καο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, ελψ ζηνλ πίλαθα πνπ θαίλεηαη ζηα δεμηά βιέπνπκε φια ηα πεξηγξαθηθά 

                                                           
8
 http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Lithuania/Price-History 
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ζηαηηζηηθά ηα φπνηα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ είλαη ηα 

εμήο: κέζνο, δηάκεζνο, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε, αζπκκεηξία 

θαηαλνκήο θαη θχξησζε. Όκνηα ζπκβαίλεη θαη κε ην επφκελν Ηζηφγξακκα πνπ αθνξά 

ην ινγάξηζκν ηνπ επηηνθίνπ, ελψ παξαηεξνχκε πσο ην Probability είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξν ηνπ 5% θαη επίζεο πσο έρνπκε αξλεηηθή αζπκκεηξία, γηα ηνπο 

ινγαξίζκνπο ησλ κεηαβιεηψλ M1, M2 θαη Μ3, θαζψο θαη γηα ην ινγάξηζκν ηνπ 

δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ην Probability είλαη κηθξφηεξν απφ 5%, επνκέλσο δε 

θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. (βι. Παξάξηεκα – Ηζηνγξάκκαηα 

Λεηνλίαο) 

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 

Παξαηεξνχκε πσο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Prob. > 5%) θαη έρνπκε 

ζεηηθή αζπκκεηξία θαη θχξησζε ν ινγάξηζκνο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ελψ 

παξφκνηα βιέπνπκε λα θηλείηαη θαη ν ινγάξηζκνο ησλ επηηνθίσλ γηα ηε Ληζνπαλία, 

ζηα αληίζηνηρα ηζηνγξάκκαηα. Όκνηα κε ηε ρψξα ηεο Λεηνλίαο παξαηεξνχκε πσο νη 

ινγάξηζκνη ησλ Μ1, Μ2, Μ3 θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή θαη ππάξρεη αξλεηηθή αζπκκεηξία. (βι. Παξάξηεκα – 

Ηζηνγξάκκαηα Ληζνπαλίαο) 

 

4.1.3 πλαξηήζεηο 

ε θάζε κία απφ ηηο 6 ζπλαξηήζεηο ηνπ ππνδείγκαηφο καο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο 

παξαηεξνχκε πσο έρνπκε θίβδειεο παιηλδξνκήζεηο, δηφηη ν ζπληειεζηήο  είλαη (ζε 

θάζε πεξίπησζε) κεγαιχηεξνο απφ ην ζηαηηζηηθφ Durbin – Watson, επνκέλσο ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζηάζηκε. (βι. Παξάξηεκα – πλαξηήζεηο Λεηνλίαο & πλαξηήζεηο 

Ληζνπαλίαο) 
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4.1.4 πζρεηίζεηο - Correlations 

1) Serial Correlation LM Test 

Μεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, γηα ηε Λεηνλία, πξνθχπηεη πσο γηα 

θάζε ζπλάξηεζε νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο ησλ πηζαλνηήησλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 5% 

θαη ην ζηαηηζηηθφ Durbin – Watson δελ είλαη πνιχ θαιφ. 

Αληίζηνηρα, γηα ηε Ληζνπαλία, ζε φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν 

αληίζηνηρνο έιεγρνο, βξέζεθε πσο θάπνηεο απφ ηηο κεηαβιεηέο είραλ Probability 

κεγαιχηεξν ηνπ 5%, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο ην ζηαηηζηηθφ Durbin – Watson βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο ηηκέο 1.7 θαη 2.3. 

 

2) Κανονικόηηηα (Jacque – Berra) Histogram – Normality Test 

ε θάζε ηζηφγξακκα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο, γηα 

θαζεκία απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο Λεηνλίαο (βι. Παξάξηεκα) νη πηζαλφηεηεο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ 5% ζε θάζε πεξίπησζε θαη επνκέλσο δε ζπληζηάηαη θαλνληθφηεηα. 

Παξφκνηα, γηα ηε Ληζνπαλία θαη γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο εθηφο απφ ηηο 

 θαη  

ην Probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 5%, άξα κφλν ζε απηέο ηηο δχν ην δείγκα καο 

αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη αληηζηνίρσο 

παξαθάησ. 

 

Ιςτόγραμμα 2   – Λικουανία 
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Ιςτόγραμμα 3   – Λικουανία 

 

3) Εηεροζκεδαζηικόηηηα White Heteroscedasticity (no cross) 

Οκνίσο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο γίλεηαη θαη ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, 

φπνπ εδψ ε πηζαλφηεηεο αλά πεξίπησζε είλαη πάλσ απφ 5% ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, 

ελψ ην ζηαηηζηηθφ Durbin – Watson δελ ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρνπ εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, γηα θακία απφ ηηο δχν ρψξεο. 

 

4) Ramsey RESET Test 

Σα απνηειέζκαηα αλά εμίζσζε, γηα ηε Λεηνλία, είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηα 

παξαπάλσ Test πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δελ πξνθχπηεη θάπνην επηπιένλ 

ζπκπέξαζκα θαη γη’ απηφ ην ιφγν παξαιείπνληαη. 

Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε Ληζνπαλία έδεημε πσο, εθηφο απφ ηηο 

 θαη 

, ζηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο ζπλαξηήζεηο ηνπ 

ππνδείγκαηφο καο νη πηζαλφηεηεο είλαη κηθξφηεξεο απφ 5%, φκσο ην ζηαηηζηηθφ 

Durbin – Watson δε βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζε θακία απφ ηηο ππφ κειέηε 

πεξηπηψζεηο. 
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5) Chow Forecast Test 

Γηα ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο Λεηνλίαο:  θαη  

 νξίζηεθε ζαλ έηνο νξφζεκν (Breakpoint) ην 

2006 γηα ηελ πξψηε θαη ην 2007 γηα ηε δεχηεξε ζχκθσλα κε ηα Resids, ελψ γηα ηηο 

ζπλαξηήζεηο  θαη 

 θαη γηα ηηο 

 θαη  

επηιέρζεθε σο Breakpoint ην έηνο 2009. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ Test ηνπ Chow επηβεβαηψλεηαη πσο ε παιηλδξφκεζή καο 

είλαη θίβδειε, φπσο είρακε απνθαλζεί θαη ζρεδφλ απφ ηελ αξρή ησλ Test πνπ 

εθαξκφζακε. 

Γηα ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο Ληζνπαλίαο:  θαη 

 ην Breakpoint ζχκθσλα κε ηα Residuals 

νξίζηεθε λα είλαη ην έηνο 2007, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο ην 2009. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ απνδεηθλχεη φηη ηα απνηειέζκαηά καο είλαη 

θίβδεια, γηαηί ην  είλαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξν απφ ην ζηαηηζηηθφ Durbin 

– Watson. 

 

6) Stability Test Recursive Estimates (OLS only) 

i) CUSUM 

Πξαγκαηνπνηψληαο φινπο ηνπο ειέγρνπο θαηαιήμακε πσο φια ηα θαηάινηπα, 

ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, απνθιίλνπλ απφ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 5%, αλαθνξηθά 

κε ηε Λεηνλία. 

Γηα ηε ρψξα ηεο Ληζνπαλίαο θαηαιήμακε ζην φηη κφλν ηα θαηάινηπα ησλ 

,  

βξίζθνληαη αθξηβψο εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο 5%, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ : 
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Διάγραμμα Καταλοίπων 1   – Λικουανία 

 

Διάγραμμα Καταλοίπων 2   – Λικουανία 

Δλψ γηα ηα θαηάινηπα ησλ ζπλαξηήζεσλ  

θαη , βιέπνπκε πσο νξηαθά θάπνηεο ηηκέο ηνπο 

μεθεχγνπλ απφ ην 5% : 
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Διάγραμμα Καταλοίπων 3   – Λικουανία 

 

Διάγραμμα Καταλοίπων 4   – Λικουανία 

 

ii) CUSUM SQUARE 

Με ηε κέζνδν ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ, πνπ εθαξκφζηεθε ζηε Λεηνλία, 

βξήθακε φηη κφλν ηα θαηάινηπα ησλ ζπλαξηήζεσλ 

 θαη  

βξίζθνληαη κέζα ζην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο φπσο θαίλεηαη αληίζηνηρα ζηα δχν 

δηαγξάκκαηα. 
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Διάγραμμα Καταλοίπων 5   – Λετονία 

 

Διάγραμμα Καταλοίπων 6   – Λετονία 

 

Γηα ηε Ληζνπαλία, ειέγρνληαο ηελ θάζε πεξίπησζε, βξέζεθε πσο ηα ηεηξάγσλα 

ησλ θαηαινίπσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ ππνδείγκαηφο καο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ 

5%.
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Κεθάιαην 5 

5.1 ηαζηκφηεηα 

Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο ζηηο ρξνληθέο ζεηξέο ζα 

πξέπεη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα πξνέξρνληαη απφ ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο ζεηξέο είλαη κε ζηάζηκεο, άξα πξηλ εθαξκφζνπκε πξηλ 

εθαξκφζνπκε ηελ παιηλδξφκεζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη έιεγρνη ζηαζηκφηεηαο γηα 

απηέο. 

Μία ρξνληθή ζεηξά νλνκάδεηαη ζηάζηκε φηαλ ε ηηκή ηεο ηαιαληεχεηαη γχξσ απφ ην 

κέζν, δειαδή νη ηηκέο πνπ απηή παίξλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ ηνλ 

ίδην κέζν, ηελ ίδηα δηαθχκαλζε θαη ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζήο ηεο κεηαμχ δχν 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ δειαδή απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ρξνληθά 

ζεκεία θαη φρη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππνινγίδεηαη ε 

ζπλδηαθχκαλζε. Άξα κία ρξνληθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε αλ ηα ζηαηηζηηθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά δε κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν. 

Μία ρξνληθή ζεηξά  είλαη ζηάζηκε φηαλ :  

Μέζνο :    

Γηαθχκαλζε :   

πλδηαθχκαλζε :  

Αλ κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ζρέζεηο απηέο δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά 

ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζηάζηκε. Γειαδή ζε κία κε ζηάζηκε ρξνληθή ζεηξά, ηφζν ν 

κέζνο, φζν θαη ε δηαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. 

ηελ πξάμε είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε ζηάζηκεο ρξνληθέο ζεηξέο, 

ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο κεγεζχλνληαη ή 

κεηψλνληαη καθξνρξφληα. Απηφ δείρλεη πσο νη ρξνληθέο ζεηξέο δελ έρνπλ έλα ζηαζεξφ 

καθξνρξφλην κέζν, θαζψο ηείλνπλ λα απνκαθξχλνληαη ζπλερψο απφ έλα δεδνκέλν 

αξρηθφ επίπεδν. 
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Μία ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε φηαλ παξνπζηάδεη ηάζε (αλνδηθή ή 

θαζνδηθή), φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηηθφηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ή 

φηαλ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα. (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

 

5.2 Μέζνδνη ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο 

5.2.1 Δπίπεδα θαη Γηαθνξέο 1
εο

 ηάμεο 

ηελ επηζηήκε ηεο νηθνλνκεηξίαο  ην ηεζη ησλ Box θαη Pierce (George E. P. Box 

θαη David A. Pierce) είλαη έλα ηεζη κε δηάθνξεο ρξήζεηο γηα ηελ απηνζπζρέηηζε. Σν 

ζηαηηζηηθφ ησλ Box – Pierce ππνινγίδεηαη κε ην ζηαζκηθφ άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ 

κηαο ζεηξάο απηνζπζρεηίζεσλ, φπσο εκθαλίδεηαη θαη  ζηνλ παξαθάησ ηχπν : 

(wikipedia, 2010) 

. 

Με ηνλ έιεγρν Box – Pierce, γηα ηε Λεηνλία (lags = 36) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο [ , 

, , , , ] ζηα επίπεδα 

βξέζεθε πσο θακία απφ απηέο δελ είλαη ζηάζηκε φιεο είραλ πηζαλφηεηα κηθξφηεξε 

ηνπ 5%. Γηα ηνλ ίδην έιεγρν ζηηο πξψηεο δηαθνξέο νη κεηαβιεηέο  θαη  

παξαηεξήζεθε πσο είλαη ζηάζηκεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα παξαθάησ, 

αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε κία :  
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Διάγραμμα Box - Pierce 3 Λογάρικμοσ επιτοκίου –   – Λετονία 
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Διάγραμμα Box - Pierce 4 Επιτόκιο –  – Λετονία 

Γηα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηεο Ληζνπαλίαο [ , 

, , , , ] θαη κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Box – Pierce (lags = 32) ζηηο πξψηεο ηάμεηο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο ζηα επίπεδα θαη ζηεο δηαθνξέο πξψηεο ηάμεο βξέζεθε 

πσο δελ είλαη ζηάζηκα. 
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5.2.2 Έιεγρνο Μνλαδηαίαο Ρίδαο 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία πσο ζα πξέπεη νη ρξνληθέο ζεηξέο πνπ 

εμεηάδνληαη λα ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζηαζηκφηεηά ηνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζπρλά 

αλαθέξεηαη θαη σο έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη ειέγρνπ χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο. ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα εθαξκφζνπκε ηξεηο ειέγρνπο : ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey – 

Fuller (ADF), ηνλ έιεγρν ησλ Phillips – Perron (PP) θαη ηνλ έιεγρν ησλ Kwiatkowski 

– Philips – Schmidt – Shin (KPSS). (mpra.ub.uni-muenchen.de, 2010) 

 

 

5.2.2.1 Augmented Dickey – Fuller – ADF (Δπαπμεκέλνο Dickey – 

Fuller) 

Ο επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller (ADF) είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

δεκνθηιείο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο, πξνεξρφκελνο απφ έλα κνληέιν 

απηνπαιίλδξνκν (AR(k)). Έλα ζέκα αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο 

πζηέξεζεο k γηα ηνλ έιεγρφ καο. Σν ζηαηηζηηθφ ηνπ ADF είλαη πνιχ επαίζζεην ζηελ 

επηινγή ηνπ k θαη κφλν κε ηε ζσζηή επηινγή ζα πάξνπκε ην ζσζηφ απνηέιεζκα. 

(Journal of Statistical Computation & Simulation, 1998) 

Ο ADF έιεγρνο δηαθέξεη απφ ηνλ απιφ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller ζην φηη ζηελ 

εμίζσζε πνπ έρεη νξηζηεί ζηνλ επαπμεκέλν πξνζηίζεληαη επηπιένλ νη πζηεξήζεηο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, νη νπνίεο δηνξζψλνπλ ηελ απηνζπζρέηηζε.  

Αλ ππνζέζνπκε φηη ζπκβνιίδνπκε κε  κία ρξνληθή ζεηξά ζε ρξφλν t, ην ADF 

ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 

, 

φπνπ i = 1, 2, …, ξ ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ θαη  είλαη ν ιεπθφο 

ζφξπβνο. 

Οη ππνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ έιεγρν ADF είλαη : 

 [ε ζεηξά  έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα δελ είλαη ζηάζηκε] 
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 [ε ζεηξά  δελ έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα είλαη ζηάζηκε] 

Οη ππνζέζεηο ειέγρνληαη κε ην ζηαηηζηηθφ t ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο 

MacKinnon θαη ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλά καο θαη γηα ηηο δχν 

ρψξεο ήηαλ ην θξηηήξην Akaiki (AIC). (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

 

5.2.2.2 Phillips – Perron – (P – P) 

Οη Phillips – Perron (1988) γηα λα ειέγμνπλ ηελ χπαξμε ηεο ζηαζηκφηεηαο κηαο 

ρξνληθήο ζεηξάο, πξφηεηλαλ κία άιιε κεζνδνινγία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο απηνζπζρέηηζεο, κε ηε δηφξζσζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ t ηνπ ζπληειεζηή 

 ηεο κεηαβιεηήο  ηεο εμίζσζεο . Ζ 

ηξνπνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζην ζηαηηζηηθφ t, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ηελ 

απηνζπζρέηηζε κηαο άγλσζηεο ηάμεο ζηα θαηάινηπα, φζν θαη ηελ 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ελψ κε ηνλ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller βξίζθνπκε ηνλ 

θαηάιιειν αξηζκφ ησλ φξσλ γηα ηηο δηαθνξέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζηνλ 

έιεγρν ησλ Phillips – Perron πξέπεη λα νξηζηεί ε πζηέξεζε p ηεο δηφξζσζεο ησλ 

Newey – West (1994) πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ ηεο 

απηνζπζρέηηζεο θαη δίλεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν :  

, φπνπ n ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Οη Phillips – Perron πξφηεηλαλ έλαλ έιεγρν ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο εμηζψζεηο ησλ 

Dickey – Fuller, θαζψο επίζεο θαη ζε κία παξακεηξηθή κέζνδν, ελψ ιακβάλεη ππφςε 

ηηο απηνζπζρεηίζεηο πςειψλ ηάμεσλ θαη ε εθηηκεκέλε εμίζσζε (φπσο θαη ζηνπο 

ειέγρνπο Dickey – Fuller) κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κφλν ζηαζεξά ή ζηαζεξά θαη 

ρξνληθή ηάζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε. (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 

2010) 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα  ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν Dickey – Fuller, έηζη 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ Phillips – Perron νη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη ίδηεο, 

δειαδή : 
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 [ε ζεηξά  έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα δελ είλαη ζηάζηκε] 

 [ε ζεηξά δελ έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα είλαη ζηάζηκε] 

 

5.2.2.3 Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin – (KPSS) 

ηνλ έιεγρν ησλ Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS) (1992), νη 

ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη αληίζεηεο απφ απηέο πνπ έρνπκε αλαθέξεη γηα ηνλ 

επαπμεκέλν Dickey – Fuller θαη ηνλ έιεγρν ησλ Phillips – Perron. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη φηη :  

ε ζεηξά  δελ έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα είλαη ζηάζηκε 

ε ζεηξά  έρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα δελ είλαη ζηάζηκε
9
 

Ζ ππφζεζε ζηαζηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη φηη . 

χκθσλα κε ηε κεδεληθή ππφζεζε, ε ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε γχξσ απφ κία 

ζηαζεξά  ή κε ρξνληθή ηάζε . 

Σν KPSS test πινπνηεί ηνλ έιεγρν ηνπ επαπμεκέλνπ Dickey – Fuller ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε ηζρχο θαη ησλ δχν ειέγρσλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηε ζχγθξηζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δχν ειέγρσλ. Μηα ζηάζηκε 

ρξνληθή ζεηξά, έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ ADF θαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θξηηήξηα ηνπ ειέγρνπ KPSS. Ο έιεγρνο KPSS βαζίδεηαη ζην 

ζηαηηζηηθφ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή Lagrange LM, πνπ ππνιφγηζαλ νη KPSS θαη απφ ηα 

θαηάινηπα  ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο κεηαβιεηήο . 

χκθσλα κε ηνπο Kwiatkowski et al. (1992), ν έιεγρνο ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ 

KPSS ππνζέηεη φηη κία ρξνληθή ζεηξά κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κία πξνζδηνξηζηηθή 

ρξνληθή ηάζε, ηνλ ηπραίν πεξίπαην θαη ην ζθάικα ζηαζηκφηεηαο. Γειαδή ζα ηζρχεη :  

, φπνπ  είλαη ν ηπραίνο πεξίπαηνο . 

                                                           
9
 http://www.sgh.waw.pl/instytuty/zes/wp/aewp03-10.pdf 
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ηελ πξάμε φηαλ ηξέρνπκε κία παιηλδξφκεζε  κε κία ζηαζεξά (ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ζηαζηκφηεηαο) ζηα επίπεδα ή κία παιηλδξφκεζε  κε ζηαζεξά θαη ρξνληθή ηάζε 

(ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηαζηκφηεηαο ηάζεο), ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάινηπα  απφ 

ηελ παιηλδξφκεζε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην LM statistic σο εμήο : 

, φπνπ  είλαη ν εθηηκεηήο ηεο δηαθχκαλζεο  θαη 

. (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο ηξεηο 

ειέγρνπο [ADF, P – P (MAX(lags)=11) θαη K – P – S – S], γηα ηηο δχν ρψξεο πνπ 

κειεηψληαη. 
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Πίνακασ 1  Ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ με τισ μεκόδουσ Augmented Dickey – Fuller (ADF), Phillips – Perron (P – P) και Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS) ςτα επίπεδα και 
ςτισ πρώτεσ διαφορζσ 

  ADF P – P KPSS 

Χώξεο Μεηαβιεηέο Constant 

Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

Constant, 

Linear 

Trend 

Constant 

Constant, 

Linear 

Trend 

ΛΔΣΟΝΗΑ 

LMP1 -2.56(6) -2.48(6) -1.66[5] -1.08[5] 0.37[7]* 0.27[7]***,**,* 

LMP2 -2.07(6) -2.09(6) -2.53[4]*** -0.53[3] 0.82[7]***,**,* 0.28[7]***,**,* 

LMP3 -2.03(6) -2.02(6) -2.49[4] -0.62[4] 0.83[7]***,**,* 0.28[7]***,**,* 

LY -1.96(3) -1.63(10) -2.78[4]* -2.92[4] 0.3[6] 0.26[6]***,**,* 

LR -2.15(9) -1.58(9) -1.6[2] -0.66[4] 0.6[6]**,* 0.13[6]* 

R -1.62(6) -3.44(0)* -2.94[4]**,* -3.46[2]* 0.69[6]**,* 0.11[5] 

ΔLMP1 -1.08(11) -4.09(1)***,**,* -7.09[4]***,**,* -7.55[4]***,**,* 0.52[5]**,* 0.15[5]**,* 

ΔLMP2 -1.34(5) -2.66(3) -9.67[5]***,**,* -10.38[4]***,**,* 0.71[5]**,* 0.19[3]**,* 

ΔLMP3 -1.4(5) -2.68(3) -9.44[5]***,**,* -10.11[4]***,**,* 0.69[5]**,* 0.16[4]**,* 

ΔLY -1.76(11) -1.84(11) -11.1[1]***,**,* -11.11[1]***,**,* 0.12[2] 0.05[2] 

ΔLR -1.77(5) -2.08(5) -7.35[6]***,**,* -7.47[8]***,**,* 0.28[4] 0.14[6]**,* 

ΔR -3.59(5)***,**,* -3.74(5)**,* 
-

12.32[20]***,**,* 

-

12.57[23]***,**,* 
0.23[23] 0.15[26]*** 

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 
LMP1 -2.36(0) -1.7(0) -2.3[3] -1.7[1] 0.37[6]* 0.28[6]***,**,* 

LMP2 -2.34(11) -0.71(11) -3.12[5]**,* -1.08[8] 0.91[6]***,**,* 0.29[6]***,**,* 
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LMP3 -2.42(11) -0.68(11) -3.2[4]**,* -1.04[7] 0.9[6]***,**,* 0.29[6]***,**,* 

LY -2.41(6) -1.34(8) -3.41(4)**,* -3.45(4) 0.3[6] 0.22[6]**,* 

LR -2.07(1) 0.14(1) -1.82[5] 1.52[1] 0.84[6]***,**,* 0.18[6]**,* 

R -2.31(11) -2.49(11) -1.48[4] 0.08[2] 0.8[6]***,**,* 0.13[6]**,* 

ΔLMP1 -1.2(11) 0.67(11) -7.79[3]***,**,* -8.23[1]***,**,* 0.59[4]**,* 0.18[1]**,* 

ΔLMP2 -1.36(11) -1.23(11) -8.77[2]***,**,* -9.86[6]***,**,* 0.96[2]***,**,* 0.09[9] 

ΔLMP3 -1.31(11) -1.32(11) -8.72[3]***,**,* -9.89[5]***,**,* 0.99[2]***,**,* 0.1[7] 

ΔLY -4.94(7)***,**,* -5.09(7)***,**,* -11.4[2]***,**,* -11.33[2]***,**,* 0.06[2] 0.04[2] 

ΔLR -4.98(0)***,**,* -4.11(2)***,**,* -4.9[1]***,**,* -5.73[1]***,**,* 0.51[5]**,* 0.15[4]**,* 

ΔR 0.22(9) 0.68(10) -5.14[3]***,**,* -5.31[4]***,**,* 0.33[4] 0.15[3]**,* 

 

εκεηψζεηο :  

1) ***1%, **5%, *10% 

2) ( ) lags 

3) [ ] Bandwidth 
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Πξαγκαηνπνηψληαο ηνπο δχν πξψηνπο ειέγρνπο γηα ηε κνλαδηαία ξίδα πξνέθπςαλ 

ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα. Οη ηηκέο πνπ είλαη κε έληνλν καχξν είλαη 

εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη ρξνληθέο ζεηξέο είλαη ζηάζηκεο, νη αζηεξίζθνη δείρλνπλ ζε 

πνηα επίπεδα είλαη ζηάζηκεο θάζε θνξά(νη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηνπ Akaiki είλαη ζε 

θάζε πεξίπησζε νη κηθξφηεξεο). 

Σέινο γηα ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα, γηα ηε ρψξα ηεο 

Λεηνλίαο ν επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller έδεημε πσο φιεο έρνπλ 

πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο θαη ζηα επίπεδα θαη ζηηο δηαθνξέο πξψηεο ηάμεο, ελψ απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ Phillips – Perron πξνέθπςε πσο γηα ηα επίπεδα νη ζεηξέο 

θαη  δελ έρνπλ πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο, εθφζνλ ην 

ζηαηηζηηθφ ησλ Durbin – Watson (γηα ηηο δχν πνπ αλαθέξζεθαλ) βξηζθφηαλ εθηφο ησλ 

ηηκψλ 1.7 σο 2.3, ελψ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο εκθαλίδνπλ φιεο ην πξφβιεκα απηφ. 

Γηα ηε ρψξα ηεο Ληζνπαλίαο, κειεηψληαο ην ζηαηηζηηθφ Durbin – Watson γηα ηελ 

απηνζπζρέηηζε, ζηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey – Fuller βξέζεθε πσο κφλν νη 

ρξνληθέο ζεηξέο 

 θαη  ζηα επίπεδα δελ έρνπλ 

πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο, γηαηί ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο 1.7 κε 2.3, ελψ γηα ηηο πξψηεο δηαθνξέο ε ρξνλνζεηξά 

 πνπ επίζεο δελ έρεη απηνζπζρέηηζε. ηνλ αληίζηνηρν 

έιεγρν ζηε κέζνδν ησλ Phillips – Perron ζηα επίπεδα έρνπλ πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο νη  θαη , ελψ ζηηο δηαθνξέο πξψηεο ηάμεο θακία απφ ηηο ρξνληθέο 

ζεηξέο πνπ εμεηάδνπκε δελ παξνπζηάδεη απηνζπζρέηηζε. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πξαγκαηνπνηνχκε ηνπο ειέγρνπο ζηαζηκφηεηαο κε ηνλ έιεγρν 

ησλ Kwiatkowski et al. (1992) θαη ηα απνηειέζκαηα ζηαζηκφηεηαο θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα παξαπάλσ θαη γηα ηηο δχν ρψξεο κε έληνλν ρξψκα ζην θάζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, φπνπ ζεκεηψλεηαη κε αζηεξίζθν. 
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Κεθάιαην 6 

6.1 πλνινθιήξσζε 

Έλα ζχλνιν κε ζηάζηκσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ είλαη ζπλνινθιεξσκέλν (cointegrated) 

φηαλ ππάξρεη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ν νπνίνο είλαη 

ζηάζηκνο, δειαδή φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο δελ παξνπζηάδεη θακία ζηνραζηηθή ηάζε. 

Ο γξακκηθφο απηφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ νλνκάδεηαη εμίζσζε 

ζπλνινθιήξσζεο. Ζ εμίζσζε απηή παξηζηάλεη ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζεηξέο κπνξεί λα είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο φηαλ είλαη 

νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο. Μεηά ηε δηαπίζησζε πσο νη ρξνληθέο ζεηξέο είλαη 

νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο, εθηειείηαη ν έιεγρνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Ζ 

ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη είλαη ε κεδεληθή, ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο.  

 Γελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

 Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  

Γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ (Harris 1995, Maddala & Kim 1998). Ζ 

πξψηε  αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηεο κίαο εμίζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ε δεχηεξε ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο 

ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο κε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο, ελψ ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ησλ 

VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ πξνζδηνξίδνπκε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ 

ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ 

εμεηάδνπκε, πξάγκα πνπ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο κηαο 

εμίζσζεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απφ ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

Johansen (1998). (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

Παξαθάησ εθαξκφδνληαη δχν κέζνδνη ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο γηα ηηο δχν ρψξεο 

πνπ κειεηψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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6.2 Μέζνδνη ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο 

6.2.1 Engle – Granger 

Οη Engle θαη Granger πξφηεηλαλ λα παιηλδξνκήζνπλ ηε κία κεηαβιεηή ζηελ άιιε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλσζηή κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Απηή ε κέζνδνο 

είλαη γλσζηή θαη σο παιηλδξνκνχκελε ζπλνινθιήξσζε θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 

ηχπν , φπνπ  είλαη ηα θαηάινηπα. Ο αιγφξηζκνο απηφο ειαρηζηνπνηεί 

ηε δηαθχκαλζε ησλ ππνινίπσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ βξίζθεη κία πεπεξαζκέλε 

δηαθχκαλζε γξακκηθνχ ζπλδπαζκνχ, εάλ απηή ππάξρεη.
10

 

Σν επφκελν βήκα ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ 

είλαη λα γίλεη ν έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ, ν 

νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ Dickey – Fuller. 

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ν έιεγρνο ησλ Engle θαη Granger είλαη γλσζηφο 

θαη σο έιεγρνο ησλ δχν βεκάησλ. 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη (ζην ππφδεηγκα ησλ δχν ρσξψλ, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη παξαθάησ) είλαη νη εμήο : 

Γελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα, άξα δελ ππάξρεη θαη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 Τπάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα, άξα ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ 

δχν κεηαβιεηψλ. (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο Augmented Dickey – Fuller, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα θαηάινηπα ησλ εμηζψζεσλ [ 

 θαη , 

κε ], ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο δεδνκέλεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν 

ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle – Granger ζε δχν επίπεδα,  γηα ηηο δχν ρψξεο, 

πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα :  

                                                           
10

 «Long – Run Economic Relationships :Readings in Cointegration, Advanced Texts in 

Econometrics», R. F. Engle, C. W. J. Granger 
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χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ADF, γηα ηε Λεηνλία βξέζεθε φηη ηα θαηάινηπα ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπλαξηήζεσλ δελ είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο, ρσξίο ζηαζεξά θαη 

ηάζε, επνκέλσο δελ ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα, άξα δελ ππάξρεη θαη 

θάπνηα καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. Γε ζα ππάξρεη, επνκέλσο, θαη καθξνρξφληα 

ζρέζε ηζνξξνπίαο θαη πξνρσξάκε ζην Κεθάιαην ηεο αηηηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηε ρψξα 

ηεο Λεηνλίαο. 

Γηα ηε ρψξα ηεο Ληζνπαλίαο θαη ηνλ έιεγρν ADF, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηα 

θαηάινηπα φισλ ησλ ζπλαξηήζεσλ [  θαη 

, κε ] είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδα 5% 

θαη 10%, ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδά ηνπο, άξα ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν 

δηάλπζκα ζε θάζε έλα απφ ηα θαηάινηπα απηά, ζπλεπψο θαη καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο. 

 

6.2.2 Johansen 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ Johansen ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε είλαη ηα 

εμήο:  

 Βξίζθνπκε ηελ ηάμε ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ δηαλπζκαηηθνχ ππνδείγκαηνο 

(VAR) ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο 

βξίζθνπκε ην βαζκφ ζπλνινθιήξσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

 χκθσλα κε ην βαζκφ ηεο ζπλνινθιήξσζεο (h<ξ) ξ = αξηζκφο κεηαβιεηψλ 

ηνπ ππνδείγκαηνο, εθηηκνχκε ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο κε 

ηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα 

λα είλαη αμηφπηζηα ηα εθηηκεκέλα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ νη a priori πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη γηα ηα ππνδείγκαηα πνπ 

κειεηνχκε (θαη αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα). (Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, 2010) 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ν πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ 

Johansen, γηα ηηο δχν ρψξεο ηνπ ππνδείγκαηφο καο. 
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Πίνακασ 2 Ζλεγχοσ ςυνολοκλιρωςθσ με τθ μζκοδο Johansen για Λετονία και Λικουανία 

  5% critical value 

Χώξεο 
Null 

Hypothesis 

Trace Test Critical 

Value 
Max - Eigen 

Critical 

Value 

Latvia 

Latvia 1 (Order VAR=1) 

r = 0  43.01465  29.79707  27.88878  21.13162 

r  ≤  1  15.12587  15.49471  12.38391  14.26460 

r  ≤  2  2.741960  3.841466  2.741960  3.841466 

Latvia 2 (Order VAR=1) 

r = 0  49.00151  29.79707  34.48701  21.13162 

r  ≤  1  14.51450  15.49471  11.74398  14.26460 

r  ≤  2  2.770516  3.841466  2.770516  3.841466 

Latvia 3 (Order VAR=1) 

r = 0  37.88347  29.79707  24.37751  21.13162 

r  ≤  1  13.50596  15.49471  10.85271  14.26460 

r  ≤  2  2.653251  3.841466  2.653251  3.841466 

Latvia 4 (Order VAR=1) 

r = 0  47.08269  29.79707  30.82922  21.13162 

r  ≤  1  16.25348  15.49471  11.51415  14.26460 

r  ≤  2  4.739326  3.841466  4.739326  3.841466 

Latvia 5 (Order VAR=1) 

r = 0  37.46779  29.79707  23.90856  21.13162 

r  ≤  1  13.55923  15.49471  10.91229  14.26460 

r  ≤  2  2.646943  3.841466  2.646943  3.841466 

Latvia 6 (Order VAR=1) 

r = 0  46.94511  29.79707  30.72267  21.13162 

r  ≤  1  16.22243  15.49471  11.52704  14.26460 

r  ≤  2  4.695387  3.841466  4.695387  3.841466 

Lithuania 

Lithuania 1 (Order VAR=1) 

r = 0  36.58827  29.79707  19.08353  21.13162 

r  ≤  1  17.50474  15.49471  14.83757  14.26460 

r  ≤  2  2.667177  3.841466  2.667177  3.841466 

Lithuania 2 (Order VAR=1) 

r = 0  37.92536  29.79707  19.90993  21.13162 

r  ≤  1  18.01543  15.49471  14.27269  14.26460 

r  ≤  2  3.742740  3.841466  3.742740  3.841466 

Lithuania 3 (Order VAR=1) 

r = 0  35.85445  29.79707  19.11811  21.13162 

r  ≤  1  16.73634  15.49471  15.00791  14.26460 

r  ≤  2  1.728434  3.841466  1.728434  3.841466 

Lithuania 4 (Order VAR=1) 

r = 0  37.72128  29.79707  18.44862  21.13162 

r  ≤  1  19.27267  15.49471  16.10931  14.26460 

r  ≤  2  3.163362  3.841466  3.163362  3.841466 

Lithuania 5 (Order VAR=1) 
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r = 0  36.55150  29.79707  20.35681  21.13162 

r  ≤  1  16.19469  15.49471  14.34142  14.26460 

r  ≤  2  1.853274  3.841466  1.853274  3.841466 

Lithuania 6 (Order VAR=1) 

r = 0  38.31803  29.79707  17.63638  21.13162 

r  ≤  1  20.68165  15.49471  17.42594  14.26460 

r  ≤  2  3.255711  3.841466  3.255711  3.841466 
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Κεθάιαην 7 

7.1 Vector Error Correction Model – VECM 

Υξεζηκνπνηψληαο ην VECM (Vector Error Correction Model), γηα ηνλ έιεγρν 

καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνδείγκαηφο κνπ, ζα πξέπεη 1)φιεο νη κεηαβιεηέο κνπ λα είλαη νινθιεξσκέλεο 

πξψηεο ηάμεο θαη 2) ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλνινθιεξσκέλν 

δηάλπζκα.  

Οη a priori πεξηνξηζκνί, φπσο έρνπκε δεη ζην Κεθάιαην 6 ηθαλνπνηνχληαη θαη 

επνκέλσο ππνζέηνπκε πσο ην ππφδεηγκα ηνπ VECM θαη γηα ηηο δχν ρψξεο πνπ 

κειεηψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζηε γεληθή ηνπ κνξθή είλαη ην αθφινπζν : 

 

 

 

 

 

 

Όπνπ: 

w = 1 , 2 , 3 (ΓLMP1, ΓLMP2, ΓLMP3 αληίζηνηρα) 
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 i = αξηζκφο ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

 t = ρξφλνο 

 Γ = Πξψηεο Γηαθνξέο 

 = δηαηαξαθηηθνί φξνη ζε θάζε εμίζσζε 

 = ζηαζεξνί φξνη 

 = παξάκεηξνη πζηεξήζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε εμίζσζε 

= παξάκεηξνη ηνπ φξνπ δηφξζσζεο ιαζψλ, φπνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη 

σο ηαρχηεηα ξχζκηζεο πξνο καθξνρξφληα ζρέζε 

Όιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη αληηπξνζσπεχνπλ ηε βξαρπρξφληα αηηηαθή ζρέζε 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηε ρψξα ηεο Λεηνλίαο έδεημαλ πσο ππάξρεη βξαρπρξφληα 

ζρέζε ζε επίπεδν 5% γηα ην αληίζηνηρν ECMi(-1) [i=1,2,3,4,5,6] θαη γηα ηνλ έιεγρν 

ζηηο ζπλαξηήζεηο: 

, 

, 

 [νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

1%], 

 [νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

1%], 

. 
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Οη αληίζηνηρνη έιεγρνη γηα ηε Ληζνπαλία έδεημαλ πσο ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε, 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ζηηο παξαθάησ εμηζψζεηο 

: 

 [νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

10%], 

, 

, 

[νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζε 10% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο], 

 [νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 10%], 

. 

ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο πνπ πξνέθπςαλ ηα ECMi (φπνπ i=1,2,3,4,5,6) είλαη ηα 

απνζεθεπκέλα θαηάινηπα ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ έηξεμαλ ζην 

Eviews5, δειαδή : γηα ECMi, κε i=1,2,3 έηξεμαλ νη ζπλαξηήζεηο 

, ελψ γηα i=4,5,6 έηξεμαλ νη ζπλαξηήζεηο , 

γηα j=1,2,3. 

 

7.2 Αηηηφηεηα θαηά Granger 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ελφο 

ππνδείγκαηνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηεχζπλζε πνπ κία κεηαβιεηή πξνθαιεί κία 

άιιε κία εμίζσζε παιηλδξφκεζεο. ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε κία ηέηνηα ζρέζε είλαη 

ζρεδφλ αδχλαην λα θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
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Γηα ην ιφγν απηφ ζηα νηθνλνκηθά πνιιέο θνξέο ζεσξνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ 

δεδνκέλε κία ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπκε ηηο θιαζηθέο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο.
11

 

Ο πην γλσζηφο έιεγρνο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο είλαη απηφο πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ Granger. Ο έιεγρνο απηφο βαζίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ φηη ην 

κέιινλ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. ε ππνδείγκαηα ηεο 

νηθνλνκεηξίαο ε ζρέζε αηηίαο – αηηηαηνχ (αηηηφηεηα) είλαη δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ 

(a priori).
12

 

Ο έιεγρνο θαηά Granger ηεο αηηηφηεηαο είλαη έλαο έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ππφζεζεο 

γηα λα θαζνξίζνπκε πφηε κία ρξνληθή ζεηξά καο είλαη ρξήζηκε ζην λα πξνβιέςνπκε 

κία άιιε. πλήζσο, ε παιηλδξφκεζε αληαλαθιάηαη απφιπηα ζηε ζπζρέηηζε, αιιά 

ζχκθσλα κε ηνλ Clive Granger, ν νπνίνο θέξδηζε ην βξαβείν Nobel ζηελ Οηθνλνκία, 

δηαθψλεζε γηα ηνλ αλ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη έιεγρνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο 

αηηηφηεηαο.
13

 

Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger είλαη ν αθφινπζνο: 

Έζησ φηη έρνπκε δχν ρξνληθέο ζεηξέο  θαη  θαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα :  

  

  

φπνπ m είλαη ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

ην πξψην ππφδεηγκα ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Y είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο X. 

ην δεχηεξν ππφδεηγκα ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο X είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Y θαη κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. 

Τπνζέηνπκε επίζεο φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη  θαη  ζηα δχν ππνδείγκαηα δε 

ζρεηίδνληαη. 

Ο έιεγρνο ππφζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έρεη σο εμήο :  

 Ζ κεηαβιεηή X δελ πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Y 

 Ζ κεηαβιεηή X πξνθαιεί θαηά Granger (αηηηάηαη) ηεο Y 

                                                           
11

 http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson%2012%28MSc%20Inf%29.pdf 
12 «Οη ρξνληθέο ζεηξέο ζηελ Οηθνλνκεηξία κε ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκεηξηθψλ παθέησλ MFIT θαη 

EVIEWS», Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο 
13

 http://en.wikipedia.org/wiki/Granger_causality 
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Πξαθηηθά, νη έιεγρνη γηα ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ VAR. Γειαδή γηα λα αηηηάδεη κία κεηαβιεηή X κία άιιε κεηαβιεηή Y 

ζα πξέπεη νη ζπληειεζηέο φισλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο X ζηελ εμίζσζε ηεο Y 

λα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ, ελψ νη ζπληειεζηέο ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ ηεο Y ζηελ εμίζσζε ηεο X λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ. Ο 

έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο F ηνπ Wald (1940) γηα 

ηελ απφ θνηλνχ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

 

φπνπ : 

= Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ θαη θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμίζσζεο κε πεξηνξηζκφ (δειαδή παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή X κφλν πάλσ 

ζηηο πζηεξήζεηο ηεο). 

= Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο (πιήξε εμίζσζε). 

k= Αξηζκφο πεξηνξηζκψλ. 

n= Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Αλ ε ηηκή ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πηλάθσλ ζε θάπνην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, ηφηε ιέκε φηη ε ππφζεζε  απνξξίπηεηαη θαη 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πζηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο X επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Y. ηε ζπλέρεηα γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε X αηηηάδεη ηελ Y 

κνλφδξνκα ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ αληίζηνηρε ππφζεζε γηα ηηο πζηεξήζεηο ηεο Y 

πάλσ ζηε κεηαβιεηή X. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βξαρπρξφληαο (F – θαηαλνκή) θαη καθξνρξφληαο (t – θαηαλνκή) αηηηαθήο ζρέζεο κε 

θαηεχζπλζε ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ εθάζηνηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πξνο ηελ 

εμαξηεκέλε, κε πζηεξήζεηο 1 θαη 2 γηα ηε Λεηνλία θαη ηε Ληζνπαλία αληίζηνηρα. 
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F – Statistic t – statistic 
 ΓLMP1 ΓLY ΓLR ECM 

ΓLMP1  0.02880 0.41390 -0.2 

ΓLY 0.01248  1.74340 2.09** 

ΓLR 0.75348 1.64228  -0.1 

 

 ΓLMP2 ΓLY ΓLR  

ΓLMP2  0.40711 0.24056 -0.52 

ΓLY 0.20017  1.74340 2.07** 

ΓLR 0.79766 1.64228  -0.79 

 

 ΓLMP3 ΓLY ΓLR  

ΓLMP3  0.04682 0.23994 -0.63 

ΓLY 0.13294  1.74340 2.09** 

ΓLR 0.47900 1.64228  -0.74 

 

 ΓLMP1 ΓLY ΓR  

ΓLMP1  0.02880 0.02373 -0.63 

ΓLY 0.01248  1.88804 2.01** 

ΓR 1.59811 1.02687  0.20 

 

 ΓLMP2 ΓLY ΓR  

ΓLMP2  0.40711 0.49374 -0.77 

ΓLY 0.20017  1.88804 2.19** 

ΓR 0.20898 1.02687  -0.18** 

 

 ΓLMP3 ΓLY ΓR  

ΓLMP3  0.04682 0.53590 -0.84 

ΓLY 0.13294  1.88804 2.23** 

ΓR 0.06519 1.02687  -0.14 

F – Statistic t – statistic 
 ΓLMP1 ΓLY ΓLR ECM 

ΓLMP1  0.02041 0.02399 -0.56 

ΓLY 0.56950  0.04500 2.19** 

ΓLR 2.31922 0.63995  1.13 

 

 ΓLMP2 ΓLY ΓLR  

ΓLMP2  0.06763 0.21704 -1.72* 

ΓLY 1.84952  0.04500 0.63 

ΓLR 0.14418 0.63995  0.61 

 

 ΓLMP3 ΓLY ΓLR  

ΓLMP3  0.06399 0.15298 -1.74* 

ΓLY 1.85282  0.04500 0.6 

ΓLR 0.23528 0.63995  0.63 

 

 ΓLMP1 ΓLY ΓR  

ΓLMP1  0.02041 0.05932 -0.75 

ΓLY 0.56950  0.00081 2.13** 

ΓR 1.45481 0.38093  1.53 

 

 ΓLMP2 ΓLY ΓR  

ΓLMP2  0.06763 0.06815 -1.69* 

ΓLY 1.84952  0.00081 0.74 

ΓR 0.62472 0.38093  1.6 

 

 ΓLMP3 ΓLY ΓR  

ΓLMP3  0.06399 0.04075 -1.71* 

ΓLY 1.85282  0.00081 0.71 

ΓR 0.76478 0.38093  1.63 

Πίνακασ 3 Αιτιακζσ ςχζςεισ μεταβλθτών Λετονίασ (αριςτερά) και Λικουανίασ (δεξιά) 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαίλεηαη πσο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο δελ ππάξρνπλ 

αηηηαθέο ζρέζεηο. Παξαηεξνχκε πσο δελ ππάξρεη βξαρπρξφληα, άξα θαη καθξνρξφληα 

ζρέζε, ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηφο καο. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Γξηηζάθεο Δ. Νηθφιανο, Οι τρονικές ζειρές ζηην Οικονομεηρία με ηη τρήζη 

ηων οικονομεηρικών πακέηων MFIT και EVIEWS 

 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Granger_causality 

[Accessed 13 march, 2011] 

 

 http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson%2012%28MSc%20Inf%29.pdf 

[Accessed 13 March, 2011] 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο κηαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Όπσο είδακε θαη 

ζην πξψην θεθάιαην ππάξρνπλ δηάθνξεο εμηζψζεηο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε 

δήηεζε ρξήκαηνο. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, γίλεηαη ζαθέο πσο ε 

δήηεζε ρξήκαηνο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ην νλνκαζηηθφ επηηφθην θαη ζεηηθά απφ 

ην εηζφδεκα. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε εκπεηξηθή κειέηε ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο πνπ, 

αθνξά ζηηο ρψξεο ηεο Λεηνλίαο θαη ηεο Ληζνπαλίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην Eviews 5, γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ειέγρσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

Οη έιεγρνη πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, έδεημαλ πσο θαη νη δχν ρψξεο αθνινπζνχλ 

θίβδειεο παιηλδξνκήζεηο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ, ησλ ηζηνγξακκάησλ θαη ησλ πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ (κέζνο, 

δηάκεζνο, θ.ηι.). 

Ο έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 4
ν
 θεθάιαην, έδεημε πσο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη κεηαβιεηέο θαη ησλ δχν ρσξψλ ηνπ ππνδείγκαηφο, έρνπλ 

πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ 

αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ θαη αθνξνχλ ζηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο απνδεηθλχνπλ 

ηελ χπαξμε ζηαζηκφηεηαο. 

ην 5
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο. Με ηε κέζνδν 

Johansen απνδεηθλχεηαη πσο γηα ηε ρψξα ηεο Λεηνλίαο θάζε κεηαβιεηή έρεη έλα 

ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα, ελψ δχν ππάξρνπλ γηα ηε Ληζνπαλία , φπσο εκθαλίδεηαη 

ζηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. 

Σέινο ν έιεγρνο αηηηφηεηαο θαη γηα ηηο δχν ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

εξγαζία απέδεημε πσο δελ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο θαη βξαρπρξφληεο αηηηαθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ηνπ Vector Error 

Correction Model πνπ εθαξκφζηεθε ζην θεθάιαην 6. 
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Πεξαηηέξσ κειέηε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ηελ αληίζηνηρε 

ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ρξήκαηνο γηα ηελ θάζε ρψξα μερσξηζηά. Θα είρε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ αληίζηνηρσλ ειέγρσλ 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ηνπ ρξήκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΔΣΟΝΗΑ 

CPI 

2003M07 88.5 

2003M08 87.6 

2003M09 88 

2003M10 88.7 

2003M11 89.2 

2003M12 89.4 

2004M01 90.4 

2004M02 91.1 

2004M03 92 

2004M04 92.5 

2004M05 93.7 

2004M06 94.3 

2004M07 94.4 

2004M08 94.3 

2004M09 94.7 

2004M10 95.2 

2004M11 95.6 

2004M12 95.9 

2005M01 96.4 

2005M02 97.3 

2005M03 97.9 

2005M04 98.9 

2005M05 99.6 

2005M06 100.2 

2005M07 100.1 

2005M08 100.1 

2005M09 101.6 

2005M10 102.4 

2005M11 102.7 

2005M12 102.6 

2006M01 103.7 

2006M02 104.1 

2006M03 104.3 

2006M04 104.9 

2006M05 106.2 

2006M06 106.5 

2006M07 107.1 

2006M08 106.9 

2006M09 107.6 

2006M10 108.2 

2006M11 109.2 

2006M12 109.6 

2007M01 111.1 

2007M02 111.6 

2007M03 113.2 

2007M04 114.2 

2007M05 114.9 

2007M06 115.9 

2007M07 117.3 

2007M08 117.7 

2007M09 119.9 

2007M10 122.5 

2007M11 124.2 

2007M12 125 

2008M01 128.6 

2008M02 130.3 

2008M03 132.2 

2008M04 134.2 

2008M05 135.5 

2008M06 136.4 

2008M07 136.8 

2008M08 136.2 

2008M09 137.7 

2008M10 139.4 

2008M11 138.8 

2008M12 138.2 

2009M01 141.2 

2009M02 142.7 

2009M03 143.1 

2009M04 142.5 

2009M05 141.8 

2009M06 141 

2009M07 140.2 

2009M08 138.7 

2009M09 138.4 

2009M10 128.2 

2009M11 137.2 

2009M12 136.6 

2010M01 136.8 

2010M02 136.8 

2010M03 137.4 

2010M04 138.6 

2010M05 138.5 

2010M06 139.1 
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M1 

2003M07 1485 

2003M08 1479 

2003M09 1485 

2003M10 1526 

2003M11 1545 

2003M12 1592 

2004M01 1574 

2004M02 1600 

2004M03 1608 

2004M04 1642 

2004M05 1706 

2004M06 1803 

2004M07 1818 

2004M08 1839 

2004M09 1861 

2004M10 1907 

2004M11 1917 

2004M12 2000 

2005M01 2007 

2005M02 2034 

2005M03 2086 

2005M04 2138 

2005M05 2225 

2005M06 2354 

2005M07 2408 

2005M08 2457 

2005M09 2562 

2005M10 2579 

2005M11 2704 

2005M12 2870 

2006M01 2869 

2006M02 2909 

2006M03 3018 

2006M04 3121 

2006M05 3158 

2006M06 3316 

2006M07 3419 

2006M08 3523 

2006M09 3550 

2006M10 3753 

2006M11 3834 

2006M12 4066 

2007M01 4017 

2007M02 3978 

2007M03 4033 

2007M04 4059 

2007M05 4079 

2007M06 4214 

2007M07 4281 

2007M08 4191 

2007M09 3969 

2007M10 3870 

2007M11 3823 

2007M12 3935 

2008M01 3770 

2008M02 3679 

2008M03 3705 

2008M04 3718 

2008M05 3731 

2008M06 3788 

2008M07 3761 

2008M08 3716 

2008M09 3617 

2008M10 3562 

2008M11 3487 

2008M12 3345 

2009M01 3138 

2009M02 3150 

2009M03 3046 

2009M04 3041 

2009M05 3033 

2009M06 2993 

2009M07 2953 

2009M08 2895 

2009M09 2896 

2009M10 2862 

2009M11 2903 

2009M12 2979 

2010M01 2921 

2010M02 2997 

2010M03 3100 

2010M04 3193 

2010M05 3192 

2010M06 3304 
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M2 

2003M07 2025 

2003M08 2026 

2003M09 2032 

2003M10 2096 

2003M11 2119 

2003M12 2220 

2004M01 2242 

2004M02 2285 

2004M03 2303 

2004M04 2373 

2004M05 2434 

2004M06 2491 

2004M07 2540 

2004M08 2601 

2004M09 2612 

2004M10 2673 

2004M11 2691 

2004M12 2816 

2005M01 2811 

2005M02 2878 

2005M03 2964 

2005M04 3020 

2005M05 3061 

2005M06 3225 

2005M07 3297 

2005M08 3369 

2005M09 3488 

2005M10 3526 

2005M11 3692 

2005M12 3906 

2006M01 3916 

2006M02 3984 

2006M03 4152 

2006M04 4274 

2006M05 4319 

2006M06 4491 

2006M07 4638 

2006M08 4783 

2006M09 4866 

2006M10 5075 

2006M11 5173 

2006M12 5456 

2007M01 5478 

2007M02 5528 

2007M03 5663 

2007M04 5755 

2007M05 5821 

2007M06 6035 

2007M07 6044 

2007M08 6047 

2007M09 5953 

2007M10 5996 

2007M11 6027 

2007M12 6242 

2008M01 6193 

2008M02 6165 

2008M03 6223 

2008M04 6373 

2008M05 6324 

2008M06 6402 

2008M07 6399 

2008M08 6383 

2008M09 6260 

2008M10 6176 

2008M11 6057 

2008M12 5965 

2009M01 5857 

2009M02 5898 

2009M03 5795 

2009M04 5859 

2009M05 5812 

2009M06 5769 

2009M07 5655 

2009M08 5587 

2009M09 5535 

2009M10 5518 

2009M11 5568 

2009M12 5796 

2010M01 5714 

2010M02 5842 

2010M03 5982 

2010M04 6091 

2010M05 6053 

2010M06 6029 

 
 
 



ηαζεξφηεηα ζηε Εήηεζε Υξήκαηνο : Μία εκπεηξηθή έξεπλα γηα Λεηνλία θαη Ληζνπαλία – 

Κνχζηα Γήκεηξα 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μεηαπηπρηαθφ Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, 2011 77 

M3 

2003M07 2026 

2003M08 2027 

2003M09 2033 

2003M10 2097 

2003M11 2120 

2003M12 2223 

2004M01 2244 

2004M02 2288 

2004M03 2305 

2004M04 2376 

2004M05 2436 

2004M06 2494 

2004M07 2543 

2004M08 2604 

2004M09 2612 

2004M10 2673 

2004M11 2693 

2004M12 2817 

2005M01 2811 

2005M02 2878 

2005M03 2964 

2005M04 3034 

2005M05 3073 

2005M06 3240 

2005M07 3311 

2005M08 3386 

2005M09 3503 

2005M10 3543 

2005M11 3710 

2005M12 3925 

2006M01 3958 

2006M02 4029 

2006M03 4198 

2006M04 4317 

2006M05 4358 

2006M06 4528 

2006M07 4673 

2006M08 4817 

2006M09 4900 

2006M10 5111 

2006M11 5210 

2006M12 5507 

2007M01 5535 

2007M02 5583 

2007M03 5737 

2007M04 5836 

2007M05 5900 

2007M06 6147 

2007M07 6167 

2007M08 6161 

2007M09 6045 

2007M10 6084 

2007M11 6113 

2007M12 6312 

2008M01 6270 

2008M02 6247 

2008M03 6315 

2008M04 6470 

2008M05 6433 

2008M06 6508 

2008M07 6517 

2008M08 6514 

2008M09 6381 

2008M10 6278 

2008M11 6141 

2008M12 6039 

2009M01 5942 

2009M02 5985 

2009M03 5873 

2009M04 5940 

2009M05 5896 

2009M06 5829 

2009M07 5718 

2009M08 5655 

2009M09 5614 

2009M10 5598 

2009M11 5654 

2009M12 5873 

2010M01 5806 

2010M02 5944 

2010M03 6080 

2010M04 6190 

2010M05 6165 

2010M06 6148 
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R 

2003M07 2.9 

2003M08 2.99 

2003M09 3.1 

2003M10 2.82 

2003M11 3.74 

2003M12 3.38 

2004M01 2.76 

2004M02 2.51 

2004M03 3.25 

2004M04 3.5 

2004M05 3.01 

2004M06 3.36 

2004M07 3.41 

2004M08 3.43 

2004M09 3.4 

2004M10 3.4 

2004M11 3.61 

2004M12 3.57 

2005M01 3.47 

2005M02 3.31 

2005M03 2.85 

2005M04 2.8 

2005M05 2.61 

2005M06 2.76 

2005M07 2.55 

2005M08 2.49 

2005M09 2.52 

2005M10 2.44 

2005M11 2.52 

2005M12 3.05 

2006M01 3.42 

2006M02 3.37 

2006M03 3.07 

2006M04 3.18 

2006M05 3.71 

2006M06 3.24 

2006M07 3.95 

2006M08 3.93 

2006M09 3.87 

2006M10 3.37 

2006M11 3.65 

2006M12 3.63 

2007M01 3.61 

2007M02 3.82 

2007M03 5.2 

2007M04 6.53 

2007M05 6.68 

2007M06 5.44 

2007M07 4.21 

2007M08 6.16 

2007M09 7.47 

2007M10 8.04 

2007M11 7.77 

2007M12 7.82 

2008M01 7.64 

2008M02 6.15 

2008M03 5.94 

2008M04 5.49 

2008M05 5.35 

2008M06 5.53 

2008M07 5.21 

2008M08 5.01 

2008M09 5.48 

2008M10 7.02 

2008M11 7.57 

2008M12 9.68 

2009M01 6.69 

2009M02 5.98 

2009M03 6.18 

2009M04 6.59 

2009M05 8.89 

2009M06 18.48 

2009M07 9.64 

2009M08 6.69 

2009M09 6.34 

2009M10 6.51 

2009M11 6.66 

2009M12 7.87 

2010M01 5.63 

2010M02 4.11 

2010M03 3.07 

2010M04 1.67 

2010M05 1.22 

2010M06 1.38 
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Y 

2003M07 85.5 

2003M08 83.2 

2003M09 91.2 

2003M10 98.9 

2003M11 93.5 

2003M12 98.4 

2004M01 92.2 

2004M02 94.9 

2004M03 104.3 

2004M04 94.1 

2004M05 88.1 

2004M06 88.7 

2004M07 87.3 

2004M08 88.6 

2004M09 94.1 

2004M10 98.1 

2004M11 101.6 

2004M12 103.9 

2005M01 90.4 

2005M02 96.3 

2005M03 105.1 

2005M04 98.3 

2005M05 97 

2005M06 96.7 

2005M07 92 

2005M08 96.7 

2005M09 101.5 

2005M10 104.7 

2005M11 109.1 

2005M12 112.2 

2006M01 100.4 

2006M02 103.4 

2006M03 115.5 

2006M04 98.7 

2006M05 100.8 

2006M06 103 

2006M07 95.6 

2006M08 104.4 

2006M09 104.1 

2006M10 109.9 

2006M11 110.8 

2006M12 110.9 

2007M01 106 

2007M02 106.7 

2007M03 106.9 

2007M04 103.2 

2007M05 105.9 

2007M06 104.4 

2007M07 105.4 

2007M08 106.4 

2007M09 103.9 

2007M10 103.8 

2007M11 105.9 

2007M12 105.3 

2008M01 106.7 

2008M02 107.7 

2008M03 106.1 

2008M04 105.2 

2008M05 103 

2008M06 103.5 

2008M07 101.6 

2008M08 98.5 

2008M09 100.5 

2008M10 97.9 

2008M11 94.3 

2008M12 91.4 

2009M01 83.7 

2009M02 80.9 

2009M03 83.1 

2009M04 85.3 

2009M05 83.6 

2009M06 85 

2009M07 84.1 

2009M08 86.2 

2009M09 84.5 

2009M10 84.6 

2009M11 92.1 

2009M12 88.2 

2010M01 87.9 

2010M02 85.9 

2010M03 94.2 

2010M04 94.4 

2010M05 94.8 

2010M06 94.7 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 

 

CPI 

2004M03 96 

2004M04 96.4 

2004M05 97.9 

2004M06 98 

2004M07 98 

2004M08 97.6 

2004M09 98.2 

2004M10 98.3 

2004M11 98.6 

2004M12 98.5 

2005M01 98.5 

2005M02 98.7 

2005M03 99.1 

2005M04 99.5 

2005M05 99.8 

2005M06 99.9 

2005M07 99.7 

2005M08 99.8 

2005M09 100.7 

2005M10 101.3 

2005M11 101.4 

2005M12 101.4 

2006M01 101.9 

2006M02 102 

2006M03 102.2 

2006M04 102.9 

2006M05 103.4 

2006M06 103.6 

2006M07 104.1 

2006M08 104 

2006M09 103.9 

2006M10 105 

2006M11 105.8 

2006M12 106 

2007M01 106 

2007M02 106.4 

2007M03 107 

2007M04 107.9 

2007M05 108.4 

2007M06 108.6 

2007M07 109.4 

2007M08 109.8 

2007M09 111.2 

2007M10 112.9 

2007M11 114.1 

2007M12 114.6 

2008M01 116.5 

2008M02 117.8 

2008M03 119 

2008M04 120.5 

2008M05 121.4 

2008M06 122.2 

2008M07 122.7 

2008M08 122.9 

2008M09 123.5 

2008M10 124.8 

2008M11 124.5 

2008M12 124.4 

2009M01 127.7 

2009M02 128.1 

2009M03 128.1 

2009M04 128 

2009M05 127.8 

2009M06 127.4 

2009M07 126.4 

2009M08 126.1 

2009M09 126.9 

2009M10 126.3 

2009M11 126.4 

2009M12 126 

2010M01 127.5 

2010M02 127.5 

2010M03 127.9 

2010M04 128.4 

2010M05 128.6 

2010M06 128.7 
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M1 

2004M03 12068 

2004M04 12295 

2004M05 12381 

2004M06 12969 

2004M07 13321 

2004M08 13496 

2004M09 13428 

2004M10 13724 

2004M11 13741 

2004M12 15126 

2005M01 15001 

2005M02 15303 

2005M03 16077 

2005M04 16278 

2005M05 16813 

2005M06 17380 

2005M07 17899 

2005M08 18071 

2005M09 18044 

2005M10 18236 

2005M11 18808 

2005M12 20902 

2006M01 19995 

2006M02 19717 

2006M03 19728 

2006M04 20279 

2006M05 20839 

2006M06 21463 

2006M07 21890 

2006M08 22524 

2006M09 22446 

2006M10 22526 

2006M11 23120 

2006M12 24834 

2007M01 23784 

2007M02 24171 

2007M03 25070 

2007M04 25113 

2007M05 25792 

2007M06 26217 

2007M07 26551 

2007M08 26648 

2007M09 26471 

2007M10 26214 

2007M11 26305 

2007M12 27938 

2008M01 25972 

2008M02 25611 

2008M03 25644 

2008M04 26117 

2008M05 26087 

2008M06 26227 

2008M07 26488 

2008M08 26007 

2008M09 25631 

2008M10 24444 

2008M11 24050 

2008M12 23322 

2009M01 22176 

2009M02 21711 

2009M03 21157 

2009M04 21114 

2009M05 21138 

2009M06 21246 

2009M07 21133 

2009M08 20809 

2009M09 20142 

2009M10 20269 

2009M11 21047 

2009M12 22050 

2010M01 21376 

2010M02 21691 

2010M03 22220 

2010M04 23233 

2010M05 23938 

2010M06 24433 
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M2 

2004M03 18581 

2004M04 18644 

2004M05 18816 

2004M06 19499 

2004M07 20057 

2004M08 20181 

2004M09 20169 

2004M10 20716 

2004M11 20790 

2004M12 22354 

2005M01 22235 

2005M02 22718 

2005M03 23676 

2005M04 23966 

2005M05 24462 

2005M06 25214 

2005M07 25870 

2005M08 26241 

2005M09 26274 

2005M10 26657 

2005M11 27632 

2005M12 29488 

2006M01 28944 

2006M02 28795 

2006M03 29165 

2006M04 29869 

2006M05 30354 

2006M06 31124 

2006M07 31964 

2006M08 32661 

2006M09 32646 

2006M10 32647 

2006M11 33364 

2006M12 35819 

2007M01 34912 

2007M02 35591 

2007M03 36921 

2007M04 37312 

2007M05 38243 

2007M06 38926 

2007M07 39409 

2007M08 40155 

2007M09 40259 

2007M10 40344 

2007M11 40948 

2007M12 43470 

2008M01 42552 

2008M02 42737 

2008M03 42697 

2008M04 43611 

2008M05 43785 

2008M06 43769 

2008M07 44423 

2008M08 44673 

2008M09 44173 

2008M10 42775 

2008M11 42820 

2008M12 43313 

2009M01 42548 

2009M02 42399 

2009M03 41523 

2009M04 41484 

2009M05 41053 

2009M06 41086 

2009M07 41086 

2009M08 41053 

2009M09 40440 

2009M10 41445 

2009M11 42378 

2009M12 43634 

2010M01 42640 

2010M02 43263 

2010M03 43315 

2010M04 43940 

2010M05 44331 

2010M06 44574 
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M3 

2004M03 18648 

2004M04 18703 

2004M05 18961 

2004M06 19633 

2004M07 20188 

2004M08 20313 

2004M09 20345 

2004M10 20882 

2004M11 20961 

2004M12 22542 

2005M01 22334 

2005M02 22821 

2005M03 23779 

2005M04 24069 

2005M05 24470 

2005M06 25275 

2005M07 25937 

2005M08 26352 

2005M09 26400 

2005M10 26875 

2005M11 27915 

2005M12 29850 

2006M01 29266 

2006M02 29433 

2006M03 29942 

2006M04 30776 

2006M05 31109 

2006M06 31857 

2006M07 32666 

2006M08 33562 

2006M09 33419 

2006M10 33052 

2006M11 33923 

2006M12 36346 

2007M01 35337 

2007M02 35971 

2007M03 37516 

2007M04 37742 

2007M05 38717 

2007M06 39415 

2007M07 40018 

2007M08 40768 

2007M09 40943 

2007M10 41139 

2007M11 41782 

2007M12 44228 

2008M01 43193 

2008M02 43511 

2008M03 43704 

2008M04 44703 

2008M05 45106 

2008M06 45033 

2008M07 45883 

2008M08 46384 

2008M09 45184 

2008M10 43781 

2008M11 43693 

2008M12 44063 

2009M01 43247 

2009M02 43030 

2009M03 42115 

2009M04 42058 

2009M05 41531 

2009M06 41612 

2009M07 41603 

2009M08 41576 

2009M09 40964 

2009M10 41959 

2009M11 42841 

2009M12 44182 

2010M01 43204 

2010M02 43782 

2010M03 44006 

2010M04 44628 

2010M05 44976 

2010M06 45153 
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R 

2004M03 0.99 

2004M04 0.95 

2004M05 1.04 

2004M06 1.2 

2004M07 1.12 

2004M08 1.37 

2004M09 1.47 

2004M10 1.46 

2004M11 1.47 

2004M12 1.51 

2005M01 2.02 

2005M02 2.04 

2005M03 2.02 

2005M04 2.02 

2005M05 2.03 

2005M06 2.06 

2005M07 2.12 

2005M08 2.07 

2005M09 2.09 

2005M10 2.08 

2005M11 2.21 

2005M12 2.4 

2006M01 2.28 

2006M02 2.24 

2006M03 2.23 

2006M04 2.32 

2006M05 2.36 

2006M06 2.42 

2006M07 2.5 

2006M08 2.56 

2006M09 2.58 

2006M10 2.8 

2006M11 2.85 

2006M12 2.97 

2007M01 3.16 

2007M02 3.13 

2007M03 3.33 

2007M04 3.66 

2007M05 3.9 

2007M06 3.97 

2007M07 4.01 

2007M08 4.1 

2007M09 4.16 

2007M10 4.41 

2007M11 4.77 

2007M12 5.4 

2008M01 4.85 

2008M02 4.76 

2008M03 4.56 

2008M04 4.68 

2008M05 4.65 

2008M06 4.82 

2008M07 4.97 

2008M08 4.9 

2008M09 4.95 

2008M10 5.65 

2008M11 6.81 

2008M12 7.65 

2009M01 7.58 

2009M02 6.84 

2009M03 6.14 

2009M04 6.1 

2009M05 5.98 

2009M06 7.11 

2009M07 6.84 

2009M08 7 

2009M09 6.46 

2009M10 6.54 

2009M11 5.98 

2009M12 4.81 

2010M01 4.25 

2010M02 2.93 

2010M03 2.11 

2010M04 1.68 

2010M05 1.67 

2010M06 1.65 
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Y 

2004M03 88.3 

2004M04 91.9 

2004M05 81.5 

2004M06 94.4 

2004M07 93.9 

2004M08 94.4 

2004M09 100.2 

2004M10 101.6 

2004M11 95.2 

2004M12 102.1 

2005M01 90.9 

2005M02 83.8 

2005M03 101.4 

2005M04 94.6 

2005M05 103.9 

2005M06 99.2 

2005M07 94.6 

2005M08 102.2 

2005M09 111 

2005M10 99.7 

2005M11 109.7 

2005M12 109.1 

2006M01 98.7 

2006M02 95.5 

2006M03 114.5 

2006M04 104.2 

2006M05 121.4 

2006M06 114.7 

2006M07 106.9 

2006M08 106.3 

2006M09 113.7 

2006M10 107.6 

2006M11 106.5 

2006M12 99.9 

2007M01 97.4 

2007M02 94.1 

2007M03 107.4 

2007M04 108.5 

2007M05 115.7 

2007M06 119 

2007M07 121.3 

2007M08 121.2 

2007M09 111.1 

2007M10 110 

2007M11 106.6 

2007M12 107.7 

2008M01 105.6 

2008M02 111.9 

2008M03 117.8 

2008M04 127.7 

2008M05 125.4 

2008M06 126.6 

2008M07 125.8 

2008M08 116.9 

2008M09 121 

2008M10 112.4 

2008M11 105.6 

2008M12 108.5 

2009M01 97.6 

2009M02 91.8 

2009M03 92.9 

2009M04 93.4 

2009M05 99.5 

2009M06 105.6 

2009M07 104.9 

2009M08 101.4 

2009M09 102.9 

2009M10 99 

2009M11 96.1 

2009M12 97.9 

2010M01 84.8 

2010M02 89.9 

2010M03 94.2 

2010M04 99.9 

2010M05 104.8 

2010M06 112.1 
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ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΛΔΣΟΝΗΑ 
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ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ 
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