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Περίληψη:

Στην εργασία αυτή γίνεται µελέτη της προσφοράς χρήµατος στην Ελλάδα
µε τη χρήση του ευρώ. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι η
προσφορά χρήµατος, ορισµένη µε τη στενή έννοια, το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν και τέλος τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια των
επιχειρηµατικών δανείων. Για να εξεταστεί η σχέση µεταξύ τους θα
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος Johansen, αφού ελεγχθεί πρώτα ότι οι
µεταβλητές είναι στάσιµες µέσω δυο τεστ µοναδιαίας ρίζας: του τεστ
ADF και του τεστ Phillips- Perron. Ο σκοπός της συνολοκλήρωσης είναι
να ελέγξει τη µακροχρόνια σχέση των µεταβλητών. Επίσης,
χρησιµοποιείται το µοντέλο error correction για να εξεταστούν τυχόν
αποκλίσεις από τη θεωρία.
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Abstract:

This research is about money supply in Greece using euro as currency.
The variables used here are narrow- defined money supply, Gross
Domestic Product (GDP) and finally the short run interest rate of business
loans. In order to check the relationship among those variables, Johansen
test is going to be proceeded. The purpose of cointegration is to test if the
variables move together through time. Before that it is necessary to check
if the variables are stationary. This is done through two unit root tests: the
ADF test and the Phillips- Perron test. Finally, error correction model is
going to be used to check if deviations are corrected in subsequent
periods.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλούς παράγοντες που
µεταβάλλονται καθηµερινά. Το χρηµατοδοτικό σύστηµα αποτελεί ένα σύνολο
θεσµικών προδιαγραφών που δηµιουργούν ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη
µεταβίβαση κεφαλαίων µεταξύ οικονοµικών µονάδων. Πρόκειται λοιπόν για
ένα σύστηµα που παρέχει τα µέσα και τις υπηρεσίες για την απρόσκοπτη
µεταβίβαση οικονοµικών πόρων από τις πλεονασµατικές στις ελλειµµατικές
µονάδες. Εποµένως, το χρήµα είναι µια από τις σηµαντικότερες
µακροοικονοµικές µεταβλητές στη σύγχρονη εποχή. Για την κατανόηση του
ρόλου του χρήµατος στην οικονοµική δραστηριότητα είναι απαραίτητος ο
σωστός ορισµός του και η µέτρηση του.
Προσφορά χρήµατος είναι η ποσότητα του χρήµατος που είναι διαθέσιµη σε
µια οικονοµία. Η µελέτη της προσφοράς χρήµατος είναι ένα αναπόσπαστο
κοµµάτι της νοµισµατικής πολιτικής. Πολλοί οικονοµολόγοι θεωρούν την
προσφορά χρήµατος ως µια εξωγενή µεταβλητή που βρίσκεται κάτω από τον
αποκλειστικό έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί
άλλοι οικονοµολόγοι που θεωρούν την προσφορά χρήµατος ως µια ενδογενή
µεταβλητή που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και επηρεάζεται όχι µόνο
από την Κεντρική Τράπεζα αλλά και από τις εµπορικές τράπεζες και το κοινό.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει πως επηρεάζεται η προσφορά
χρήµατος στην Ελλάδα από το επίπεδο των επιτοκίων και από το προϊόν της
οικονοµίας. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της
προσφοράς χρήµατος ξεκινώντας µε τη µέτρηση και τον ορισµό του χρήµατος.
Στη συνέχεια δίνεται βάρος στους φορείς που την επηρεάζουν και τον ρόλο
τους και τέλος αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο της ενδογενούς προσφοράς
χρήµατος. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, γίνεται βιβλιογραφική
ανασκόπηση και στο τρίτο ο εµπειρικός έλεγχος. Στο εµπειρικό κοµµάτι
εξετάζεται πως επηρεάζεται η προσφορά χρήµατος από το επιτόκιο των
βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων και το προϊόν και ελέγχεται η
µεταξύ τους σχέση. Η περίοδος που καλύπτεται είναι από το 1960 έως το 2008.
Οι σειρές ελέγχονται αν είναι στάσιµες µε δυο τεστ µοναδιαίας ρίζας και αφού
προκύψουν στάσιµες ίδιου βαθµού τότε γίνεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης.

7

ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ορισµός χρήµατος
Χρήµα είναι το σύνολο του αποθέµατος περιουσιακών στοιχείων σε µια
οικονοµία, που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν άµεσα για να αγοράσουν αγαθά
και υπηρεσίες από άλλους (Mankiw, 1998).
Υπάρχουν δύο είδη χρήµατος: το χρήµα- αγαθό, όπου το χρήµα διακινείται µε
τη µορφή κάποιου αγαθού µε εσωτερική αξία, όπως χρυσός, ασήµι, τσιγάρα
και το χρήµα αναγκαστικής κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήµα, όπου το
χρήµα χωρίς εσωτερική αξία χρησιµοποιείται λόγω µιας κυβερνητικής
απόφασης, παραδείγµατος χάριν κέρµατα, χαρτονοµίσµατα, καταθέσεις όψεως.
Προσφορά χρήµατος είναι η ποσότητα του χρήµατος που είναι διαθέσιµη σε
µια οικονοµία.

Οι λειτουργίες του χρήµατος
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το χρήµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία µπορούν
να συνοψισθούν στις παρακάτω τέσσερις βασικές λειτουργίες:

Ως µέτρο υπολογισµού των αξιών και των τιµών
Μια µονάδα µέτρησης είναι ένας τρόπος καθορισµού µιας συγκεκριµένης
τιµής (αξίας) στα οικονοµικά αγαθά και υπηρεσίες. Έτσι ως µονάδα µέτρησης,
χρησιµοποιείται η νοµισµατική µονάδα για τον καθορισµό της τιµής (αξίας)
των αγαθών κα υπηρεσιών σε σχέση µε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η
νοµισµατική µονάδα είναι ο κοινός παρονοµαστής ή µέτρο. Επιτρέπει στα
άτοµα να συγκρίνουν εύκολα τη σχετική αξία (τιµή) των αγαθών και
υπηρεσιών.
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Ως µέσο πληρωµών και συναλλαγών
Θεωρητικά, οι δυο όροι είναι συνώνυµοι. Ωστόσο, ο όρος µέσο πληρωµών
είναι στενότερος και συνδέεται µε τον ορισµό του χρήµατος ως γενικά
αποδεκτού µέσου πληρωµών, ενώ ο όρος µέσο συναλλαγών περιλαµβάνει όλα
τα περιουσιακά στοιχεία που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση µιας πώλησης.
Ως µέσο συναλλαγών και πληρωµών το χρήµα αντιπροσωπεύει ένα ποσό που
δίνουν οι αγοραστές στους πωλητές, όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες.
Αποτελεί την πιο σπουδαία λειτουργία του χρήµατος. Το χρήµα για να
εκτελέσει τη λειτουργία του ως µέσο συναλλαγών πρέπει να είναι γενικώς
αποδεκτό στις συναλλαγές, δηλαδή όλοι σε µια κοινωνία πρέπει να είναι
πρόθυµοι να το αποδεχτούν ως πληρωµή κατά την αγοραπωλησία των αγαθών
και υπηρεσιών. Οτιδήποτε γίνεται γενικώς αποδεκτό ως µέσο πληρωµής είναι
χρήµα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι µε αυτή την λειτουργία του το χρήµα
ενισχύει την εξειδίκευση γιατί επιτρέπει στα άτοµα να εξειδικευτούν σε εκείνες
τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν τις περισσότερες δεξιότητες και
άρα να αγοράζουν περισσότερα αγαθά από άλλους, αντί να τα παράγουν οι
ίδιοι. Εποµένως τα άτοµα µπορούν να εξειδικευτούν εκεί όπου έχουν
συγκριτικό πλεονέκτηµα και να πάρουν χρήµα για τους καρπούς της εργασίας
τους.

Ως µέσο απόθεµα αξίας
Ως απόθεµα αξίας το χρήµα θεωρείται ως το ποσό που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι άνθρωποι για να µεταφέρουν την αγοραστική τους δύναµη
από το παρόν στο µέλλον. Ωστόσο αυτή η λειτουργία δεν αποτελεί
αποκλειστικότητα του χρήµατος. Τον ίδιο ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν
και άλλα αγαθά όπως τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα κοσµήµατα, τα
πολύτιµα µέταλλα, τα έργα τέχνης, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, οι µετοχές,
οι οµολογίες, οι καταθέσεις προθεσµίας σε τράπεζες και ειδικούς πιστωτικούς
οργανισµούς και άλλα. Σε σύγκριση όµως µε αυτήν την ποικιλία των µέσων
αποθέµατος αξίας, το χρήµα παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτηµα της άµεσης
ρευστότητας. Μπορεί δηλαδή να χρησιµοποιηθεί όποτε χρειάζεται για την
αγορά άλλων αγαθών, πράγµα που δε συµβαίνει µε τα υπόλοιπα περιουσιακά
στοιχεία. Το πλεονέκτηµα αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του χρήµατος
και το διαχωρίζει από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εποµένως η λειτουργία
του χρήµατος ως απόθεµα αξίας είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής όρος για να
ονοµαστεί κάτι χρήµα.
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Ως µέσο ή µέτρο µελλοντικών Πληρωµών και Παροχών
Η τέταρτη λειτουργία του χρήµατος είναι ότι το χρήµα χρησιµεύει ως µέτρο
µελλοντικών πληρωµών. Η λειτουργία αυτή συνεπάγεται ταυτόχρονα τη χρήση
του χρήµατος ως µέσο συναλλαγής καθώς και ως µονάδα µέτρησης. Οι
οφειλές καθορίζονται και εκφράζονται τυπικά σε όρους µιας µονάδας
µέτρησης και εξοφλούνται µε ένα νοµισµατικό µέσο συναλλαγής. Για
παράδειγµα, ένα χρέος καθορίζεται και εκφράζεται σε ευρώ και εξοφλείται µε
νόµισµα ή επιταγή. Η αποτελεσµατικότητα αυτής της λειτουργίας
επιτυγχάνεται όταν εξισώνεται η παρούσα αξία µε τη µέλλουσα, αφού ληφθούν
υπ’ όψιν τα προεξοφλητικά επιτόκια. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους
δανειστές να παρέχουν κεφάλαια σε δανειζόµενους µε υποχρέωση των
τελευταίων να επιστρέψουν σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα το ποσό που έχει
συµφωνηθεί.

Οι επιθυµητές ιδιότητες του χρήµατος
Για να πραγµατοποιεί το χρήµα τις παραπάνω λειτουργίες χρειάζεται να
ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την οµαλή κυκλοφορία του
στην αγορά. Οι επιθυµητές ιδιότητες του χρήµατος είναι οι εξής πέντε: η
φορητότητα, η ανθεκτικότητα, η διαιρετότητα, η τυποποίηση και η
αναγνωρισιµότητα.
Το χρήµα πρέπει να είναι εύχρηστο και να µεταφέρεται εύκολα, έτσι ώστε να
είναι σε θέση κάποιος να πραγµατοποιεί αγορές από τόπο σε τόπο. Εάν το
χρήµα δεν είναι εύκολα φορητό δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ευρεία
κλίµακα.
Επιπλέον, επειδή το χρήµα χρησιµοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών και
εποµένως µεταβιβάζεται από άτοµο σε άτοµο, θα πρέπει να κατασκευάζεται
από τέτοια ανθεκτική ύλη ώστε το περιεχόµενο του και κατά συνέπεια η
ανταλλακτική (αγοραστική) του αξία να µην επηρεάζεται από τη διάρκεια του
χρόνου και τη συχνότητα της χρήσης του.
Όσον αφορά τη διαιρετότητα, το χρήµα πρέπει να διαιρείται εύκολα σε
µικρότερες µονάδες, χωρίς να χάνει καθόλου από την αξία του σαν σύνολο.
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Έτσι επιτρέπει την πραγµατοποίηση συναλλαγών µικρής αξίας, αλλά δίνει και
τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν πολύπλοκες συναλλαγές µε ακρίβεια.
Το χρήµα για να είναι χρήσιµο θα πρέπει να τυποποιηθεί, οι ίδιες µονάδες του
θα πρέπει να είναι ίσης αξίας σε ποιότητα και φυσικά µη διακρίσιµες, δηλαδή
πρέπει να είναι οµοιογενείς. Η οµοιογένεια εξασφαλίζει τη βεβαιότητα στους
συναλλασσόµενους για το τι ακριβώς λαµβάνουν όταν πραγµατοποιούν τις
συναλλαγές τους.
Τέλος, το χρήµα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα. Εάν αυτό δε συµβαίνει τα
άτοµα θα αντιµετωπίζουν δυσκολίες για να διαπιστώνουν σε κάθε συναλλαγή
εάν αυτό που παίρνουν είναι γνήσιο χρήµα ή όχι.

Μέτρηση του χρήµατος
Επειδή τα περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν ως προς την ρευστότητα τους, δεν
υπάρχει ένα και µοναδικό µέτρο της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία
που να είναι απόλυτα ικανοποιητικό. Για αυτόν τον λόγο, στις περισσότερες
χώρες οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν διάφορα µέτρα της ποσότητας του
χρήµατος, τα οποία είναι γνωστά ως νοµισµατικοί δείκτες. Οι νοµισµατικοί
δείκτες διαφέρουν ως προς το πόσο στενά ορίζεται η έννοια του χρήµατος.
Νοµισµατικός δείκτης Μ0: Περιλαµβάνει τη µη νοµισµατική κυκλοφορία,
δηλαδή τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα µη τραπεζικού κοινού και τη
νοµισµατική βάση, δηλαδή τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα µη τραπεζικού
κοινού και τα διαθέσιµα εµπορικών τραπεζών.
Νοµισµατικός δείκτης Μ1: Ο Μ1 περιλαµβάνει τη νοµισµατική κυκλοφορία, τα
διαθέσιµα εµπορικών τραπεζών, τις ταξιδιωτικές επιταγές που βρίσκονται στα
χέρια του κοινού, τις άτοκες καταθέσεις όψεως και τις λοιπές καταθέσεις
όψεως. Στις λοιπές καταθέσεις όψεως περιλαµβάνονται οι τοκοφόροι
λογαριασµοί όψεως (διαπραγµατεύσιµες διαταγές ανάληψης) και οι
λογαριασµοί µε δυνατότητα ηλεκτρονικής µεταφοράς ποσών (ATS).
Νοµισµατικός δείκτης Μ2: Ο δείκτης Μ2 περιλαµβάνει τη νοµισµατική βάση,
τις λοιπές καταθέσεις όψεως, τις προθεσµιακές καταθέσεις µικρής αξίας, τα
MMMFs (αµοιβαία κεφάλαια βραχυχρόνιων τοποθετήσεων διαθεσίµων) που
δεν ανήκουν σε ιδρύµατα και τους λογαριασµούς βραχυπρόθεσµων
καταθέσεων µε αποδόσεις που συνδέονται µε τη χρηµαταγορά. Οι
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προθεσµιακές καταθέσεις είναι τοκοφόρες και έχουν προκαθορισµένη
απόδοση, τα MMMFs επενδύουν τα χρήµατα των επενδυτών σε βραχυχρόνια
αξιόγραφα και τα MMDAs είναι ανάλογα των MMMFs, µόνο που
προσφέρονται από τις τράπεζες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Νοµισµατικός δείκτης Μ3: Περιλαµβάνει ότι και ο Μ2 συν άλλα περιουσιακά
στοιχεία όπως προθεσµιακές καταθέσεις µεγάλης αξίας, τραπεζικά οµόλογα,
καταθέσεις ταµιευτηρίου, MMMFs ιδρυµάτων και συµφωνίες επαναγοράς
(repos).
Νοµισµατικός δείκτης Μ4: Περιλαµβάνει ότι και ο δείκτης Μ3 και επιπλέον
τίτλους δηµοσίου διάρκειας ενός έτους και τοποθετήσεις ιδιωτικού µη
νοµισµατικού / χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων
διαθεσίµων.
Νοµισµατικός δείκτης Μ4Ν: Περιλαµβάνει ότι και ο Μ4 συν τις καταθέσεις σε
συνάλλαγµα και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίµων.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αρχές προσδιορισµού της προσφοράς χρήµατος
Η προσφορά χρήµατος είναι µια οικονοµική µεταβλητή που επιδρά σε πολλές
άλλες οικονοµικές µεταβλητές όπως στα επιτόκια, στον πληθωρισµό, στις
αποδόσεις των µετοχών, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και σε άλλες. Για
αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας νοµισµατικής αρχής που θα
ελέγχει την προσφορά χρήµατος. Το ρόλο αυτό επιτελούν κυρίως οι Κεντρικές
Τράπεζες. Ωστόσο, η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται από τρεις οµάδες: την
Κεντρική Τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύµατα και το κοινό.
Η Κεντρική Τράπεζα είναι ο δηµόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για τη
νοµισµατική πολιτική. Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας αναλύεται παρακάτω.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι ιδιωτικές τράπεζες και αποταµιευτικοί
οργανισµοί που δέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια στο κοινό. Η
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως πιστωτική διαµεσολάβηση. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή χρηµατοδότησης οργανισµών και
επιχειρήσεων. Τέλος, στο κοινό περιλαµβάνεται κάθε άτοµο ή επιχείρηση
(εκτός από τις τράπεζες) που έχει στην κατοχή του χρήµατα, είτε µε τη µορφή
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, είτε µε τη µορφή καταθέσεων. Ουσιαστικά,
το κοινό είναι το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, εκτός από το
τραπεζικό σύστηµα.

Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας
Σε όλες σχεδόν τις χώρες η Κεντρική Τράπεζα είναι ο δηµόσιος φορέας που
είναι υπεύθυνος για τη νοµισµατική πολιτική. Στην Ελλάδα το ρόλο αυτό έχει
η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε το εκδοτικό προνόµιο πριν η χώρα µπει
στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, ΟΝΕ. Η Κεντρική Τράπεζα
επιβλέπει το τραπεζικό σύστηµα και ρυθµίζει την ποσότητα του χρήµατος στην
οικονοµία. Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και δε
δέχονται καταθέσεις ιδιωτών.
Οι βασικοί ρόλοι της Κεντρικής Τράπεζας είναι τρεις. Πρώτον ελέγχει τη
λειτουργία των τραπεζών έτσι ώστε να ακολουθούν τους νόµους για τη σωστή
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και ασφαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. ∆εύτερον λειτουργεί ως
τραπεζίτης των τραπεζών, δανείζοντας σε περιπτώσεις ανάγκης. Τέλος, ασκεί
τη νοµισµατική πολιτική, ελέγχοντας την προσφορά χρήµατος.
Η Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεση της τρία εργαλεία για την άσκηση της
νοµισµατικής πολιτικής: τις συναλλαγές ανοικτής αγοράς, τα υποχρεωτικά
ποσοστά των τραπεζικών διαθεσίµων και το προεξοφλητικό επιτόκιο.
Οι συναλλαγές ανοικτής αγοράς αναφέρονται στην αγορά και πώληση
κρατικών οµολόγων από το κοινό. Όταν η Κεντρική Τράπεζα θέλει να αυξήσει
την προσφορά χρήµατος, δίνει εντολή στους διαχειριστές οµολόγων να
αγοράσουν οµόλογα στις εθνικές αγορές οµολόγων. Τα χρήµατα που
καταβάλλει η Κεντρική Τράπεζα για τα οµόλογα αυξάνουν τον αριθµό των
χρηµάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Αντίστοιχα, όταν η Κεντρική
Τράπεζα θέλει να µειώσει την προσφορά χρήµατος πουλάει κρατικά οµόλογα
στο κοινό στις εθνικές αγορές οµολόγων. Το κοινό πληρώνει για αυτά τα
οµόλογα µειώνοντας έτσι την ποσότητα του χρήµατος που βρίσκεται σε
κυκλοφορία. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς αποτελούν τον αµεσότερο τρόπο
µεταβολής της εθνικής προσφοράς χρήµατος για την Κεντρική Τράπεζα.
Η Κεντρική Τράπεζα επηρεάζει την προσφορά χρήµατος και µε τα
υποχρεωτικά ποσοστά των τραπεζικών διαθεσίµων, δηλαδή µε τις ρυθµίσεις
για τα ελάχιστα ποσοστά διαθεσίµων που πρέπει να έχουν οι τράπεζες έναντι
των καταθέσεων. Τα υποχρεωτικά ρευστά διαθέσιµα επηρεάζουν την
ποσότητα του χρήµατος που µπορεί να δηµιουργήσει το τραπεζικό σύστηµα µε
κάθε χρηµατική µονάδα από τα διαθέσιµα. Μια αύξηση στα ποσοστά
υποχρεωτικών διαθεσίµων δείχνει ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν
περισσότερα διαθέσιµα και εποµένως µπορούν να δανείσουν µικρότερο µέρος
από κάθε χρηµατική µονάδα που κατατίθενται. Έτσι, αυξάνεται η αναλογία
διαθεσίµων και µειώνεται ο πολλαπλασιαστής χρήµατος και άρα η προσφορά
χρήµατος. Ο πολλαπλασιαστής χρήµατος δείχνει την ποσότητα χρήµατος που
δηµιουργεί το τραπεζικό σύστηµα από κάθε χρηµατική µονάδα των
διαθεσίµων. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των τραπεζικών διαθεσίµων (r)
τόσο µικρότερος είναι ο πολλαπλασιαστής χρήµατος και άρα η προσφορά
χρήµατος. Η σχέση που συνδέει τον πολλαπλασιαστή χρήµατος (ω) µε το
ποσοστό τραπεζικών διαθεσίµων είναι: ω= 1/r.
Το τελευταίο εργαλείο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής είναι το
προεξοφλητικό επιτόκιο. Είναι το επιτόκιο µε το οποίο οι τράπεζες δανείζονται
από την Κεντρική Τράπεζα. Μια τράπεζα δανείζεται από την Κεντρική, όταν
έχει ελάχιστα διαθέσιµα και δε µπορεί να ανταποκριθεί στα υποχρεωτικά
διαθέσιµα του τραπεζικού συστήµατος. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν η τράπεζα
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χορήγησε πολλά δάνεια ή αντιµετώπισε πολλές αναλήψεις. Όταν µια τράπεζα
παίρνει ένα δάνειο από την Κεντρική τότε έχει περισσότερα διαθέσιµα και
αυτή η επιπλέον ρευστότητα επιτρέπει στο τραπεζικό σύστηµα τη δηµιουργία
περισσότερου χρήµατος. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αυξήσει το προεξοφλητικό
επιτόκιο αποθαρρύνει τις τράπεζες να δανείζονται από αυτή και έτσι µειώνει
την ποσότητα διαθεσίµων στο τραπεζικό σύστηµα, πράγµα που µειώνει την
προσφορά χρήµατος. Αντίθετα, όταν µειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο τότε
ενθαρρύνει το δανεισµό των τραπεζών και άρα αυξάνει την προσφορά
χρήµατος.
Τέλος, αξίζει να αναφερθούν ορισµένες ατέλειες που υπάρχουν όσον αφορά
στον έλεγχο της προσφοράς χρήµατος από την Κεντρική Τράπεζα. Πρώτον η
Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει το ποσοστό που επιλέγουν οι ίδιες οι τράπεζες
να κρατούν ως ρευστά διαθέσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι αν οι τράπεζες επιλέξουν
να έχουν πλεονάζοντα διαθέσιµα τότε µειώνεται ο πολλαπλασιαστής χρήµατος
και η προσφορά χρήµατος, χωρίς καµιά ενέργεια από την Κεντρική Τράπεζα.
∆εύτερον, η Κεντρική Τράπεζα δεν ελέγχει το ποσοστό που επιλέγουν να
κρατήσουν τα νοικοκυριά σε µετρητά αντί να τα καταθέσουν στις τράπεζες. Αν
τα νοικοκυριά επιλέξουν να κρατήσουν περισσότερα ρευστά από καταθέσεις
τότε και πάλι µειώνεται η προσφορά χρήµατος.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) είναι µία από τις µεγαλύτερες
τράπεζες του κόσµου, έχοντας την αρµοδιότητα της ρύθµισης
της νοµισµατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ευρώ, του
ενιαίου νοµίσµατος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύθηκε την 1η
Ιουνίου 1998 µε έδρα την Φρανκφούρτη.
Κύριοι στόχοι της είναι :
•
•

να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιµών (µέσω της διατήρησης του
πληθωρισµού υπό έλεγχο), ιδίως σε χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ,
να διαφυλάττει τη σταθερότητα του δηµοσιονοµικού συστήµατος–
διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζεται µε τις Κεντρικές Τράπεζες και
των 27 κρατών µελών της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
Ορισµένες από τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι
ακόλουθες:
•
•

•
•

•

ο καθορισµός βασικών επιτοκίων για την ευρωζώνη και ο έλεγχος της
προσφοράς χρήµατος
η παρακολούθηση των τάσεων των τιµών και η αξιολόγηση του
κινδύνου που αυτές συνεπάγονται για τη σταθερότητα των τιµών στην
ευρωζώνη.
η διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµατικών
η εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και της οµαλής λειτουργίας
των συστηµάτων πληρωµών
η παροχή άδειας στις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης να εκδίδουν
χαρτονοµίσµατα του ευρώ

Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη αρχή. Τα όργανα της που είναι η Εκτελεστική
Επιτροπή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Γενικό Συµβούλιο δεν
επηρεάζονται από άλλους οργανισµούς.

Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας. Ιδρύθηκε
το 1927 και οι λειτουργίες της άρχισαν τον Μάιο του 1928. Βάσει
της Συνθήκης του Μάαστριχτ, συµµετέχει στο σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µαζί µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Είχε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόµιο χαρτονοµισµάτων στην
Ελλάδα από το 1928 έως την εισαγωγή του ευρώ το 2002 και ήταν υπεύθυνη
για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται
στην Αθήνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και οι υπόλοιπες Κεντρικές
Τράπεζες της Ευρωζώνης, είναι οι αποκλειστικοί µέτοχοι της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Το 2004 είχε το 1,8974% των µετοχών της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι Ανώνυµη Εταιρεία, έχει ειδικά
προνόµια, ειδικές αρµοδιότητες αλλά και περιορισµούς, όπως ότι δεν µπορεί
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να λειτουργεί ως εµπορική τράπεζα και το ποσοστό του Ελληνικού κράτους
στην µετοχική της σύνθεση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται
στο καταστατικό της. Στις αρµοδιότητες της εντάσσονται:
Είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας,
Στα πλαίσια του συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συµµετέχει στη χάραξη της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της
ζώνης του ευρώ και την εφαρµόζει στην Ελλάδα, για λογαριασµό της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκδίδει στο Ίδρυµα
Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) χαρτονοµίσµατα ευρώ,
τα οποία κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα, και είναι αρµόδια για την
κυκλοφορία και διαχείριση των χαρτονοµισµάτων και κερµάτων ευρώ στην
Ελλάδα.
Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας.
Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας.
∆ιατηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Επιβλέπει τα συστήµατα και των µέσων πληρωµών.
∆ιαχειρίζεται µέρος του συναλλαγµατικού αποθέµατος και χρυσού της
Ελλάδας.
Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα και τέλος
Καταρτίζει και δηµοσιεύει τα νοµισµατικά και πιστωτικά µεγέθη και
παρακολουθεί τις οικονοµικές συγκυρίες κάθε εποχής και εκδίδει
αναλύσεις σχετικά µε αυτές.

Σύντοµη ιστορική αναδροµή στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
Για τις δεκαετίες του 1970- 1980 το ελληνικό χρηµατοδοτικό σύστηµα
χαρακτηρίστηκε ως αυστηρά καθοριζόµενο και συγκεντρωµένο. Σύµφωνα µε
τους Eichengreen και Gibson (2001), το 1980 οι τρεις µεγαλύτερες εµπορικές
τράπεζες διέθεταν περισσότερο από το 70% των συνολικών περιουσιακών
στοιχείων του τοµέα. Επιπλέον, οι Garganas και Tavlas (2001) ανέφεραν πως
το 1985 αυτές οι τρεις µεγαλύτερες τράπεζες διέθεταν το 64% των συνολικών
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ιδιωτικών καταθέσεων και το 63% των δανείων του ιδιωτικού τοµέα. Αυτές οι
τρεις µεγαλύτερες τράπεζες είχαν δηµόσια διαχείριση και βρίσκονταν κάτω
από τον έλεγχο των κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας.
Η γενικότερη νοµισµατική πολιτική διεξάγονταν µέσα από άµεσα όργανα του
νοµισµατικού ελέγχου. Αυτές οι ρυθµίσεις αφορούσαν είτε τη ρύθµιση των
τιµών, παραδείγµατος χάριν µέσω των επιτοκίων, είτε τη ρύθµιση ποσοτήτων,
όπως για παράδειγµα τις ποσότητες των πιστώσεων.
Ανάµεσα στο 1980 και 1987 άρχισε η σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού
συστήµατος. Μετά το 1987, µε την Αναφορά της Ένωσης για την
Μεταρρύθµιση και τον Εκσυγχρονισµό του ελληνικού χρηµατοδοτικού
συστήµατος, η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος επιταχύνθηκε.
Σύµφωνα µε αυτή την Αναφορά τα επιτόκια στις προθεσµιακές καταθέσεις
ελευθερώθηκαν και επετράπη στις τράπεζες να προσφέρουν Πιστοποίηση των
καταθέσεων και Τραπεζικά οµόλογα στα επιτόκια της αγοράς. Το 1989, τα
επίπεδα των καταθέσεων ταµιευτηρίου απελευθερώθηκαν, αν και αρχικά
υπήρχε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθοριζόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος
το οποίο έπειτα καταργήθηκε. Στις αρχές του 1990, υπάρχει άλλη µια αλλαγή
που διεύρυνε την απόσταση των ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων και των
εµπορικών τραπεζών. Τα ειδικά πιστωτικά ιδρύµατα δεν ήταν ανάγκη να
ακολουθούν περιορισµούς στους τύπους και τους όρους δανεισµού.
Το Μάιο του 1991 αποµακρύνθηκαν οι περιορισµοί στους µακροχρόνιους
όρους των κεφαλαίων κίνησης µε τις χώρες την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1992
ήταν µια σηµαντική χρονιά, καθώς µειώθηκαν οι υποχρεώσεις τοποθετήσεων
των τραπεζών σε έντοκα γραµµάτια του ελληνικού ∆ηµοσίου. Η υποχρέωση
αυτή των τραπεζικών ιδρυµάτων καταργήθηκε πλήρως το 1993. Η
προσπάθεια απελευθέρωσης του πιστωτικού συστήµατος και των επιτοκίων
ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 1993 και του 1994. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων έχει
υποστεί σηµαντικές µεταβολές, ιδιαίτερα µάλιστα και µετά την απελευθέρωση
της κίνησης των βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων το 1994. Η κατάργηση των
διοικητικών παρεµβάσεων και ρυθµίσεων, οι οποίες είχαν θέσει σοβαρά
εµπόδια στην ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η άρση των
συναλλαγµατικών περιορισµών στις τρέχουσες συναλλαγές και την κίνηση
κεφαλαίων και η προώθηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων για την περαιτέρω
ανάπτυξη του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων
οδήγησαν στην αύξηση του ανταγωνισµού, στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, στη
διεθνοποίηση των αγορών και στην εξάπλωση σύνθετων προϊόντων
Η εισαγωγή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από το 2000 δηµιούργησε τη
βάση για την περαιτέρω εναρµόνιση των όρων λειτουργίας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ. Η
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αµεσότερη επίδραση στο νοµισµατικό σύστηµα των κρατών- µελών επήλθε µε
τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και την
συνακόλουθη άσκηση µιας ενιαίας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής
πολιτικής. Σήµερα οι τράπεζες ασχολούνται και µε άλλες εργασίες και
προσφέρουν νέες υπηρεσίες. Οι περισσότερες τράπεζες έχουν δικές τους
ασφαλιστικές και χρηµατιστηριακές εταιρίες και προσφέρουν δάνεια σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις µε ελκυστικά προνόµια.

Τραπεζικός πολλαπλασιαστής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κράτος ορίζει για τις εµπορικές τράπεζες ένα
ελάχιστο ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίµων µε τη µορφή µετρητών ή
καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα, µε σκοπό την εξασφάλιση των
καταθετών και τον έλεγχο της ρευστότητας της οικονοµίας. Οι δυνατότητες
των εµπορικών τραπεζών να χορηγούν δάνεια και να δηµιουργούν νέες
καταθέσεις εξαρτώνται από αυτό το ποσοστό και επειδή η νοµισµατική βάση
αποτελείται από τα διαθέσιµα των εµπορικών τραπεζών και τη νοµισµατική
κυκλοφορία, η αυξοµείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίµων
επηρεάζει την προσφορά χρήµατος.
Τα σηµαντικά ποσά ρευστών που έχουν οι εµπορικές τράπεζες δίνουν τη
δυνατότητα να παρέχουν δάνεια, αυξάνοντας τη νοµισµατική κυκλοφορία και
άρα την προσφορά χρήµατος. Ο τραπεζικός πολλαπλασιαστής χρήµατος είναι
το ποσό των χρηµάτων που δηµιουργεί το τραπεζικό σύστηµα για κάθε µονάδα
χρήµατος της αρχικής κατάθεσης και ισούται όπως έχει αναφερθεί και
προηγουµένως µε το λόγο της µονάδας προς το ποσοστό των ρευστών
διαθεσίµων: ω= 1/r. Άρα µια µείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών
διαθεσίµων αυξάνει τον πολλαπλασιαστή καταθέσεων και άρα την προσφορά
χρήµατος.
Το µέγεθος του πολλαπλασιαστή χρήµατος εξαρτάται από:
• τον καθορισµό των ρευστών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών
• την επιθυµία των εµπορικών τραπεζών να παρακρατούν πλεόνασµα
διαθεσίµων, που δεν διοχετεύουν σε δάνεια
• το βαθµό αξιοπιστίας των δανειοδοτούµενων
• και τέλος την πρόθεση τους να καταθέτουν σε τράπεζα όλο ή µέρος του
δανείου που τους έχει χορηγηθεί.
Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή µπορεί να γίνει κατανοητή µε την
απλούστευση των εξής υποθέσεων:
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• Οι τράπεζες κρατούν ένα µέρος των καταθέσεων λόγω απαίτησης
επιφύλαξης
• Οι πελάτες των τραπεζών πληρώνουν ο ένας τον άλλο µε επιταγή (ή
µεταφορά) αλλά όχι µε την απόσυρση µετρητών για να κάνουν τις
πληρωµές
Έτσι, η λειτουργία του πολλαπλασιαστή χρήµατος έχει ως εξής:
1. Ξεκινώντας έστω ότι υπάρχει µια αρχική κατάθεση των €100
2. Η τράπεζα είναι σε θέση να δανείσει €90 από το ποσό αυτό. Ο
οφειλέτης σύρει τις επιταγές στην €90 ισορροπία τώρα στον
απολογισµό τους που οι δικαιούχοι πληρωµής καταθέτουν στους
απολογισµούς στο ίδιο πράγµα άλλων τραπεζών. Οι ισορροπίες
πελατών έχουν αυξηθεί από το αρχικό €100 συν €90 από τις νέες
καταθέσεις επιταγών. Συνολικά: €190.
3. Η τράπεζα µπορεί τώρα να δανείσει το 90% των €90, δηλαδή €81.
4. Οι συνολικές καταθέσεις αυξάνονται τώρα από ένα άλλο €81 σε €271.
5. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται και η συνολική αύξηση στις
καταθέσεις των τραπεζών είναι 10 φορές το αρχικό ποσό κατάθεσης,
δηλαδή €1000.
Άρα ο πολλαπλασιαστής χρήµατος εξαρτάται από την απαίτηση επιφύλαξης.
Αν η απαίτηση επιφύλαξης ήταν 20%, ο πολλαπλασιαστής χρήµατος θα ήταν
1/ 0,2= 5.

Προσεγγίσεις της προσφοράς χρήµατος
Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί δυο προσεγγίσεις όσον αφορά την
προσφορά χρήµατος. Η πρώτη είναι γνωστή ως «Μηχανιστική» προσέγγιση
και η δεύτερη αφορά την προσφορά χρήµατος κατά τη θεωρία τιµών. Κοινό
τους σηµείο είναι ότι η προσφορά χρήµατος καθορίζεται µέσω του γινοµένου
της χρηµατικής βάσης και του συντελεστή προµήθευσης χρήµατος (δηλαδή,
του πολλαπλασιαστή χρήµατος).
Μηχανιστική προσέγγιση
Ξεκινώντας µε τη «Μηχανιστική» προσέγγιση, υπάρχουν τρεις παράγοντες
που επηρεάζουν την προσφορά χρήµατος. Η προσφορά χρήµατος, Μ, η
νοµισµατική βάση, Β, και ο πολλαπλασιαστής χρήµατος, m, καθορίζονται από
την Κεντρική Τράπεζα, τις εµπορικές τράπεζες και το κοινό. Στο κοινό
20

περιλαµβάνεται κάθε άτοµο ή επιχείρηση που έχει στην κατοχή του χρήµατα,
δηλαδή το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας εκτός από το τραπεζικό
σύστηµα. Η νοµισµατική βάση αποτελείται από την πραγµατική ποσότητα
χρήµατος της Κεντρικής Τράπεζας που διατηρείται από το κοινό και τις
εµπορικές τράπεζες. Ο πολλαπλασιαστής χρήµατος καθορίζεται από τον
επιθυµητό από το κοινό διαχωρισµό της ποσότητας χρήµατος σε µετρητό
χρήµα και λογιστικό και από το συντελεστή αποθέµατος των τραπεζών. Για
την προσφορά χρήµατος χρησιµοποιείται ο δείκτης Μ1, ως το άθροισµα της
νοµισµατικής κυκλοφορίας C και των καταθέσεων όψεως του κοινού, D. Οι
εξισώσεις που συνδέουν τις παραπάνω µεταβλητές είναι:
Μ=C+ D
B= C+ R
M= m* B
Η Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που καθορίζει την προσφερόµενη ποσότητα
της νοµισµατικής βάσης. Η ζήτηση της καθορίζεται από τις τράπεζες και το
κοινό. Το κοινό κάνει διάκριση µεταξύ µετρητού, C, και λογιστικού χρήµατος,
D. ∆ηλαδή ισχύει:
C= c*D
Οι τράπεζες διατηρούν ένα ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίµων
R= a* D
Το c είναι ο επιθυµητός λόγος µετρητού προς λογιστικού χρήµατος του κοινού.
Το a είναι ο επιθυµητός λόγος διαθεσίµων προς καταθέσεις των τραπεζών. Η
συνολική ζήτηση της νοµισµατικής βάσης είναι ίση µε:
Bd= c*D + a*D
Στην ισορροπία ισχύει όπως πάντα ότι η προσφορά είναι ίση µε τη ζήτηση.
Σύµφωνα µε τις υποθέσεις της µηχανιστικής προσέγγισης η ζήτηση για
πιστώσεις είναι άπειρη και το κοινό επιθυµεί να διατηρεί τη δανειζόµενη από
τις τράπεζες ποσότητα του χρήµατος και σε µετρητά και σε λογιστικό χρήµα.
∆ηµιουργείται έτσι µια πολλαπλασιαστική διαδικασία προµήθευσης
πιστώσεων και λογιστικού χρήµατος η οποία καταλήγει σε ισορροπία
προσφοράς και ζήτησης νοµισµατικής βάσης.
Τέλος µε βάση αυτή την προσέγγιση µπορούµε να βρούµε τη συνολική
ποσότητα του χρήµατος που είναι:
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Μ= (1+c) Β / (a+c)
Το (1+c) Β / (a+c) είναι ουσιαστικά ο πολλαπλασιαστής χρήµατος. Εποµένως
η προσφορά χρήµατος σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση δέχεται επιρροές από
την Κεντρική Τράπεζα, από τις τράπεζες και το κοινό.

Η προσφορά χρήµατος κατά τη θεωρία των τιµών.
Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η νοµισµατική βάση βρίσκεται κάτω από
τον αποκλειστικό έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ο πολλαπλασιαστής
χρήµατος επηρεάζεται από το κοινό και τις εµπορικές τράπεζες. Η προσέγγιση
έχει δυο συνιστώσες. Η πρώτη αφορά τη νοµισµατική πολιτική και τη
µετατροπή της πραγµατικής χρηµατικής βάσης στην εξωγενή χρηµατική κατά
την οποία όλα τα στοιχεία που συγκροτούν τη νοµισµατική βάση ελέγχονται
από την Κεντρική Τράπεζα. Η δεύτερη, αφορά τη µελέτη της
χρηµατοθεωρητικής άποψης του υποδείγµατος βάση της οποίας η σύµπτωση
του κοινού και των τραπεζών εξαρτάται από µια σειρά επιτοκίων.

Η ενδογενής θεωρία της προσφοράς χρήµατος
Σύµφωνα µε τη νεοκλασική θεωρία, το χρήµα αποτελεί ένα ουδέτερο µέσο που
διευκολύνει τις οικονοµικές συναλλαγές, και του οποίου η ποσότητα (µε
σταθερούς τους άλλους παράγοντες) µπορεί να επηρεάζει απλώς το ύψος των
τιµών. Υπό αυτό το πρίσµα, η προσφορά χρήµατος θεωρείται εξωγενής, µε
την έννοια ότι οι δηµόσιες αρχές και ειδικότερα η Κεντρική Τράπεζα ελέγχουν
πλήρως την ποσότητα του χρήµατος που προσφέρεται στην οικονοµία,
σύµφωνα µε τους στόχους πολιτικής που επιδιώκουν.
Ο Μαρξ και ο Κέυνς αντιθέτως, επέµειναν στον µη-ουδέτερο χαρακτήρα του
χρήµατος, καθώς αυτό δεν λειτουργεί απλώς ως µέσο συναλλαγών, αλλά και
ως απόθεµα αξίας: Το χρήµα µπορεί να κρατηθεί για µελλοντικές συναλλαγές,
σε ανταπόκριση µε τις προσδοκίες για το µέλλον ή την αβεβαιότητα της
συγκυρίας. Πέραν αυτών, οι µετακεϋνσιανοί οικονοµολόγοι, διατύπωσαν την
αντίληψη ότι το χρήµα δηµιουργείται ενδογενώς στις σύγχρονες αναπτυγµένες
οικονοµίες που βασίζονται στην πίστη. Σύµφωνα µε τις µετακεϋνσιανές
προσεγγίσεις, η προέλευση του χρήµατος είναι η οικονοµική δραστηριότητα
καθαυτή: Σε αντιστοιχία µε τις επενδυτικές κατά κύριο λόγο δαπάνες
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δηµιουργείται πιστωτικό χρήµα. Η διαδικασία αυτή στις περισσότερες
περιπτώσεις καθορίζει την έκδοση χαρτονοµίσµατος από την Κεντρική
Τράπεζα. Με άλλη διατύπωση, η προσφορά χρήµατος προσδιορίζεται από
τη ζήτηση (πιστωτικού) χρήµατος. Mε την ανάπτυξη της καπιταλιστικής
οικονοµίας, το πιστωτικό χρήµα γίνεται η κύρια µορφή χρήµατος, µειώνοντας
τη σηµασία όχι µόνο του εµπορευµατικού χρήµατος, αλλά και του
χαρτονοµίσµατος και η δηµιουργία λογαριασµών υπερανάληψης και άλλων
µορφών πιστωτικών λογαριασµών από τις εµπορικές τράπεζες καθορίζει
τελικώς το ύψος των ρευστών διαθεσίµων που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα
στις εµπορικές τράπεζες.
Οι υποστηρικτές δηλαδή της µετα-Κεϋνσιανής θεωρίας διατυπώνουν ότι η
προσφορά χρήµατος καθορίζεται ενδογενώς από τη ζήτηση για τραπεζικά
δάνεια και όχι εξωγενώς από κάποια νοµισµατική αρχή. Η νοµισµατική
πολιτική λειτουργεί κατά κύριο λόγο µέσω της ρύθµισης των επιτοκίων σε
σταθερό ρυθµό από τις νοµισµατικές αρχές, οι οποίες αναγκάζονται να
προσαρµόσουν οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης για τα αποθέµατα που
προκαλείται από τραπεζικό δανεισµό. Ακόµη και αν η νοµισµατική αρχή
αρνείται να φιλοξενήσει οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης για τα αποθέµατα,
οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να αυξήσουν τα αποθέµατα
για τη ζήτηση δανείων, µέσω των δικών τους πρωτοβουλιών.
Συνολικά, η αποδοχή της µετα-κεϋνσιανής θεωρίας της ενδογένειας του
χρήµατος σηµαίνει ότι οι διακυµάνσεις των νοµισµατικών µεγεθών µπορεί να
είναι ενδογενείς. Αυτό έχει διάφορες συνέπειες: Πρώτον, η οικονοµική κρίση
δεν προκαλείται γενικά από πολιτικούς λόγους, κάτι που έρχεται σε αντίθεση
µε τη µονεταριστική θεωρία. Οι µεταβολές της προσφοράς χρήµατος είναι
συνέπεια των δαπανών για δάνεια και αυτές οι δαπάνες χρηµατοδοτούνται
κάνοντας χρήση των ήδη υφιστάµενων εγκαταστάσεων υπερανάληψης ή ως
αποτέλεσµα µιας νέας ρύθµισης δανείου. Η Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί να
επηρεάσει άµεσα τη ζήτηση για δάνεια και πιστώσεις τα οποία καθορίζονται
από την αξιοπιστία των δανειοληπτών και τη δυνατότητα της τράπεζας να
δανείζει.
∆εύτερον, η ενδογένεια του χρήµατος σηµαίνει ότι οι προσπάθειες για τον
έλεγχο της οικονοµίας όπως στη µονεταριστική προσέγγιση, είναι πιθανό να
αποτύχουν. Αυτό υποδηλώνει ότι οι υπεύθυνοι της πολιτικής θα πρέπει να
βρουν άλλα µέσα ελέγχου, όπως η διακριτική παρέµβαση από την κυβέρνηση
και ο µετριασµός από την Κεντρική Τράπεζα της καπιταλιστικής
αστάθειας. Τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και η Κεντρική Τράπεζα, τόσο ως
δανειστές έσχατης ανάγκης όσο και ως ρυθµιστές των οικονοµικών πρακτικών,
µπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της ανάπτυξης µιας υπεύθυνης
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διάρθρωσης στην οικονοµία, και µπορούν να σταµατήσουν µια πτωτική τάση
των κερδών, τα οποία είναι βασική µεταβλητή για την επικύρωση του χρέους
και για την τιµή του κεφαλαίου.

Υπάρχουν δυο µοντέλα που ανήκουν στην ενδογενή θεωρία του χρήµατος. Το
πρώτο εκφράζει τους accommodationist µετακεϋνσιανούς οικονοµολόγους και
είναι το µοντέλο της καθαρής ζήτησης δανείων. Σύµφωνα µε αυτό η προσφορά
χρήµατος που είναι ενδογενής επηρεάζεται από το επίπεδο του τραπεζικού
δανεισµού. Η εξίσωση της προσφοράς χρήµατος περιγράφεται ως:
M = (1+c) L((1+m)iF,...)/(1+t-k1-k2t-e)
Όπου: Μ= η προσφορά χρήµατος εκφρασµένη ως Μ1, k1= ο απαιτούµενος
ρυθµός αποθεµάτων για τη ζήτηση καταθέσεων, k2= ο απαιτούµενος ρυθµός
αποθεµάτων για προθεσµιακές καταθέσεις, iF= ρυθµός οµοσπονδιακής
χρηµατοδότησης, m= το mark- up της τράπεζας.
Αλλαγές στην οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση προκαλούν αλλαγές στον
τραπεζικό δανεισµό και στην προσφορά χρήµατος, µε την προσφορά
αποθεµάτων να προσαρµόζεται αυτόµατα για να καλύψει την επέκταση των
καταθέσεων. Επεκτατικές αλλαγές στη ζήτηση δανείων αυξάνουν το επίπεδο
δανεισµού των τραπεζών και εποµένως τη ζήτηση καταθέσεων («τα δάνεια
δηµιουργούν καταθέσεις») και το στενό ορισµό της προσφοράς χρήµατος. Ο
ευρύτερος ορισµός της προσφοράς χρήµατος που περιλαµβάνει τις
προθεσµιακές καταθέσεις και τη ζήτηση καταθέσεων επίσης αυξάνεται. Η
ισχύς του µοντέλου είναι η συµπερίληψη της ζήτησης των δανείων και του
περιορισµού που διέπει τον ισολογισµό του τραπεζικού τοµέα. Μαζί αυτά τα
χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν ότι η αγορά για τραπεζικά δάνεια
εκκαθαρίζεται και επιτρέπουν στη ζήτηση για δάνεια να επηρεάσει την
προσφορά χρήµατος. Στο µοντέλο δεν υπάρχει απαίτηση ότι τα άτοµα
επιθυµούν να διακρατούν τις καταθέσεις που δηµιουργούνται από το τραπεζικό
σύστηµα. Αντίθετα, υποτίθεται ότι τα άτοµα είναι ευχαριστηµένα µε τις
καταθέσεις που δηµιουργούνται από τις δραστηριότητες δανεισµού του
τραπεζικού συστήµατος. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί αν τα άτοµα δεν
επιθυµούν να διατηρήσουν το υπάρχων απόθεµα για τη ζήτηση καταθέσεων θα
πρέπει να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία ή να “επιδιορθώσουν” τα δάνεια
για να περιορίσουν την υπερβάλλουσα διακράτηση και αυτό θα επηρεάσει
τελικά την ισορροπία.
Το δεύτερο µοντέλο αφορά τη στρουκτουραλιστική προσέγγιση των
µετακεϋνσιανών οικονοµολόγων όπου τα ιδιωτικά κίνητρα του τραπεζικού
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τοµέα είναι αυτά που επηρεάζουν την προσφορά χρήµατος. Η διαφορά µε το
προηγούµενο µοντέλο έγκειται στις επιλογές της τράπεζας αναφορικά µε
σύνθεση των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων. Στην πρώτη
προσέγγιση οι παραπάνω επιλογές της τράπεζας δε σχετίζονται µεταξύ τους
και η ικανότητα του τραπεζικού συστήµατος να διευκολύνει τη ζήτηση
δανείων βασίζεται αποκλειστικά στο ρυθµό που επιβάλλει ο υπεύθυνος της
νοµισµατική πολιτικής. Στη στρουκτουραλιστική προσέγγιση, οι τράπεζες
διαχειρίζονται ενεργά τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους.
Η καινοτοµία στο µοντέλο αυτό είναι η εισαγωγή των δευτερευόντων
αποθεµατικών. Αν υπάρχει αύξηση στη ζήτηση δανείων οι τράπεζες πουλάνε
δευτερεύοντα αποθεµατικά για να χρηµατοδοτήσουν την επιπλέον ζήτηση. Η
µοντελοποίηση των επιλογών της τράπεζας για τα περιουσιακά της στοιχεία
και τις υποχρεώσεις της τους δίνει κίνητρο να αναζητήσουν φθηνότερες πηγές
χρηµατοδότησης, κάτι που επηρεάζει την αντίδραση τους σε υψηλότερες
οµοσπονδιακές χρηµατοδοτήσεις που προκαλούνται από τον τραπεζικό
δανεισµό. Τέτοια κίνητρα δεν υπάρχουν στην πρώτη προσέγγιση. Κατά µια
έννοια, οι τράπεζες κάνουν κινήσεις ανοιχτής αγοράς ανάµεσα στα δικά τους
χαρτοφυλάκια και τα χαρτοφυλάκια του κοινού. Παρόλο που τα τελικά
αποθέµατα των αποθεµατικών δεν αλλάζουν λόγω των συναλλαγών που
γίνονται, επιτρέπουν στο τραπεζικό σύστηµα να δώσει περισσότερα δάνεια. Οι
προσαρµογές του επιτοκίου παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση
δανείων.
Σε αυτή την προσέγγιση η προσφορά χρήµατος δεν αυξάνεται ανάλογα µε τον
τραπεζικό δανεισµό. Για παράδειγµα, αν οι τράπεζες χρηµατοδοτήσουν δάνεια
µέσω πωλήσεων δευτερευόντων αποθεµατικών και µετασχηµατισµών των
καταθέσεων σε προθεσµιακές καταθέσεις, τότε προκαλείται µια αρχική µείωση
στο στενό ορισµό της προσφοράς χρήµατος, καθώς το κοινό περιορίζει τη
ζήτηση καταθέσεων. Ωστόσο, αν η χρηµατοδότηση χορηγηθεί υπό µορφή
δανείων ο στενός ορισµός της προσφοράς χρήµατος θα επιστρέψει στο αρχικό
του επίπεδο µέσω της διαδικασίας “τα δάνεια δηµιουργούν καταθέσεις” . Αν
θα αυξηθεί ο στενός ορισµός της προσφοράς χρήµατος λόγω του αυξανόµενου
δανεισµού εξαρτάται από τα αποτελέσµατα εισοδήµατος και επιτοκίων. Μια
αύξηση στο εισόδηµα αυξάνει τη ζήτηση για καταθέσεις, αλλά η επακόλουθη
αύξηση στα επίπεδα των επιτοκίων µειώνει τη ζήτηση. Έτσι η προσφορά
χρήµατος αυξάνεται µόνο αν το αποτέλεσµα εισοδήµατος υπερτερεί.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στη βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές αναφορές σχετικά µε την προσφορά
χρήµατος. Πολλοί υποστηρίζουν την εξωγενή φύση της προσφοράς χρήµατος,
ελέγχοντας πως επιδρά µια µεταβολή της πάνω σε άλλες µακροοικονοµικές
µεταβλητές. Σε αυτήν περίπτωση η προσφορά χρήµατος καθορίζεται αυστηρά
από την Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
ενδογενής φύση της προσφοράς χρήµατος µιας και έτσι µπορεί να κατανοηθεί
ποιες µεταβλητές είναι εκείνες που την επηρεάζουν. Εκτός από την Κεντρική
Τράπεζα, η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται από το τραπεζικό σύστηµα και το
κοινό. Υπάρχει ένα πλήθος µεταβλητών που µπορούν να εξεταστούν.

Ξεκινώντας από το 1972, ο Gibson προσπάθησε να εκτιµήσει τις συναρτήσεις
προσφοράς και ζήτησης χρήµατος για την οικονοµία των Ηνωµένων
Πολιτειών. Για την προσέγγιση της συνάρτησης προσφοράς χρήµατος έδωσε
έµφαση στις µετοχές, ενώ για την προσέγγιση της συνάρτησης ζήτησης
χρήµατος λήφθηκαν υπ’ όψιν το προϊόν του εθνικού εισοδήµατος και το
επίπεδο των επιτοκίων. Ο Gibson χρησιµοποιεί τη µέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων δύο βηµάτων για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων του και η
χρονική περίοδος που καλύπτει ορίζεται από το πρώτο τρίµηνο του 1947 έως
το τέταρτο τρίµηνο του 1958. Οι ενδογενείς µεταβλητές είναι η ζήτηση και η
προσφορά χρήµατος καθώς και το εισόδηµα. Στη συνάρτηση ζήτησης
χρησιµοποιούνται ως εξωγενείς µεταβλητές το επιτόκιο, το εισόδηµα, η
µεταβλητή της ζήτησης χρήµατος µε µια υστέρηση και ψευδοµεταβλητές. Στη
συνάρτηση προσφοράς, οι εξωγενείς µεταβλητές είναι τα απαιτούµενα
αποθέµατα των τραπεζών προσαρµοσµένα στις απαιτούµενες αλλαγές
αποθεµάτων, το επιτόκιο 4-6 µηνών, το προεξοφλητικό επιτόκιο του FED, και
µια ψευδοµεταβλητή. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η προσφορά
χρήµατος συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τις µετοχές και τα αποθέµατα. Ο
συντελεστής του επιτοκίου προκύπτει θετικός, αλλά όχι στατιστικά
σηµαντικός, όπως και αυτός του προεξοφλητικού επιτοκίου. Επίσης, ο
συγγραφέας χρησιµοποιεί ένα δεύτερο σετ παλινδροµήσεων όπου
χρησιµοποιεί εκτιµήσεις που προκύπτουν από τους µέσους όρους ηµερήσιων
δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν όντως διαφορετικά. Υπάρχει
διαφορά στις στατιστικές σηµαντικότητες των συντελεστών και επιπλέον
αποδεικνύεται πως τα αποτελέσµατα που αφορούν τη χρησιµοποίηση δεικτών
που βασίζονται στην επιλογή µιας µέρας του τριµήνου εξαρτώνται πολύ από
τον τρόπο µέτρησης τους. Γενικά, προκύπτει ότι η οικονοµική δραστηριότητα
περιγράφεται καλύτερα από τους µέσους όρους των τριµήνων και όχι από την
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επιλογή της τελευταίας µέρας. Τέλος, µε δεδοµένο ότι στο άρθρο
χρησιµοποιείται ο πρώτος τρόπος µέτρησης, προκύπτει ότι η ζήτηση χρήµατος
ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις αλλαγές του επιτοκίου και του εισοδήµατος
ενώ η προσφορά είναι ελεύθερη από εποχικές διακυµάνσεις.

Ο Bhattacharya το 1974, εξέτασε την ευαισθησία της προσφοράς και της
ζήτησης χρήµατος από το επίπεδο των επιτοκίων για την οικονοµία της Ινδίας.
Για την εµπειρική εκτίµηση των συντελεστών της προσφοράς και της ζήτησης
χρήµατος χρησιµοποίησε δυο µεθόδους. Η πρώτη είναι η µέθοδος των απλών
ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και η δεύτερη η µέθοδος δύο βηµάτων 2SLS. Το
χρονικό διάστηµα της έρευνας είναι από το 1949-1950 έως 1967-1968 για
τους µήνες από Απρίλιο έως Μάρτιο. Από τα αποτελέσµατα που προκύπτουν,
εµφανίζεται να υπάρχει ευαισθησία της ζήτησης χρήµατος ως προς το
επιτόκιο. Η ευαισθησία αυτή ανιχνεύεται µε τη µέθοδο 2SLS, καθώς σύµφωνα
µε την στατιστική Durbin – Watson (DW) η µέθοδος OLS παρουσιάζει
πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα για την προσφορά
χρήµατος δεν εµφανίζουν πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Με βάση τα
αποτελέσµατα, η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται κυρίως από τη διαφορά των
επιτοκίων, αλλά και από τη νοµισµατική βάση χωρίς δανεισµό και από τα
διαθέσιµα. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας εισάγει βραχυχρόνιους και
µακροχρόνιους πολλαπλασιαστές για να µελετήσει την προσφορά και τη
ζήτηση χρήµατος. Οι τιµές των πολλαπλασιαστών βραχυχρόνια είναι
µικρότερες από αυτές που έχουν µακροχρόνια. Ωστόσο τα µακροχρόνια
αποτελέσµατα της δηµοσιονοµικής πολιτικής στην προσφορά χρήµατος
προκύπτουν µικρότερα από τα βραχυχρόνια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
πολλαπλασιαστές της προσφοράς χρήµατος είναι µικρότεροι από τους
συντελεστές της συνάρτησης προσφοράς και άρα αυτό σηµαίνει ότι τα
πραγµατικά αποτελέσµατα του χρήµατος είναι µικρότερα από όσα αρχικά
υπολογίζονταν. Εποµένως, η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται, µεταξύ άλλων,
από τη διαφορά των επιτοκίων ανάµεσα στο επιτόκιο προεξόφλησης της
Κεντρικής Τράπεζας και στα βραχυχρόνια επιτόκια της οργανωµένης αγοράς
χρήµατος.
Τρία χρόνια αργότερα, οι Rogalski και Vinso (1977), µελέτησαν τη σχέση που
υπάρχει ανάµεσα στις αλλαγές στην προσφορά χρήµατος και στις αλλαγές των
αποδόσεων άλλων τίτλων που κρατούν οι επενδυτές στα χαρτοφυλάκια τους.
Πιο συγκεκριµένα, έλεγξαν τη σχέση εξάρτησης ανάµεσα στην προσφορά
χρήµατος και τις αποδόσεις των µετοχών καθώς και την κατεύθυνση της
αιτιότητας ανάµεσα στις δυο µεταβλητές. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται
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είναι αυτή του Haugh. Σε γενικές γραµµές, οι χρονολογικές σειρές που
χρησιµοποιούνται µετατρέπονται πρώτα µε µια διαδικασία φιλτραρίσµατος σε
λευκούς θορύβους. Τα κατάλοιπα που προκύπτουν είναι ετεροσυσχετισµένα.
Αν οι συντελεστές συσχέτισης που έχουν προκύψει µε ένα συγκεκριµένο
αριθµό υστερήσεων είναι στατιστικά διάφοροι του µηδενός, τότε µπορεί να
κατασκευαστεί ένα κατάλληλο µοντέλο που θα αφορά την εξεταζόµενη σχέση.
Τέλος, µε βάση αυτή τη µεθοδολογία χρησιµοποιείται ένα chi- square τεστ για
να δοθεί µια γενική εικόνα του µεγέθους των ετεροσυσχετίσεων. Όσον αφορά
τα δεδοµένα, για τις αποδόσεις των µετοχών χρησιµοποιούνται τέσσερις
δείκτες: Standard and Poor’s500 (SP500), Fisher’s Link Relative Index, DowJones Industrial Average και New York Stock Exchange Index (NYSE). Όλες
οι παραπάνω σειρές µετρώνται ως ποσοστιαίες αλλαγές βασιζόµενες στα
µηνιαία κλεισίµατα µιας περιόδου δώδεκα χρόνων από το 1963:01 έως το
1974:04. Για την προσφορά χρήµατος χρησιµοποιούνται αρχικά πέντε δείκτες
µε βάση τον Μ1 σε διαφορετική όµως χρονική µέτρηση και είναι οι
ακόλουθοι: ο δείκτης Μ1 στο τέλος του µήνα, ο Μ1 µετρούµενος την
τελευταία Τετάρτη και µη εποχικά προσαρµοσµένος, ο Μ1 µετρούµενος την
τελευταία Τετάρτη και εποχικά προσαρµοσµένος και οι Μ1 ως ηµερήσιοι
µέσοι όντας µη εποχικά και εποχικά προσαρµοσµένοι, αντίστοιχα. Οι
συγγραφείς υπολογίζουν τις εκτιµηµένες αυτοσυσχετίσεις για τους τέσσερις
δείκτες αποδόσεων και για τους πέντε της προσφοράς χρήµατος,
χρησιµοποιώντας από µία έως τριάντα έξι υστερήσεις. Στη συνέχεια
δηµιουργούν ένα κατάλληλο µοντέλο µε µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία
ελαχίστων τετραγώνων και µε βάση αυτό προχωρούν στην εκτίµηση των
ετεροσυσχετίσεων µεταξύ της προσφοράς χρήµατος και των δεικτών των
αποδόσεων των µετοχών. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι κάποιες
εκτιµηµένες συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε παρελθούσες
υστερήσεις και άλλες σε µελλοντικές υστερήσεις. Άρα τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας και προς τις δυο κατευθύνσεις. Τέλος,
εφαρµόζεται το τεστ chi- square όπου από τα αποτελέσµατα απορρίπτεται η
µηδενική υπόθεση της στοχαστικής ανεξαρτησίας µεταξύ των χρονολογικών
σειρών, δηλαδή της προσφοράς χρήµατος και των αποδόσεων των µετοχών.
Επίσης, απορρίπτεται η υπόθεση ότι η αιτιότητα έχει κατεύθυνση από την
προσφορά χρήµατος προς τις αποδόσεις µετοχών (εκτός από το δείκτη FIS).
Ωστόσο, γίνεται δεκτή η υπόθεση της αιτιότητας µε κατεύθυνση από τις
παρελθούσες αλλαγές στις αποδόσεις των µετοχών προς τις αλλαγές της
προσφοράς χρήµατος. Εποµένως, οι αποδόσεις των µετοχών επηρεάζουν µε
κάποιο τρόπο την προσφορά χρήµατος. Οι συγγραφείς προχωρούν ένα ακόµη
βήµα, θέλοντας να ελέγξουν αν οι επενδυτές χρησιµοποιούν τις προβλέψεις της
προσφοράς χρήµατος για να προχωρήσουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις.
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Για να το πετύχουν αυτό εφαρµόζουν ένα µοντέλο ARIMA χρησιµοποιώντας
τις πρώτες µισές παρατηρήσεις της χρονολογικής σειράς της προσφοράς
χρήµατος. Πρώτα προχωρούν σε µια πρόβλεψη για µια περίοδο µετά , δηλαδή
για το πρώτο τρίµηνο του 1975. Ύστερα, χρησιµοποιούν τα πρώτα τρία
τρίµηνα της προσφοράς χρήµατος για να προβλέψουν το τέταρτο. Και σε
αυτήν την περίπτωση οι χρονολογικές σειρές φιλτραρίστηκαν για να
δηµιουργηθούν λευκοί θόρυβοι και έπειτα να χρησιµοποιηθεί σε αυτούς το
µοντέλο ARIMA. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης εκτιµήθηκε µεταξύ των
καταλοίπων της προσφοράς χρήµατος και καταλοίπων των δεικτών των
µετοχών για τις τελευταίες µισές παρατηρήσεις. Όπως προέκυψε οι επενδυτές
µπορεί να χρησιµοποιούν την πληροφόρηση σχετικά µε την προσφορά
χρήµατος για τις αποφάσεις τους. Εποµένως και η προσφορά χρήµατος
επηρεάζει τις τιµές των µετοχών. Συµπερασµατικά, η αιτιότητα εµφανίζεται µε
κατεύθυνση από τις αποδόσεις των µετοχών προς την προσφορά χρήµατος και
µετά ίσως και πάλι πίσω. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η διπλή
κατεύθυνση της αιτιότητας ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και τις
αποδόσεις των µετοχών. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ σηµαντικά για την
άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.

Οι Daniel L Thornton και Dallas S Batten (1985) ασχολήθηκαν µε τον έλεγχο
αιτιότητας, δίνοντας βάση στην σηµασία της επιλογής κριτηρίου των χρονικών
υστερήσεων. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός του άρθρου τους είναι ο έλεγχος
αιτιότητας κατά Granger µεταξύ της προσφοράς χρήµατος και του
ονοµαστικού εισοδήµατος. Οι συγγραφείς δίνουν βάση στον καθορισµό των
υστερήσεων τονίζοντας πως τα ίδια δεδοµένα µπορούν να δώσουν διαφορετικά
αποτελέσµατα όταν αλλάζει ο αριθµός των υστερήσεων. Για τον καθορισµό
τους χρησιµοποιούνται τρία τεστ: το σφάλµα τελικής πρόβλεψης του Akaike
(FPE), όπως προτάθηκε από τον Hsiao, το κριτήριο εκτίµησης Bayesian (BEC)
όπως προτάθηκε από τους Geweke και Meese και το κριτήριο Pagano –
Hartley (P-H). Το κριτήριο BEC επιλέγει µικρό αριθµό υστερήσεων, το
κριτήριο FPE επιλέγει µεγαλύτερες υστερήσεις από το BEC αλλά µικρότερες
από το κριτήριο P-H. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι το
ονοµαστικό εισόδηµα, η προσφορά χρήµατος εκφρασµένη ως Μ1, Μ2 και Μ2
εκτός του Μ1, ΝΜ2, και η νοµισµατική βάση. Οι εξισώσεις για τα τεστ
Granger εκτιµώνται για την περίοδο 1962II- 1982III. Ανάλογα µε τις
υστερήσεις που δίνει το κάθε κριτήριο και επιλέγοντας δυο αυθαίρετες οι
συγγραφείς πραγµατοποιούν αντίστοιχα Granger τεστ. Από τα αποτελέσµατα
του τεστ προέκυψε προς υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του
ονοµαστικού επιτοκίου και των Μ1, Μ2 και ΝΜ2. Εποµένως, το ονοµαστικό
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εισόδηµα επηρεάζει την προσφορά χρήµατος και αντίστροφα. Όσον αφορά τη
νοµισµατική βάση και το ονοµαστικό εισόδηµα η σχέση αιτιότητας είναι
µονόδροµη µε κατεύθυνση από τη νοµισµατική βάση προς το εισόδηµα.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα από τα κριτήρια καθορισµού των χρονικών
υστερήσεων προέκυψε πως τα καλύτερα είναι αυτά του Akaike FPE.
Εποµένως, οι συγγραφείς καταλήγουν πως είναι σηµαντική η επιλογή του
κριτηρίου των χρονικών υστερήσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σχέση
αιτιότητας µεταξύ των εξεταζόµενων χρονολογικών σειρών.

Το 1988, οι Hashemzadeh και Taylor ασχολήθηκαν µε τη στατιστική σχέση
ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και στις τιµές των µετοχών, και στα
επίπεδα των επιτοκίων και στις τιµές των µετοχών για την οικονοµία των
ΗΠΑ. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των Granger- Sims προσπάθησαν να
ελέγξουν την κατεύθυνση της αιτιότητας ανάµεσα στις µεταβλητές. Τα
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα είναι εβδοµαδιαία γιατί οι τιµές
των µετοχών αλλάζουν συνεχώς. Η περίοδος που καλύπτεται είναι από 2
Ιανουαρίου 1980- 4 Ιουλίου 1986. Για την προσφορά χρήµατος
χρησιµοποιήθηκε ο στενός ορισµός Μ1. Αρχικά, οι συγγραφείς τρέχουν δυο
παλινδροµήσεις µε 8 lags και 4 leads η µια και 16 lags και 8leads η άλλη. Από
τις στατιστικές F επιβεβαιώνεται πως υπάρχει ισχυρή σχέση µεταξύ της
προσφοράς χρήµατος και των τιµών των µετοχών και µεταξύ του επιπέδου των
επιτοκίων και των τιµών των µετοχών. Με βάση τη µέθοδο των Granger- Sims
προκύπτει ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση µεταξύ των τιµών των µετοχών και
της προσφοράς χρήµατος. ∆ηλαδή, όχι µόνο η προσφορά χρήµατος επηρεάζει
τις τιµές των µετοχών αλλά και οι τιµές των µετοχών επιδρούν στην προσφορά
χρήµατος. Όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στο επίπεδο των επιτοκίων και στις
τιµές των µετοχών φαίνεται πως η αιτιότητα έχει µονόδροµη κατεύθυνση και
µόνο τα επιτόκια επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών.

Ο C.Karfakis (1991), µελέτησε µέσω του ελέγχου συνολοκλήρωσης την
ταχύτητα του χρήµατος στην Ελλάδα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε
αφορούσαν: τριµηνιαία, µη εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα για το Μ1, το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το 3-6 µηνών επίπεδο επιτοκίων και την
αποτελεσµατική συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής. Η χρονική περίοδος
που καλύπτει το άρθρο είναι 1975(1)- 1988(3). Από τον έλεγχο µοναδιαίας
ρίζας οι σειρές προέκυψαν στάσιµες σε πρώτες διαφορές και έτσι έγινε ο
έλεγχος συνολοκλήρωσης µε τη µέθοδο Johansen και Juselius, που
επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σχέσεις συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών.
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Επίσης, στο άρθρο γίνεται µια ανάλυση error correction όπου επιβεβαιώνει την
ύπαρξη αιτιότητας διπλής κατεύθυνσης µεταξύ της ταχύτητας της προσφοράς
χρήµατος και της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Επιπλέον, αλλαγές στο επίπεδο
του επιτοκίου παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε τη πρόβλεψη των
µελλοντικών κινήσεων της ταχύτητας του Μ1. Τέλος, µέσω της διαδικασίας
Eangle- Granger δυο βηµάτων επιβεβαιώνεται ότι το Μ1 είναι ένας κύριος
στόχος της νοµισµατικής πολιτικής µέσω ελέγχου του επιπέδου των επιτοκίων
και της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.

Το 1993, ο Thornton John ερεύνησε τις σχέσεις αιτιότητας ανάµεσα στην
προσφορά χρήµατος, το πραγµατικό προϊόν και τις τιµές των µετοχών στο
Ηνωµένο Βασίλειο. Η µεθοδολογία που χρησιµοποίησε είναι αυτή του
Granger. Τα δεδοµένα για την προσφορά χρήµατος είναι δύο: η νοµισµατική
βάση, Μ0, δηλαδή ο στενότερος ορισµός της προσφοράς χρήµατος και το Μ5,
δηλαδή ο ευρύτερος ορισµός της προσφοράς χρήµατος. Η πραγµατική
οικονοµική δραστηριότητα µετριέται από το πραγµατικό GDP (Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν) και η χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα από το δείκτη
τιµών FTSE. Τα δεδοµένα για το δείκτη τιµών FTSE είναι τριµηνιαία και δεν
είναι εποχικά προσαρµοσµένα ενώ για τις άλλες µεταβλητές είναι τριµηνιαία
και εποχικά προσαρµοσµένα. Η περίοδος η οποία µελετάται είναι 1963:Q11990:Q4. Προτού προχωρήσει στο Granger τεστ ο συγγραφέας ελέγχει πρώτα
αν οι µεταβλητές είναι στάσιµες χρησιµοποιώντας το τεστ ADF. Προκύπτει
πως οι σειρές δεν είναι στάσιµες στα επίπεδα, αλλά στις πρώτες διαφορές. Στη
συνέχεια, ο συγγραφέας προχωράει στην πραγµατοποίηση δυο τεστ Granger.
Το πρώτο αφορά τον έλεγχο αιτιότητας στις πρώτες διαφορές των φυσικών
λογαρίθµων των µεταβλητών. Το δεύτερο αφορά τον έλεγχο αιτιότητας της
τυπικής απόκλισης των πρώτων διαφορών των φυσικών λογαρίθµων των
µεταβλητών (µεταβλητότητα). Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το
πρώτο τεστ είναι τα ακόλουθα τρία:
Οι τιµές των µετοχών µπορούν να επηρεάσουν την προσφορά χρήµατος
Η νοµισµατική βάση, Μ0, τείνει να επηρεάζει το πραγµατικό GDP
Επίσης, οι τιµές των µετοχών επηρεάζουν το πραγµατικό GDP
Τέλος τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το δεύτερο Granger τεστ είναι:
Προκύπτουν αποτελέσµατα ανατροφοδότησης µεταξύ της µεταβλητής
της προσφοράς χρήµατος και της µεταβλητής των τιµών των µετοχών
Η µεταβλητότητα του πραγµατικού GDP επηρεάζει τη µεταβλητότητα
των τιµών των µετοχών
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Η µεταβλητότητα του πραγµατικού GDP επηρεάζει τη µεταβλητότητα
της προσφοράς χρήµατος.
Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται από διάφορες µελέτες που έχουν γίνει τόσο
στο Ηνωµένο Βασίλειο όσο και στην Αµερική. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί
οικονοµολόγοι που υποστηρίζουν ότι η προσφορά χρήµατος δεν περιλαµβάνει
πληροφόρηση για τις µελλοντικές αλλαγές του πραγµατικού GDP και η
µεταβλητότητα µεταφέρεται από τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας, στις
χρηµατοοικονοµικές και νοµισµατικές αγορές.

Οι Peter Howells και Khaled Hussein (1998) ασχολήθηκαν µε την ενδογένεια
του χρήµατος στις G7 χώρες. Επιπλέον, ερεύνησαν την ύπαρξη
αλληλεπίδρασης µεταξύ της ζήτησης για τραπεζικά δάνεια (που όπως
απέδειξαν επηρεάζει την προσφορά χρήµατος) και της ζήτησης χρήµατος
χρησιµοποιώντας ελέγχους αιτιότητας. Οι συγγραφείς τονίζουν πως αν η
προσφορά χρήµατος είναι ενδογενής είναι γιατί η αιτιότητα έχει κατεύθυνση
από τα τραπεζικά δάνεια προς τις καταθέσεις και επειδή η ζήτηση για
τραπεζικά δάνεια επηρεάζεται πολύ από τις τάσεις του ονοµαστικού
εισοδήµατος. Εποµένως, ουσιαστικά η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται από
τη ζήτηση για τραπεζικό δανεισµό. Στο εµπειρικό κοµµάτι, οι συγγραφείς
χρησιµοποιούν τη µέθοδο του Johansen για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης.
Εφόσον βρεθεί σχέση συνολοκλήρωσης προχωρούν στην εκτίµηση ενός
VECM µοντέλου όπου τα υστερηµένα κατάλοιπα της συνολοκλήρωσης
χρησιµοποιούνται ως ερµηνευτική µεταβλητή. Έπειτα γίνεται έλεγχος
αιτιότητας µεταξύ του τραπεζικού δανεισµού και της προσφοράς χρήµατος.
Για τον έλεγχο στασιµότητας των µεταβλητών χρησιµοποιείται το τεστ Phillips
Perron. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται είναι τριµηνιαία. Για κάθε χώρα
χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα για κάθε δυνατό χρονικό εύρος Έτσι, για τον
Καναδά, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Ιταλία η εκτιµούµενη περίοδος είναι
από το 1957 (1) – 1992 (4), για την Γερµανία είναι από το 1969 (1) – 1999 (4),
για τη Γαλλία από το 1977 (4) – 1992 (4) και για το Ηνωµένο Βασίλειο 1975
(1)- 1993 (4). ∆ιαφορά υπάρχει επίσης και για τον ορισµό της προσφοράς
χρήµατος που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε χώρα. Πιο συγκεκριµένα, για τον
Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ιταλία χρησιµοποιήθηκε το Μ2, για τη Γερµανία, τη
Γαλλία και την Ιαπωνία το Μ3 και για το Ηνωµένο Βασίλειο το Μ4 ως
ορισµός της προσφοράς χρήµατος. Από τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας PhillipsPerron προέκυψε πως οι σειρές της προσφοράς χρήµατος και του τραπεζικού
δανεισµού είναι στάσιµες σε πρώτες διαφορές και για τις επτά χώρες. Για τον
έλεγχο συνολοκλήρωσης είναι απαραίτητος ο καθορισµός του αριθµού των
υστερήσεων, ο οποίος καθορίστηκε από δυο κριτήρια, το Akaike και το
Schwartz Bayesian. Από τα αποτελέσµατα συνολοκλήρωσης προέκυψε πως
υπάρχει µακροχρόνια σταθερή σχέση µεταξύ του τραπεζικού δανεισµού και
της προσφοράς χρήµατος και για τις 7 χώρες (το πολύ µια σχέση
συνολοκλήρωσης για την Γαλλία, την Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις
ΗΠΑ στο 5% επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας και για τον Καναδά, τη
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Γερµανία και την Ιταλία στο 10% επίπεδο σηµαντικότητας). Τα αποτελέσµατα
του VECM συµφωνούν µε τη θεωρία δείχνοντας πως αύξηση του τραπεζικού
δανεισµού οδηγεί σε αύξηση της προσφοράς χρήµατος. Όπως φαίνεται και από
τον έλεγχο αιτιότητας µέσω του ECM η προσφορά χρήµατος επηρεάζεται σε
µεγάλο βαθµό από τον τραπεζικό δανεισµό. Συµπερασµατικά, η Κεντρική
Τράπεζα της Γερµανίας (Bundesbank) και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ
(FED) µπορούν να χρησιµοποιήσουν πιο ελεύθερα τα επιτόκια ως µέσο
νοµισµατικής πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζουν τη ζήτηση για δάνεια
που επηρεάζει µε τη σειρά της την προσφορά χρήµατος.
Το άρθρο της Yulia Vymyatnina (2005) αναφέρεται στον έλεγχο που έχει η
Τράπεζα της Ρωσίας στην προσφορά χρήµατος. Ο έλεγχος της νοµισµατικής
πολιτικής της Ρωσίας αφορά την περίοδο 1995- 2004 εξετάζοντας τη φύση της
προσφοράς χρήµατος της χώρας. Όπως προκύπτει η φύση της προσφοράς
χρήµατος είναι ενδογενής, επηρεάζεται από το επίπεδο των επιτοκίων και τον
πληθωρισµό. Από οικονοµετρική άποψη στο άρθρο µελετάται η σχέση
αιτιότητας ανάµεσα στα νοµισµατικά µεγέθη, στις πιστώσεις και το
ονοµαστικό εισόδηµα. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι αυτές των
Granger και Sims. Μάλιστα επειδή η µέθοδος Sims επιβεβαιώνει τα
αποτελέσµατα της µεθόδου Granger, στο άρθρο δίνονται τα αποτελέσµατα
µόνο της δεύτερης µεθόδου. Οι υποθέσεις αυτής της µεθόδου είναι ότι το
µέλλον δε µπορεί να επηρεάσει το παρόν και ότι η µεταβλητή χ είναι αίτιο
κατά Granger της µεταβλητής y, αν η παρούσα y µπορεί να προβλεφθεί µε
µεγαλύτερη ακρίβεια χρησιµοποιώντας παρελθούσες τιµές της χ από ότι
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Όσον αφορά τα δεδοµένα είναι σε µηνιαία
βάση και καλύπτουν την περίοδο Ιούλιος 1995 – Σεπτέµβριος 2004. Πιο
συγκεκριµένα, τα δεδοµένα είναι: η νοµισµατική βάση, οι πιστώσεις στο µη
ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, οι πιστώσεις για τις µη χρηµατοοικονοµικές
επιχειρήσεις, η προσφορά χρήµατος εκφρασµένη µε τον ορισµό M2, ο δείκτης
του συνολικού εµπορίου που χρησιµοποιείται για το ονοµαστικό εισόδηµα και
ο δείκτης τιµών καταναλωτή (που εκφράζει τον πληθωρισµό). Σε αρχικό
στάδιο, γίνεται έλεγχος στασιµότητας των µεταβλητών γιατί η στασιµότητα
αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τα τεστ Granger και Sims. Ο έλεγχος
στασιµότητας γίνεται µε το τεστ Augmented Dickey- Fuller (ADF)
χρησιµοποιώντας σταθερό όρο και τάση. Όπως προκύπτει όλες οι µεταβλητές
είναι ολοκληρωµένες δεύτερου βαθµού εκτός από το δείκτη τιµών καταναλωτή
και τις πιστώσεις για µη χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις που είναι πρώτου
βαθµού. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος συνολοκλήρωσης µε τη µέθοδο
Johansen για όσες µεταβλητές έχουν τον ίδιο βαθµό ολοκλήρωσης. Προκύπτει
ότι υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης ανάµεσα στη µεταβλητή των πιστώσεων
του µη ιδιωτικού τοµέα και στη νοµισµατική βάση, Μ0 και στη µεταβλητή των
πιστώσεων του µη ιδιωτικού τοµέα και στο Μ2. Η σχέση συνολοκλήρωσης
υποδεικνύει και την ύπαρξη αιτιότητας. Έπειτα, δίνονται τα αποτελέσµατα του
Granger τεστ. Τα αποτελέσµατα του αυτού του τεστ ενισχύουν τη θεωρία ότι η
νοµισµατική πολιτική µπορεί να είναι επωφελής λειτουργώντας µέσω των
επιτοκίων αντί της προσφοράς χρήµατος. Όπως φαίνεται, ο πληθωρισµός στη
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Ρωσία είναι αίτιο κατά Granger του Μ2, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει. Επιπλέον,
το Μ0 και το Μ2 επηρεάζουν τις πιστώσεις για τις µη χρηµατοοικονοµικές
επιχειρήσεις και το προϊόν πέντε βασικών βιοµηχανιών, ενώ δεν επηρεάζουν
τις πιστώσεις για τη δηµιουργία µη χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων.

Ο Yanqun Zhang (2006) ασχολείται µε την προσφορά χρήµατος στην Ινδία,
δίνοντας έµφαση στο ρόλο του πολλαπλασιαστή χρήµατος και σε άλλες
µακροοικονοµικές µεταβλητές. Από το 1950 έως τις αρχές του 1980 το
τραπεζικό σύστηµα της Κίνας χαρακτηρίζεται ως µονοτραπεζικό, µε την PBC
να εκτελεί χρέη εµπορικής και Κεντρικής Τράπεζας. Το 1984, η PBC
λειτουργεί µόνο ως Κεντρική Τράπεζα και µπαίνουν στον κλάδο άλλες
εµπορικές τράπεζες. Το 1996 η PBC ανακοινώνει ότι ενδιάµεσος στόχος της
νοµισµατικής της πολιτικής είναι η προσφορά χρήµατος. Τα εργαλεία για τον
έλεγχο της προσφοράς χρήµατος που έχει στη διάθεση της είναι η νοµισµατική
βάση, ο απαιτούµενος ρυθµός αποθεµάτων και το επίπεδο των επιτοκίων. Τα
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται είναι µη εποχικά προσαρµοσµένα και
καλύπτουν την περίοδο από το δεύτερο τρίµηνο του 1985 έως το τέταρτο
τρίµηνο του 2004 (1985:Q2- 2004:Q4). Στην εµπειρική ανάλυση
χρησιµοποιείται ένα µοντέλο διόρθωσης λαθών που περιλαµβάνει ως
ενδογενείς µεταβλητές την πραγµατική προσφορά χρήµατος, την πραγµατική
νοµισµατική βάση, το πραγµατικό GDP και το πραγµατικό επίπεδο των
επιτοκίων. Βασιζόµενος σε αυτό το µοντέλο VEC ο Zhang ερευνά τις σχέσεις
συνολοκλήρωσης µεταξύ του πολλαπλασιαστή χρήµατος και άλλων
µεταβλητών. Στον εµπειρικό έλεγχο, ο καθορισµός των περιόδων υστέρησης
που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του VAR µοντέλου έγινε µε τα τεστ
Akaike και Hannan- Quinn που έδωσαν και τα δυο αριθµό υστερήσεων ίσο µε
τέσσερα. Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης έγινε µε το trace statistic. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν πως υπάρχουν δυο σχέσεις συνολοκλήρωσης στο
µοντέλο. Επιπλέον, πραγµατοποιώντας τεστ εξωγένειας προέκυψε πως καµιά
µεταβλητή δε µπορεί να θεωρηθεί ασθενώς εξωγενής. Τα αποτελέσµατα από
το µοντέλο VEC δείχνουν ότι η πραγµατική προσφορά χρήµατος διορθώνεται
βραχυχρόνια και ότι η υπερβάλλουσα προσφορά χρήµατος έχει αρνητικό
αποτέλεσµα στην αλλαγή στο επίπεδο των επιτοκίων ή αλλιώς θετικό
αποτέλεσµα στην αλλαγή του πληθωρισµού. Επίσης, η υπερβάλλουσα
πραγµατική νοµισµατική βάση έχει ένα σηµαντικά θετικό αποτέλεσµα στην
αλλαγή της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος και στο πραγµατικό GDP που
σηµαίνει ότι η υπερβάλλουσα πραγµατική προσφορά χρήµατος θα οδηγήσει σε
αύξηση της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος και του πραγµατικού GDP
βραχυχρόνια. Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα του εµπειρικού ελέγχου
προέκυψε ότι η PBC προσαρµόζει τη νοµισµατική βάση σύµφωνα µε τις
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αλλαγές στο πραγµατικό GDP και το πραγµατικό επίπεδο των επιτοκίων. Όταν
το πραγµατικό GDP είναι µεγαλύτερο από το στόχο της πολιτικής που έχει
τεθεί, η PBC λαµβάνει περιοριστικά µέτρα µειώνοντας την προσφορά της
πραγµατικής νοµισµατικής βάσης. Η πραγµατική νοµισµατική βάση και το
πραγµατικό GDP δείχνουν µακροχρόνια οµοιογένεια. Η προσφορά χρήµατος
καθορίζεται από τη νοµισµατική βάση και τον πολλαπλασιαστή χρήµατος, ο
οποίος επηρεάζεται κυρίως από το πραγµατικό GDP, το πραγµατικό επίπεδο
των επιτοκίων και το υποχρεωτικό ποσοστό διαθεσίµων. Εποµένως, η PBC
µπορεί να χρησιµοποιήσει τα παραπάνω εργαλεία για τον έλεγχο της
προσφοράς χρήµατος, του πληθωρισµού και της οικονοµικής µεγέθυνσης
γενικότερα. Ωστόσο, πολλές φορές ο καθορισµός της προσφοράς χρήµατος
είναι ενδιάµεσος στόχος της νοµισµατικής πολιτικής ενώ βασικός στόχος είναι
η ρύθµιση του πραγµατικού GDP και του πληθωρισµού.

Την ίδια χρονιά, οι Καρπέτης, Βαρελάς και Ζήκος ασχολήθηκαν µε την
πραγµατική προσφορά χρήµατος και το πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (GDP) στην Ελλάδα. Στο άρθρο τους, οι χρονολογικές σειρές του
πραγµατικού GDP και της πραγµατικής προσφοράς χρήµατος ερευνώνται για
την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας, επιτρέποντας ως µέγιστο δυο breaks που
λαµβάνουν χώρα σε άγνωστο χρόνο. Λόγω σηµαντικών οικονοµικών και
ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν στην Ελλάδα την περίοδο 1858- 1938 η
µέθοδος που ακολουθούν είναι προτιµότερη από τη συµβατική µέθοδο των
Dickey- Fuller. Η στασιµότητα των χρονολογικών σειρών ελέγχεται µε το
τεστ KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt &Shin). Τα δεδοµένα που
χρησιµοποιούνται για την περίοδο 1858- 1938 είναι ετήσια και οι µεταβλητές
µετρώνται σε φυσικούς λογαρίθµους. Για την πραγµατική προσφορά
χρήµατος χρησιµοποιούνται τρεις ορισµοί Μ1, Μ2, Μ3. Οι µεθοδολογίες που
εφαρµόζονται είναι τρεις: (1) Kwiatkowski at al. , (2) Perron & Vogelsang και
(3) Lumsdaine & Papell. Αναφορικά µε τη µεθοδολογία του Perron υπάρχουν
δυο οµάδες: Η πρώτη καλείται “additive outlier” (AO) και περιλαµβάνει
ξαφνικά περαστικά στην τάση των χρονολογικών σειρών. Η δεύτερη οµάδα,
“innovational outlier” (IO), αφορά ένα break που ολοκληρώνεται αργά κατά τη
διάρκεια του χρόνου. Σύµφωνα µε το άρθρο υπάρχουν τρία είδη break: Το
πρώτο (Α) και το δεύτερο (Β) σχετίζονται µε τη θετική ή αρνητική αλλαγή στο
µέσο και την κλίση των εξεταζόµενων χρονολογικών σειρών αντίστοιχα. Το
τρίτο (C) αφορά τη θετική ή αρνητική αλλαγή τόσο στο µέσο όσο και στην
κλίση της τάσης των χρονολογικών σειρών. Τέλος, σχετικά µε την τρίτη
µέθοδο των Lumsdaine & Papell υπάρχουν επίσης τρία µοντέλα. Το πρώτο
µοντέλο ΑΑ, επιτρέπει την παρουσία δύο breaks στο µέσο των χρονολογικών
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σειρών. Το δεύτερο, το CA µοντέλο, επιτρέπει την παρουσία δύο breaks, το
ένα στον µέσο και το άλλο στην τάση των χρονολογικών σειρών. Τέλος, το
µοντέλο CC επιτρέπει την παρουσία δύο breaks και στο µέσο και στην τάση
των χρονολογικών σειρών. Υπάρχουν αρκετές ηµεροµηνίες που θα µπορούσαν
να θεωρηθούν ως breaks στην τάση του πραγµατικού GDP και της
πραγµατικής προσφοράς χρήµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τάση των
σειρών παρουσιάζει βαθµιαία αλλαγή τόσο στο σταθερό όρο όσο και στην
κλίση. Τα µοντέλα που επιλέχθηκαν τελικώς ήταν το IO,C και το CC. Και στα
δυο µοντέλα οι ηµεροµηνίες των breaks καθορίστηκαν ενδογενώς. Στο
µοντέλο IO,C η επιλογή του break επηρεάζεται κατά πολύ από το κριτήριο που
χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή του. Επίσης, αυτό που προέκυψε από το
µοντέλο CC είναι πως γεγονότα όπως οι Βαλκανικοί πόλεµοι, η ένταξη της
χώρας στη Λατινική Νοµισµατική ένωση και η εισαγωγή της δραχµής στο
κλασικό σύστηµα του χρυσού κανόνα επηρεάζουν σφόδρα τις εξεταζόµενες
χρονολογικές σειρές. Όσον αφορά τη στασιµότητα των χρονολογικών σειρών
στο πλαίσιο του KPSS τεστ, αποδείχτηκε πως και οι τρεις ορισµοί της
πραγµατικής προσφοράς χρήµατος είναι στάσιµοι ενώ το πραγµατικό GDP
είναι στάσιµο µόνο στο 1% επίπεδο σηµαντικότητας. Με ένα απλό break στην
τάση των χρονολογικών σειρών προέκυψε πως και οι τέσσερις µεταβλητές
είναι στάσιµες σε όλα τα επίπεδα σηµαντικότητας. Το ίδιο συµβαίνει και όταν
υπάρχουν δυο breaks µε τη διαφορά ότι το πραγµατικό GDP προκύπτει
στάσιµο για τα επίπεδα 5% και 10%.

Το 2010, οι Qazi Muhammad, Adnan Hye και Masood Mashkoor Siddiqui
πραγµατοποίησαν µια ανάλυση αιτιότητας για την οικονοµία της Ινδίας.
Σκοπός της έρευνας ήταν να βρεθεί η κατεύθυνση της αιτιότητας ανάµεσα στις
τιµές των τροφίµων στην Ινδία και την προσφορά χρήµατος. Για το λόγο αυτό
χρησιµοποίησαν τη µέθοδο ARDL (Autoregressive Distributed Lag). Τα
δεδοµένα για τις τιµές των τροφίµων βασίζονται στις τιµές του 2000 (έτος
βάσης) και τα δεδοµένα για την προσφορά χρήµατος είναι εκφρασµένα σε
εκατοµµύρια δολάρια. Η χρονική περίοδος που καλύπτεται είναι από το 1971
έως το 2007. Οι µεταβλητές χρησιµοποιούνται σε φυσικούς λογαρίθµους. Η
µεθοδολογία της έρευνας χωρίζεται σε τρία βήµατα: Πρώτον καθορίζεται ο
βαθµός της ολοκλήρωσης µέσω του Phillips- Perron τεστ µοναδιαίας ρίζας.
Όπως προκύπτει, τόσο η προσφορά χρήµατος όσο και οι τιµές των τροφίµων
είναι ολοκληρωµένες διαδικασίες βαθµού ένα (I(1)). ∆εύτερον ερευνάται η
µακροχρόνια σχέση των µεταβλητών καθώς και η κατεύθυνση της αιτιότητας.
Η µέθοδος συνολοκλήρωσης που χρησιµοποιείται είναι αυτή του Pesaran. Για
να αποφασιστεί ο αριθµός των υστερήσεων χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο
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Schwartz Bayesian. Από τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνεται πως υπάρχει
µακροχρόνια σχέση µεταξύ της προσφοράς χρήµατος και των τιµών των
τροφίµων καθώς επίσης και η αµφίδροµη σχέση µεταξύ τους. Τέλος, στο τρίτο
βήµα εφαρµόζεται η µέθοδος του Granger για τον έλεγχο της µακροχρόνιας
και βραχυχρόνιας αιτιότητας. Επιβεβαιώνεται πως µακροχρόνια οι τιµές των
τροφίµων επηρεάζουν την προσφορά χρήµατος και αντίστροφα, κάτι που δεν
ισχύει βραχυχρόνια όπου µόνο η προσφορά χρήµατος επηρεάζει τις τιµές των
τροφίµων στην Ινδία.
Είναι φανερό ότι υπάρχει µια πληθώρα άρθρων στη βιβλιογραφία σχετικά µε
τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά χρήµατος. Αν και για την
περίπτωση της Ελλάδας η βιβλιογραφία είναι κάπως περιορισµένη εντούτοις η
προσφορά χρήµατος στην ελληνική οικονοµία παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισαγωγή
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να µελετηθούν οι επιδράσεις που υπάρχουν
µεταξύ της προσφοράς χρήµατος, του προϊόντος και του επιπέδου των
επιτοκίων. Με άλλα λόγια εξετάζεται η σχέση της προσφοράς χρήµατος, η
οποία θεωρείται ως ενδογενής µεταβλητή, µε τις υπόλοιπες µεταβλητές.
Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι: η προσφορά χρήµατος
εκφρασµένη µε τη στενή έννοια του όρου Μ1, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
GDP και το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων ibrax.
Για τον έλεγχο της µακροχρόνιας σχέσης των µεταβλητών χρησιµοποιείται το
µοντέλο VECM, Vector Error Correction Model και εξετάζεται η ύπαρξη
σχέσης συνολοκλήρωσης µέσω του ελέγχου Johansen. Προτού γίνει ο
έλεγχος συνολοκλήρωσης οι µεταβλητές ελέγχονται αν είναι στάσιµες. Για το
λόγο αυτό χρησιµοποιούνται δυο τεστ µοναδιαίας ρίζας: το ADF, δηλαδή το
Augmented Dickey Fuller τεστ και το Phillips- Perron τεστ. Αν οι µεταβλητές
προκύψουν στάσιµες τότε ακολούθως διεξάγεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης.
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει πως οι µεταβλητές είναι στάσιµες σε πρώτες
διαφορές και υπάρχουν σχέσεις συνολοκλήρωσης πράγµα που επιτρέπει τη
διεξαγωγή ενός µοντέλου VECM. Όπως προκύπτει η προσφορά χρήµατος
επηρεάζεται τόσο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όσο και από το
επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων. Σε αντίθεση µε τις
περισσότερες εργασίες όπου η προσφορά χρήµατος θεωρείται ως εξωγενής
µεταβλητή, σε αυτήν η προσφορά χρήµατος θεωρείται ενδογενής και από τα
αποτελέσµατα επιβεβαιώνεται πως πραγµατικά επηρεάζεται από το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων
επιχειρηµατικών δανείων.
Το πρώτο κοµµάτι που ακολουθεί αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων
στασιµότητας των µεταβλητών. Το δεύτερο κοµµάτι αναφέρεται στην εξέταση
ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης µέσω του ελέγχου Johansen και το τρίτο
αφορά τα αποτελέσµατα του Vector Error Correction Model.
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Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας
Τα δεδοµένα
Τα δεδοµένα έχουν συλλεχθεί από διαφορετικές πηγές. Πιο συγκεκριµένα,
όσον αφορά την προσφορά χρήµατος τα στοιχεία προέρχονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα στοιχεία για τα επιτόκια, το δείκτη τιµών και το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προέρχονται από τη βάση δεδοµένων
International Monetary Funds, IMF. Η περίοδος η οποία εξετάζεται είναι από
το 1960 µέχρι το 2008 και τα δεδοµένα είναι σε ετήσια βάση.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται
είναι η προσφορά χρήµατος µε τη στενή έννοια του όρου Μ1 εκφρασµένη ως
προς το GDP, (lm1gdp), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (lgdp) και το
επιτόκιο το βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων, ibrax. Οι δυο πρώτες
µεταβλητές χρησιµοποιούνται µε λογαρίθµους. Η χρήση λογαρίθµων µειώνει
τα προβλήµατα που προκύπτουν λόγω ύπαρξης τάσης και οδηγεί σε αποφυγή
προβληµάτων όπως είναι το παράδοξο του Siegel. Ως έτος βάσης
χρησιµοποιήθηκε το 2005. Ο δείκτης τιµών χρησιµοποιήθηκε για το
αποπληθωρισµό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
‘Όπως προκύπτει από τα διαγράµµατα που ακολουθούν είναι φανερή η ύπαρξη
τάσης στα επίπεδα των µεταβλητών. Ειδικότερα:
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Η ύπαρξη τάσης δείχνει πως τα δεδοµένα δεν είναι στάσιµα. Τα δυο πρώτα
διαγράµµατα δείχνουν έντονη θετική τάση ενώ το τρίτο δείχνει αρχικά θετική
τάση και µετά το 1995 η τάση γίνεται αρνητική. Ωστόσο επειδή τα
διαγράµµατα αποτελούν απλά µια ένδειξη της ύπαρξης τάσης θα πρέπει να
επιβεβαιωθούν από τα αποτελέσµατα των ελέγχων στασιµότητας.
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Έλεγχοι στασιµότητας
Η στασιµότητα ορίζεται ως η ποιότητα της διαδικασίας στην οποία οι
στατιστικές παράµετροι δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Πιο
λεπτοµερώς, µία στοχαστική διαδικασία ονοµάζεται στάσιµη αν ο µέσος και η
διακύµανσή της δεν µεταβάλλονται διαχρονικά και η συνδιακύµανση των
τιµών της σε δύο χρονικές περιόδους εξαρτάται µόνο από τις χρονικές
υστερήσεις και όχι από καθαυτό το χρονικό σηµείο στο οποίο υπολογίζεται
(δεύτερης τάξης στασιµότητα). Συνεπώς για µία στάσιµη χρονολογική σειρά
ισχύουν οι εξής ιδιότητες:
Μέσος: E (Yt ) = µ
∆ιακύµανση: var(Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2
Συνδιακύµανση:

γ κ = E[(Yt − µ )(Yt +κ − µ )]

Όπου γκ είναι η συνδιακύµανση σε κ χρονικές υστερήσεις, δηλαδή η
συνδιακύµανση µεταξύ των τιµών Yt και Yt+k.

Ο έλεγχος της στασιµότητας µιας χρονολογικής σειράς µπορεί να γίνει µε
ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγµα:
Μελετώντας την γραφική απεικόνιση της σειράς
Κατασκευάζοντας και µελετώντας την συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης και το αντίστοιχο κορρελόγραµµά της
Πραγµατοποιώντας έλεγχο για µοναδιαία ρίζα
Πραγµατοποιώντας στατιστικούς ελέγχους για τον συντελεστή
αυτοσυσχέτισης (Q statistic)

Ο έλεγχος στασιµότητας είναι απαραίτητος ώστε η στοχαστική ανάλυση να
οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα. Αν η σειρά δεν είναι στάσιµη µπορεί
καταλήξουµε στο πρόβληµα που είναι γνωστό ως φαινοµενική παλινδρόµηση
(spurious regression).
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται δυο έλεγχοι: ο έλεγχος Augmented
Dickey- Fuller και το Phillips- Perron τεστ. Η µηδενική υπόθεση και στα δυο
τεστ είναι η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και άρα ότι η σειρά δεν είναι στάσιµη. Η
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διαφορά ανάµεσα στα δυο έχει να κάνει µε το t-test. Το πρώτο τεστ
περιλαµβάνει υστερήσεις του ∆yt, ως παλινδροµούσες µεταβλητές, ενώ το
δεύτερο κάνει µια µη παραµετρική διόρθωση του t- statistic. Το PhillipsPerron τεστ είναι πιο αποτελεσµατικό όταν υπάρχουν προβλήµατα
αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας στη διαδικασία ελέγχου.

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας ADF
Οι Dickey και Fuller το 1979, βασιζόµενοι σε προσοµοιώσεις Monte-Carlo και
κάτω από τη µηδενική υπόθεση της ύπαρξης µιας µοναδιαίας ρίζας στη
γενετική διαδικασία της χρονολογικής σειράς, κατασκεύασαν πίνακες
κρίσιµων τιµών για το στατιστικό tδ τις οποίες ονόµασαν ως τα «στατιστικά
τ». Ο MacKinnon το 1991επέκτεινε αυτές τις κρίσιµες τιµές µε τη βοήθεια
προσοµοιώσεων Monte-Carlo. Οι τιµές τ είναι σε απόλυτες τιµές µεγαλύτερες
από τις αντίστοιχες τιµές t. Ο έλεγχος Dickey-Fuller για ύπαρξη µοναδιαίας
ρίζας εφαρµόζεται ως εξής:

Όπου ο συντελεστής β είναι ο συντελεστής της τάσης. Η παραπάνω εξίσωση
αποτελεί µια αυτοπαλίνδροµη διαδικασία p τάξεως.
Η µηδενική υπόθεση Ηο γίνεται δεκτή αν η στατιστική t που προκύπτει από τον
έλεγχο είναι µικρότερη από αυτήν των Dickey- Fuller. Σε αυτήν την περίπτωση
έχουµε µοναδιαία ρίζα και η σειρά δεν είναι στάσιµη
Το τεστ ADF είναι ουσιαστικά ένας αρνητικός αριθµός. Όσο πιο αρνητική
είναι η τιµή που δίνει το ADF, τόσο πιο ισχυρή είναι η απόρριψη της
µηδενικής υπόθεσης.
Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF για τις τρεις σειρές σε
επίπεδα και πρώτες διαφορές.

ADF για το lm1gdp σε επίπεδα µε τάση και σταθερό όρο:

Levels
t-Statistic

Prob.*

Augmented
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Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

1% level

-2.000301
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

0.5860

Όπως είναι εµφανές, η τιµή του t- statistic είναι µικρότερη από τις κριτικές
τιµές και άρα η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί και η σειρά δεν
είναι στάσιµη. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει παρατηρώντας την τιµή του
probability που είναι 0,5860 δηλαδή µεγαλύτερη από το 5% επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να ελεγχθούν
για στασιµότητα οι πρώτες διαφορές της σειράς. Τα αποτελέσµατα είναι τα
ακόλουθα:

ADF για το lm1gdp σε πρώτες διαφορές µε σταθερό όρο και τάση:

1st Diffferences
t-Statistic
Augmented
Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

1% level

-4.928153
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*

0.0002

Από τα αποτελέσµατα αυτού του πίνακα φαίνεται πως η σειρά της προσφορά
χρήµατος είναι στάσιµη σε πρώτες διαφορές. Η τιµή της στατιστικής t είναι
µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές και για τα τρία επίπεδα σηµαντικότητας και
άρα η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και η σειρά είναι στάσιµη σε πρώτες
διαφορές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τιµή που δίνει το probability που
είναι 0,0002, µικρότερη δηλαδή από το 5% επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας. Επίσης, το διάγραµµα για την προσφορά χρήµατος
επιβεβαιώνει πως είναι στάσιµη σε πρώτες διαφορές:
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ADF για το lgdp σε επίπεδα µε τάση και σταθερό όρο:

Levels
t-Statistic
Augmented
Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

1% level

-2.325458
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*

0.4125

Η τιµή του t- statistic είναι µικρότερη από τις κριτικές τιµές και άρα η
µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί. Εποµένως η σειρά δεν είναι
στάσιµη. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει παρατηρώντας την τιµή του
probability που είναι µεγαλύτερη από το 5% επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας. Άρα ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε πρώτες διαφορές:
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ADF για το lgdp σε πρώτες διαφορές µε σταθερό όρο και τάση:

1st Diffferences
t-Statistic
Augmented
Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

Prob.*

1% level

-5.267307
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

0.0004

Εδώ, η τιµή του t-statistic είναι µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές και άρα η
σειρά είναι στάσιµη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την τιµή του probability
που είναι 0,0004 και άρα µικρότερη από το 5% επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας. Το διάγραµµα για τη χρονολογική σειρά lgdp επιβεβαιώνει
πως είναι στάσιµη σε πρώτες διαφορές:
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DLGDP

Η τελευταία σειρά που ελέγχεται για στασιµότητα είναι αυτή του επιτοκίου
των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων. Και εδώ προκύπτουν τα ίδια
αποτελέσµατα:
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ADF για ibrax σε επίπεδα µε τάση και σταθερό όρο:

Levels
t-Statistic
Augmented
Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

1% level

-0.960653
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*

0.9397

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η τιµή του t- statistic είναι µικρότερη από τις
κριτικές τιµές και άρα η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί και η
σειρά δεν είναι στάσιµη. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει παρατηρώντας την
τιµή του probability που είναι µεγαλύτερη από το 5% επίπεδο στατιστικής
σηµαντικότητας. Ακολουθεί ο πίνακας των αποτελεσµάτων για τις πρώτες
διαφορές:

ADF για το ibrax σε πρώτες διαφορές µε τάση και σταθερό όρο:

1st Diffferences
t-Statistic
Augmented
Dickey-Fuller
test statistic
Test critical
values

1% level

-4.649729
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*

0.0027

Όπως προκύπτει η τιµή του t-statistic είναι µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές
και άρα η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και η σειρά είναι στάσιµη. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την τιµή του probability που είναι 0,0027 και άρα
µικρότερη από το 5% επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. Το διάγραµµα
επιβεβαιώνει πως η σειρά ibrax είναι στάσιµη σε πρώτες διαφορές:
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Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας PP
Ο έλεγχος Phillips- Perron χρησιµοποιείται για την ανάλυση χρονολογικών
σειρών για τον έλεγχο της µηδενικής υπόθεσης ότι µια χρονολογική σειρά
είναι ολοκληρωµένη τάξης 1. Είναι µια εναλλακτική λύση για τη διόρθωση
αυτοσυσχέτισης στον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας. Βασικά χρησιµοποιεί το
πρότυπο DF ή ADF τεστ αλλά τροποποιεί τη στατιστική t ώστε η σειριακή
συσχέτιση να µην επηρεάζει την ασυµπτωτική κατανοµή του στατιστικού
αποτελέσµατος του ελέγχου.
Οι πρώτοι δυο πίνακες δίνουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου PP για τη σειρά
lm1gdp

PP για lm1gdp σε επίπεδα µε σταθερό όρο και τάση

Levels
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-1.667597
-4.161144

5% level

-3.506374

Prob.*
0.7502
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10% level

-3.183002

PP για lm1gdp σε πρώτες διαφορές µε τάση και σταθερό όρο

1st Diffferences
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-4.828660
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*
0.0016

Όπως προκύπτει από τους δυο πίνακες η σειρά lm1gdp είναι στάσιµη σε
πρώτες διαφορές. Η τιµή της στατιστικής t στον πρώτο πίνακα είναι µικρότερη
από τις κριτικές τιµές και άρα η µηδενική υπόθεση δε µπορεί να απορριφθεί.
Στον δεύτερο πίνακα είναι µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές και άρα η
µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και η σειρά είναι στάσιµη. Επίσης το
probability του δεύτερου πίνακα είναι µικρότερο από το 5% επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας πράγµα που επιβεβαιώνει την απόρριψη της
µηδενικής υπόθεσης.
Ακολουθούν οι πίνακες για τη σειρά lgdp:

PP για lgdp σε επίπεδα µε τάση και σταθερό όρο:

Levels
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-2.724130
-4.161144

5% level

-3.506374

Prob.*
0.2320
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10% level

-3.183002

PP για lgdp σε πρώτες διαφορές µε τάση και σταθερό όρο

1st Diffferences
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-5.447540
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*
0.0003

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του PP τεστ η σειρά lgdp είναι στάσιµη σε
πρώτες διαφορές. Η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί από τα
αποτελέσµατα του πρώτου πίνακα καθώς η τιµή του t είναι µικρότερη από τις
κριτικές τιµές, όµως απορρίπτεται από τα αποτελέσµατα του δεύτερου πίνακα.
Εδώ, η τιµή του t είναι µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές και η τιµή του
probability είναι µικρότερη από το 5% επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας.
Άρα η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και η σειρά είναι στάσιµη σε πρώτες
διαφορές.
Τέλος δίνονται τα αποτελέσµατα του τεστ PP για τη σειρά ibrax:

PP για ibrax σε επίπεδα µε τάση και σταθερό όρο:

Levels
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-0.833620
-4.161144

5% level

-3.506374

10% level

-3.183002

Prob.*
0.9550
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PP για ibrax σε πρώτες διαφορές µε τάση και σταθερό όρο
1st Diffferences
Adj. t-Stat
Phillips-Perron
test statistic
Test critical
values

1% level

-4.641012
-4.165756

5% level

-3.508508

10% level

-3.184230

Prob.*

0.0027

Όπως και στο ADF τεστ, η σειρά ibrax προκύπτει στάσιµη σε πρώτες
διαφορές. Στα επίπεδα η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί και άρα
η σειρά δεν είναι στάσιµη. Από τον δεύτερο πίνακα όµως, η µηδενική υπόθεση
απορρίπτεται αφού η στατιστική t είναι µεγαλύτερη από τις κριτικές τιµές και
άρα η σειρά είναι στάσιµη.
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες τα δυο τεστ δίνουν τα ίδια
αποτελέσµατα. Και οι τρεις σειρές είναι στάσιµες σε πρώτες διαφορές, δηλαδή
είναι ολοκληρωµένες βαθµού 1. Ο βαθµός ολοκλήρωσης είναι ίδιος και για τις
τρεις και αυτό επιτρέπει τον έλεγχο συνολοκλήρωσης.
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Υποδείγµατα συστηµάτων Vector Autoregressive Model VAR
Τα µοντέλα VAR είναι οικονοµετρικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται για να
δείξουν τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε διάφορες χρονολογικές σειρές.
Θεωρούνται µία γενίκευση των αυτοπαλίνδροµων υποδειγµάτων που
προτάθηκαν από τον Sims το 1980. Ένα υπόδειγµα VAR είναι ένα µοντέλο
παλινδρόµησης ενός συστήµατος εξισώσεων στο οποίο υπάρχουν µόνο
ενδογενείς µεταβλητές. Όλες οι ενδογενείς µεταβλητές ερµηνεύονται από
χρονικές υστερήσεις των ίδιων καθώς και τον υπόλοιπων ενδογενών
µεταβλητών.
Τα υποδείγµατα VAR παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήµατα όσο και
µειονεκτήµατα. Ξεκινώντας από τα τελευταία, είναι δύσκολη η ερµηνεία των
συντελεστών του υποδείγµατος από οικονοµικής πλευράς, γι αυτό και
εκτιµώνται οι λεγόµενες impulse response functions. Ο αριθµός των
συντελεστών που πρέπει να εκτιµηθούν είναι αρκετά µεγάλος. Για την
εκτίµηση των VAR υποδειγµάτων θα πρέπει να γνωρίζουµε τον αριθµό των
χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR υποδείγµατος. Στις
περιπτώσεις που η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι µεγάλη έχουµε σοβαρό
πρόβληµα στην ανάλυση του υποδείγµατος αυτού. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι άγνωστη, οπότε πρέπει να
την προσδιορίσουµε. Ο προσδιορισµός της τάξης του VAR υποδείγµατος
γίνεται µε τους ελέγχους του λόγου πιθανοφανειών (LR), καθώς και τα
κριτήρια των Αkaike (AIC) και Schwartz (SCH). Τέλος, το υπόδειγµα υποθέτει
στάσιµες χρονολογικές σειρές. Όσον αφορά τα πλεονεκτήµατα τώρα, δεν
χρειάζεται να καθοριστεί ποιες από τις µεταβλητές είναι ενδογενείς και ποιες
εξωγενείς. Όλες οι µεταβλητές στα VAR υποδείγµατα θεωρούνται ενδογενείς.
∆εύτερον, είναι γενικότερα από τα ARMA υποδείγµατα γιατί επιτρέπουν στις
τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής να εξαρτώνται όχι µόνο από τις χρονικές
υστερήσεις της ίδιας αλλά και άλλων µεταβλητών. Τέλος, µπορούν να
εκτιµηθούν απλά εφαρµόζοντας OLS σε κάθε εξίσωση ξεχωριστά.
Για το συγκεκριµένο VAR υπόδειγµα που εξετάζεται σε αυτήν την εργασία ο
αριθµός των υστερήσεων καθορίστηκε από τα κριτήρια πληροφόρησης και
συγκεκριµένα το κριτήριο Schwartz. Ο αριθµός υστερήσεων που έδωσε το
κριτήριο Schwartz ήταν δυο.
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Μοντέλο VAR

LM1GDP

LGDP

IBRAX

LM1GDP(-1)

1.091595
[ 7.09329]

0.011232
[ 0.40395]

-0.027227
[-1.58840]

LM1GDP(-2)

-0.362943
[-2.33942]

-0.010896
[-0.38869]

0.013127
[ 0.75965]

LGDP(-1)

-0.015884
[-0.01702]

0.870889
[ 5.16365]

0.110377
[ 1.06164]

LGDP(-2)

0.470330
[ 0.50686]

0.098287
[ 0.58621]

-0.083802
[-0.81081]

IBRAX(-1)

-3.181652
[-2.18805]

-0.359832
[-1.36955]

1.316002
[ 8.12531]

IBRAX(-2)

1.853704
[ 1.39552]

0.151474
[ 0.63111]

-0.411359
[-2.78032]

C

-2.256168
[-1.82829]

0.410762
[ 1.84219]

-0.151701
[-1.10367]

Οι αριθµοί που βρίσκονται µέσα στις αγκύλες και έχουν κόκκινο χρώµα είναι
τα t- statistic των συντελεστών. Αυτό που πρέπει να ελεγχθεί είναι αν οι
συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί γιατί αυτό δείχνει αλληλεπίδραση
µεταξύ των µεταβλητών µε υστερήσεις. Η κριτική τιµή είναι σχεδόν δύο. Αν το
τυπικό σφάλµα του εκάστοτε συντελεστή είναι µεγαλύτερο από την κριτική
τιµή τότε ο συντελεστής είναι στατιστικά σηµαντικός και αυτό δείχνει
αλληλεπίδραση µεταξύ των µεταβλητών. Για το lm1gdp βλέπουµε ότι
αλληλεπιδρά µε τις χρονικές υστερήσεις του και µε την πρώτη υστέρηση του
επιτοκίου βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων, καθώς τα τυπικά
σφάλµατα των συντελεστών τους είναι µεγαλύτερα του 2 και άρα είναι
στατιστικά σηµαντικοί. Το lgdp αλληλεπιδρά µόνο µε την πρώτη χρονική του
υστέρηση, ενώ το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων
αλληλεπιδρά µε τις χρονικές υστερήσεις του. Σε καµιά περίπτωση ο σταθερός
όρος δεν είναι στατιστικά σηµαντικός.
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Έλεγχος συνολοκλήρωσης
Η έννοια της συνολοκλήρωσης αναφέρεται στο γεγονός ότι δύο ή
περισσότερες µεταβλητές κινούνται µακροπρόθεσµα προς την ίδια
κατεύθυνση. Υπάρχει δηλαδή µια µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των
µεταβλητών χωρίς να ισχύει το ίδιο και βραχυπρόθεσµα. Οι µεταβλητές µπορεί
βραχυπρόθεσµα να έχουν ανεξάρτητη πορεία αλλά µακροπρόθεσµα να υπάρχει
κάποια σχέση ισορροπίας. Οι Engel και Granger το 1987, έδειξαν ότι αν δύο
µεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωµένες, τότε υπάρχει µία µακροχρόνια
σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών αυτών.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δυο µέθοδοι ελέγχου για την ύπαρξη
συνολοκλήρωσης:
• Η µέθοδος της µιας εξίσωσης
• Η µέθοδος συστήµατος εξισώσεων
Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους αρχικούς ελέγχους συνολοκλήρωσης
που πρότειναν οι Engle και Granger το 1987 ως εφαρµογή του θεωρήµατος
που διατύπωσαν. Με τη µέθοδο αυτή ελέγχεται µια εξίσωση κάθε φορά
για την ύπαρξη ενός διανύσµατος συνολοκλήρωσης ανάµεσα σε δύο ή
περισσότερες µεταβλητές. Η άλλη κατηγορία περιλαµβάνει τους ελέγχους που
στηρίζονται στη µεθοδολογία των VAR υποδειγµάτων. Η πιο διαδεδοµένη
µέθοδος της κατηγορίας αυτής, που χρησιµοποιείται και σε αυτήν την µελέτη,
είναι η µέθοδος του Johansen. Με τη µέθοδο Johansen µπορούµε να
προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που
διέπουν τις µεταβλητές.
Η µέθοδος πήρε το όνοµα της από τον Soren Johansen. Πρόκειται για µια
διαδικασία ελέγχου συνολοκλήρωσης πολλών χρονολογικών σειρών. Το
πρώτο βήµα για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης είναι να διαπιστωθεί αν οι
εξεταζόµενες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης. Αφού γίνει
αυτή η διαπίστωση τότε εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. Η
µηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι της µη συνολοκλήρωσης έναντι της
εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια:
•H0: ∆εν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών
•Η1: Υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών
Ο έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης στον έλεγχο Johansen γίνεται µε δυο
διαφορετικά τεστ. Το πρώτο είναι το trace statistic και το δεύτερο το max
eigenvalue statistic. Η διαφορά ανάµεσα σε αυτά τα δυο τεστ είναι ότι η
µηδενική υπόθεση στο πρώτο αφορά στο ότι ο αριθµός των διανυσµάτων
συνολοκλήρωσης είναι µικρότερος ή ίσος ενός συγκεκριµένου αριθµού (r<=?),
ενώ στο δεύτερο τεστ υπάρχει µόνο το ίσος (r=?). Ο αριθµός των υστερήσεων
επιλέχθηκε και πάλι µε βάση το κριτήριο του Schwartz και είναι 2.
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Trace statistic τεστ για έλεγχο συνολοκλήρωσης

Hypothesized Eigenvalue Trace
No. of CE(s)
Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

None *

0.467258

37.99943

35.19275

0.0243

At most 1

0.141810

9.032392

20.26184

0.7332

At most 2

0.042498

1.997647

9.164546

0.7782

Max eigenvalue statistic για έλεγχο συνολοκλήρωσης

Hypothesized Eigenvalue MaxNo. of CE(s)
Eigen
Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

None *

0.467258

28.96704

22.29962

0.0050

At most 1

0.141810

7.034745

15.89210

0.6653

At most 2

0.042498

1.997647

9.164546

0.7782

Τα δυο τεστ δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα. Όπως φαίνεται υπάρχει το πολύ µια
σχέση συνολοκλήρωσης. Στον πρώτο πίνακα, όσο η τιµή του trace statistic
είναι µεγαλύτερη από την κριτική τιµή, η µηδενική υπόθεση δε µπορεί να
απορριφθεί. Εποµένως στο επίπεδο None η τιµή του trace statistic είναι
µεγαλύτερη από την κριτική τιµή και άρα η µηδενική υπόθεση δε µπορεί ν
απορριφθεί. Επιπλέον αυτό φαίνεται και από την τιµή του probability που είναι
µικρότερη από το 5% επίπεδο σηµαντικότητας. Στο επίπεδο at most 1 η τιµή
του trace statistic είναι µικρότερη από την κριτική τιµή και άρα η µηδενική
υπόθεση απορρίπτεται και δεν έχουµε σχέση συνολοκλήρωσης. Το probability
είναι 0,7332, δηλαδή µεγαλύτερο από το 0,05 και εποµένως προκύπτει το ίδιο
συµπέρασµα. Το Max-Eigenvalue Statistic δίνει τα ίδια αποτελέσµατα. Στο
επίπεδο None η στατιστική Max-Eigenvalue είναι µεγαλύτερη από την κριτική
και άρα η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφτεί. Στο επίπεδο at most 1
η τιµή της στατιστικής είναι µικρότερη από την κριτική και άρα η µηδενική
υπόθεση απορρίπτεται. Επιπλέον, η τιµή του probability είναι µεγαλύτερη από
το 5% επίπεδο σηµαντικότητας πράγµα που οδηγεί και πάλι σε απόρριψη της
µηδενικής υπόθεσης. Εποµένως και από τα δυο τεστ προκύπτει ότι υπάρχει το
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πολύ µια σχέση συνολοκλήρωσης. Αυτό σηµαίνει ότι µακροπρόθεσµα οι
µεταβλητές κινούνται µαζί και προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς όµως αυτό να
σηµαίνει ότι βραχυπρόθεσµα συµβαίνει το ίδιο.
Από τον πίνακα του Johansen προκύπτουν και οι συντελεστές που διέπουν τη
σχέση συνολοκλήρωσης.

1 Cointegrating Equation(s):

Log likelihood 252.2287

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LM1GDP

LGDP

IBRAX

C

1.000000

-5.091140

-13.26212

52.70432

(0.82908)

(5.31707)

(9.66996)

Τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. Το lgdp έχει
αρνητικό πρόσηµο και αυτό ερµηνεύεται πως σχετίζεται θετικά µε την
προσφορά χρήµατος. Αύξηση δηλαδή του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος
θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς χρήµατος. Το ίδιο ισχύει και για το
επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων. Εποµένως, η
προσφορά χρήµατος συνδέεται θετικά τόσο µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
όσο και µε το επίπεδο των επιτοκίων. Οι συντελεστές είναι στατιστικά
σηµαντικοί γιατί τα t statistic είναι µεγαλύτερα από την κριτική τιµή (περίπου
ίση µε 2). Τα t statistic υπολογίζονται διαιρώντας το συντελεστή µε το τυπικό
σφάλµα. Τα τυπικά σφάλµατα δίνονται στις παρενθέσεις.
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Vector Error Correction Model
Ένα µοντέλο διόρθωσης σφάλµατος είναι ένα δυναµικό σύστηµα µε
χαρακτηριστικό ότι οι αποκλίσεις της τρέχουσας κατάστασης από την
µακροχρόνια σχέση ενσωµατώνονται στις βραχυχρόνιες µεταβλητές. ∆ηλαδή
τα error correction µοντέλα είναι χρήσιµα γιατί συνδέουν τη βραχυχρόνια και
µακροχρόνια συµπεριφορά των µεταβλητών που περιέχουν. Το µοντέλο VEC
είναι ουσιαστικά ένα περιορισµένο VAR µοντέλο. Το VECM περιορίζει τη
µακροχρόνια συµπεριφορά των ενδογενών µεταβλητών στις σχέσεις που
διέπουν τη µακροχρόνια ισορροπία και διευκολύνει τις βραχυχρόνιες
δυναµικές.
Τα αποτελέσµατα του µοντέλου διόρθωσης λαθών παρουσιάζονται παρακάτω:

Cointegrating Eq:

CointEq1

LM1GDP(-1)

1.000000

LGDP(-1)

-5.091140
[-6.14070]
-13.26212
[-2.49425]
52.70432
[ 5.45031]

IBRAX(-1)
C

Error
Correction:

D(LM1GDP)

D(LGDP)

D(IBRAX)

CointEq1

0.000837
[ 0.05293]

0.013675
[ 5.64447]

-0.001630
[-0.94955]

D(LM1GDP(-1)) 0.278231
[ 1.76582]

0.008166
[ 0.33833]

-0.018750
[-1.09660]

D(LM1GDP(-2)) -0.269706
[-1.70131]

-0.026370
[-1.08588]

-0.003254
[-0.18917]
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D(LGDP(-1))

0.167009
[ 0.17922]

-0.000450
[-0.00315]

0.117538
[ 1.16231]

D(LGDP(-2))

1.054839
[ 1.11048]

-0.198987
[-1.36752]

0.099867
[ 0.96885]

D(IBRAX(-1))

-2.675431
[-1.73461]

0.006457
[ 0.02733]

0.311458
[ 1.86088]

D(IBRAX(-2))

0.316905
[ 0.21072]

-0.421591
[-1.83003]

0.130142
[ 0.79747]

Οι αριθµοί στις αγκύλες είναι τα t statistic. Με βάση την κριτική τιµή που είναι
το 2 µόνο ο συντελεστής του d(lgdp) είναι στατιστικά σηµαντικός και θετικός.
Αυτό σηµαίνει ότι βοηθάει στη διόρθωση του υποδείγµατος ώστε να
επιστρέψει στη µακροχρόνια ισορροπία του.
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Συµπεράσµατα:
Η προσφορά χρήµατος είναι ίσως η πιο σηµαντική µεταβλητή για την άσκηση
της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται
συνεχώς ολοένα και περισσότερες έρευνες σχετικά µε την προσφορά χρήµατος
κα την αλληλεπίδραση της µε άλλες µεταβλητές.
Η παρούσα µελέτη έχει σκοπό τον έλεγχο της προσφοράς χρήµατος µε τη
χρήση του ευρώ. Για τη µελέτη της προσφοράς χρήµατος χρησιµοποιούνται
δυο άλλες µεταβλητές και ελέγχεται το αν και κατά πόσο την επηρεάζουν. Οι
µεταβλητές αυτές είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) και το επιτόκιο
των βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων. Η προσφορά χρήµατος
χρησιµοποιείται µε τη στενή έννοια του όρου Μ1 εκφρασµένη ως προς το
GDP και το GDP είναι αποπληθωρισµένο και σε τιµές του 2005.
Αρχικά γίνεται έλεγχος στασιµότητας των µεταβλητών χρησιµοποιώντας δυο
τεστ µοναδιαίας ρίζας. Τόσο το ADF τεστ όσο και το Phillips- Perron τεστ
έδειξαν πως οι µεταβλητές είναι στάσιµες βαθµού ένα, δηλαδή είναι στάσιµες
σε πρώτες διαφορές. Αφού οι µεταβλητές έχουν τον ίδιο βαθµό ολοκλήρωσης
µπορεί να ελεγχθεί η µακροχρόνια σχέση µεταξύ τους µέσω του ελέγχου
συνολοκλήρωσης Johansen. Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού
προέκυψε πως υπάρχει το πολύ µια σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των
µεταβλητών, εποµένως οι µεταβλητές µακροπρόθεσµα κινούνται µαζί και
προς την ίδια κατεύθυνση. Από τον έλεγχο Johansen προκύπτουν οι
συντελεστές που διέπουν τη σχέση συνολοκλήρωσης. Όπως φαίνεται ο έλεγχος
επιβεβαιώνει τη θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα επιτόκια και το πραγµατικό
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν επιδρούν θετικά στην προσφορά χρήµατος.
Αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και του επιτοκίου των
βραχυπρόθεσµων επιχειρηµατικών δανείων θα οδηγήσει σε αύξηση της
προσφοράς χρήµατος. Τέλος το VECM δείχνει πως µοντέλο δε διορθώνεται
βραχυχρόνια.
Εποµένως, τα επιτόκια και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι δυο
µεταβλητές που επιδρούν στην προσφορά χρήµατος και θα πρέπει να
λαµβάνονται υπ’ όψιν από τους ρυθµιστές της νοµισµατικής πολιτικής.

58

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• ∆ρος Πέτρου Κιόχου και ∆ρος Γεώργιου Παπανικολάου, «ΧρήµαΠίστη- Τράπεζες», 1990, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα
• Ερωτόκριτος Γ. Βαρελάς, «Ειδικά θέµατα Νοµισµατικής
θεωρίας», 2000, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

• N. Gregory Mankiw, «Αρχές της Οικονοµικής», Τόµος Β, 2002,
Εκδόσεις Τυπωθήτω- Γιώργος ∆άρδανος
• Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, «Μακροοικονοµική», Τόµος
Α, 2002, Εκδόσεις Κριτική

• Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, Dean Croushore,
«Μακροοικονοµική», Τόµος Β, 2010, Εκδόσεις Κριτική
• William E. Gibson, «Demand and supply functions for money in
the United States: Theory and Measurement», Μάρτιος 1972, The
Econometric Society, Econometrica, Vol. 40, No. 2, pp. 361-370
• B. B. Bhattacharya, «Demand and Supply of Money in a
Developing Economy: A Structural Analysis for India», Νοέµβριος
1974, ΜΙΤ Press, The Review of Economics and Statistics, Vol.
56, No. 4, pp. 502-510
• Richard J. Rogalski and Joseph D. Vinso, « Stock Returns,
Money Supply and the Direction of Causality», Σεπτέµβριος 1977,
Blackwell Publishing for the American Finance Association, The
Journal of Finance, Vol. 32, No. 4, pp. 1017-1030
• Daniel L Thornton και Dallas S Batten, «Lag-Length Selection
and Tests of Granger Causality Between Money and Income»,
Μάιος 1985, Ohio State University Press, Journal of Money, Credit
and Banking, Vol. 17, No. 2, pp. 164-178

59

• Nozar Hashemzadeh and Philip Taylor, «Stock prices, money
supply, and interest rates: the question of causality», 1988,
Routledge, Applied Economics, 20:12, 1603-1611
• Costas Karfakis, «Monetary policy and the velocity of money
in Greece: a cointegration approach», 1991, Applied Financial
Economics, 1:3, 123-127

• John Thornton, «Money, output and stock prices in the UK:
evidence on some (non)relationships», 1993, International
Monetary Fund, Washington, DC 20431, USA and University of
Wales,Bangor, UK, ∆ηµοσίευση: Routledge
• Peter Howells και Khaled Hussein, « The endogeneity of money:
Evidence from the G7», Αύγουστος 1998, Blackwell Publishers
Ltd , Scottish Journal of Political Economy, Vol. 45, No. 3
• Yulia Vymyatnina, «How much control does Bank of Russia have
over money supply? », 4 Ιανουαρίου 2006, Research in
International Business and Finance 20, 131–144
• Yanqun Zhang, «Cointegrated VAR model and China’s money
supply process», 10 Οκτωβρίου 2006, Institute of Quantitative &
Technical Economics Chinese Academy of Social Sciences
• Christos Karpetis, Erotokritos Varelas και Spyros Zikos, «
Unit Root Investigation of Greek Real Money Supply and GDP»,
2006, International Advances in Economic Research 12:449Y460
• Qazi Muhammad, Adnan Hye και Masood Mashkoor Siddiqui,
«Food Prices and oney Supply: A causality analysis for the Indian
Economy», 2010, IDOSI Publications, American- Eurasian J.
Agric & Environ. Sci., 8 (5): 494-496
• Αθανάσιος Παπαδόπουλος, «Νοµισµατική θεωρία και πολιτική»,
2002, www.soc.uoc.gr/appapa/courses/monpolnotes.pdf

60

• Thomas I. Palley, «Competing Views of the Money Supply
Process: Theory and Evidence», 1993,
www.thomaspalley.com/docs/articles/macro_theory/monetary_sup
ply.pdf
• Yannis Panagopoulos- Aristotelis Spiliotis, «An Empirical
Approach to the Greek Money Supply», Ιούνιος 2005,
www.kepe.gr/pdf/D.P/dp_79.pdf
• www.euretirio.com/2010/03/trapezikos-pollaplasiastis.html
• www.ftexh.com/el/χρηµα-πολλαπλασιαστης.html
• www.euretirio.com/2010/06/prosfora-xrimatos-oroi.html
• el.wikipedia.org/wiki/Τραπεζα_της_Ελλαδος
• europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_el.htm
• www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id
=823

61

