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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αντίθεση με την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας, η
Ολλανδία φαινομενικά διαθέτει ένα καλά οργανωμένο και ανταγωνιστικό
οικονομικό σύστημα. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να εξετάσει τη ζήτηση του
χρήματος στην Ολλανδία και να ερευνήσει την ύπαρξη μακροχρόνιας αλλά και
βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτής και των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Αρχικά για να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα γίνεται καταγραφή και
μελέτη των επιμέρους δεικτών. Έτσι εξετάζεται η διαχρονική εξάρτηση που
προκύπτει μεταξύ της ζήτησης χρήματος(Μ2), του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος(Α.Ε.Π.-GDP), του πληθωρισμού(CPI) και του επιτοκίου(R) της
Ολλανδίας. Τα στοιχεία είναι ετήσια για την χρονική περίοδο 1980 -2011. Για την
κατασκευή του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πακέτο Eviews. Η
μορφή του υποδείγματος είναι γραμμική και πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι με τις
τεχνικές της συνολοκλήρωσης των Engle-Granger και Johansen και του μηχανισμού
διόρθωσης λαθών. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αιτιότητας μεταξύ των
μεταβλητών με τον έλεγχο του Granger.
Λέξεις – Κλειδιά: Ζήτηση χρήματος, Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, Πληθωρισμός,
Επιτόκιο, Συνολοκλήρωση.
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Abstract

In contrast to the economic crisis in our country, Holland seemingly has a
well-organized and competitive economic system. The purpose of this paper is to
examine the money demand for Netherlands and investigate the existence of longterm and short-term relationship between this and the factors affecting it. First of all,
to be able to have an explicit picture becomes record and study of all individual
indicators. Therefore examined the created relationship between the money
demand(M2), the Gross National Product(GDP), the inflation(CPI) and the rate(R)
of Netherland. Data are annual for the period 1980-2011. Econometric package
Eviews was used for the final model. The form of the model is linear and used
cointegration based on the methods of Engle-Granger and Johansen and error
correction mechanism. Finally the relation of causality among the variables was
examined by using Granger test.

Keywords: Money Demand, Gross National Product, Inflation, Interest Rate,
Cointegration.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στην ζήτηση του
χρήματος(M2) και συχνά οι διάφορες απόψεις έρχονται σε αντιπαράθεση. Κατά
καιρούς έχουν δοθεί αρκετές θεωρίες για το τι είναι η ζήτηση του χρήματος. Αυτή
που αποτελεί τον άξονα για τις μετέπειτα θεωρίες και την περεταίρω ανάλυση, είναι
η κεϋνσιανή θεωρία(Keynes) σύμφωνα με την οποία η ζήτηση του χρήματος
ταυτίζεται με την προτίμηση ρευστότητας.
Όσο αφορά το εμπειρικό επίπεδο η ζήτηση χρήματος εξαρτάται από μια
σειρά επεξηγηματικών μεταβλητών όπου η επιλογή τους γίνεται με βάση την
εμπειρία και τις υποθέσεις που θέτονται προς εξέταση. Έτσι η παρούσα εργασία
εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της ζήτησης χρήματος(Μ2), του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος(Α.Ε.Π.-GDP), του πληθωρισμού(CPI) και του
επιτοκίου(R) στην χώρα της Ολλανδίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1Αιτιολόγηση του θέματος
Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οικονομολόγοι και οικονομέτρες
ασχολούνται με την σημασία του χρήματος και την ζήτηση του. Η ζήτηση του
χρήματος είναι ένα βασικό συστατικό στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της
νομισματικής πολιτικής και επιπλέον είναι σημαντικό χαρακτηριστικό πολλών
μακροοικονομικών μοντέλων.
Είναι αναγκαία συνθήκη μία καλά προσδιορισμένη και σταθερή συνάρτηση
ζήτησης χρήματος, ώστε η νομισματική πολιτική να έχει προβλέψιμο αποτέλεσμα
στις μακροοικονομικές μεταβλητές. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τη ζήτηση
χρήματος ώστε να παρέχουν εμπειρικές αποδείξεις για τη σταθερότητας της. Κάθε
φορά που εισάγεται μια νέα μεθοδολογία, οι ερευνητές σπεύδουν στο θέμα με την
ελπίδα ότι θα υπάρξει μια νέα ανακάλυψη που θα τους βοηθήσει να λύσουν κάποια
από τα άλυτα ζητήματα.
H ζήτηση του χρήματος μελετήθηκε τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες η ζήτηση εξηγείται από το
εισόδημα, τον πληθωρισμό, το επιτόκιο και την απόδοση στα οικονομικά στοιχεία
και οι σταθερές και προβλέψιμες συναρτήσεις υποστηρίζονται από “καλές” ομάδες
δεδομένων. Σχεδόν αντίθετο είναι το σκηνικό στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι
ομάδες δεδομένων είναι φτωχές.
Η Ολλανδία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρουσιάζει ενδιαφέρουσα οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό η
παρούσα εργασία προχωράει σε μια ανάλυση μεταξύ της ζήτησης χρήματος της
Ολλανδίας και των παραγόντων που την επηρεάζουν όπως είναι το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν, ο πληθωρισμός και το επιτόκιο.
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1.2

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της ζήτησης του χρήματος για
την Ολλανδία με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και στην συνέχεια η διεξαγωγή
συμπερασμάτων για την χώρα αυτή. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού
εξετάζεται η ζήτηση χρήματος για την Ολλανδία σε σχέση με τρεις οικονομικές
μεταβλητές: το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το πληθωρισμό και το επιτόκιο.

1.3

Στόχος της διπλωματικής εργασίας

Η εργασία έχει σαν στόχο να εντοπίσει από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η
ζήτηση χρήματος. Έτσι εξετάζεται αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις(σχέσεις
συνολοκλήρωσης), βραχυχρόνιες σχέσεις και σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της
ζήτησης

και

των

οικονομικών

μεταβλητών(ακαθάριστο

εθνικό

προϊόν,

πληθωρισμός, επιτόκιο). Κύρια προϋπόθεση είναι η διερεύνηση της στασιμότητας
των μεταβλητών η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο
που είναι ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης.

1.4

Διάρθρωση

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια, τα οποία αποτελούνται
από υποενότητες. Αρχικά παρατίθενται οι κατάλογοι των πινάκων, των
διαγραμμάτων και των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. Όλοι οι
πίνακες και τα διαγράμματα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του οικονομετρικού
προγράμματος E-views. Τέλος, στο παράρτημα Α εμφανίζονται τα στοιχεία των
χρονικών σειρών του υποδείγματος έχουν ληφθεί από την Ameco(την ετήσια
μακροοικονομική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και την International
Statistical Yearbook ISY από την World Economic Outlook, για την περίοδο 1980-2011.

Πιο συγκεκριμένα το κάθε κεφάλαιο ασχολείται με τα εξής:
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή- Ταυτότητα Έρευνας
Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνεται μια σύντομη αιτιολόγηση του
ερευνητικού θέματος. Επιπλέον προσδιορίζεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι
της εργασίας.
Κεφάλαιο 2: Θεωρητική Ανασκόπηση
Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη και πραγματοποιείται
βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αρχικά στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οικονομικοί
ορισμοί για τη ζήτηση χρήματος, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το πληθωρισμό και
το επιτόκιο , ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οικονομικές θεωρίες που
αναπτύχτηκαν γύρω από το θέμα αυτό.
Κεφάλαιο 3: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της πορείας της
οικονομίας της Ολλανδίας και στοιχείων για τη ζήτηση του χρήματος τόσο για την
Ολλανδία όσο και για άλλες χώρες.
Κεφάλαιο 4: Περιγραφή & Παρουσίαση στοιχείων
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία γραφικά και γίνεται
σχολιασμός της πορείας των μεταβλητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον
παρουσιάζεται ο πίνακας συσχετίσεων των μεταβλητών.
Κεφάλαιο 5: Εξειδίκευση του Υποδείγματος
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η μορφή του
υποδείγματος και γίνεται εξειδίκευση του υποδείγματος με διαγνωστικούς ελέγχους,
ελέγχους των καταλοίπων και ελέγχους σταθερότητας.

8

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΕΣΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κεφάλαιο 6: Στασιμότητα των μεταβλητών
Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον έλεγχο της στασιμότητας των
μεταβλητών τόσο με τον έλεγχο συντελεστών αυτοσυσχέτισης όσο και με τους
ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller (DF) και των Phillips-Perron (PP).
Κεφάλαιο 7: Συνολοκλήρωση
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η συνολοκλήρωση και διερευνάται η ύπαρξη
μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος με την
εφαρμογή της μεθόδου των Engel- Granger και Johansen.
Κεφάλαιο 8: Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος
Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζουμε την βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ
των

μεταβλητών,

χρησιμοποιώντας

υποδείγματα

διόρθωσης

λαθών(Error

Correction Models).
Κεφάλαιο 9: Αιτιότητα
Στο ένατο κεφάλαιο εξετάζουμε τις αιτιατές σχέσεις των μεταβλητών του
υποδείγματος, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Granger. Έτσι διαπιστώνουμε την
κατεύθυνση των σχέσεων και ποια προκαλεί την άλλη μεταβλητή.
Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα
Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση,

παρουσιάζονται τα

συμπεράσματα που προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα και διατυπώνονται
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1

Οικονομικοί Ορισμοί
2.1.1 Η έννοια του όρου «χρήμα»
Με τον όρο «χρήμα» εννοούμε ένα αγαθό
που μεσολαβεί στις συναλλαγές μεταξύ οικονομικών
μονάδων και το οποίο, ως γενικά αποδεκτό μέσο
συναλλαγών, λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μέτρο
υπολογισμού των οικονομικών αξιών, αλλά και ως
Εικόνα 2.1:Χρήμα

«αποθεματικό αξίας». Αυτές οι τρεις λειτουργίες του

χρήματος εξηγούν όχι μόνο την ύπαρξη του χρήματος αλλά και τη διακράτησή του
ως «ζήτηση» χρήματος. Το χρήμα είναι ένας κοινωνικός θεσμός, μια «κοινωνική
εφεύρεση» (social contrivance), που διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα και
για αυτό το λόγο όλες οι κοινωνίες, από τις λεγόμενες πρωτόγονες ως τις
αναπτυγμένες, και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είχαν υιοθετήσει και
καθιερώσει κάποια μορφή χρήματος προκειμένου να επιτελούν τις οικονομικές
λειτουργίες τους.
Ως γενικό κανόνα, όμως, βλέπουμε το χρήμα να αποτελεί ταυτόχρονα
έναν οικονομικό και νομικό θεσμό, διότι σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες έχει
επικρατήσει το «επίσημο χρήμα», ή «νόμιμο χρήμα»(legal tender), αυτό δηλαδή
που οι νόμοι του κάθε κράτους ορίζουν ως υποχρεωτικό μέσο πληρωμών,
είσπραξης απαιτήσεων και εξόφλησης υποχρεώσεων, και συνεπώς ως νόμιμο μέτρο
υπολογισμού των οικονομικών αξιών( όπως π.χ. η δραχμή ήταν το επίσημο και
υποχρεωτικό χρήμα στην Ελλάδα, και τώρα πλέον το ευρώ είναι στις χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην Ο.Ν.Ε.). Συνεπώς θα πρέπει να
διαχωρίσουμε το «νόμισμα», ως έκφραση του επίσημου χρήματος, από το «χρήμα»,
ως οικονομική έννοια, το οποίο επιτελεί οικονομικές λειτουργίες και του οποίου η
συγκεκριμένη μορφή μπορεί να αλλάζει. Το γεγονός, λ.χ. ότι το κράτος(ο νόμος)
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ορίζει ένα νόμισμα ως έκφραση του επίσημου χρήματος δεν σημαίνει ότι το χρήμα
θα έχει πάντοτε την ίδια μορφή όπως μας διδάσκει η οικονομική ιστορία της
μετάβασης από τα χρυσά νομίσματα στα χαρτονομίσματα και στις διάφορες μορφές
«λογιστικού χρήματος» (credit money). Το ουσιαστικό γνώρισμα του χρήματος
έγκειται στην αποδοχή και την ικανότητα του να επιτελεί τις οικονομικές
λειτουργίες του, η δε επικράτηση μιας συγκεκριμένης μορφής χρήματος
επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη και εξαρτάται κυρίως από την
εμπιστοσύνη των οικονομικών μονάδων προς αυτό.1

2.1.2 Ο ορισμός της «Προσφοράς Χρήματος»
Το χρήμα, τόσο από θεωρητικής σκοπιάς όσο και για τα πρακτικά
προβλήματα οικονομικής πολιτικής, συνήθως ορίζεται από τις λειτουργίες του.
Κατά συνέπεια, χρήμα είναι το αγαθό εκείνο που χρησιμεύει ταυτόχρονα ως:
 γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών,
 μέτρο υπολογισμού των αξιών και των τιμών και
 μέσο διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης ή πλούτου.
Οποιοδήποτε αγαθό σε μια ανταλλακτική οικονομία, εφόσον εκπληρώνει τις
προϋποθέσεις των τριών παραπάνω λειτουργιών, θεωρείται χρήμα.
Κατά την κρατούσα θεωρητική αντίληψη, η πρώτη από τις λειτουργίες αυτές
είναι και η πιο βασική. Θα μπορούσε δηλαδή να υποστηριχθεί ότι εάν ένα αγαθό
χρησιμεύει ως γενικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών, τότε το ίδιο αυτό αγαθό θα
πρέπει, κατά συνέπεια, να χρησιμεύει και ως μέτρο των αξιών και ως αποδεκτό από
όλα τα μέλη ενός συνόλου οικονομούντων ατόμων(φυσικών και νομικών
προσώπων). Ένα, λοιπόν, μέλος του κοινωνικού αυτού συνόλου θα χρησιμοποιήσει
το αγαθό-χρήμα για τον υπολογισμό της αξίας των άλλων αγαθών, μόνο εάν είναι
σίγουρο ότι και όλα τα άλλα μέλη του συνόλου χρησιμοποιούν το ίδιο αγαθό-χρήμα

1

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.). (σελ.11,13-14). Αθήνα: Ε. Μπένου.
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ως μέτρο των αξιών και ότι επομένως θα μπορεί να συναλλάσσεται μαζί τους με τη
μεσολάβηση του αγαθού-χρήματος. Λέγοντας, εξάλλου, μέτρο αξιών, εννοούμε ένα
μέτρο υπολογισμού της ανταλλακτικής σχέσης ανάμεσα στο αγαθό-χρήμα και σε
όλα τα άλλα αγαθά, δηλαδή μέτρο υπολογισμού των αγοραίων τιμών όλων των
αγαθών σε μια οικονομία. Τέλος, η χρησιμοποίηση ενός αγαθού ως μέσου
διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης προέρχεται, και αυτή, από την πεποίθηση ότι το
αγαθό αυτό, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον, θα εξακολουθεί να είναι γενικά
αποδεκτό μέσο συναλλαγών.
Με τον όρο προσφορά χρήματος εννοούμε την ποσότητα χρήματος που
υπάρχει στην οικονομία. Θα μπορούσαμε έτσι να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά
τους όρους προσφορά χρήματος και ποσότητα χρήματος. Έχει μεγάλη σημασία να
προσδιορίσουμε το τι ακριβώς περιλαμβάνεται στην προσφορά χρήματος, ώστε να
μπορούμε

να

μετρήσουμε

το

μέγεθος

της

και

να

αναλύσουμε

τους

προσδιοριστικούς παράγοντές της. Ξεκινώντας με βάση την άποψη ότι με τον όρο
χρήμα εννοούμε τα μέσα πληρωμών, η προσφορά χρήματος αποτελείται από:
 τη νομισματική κυκλοφορία και
 τις καταθέσεις όψεως.
Η νομισματική κυκλοφορία ορίζεται σ’αυτή την περίπτωση ως το σύνολο
των χαρτονομισμάτων(και κερμάτων) που βρίσκονται στα χέρια του κοινού. Δεν
συνυπολογίζονται οι ποσότητες χαρτονομισμάτων(και κερμάτων) που βρίσκονται
κατατεθειμένες στις τράπεζες ή στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι
και το εκδοτικό ίδρυμα. Καταθέσεις όψεως είναι οι τραπεζικές εκείνες καταθέσεις
που διακινούνται ή μπορούν να διακινηθούν με επιταγές. Τα χαρτονομίσματα, τα
κέρματα και οι επιταγές είναι μέσα πληρωμών, είναι δηλαδή γενικά αποδεκτά μέσα
συναλλαγών. Με τον ορισμό αυτό έχουμε την προσφορά χρήματος με τη στενή ή
παραδοσιακή έννοια του όρου, που αναφέρεται ως Μ1.
Ένας ευρύτερος ορισμός της προσφοράς χρήματος θα μπορούσε να
περιλάβει:
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 τη νομισματική κυκλοφορία,
 τις καταθέσεις όψεως και
 τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας.
Η τελευταία αυτή κατηγορία καταθέσεων δεν αντιστοιχεί σε μέσα πληρωμών
με τη στενή έννοια του όρου. Υποστηρίζεται όμως ότι οι καταθέσεις ταμιευτήριου
και προθεσμίας αποτελούν στενά υποκατάστατα των καταθέσεων όψεως και των
ρευστών διαθεσίμων, τα οποία είναι μέσα πληρωμών. Βέβαια για να γίνουν μέσα
πληρωμών, οι καταθέσεις προθεσμίας και ταμιευτηρίου θα πρέπει είτε να
μετατραπούν σε καταθέσεις όψεως είτε να ρευστοποιηθούν. Για τον ορισμό όμως
της προσφοράς χρήματος, σύμφωνα με εκείνους που υιοθετούν τον ευρύτερο
ορισμό, που αναφέρεται ως Μ2, σημασία δεν έχει το τι αποτελεί μέσο πληρωμών
αλλά το τι μπορεί άμεσα να επηρεάσει τη δαπάνη. Με άλλα λόγια, η έννοια του
χρήματος συμπίπτει με την έννοια των μέσων διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης ή
πλούτου που μπορούν εύκολα- και με ασήμαντο κόστος μετατροπής τους σε μέσα
πληρωμής- να επηρεάσουν άμεσα τις αποφάσεις για δαπάνη των οικονομούντων
ατόμων και των οικονομικών μονάδων, άρα και το μέγεθος της συνολικής δαπάνης
στην οικονομία.
Η επιλογή ανάμεσα στον στενότερο και τον ευρύτερο ορισμό της προσφοράς
χρήματος

δημιουργεί

προβλήματα

ταυτόχρονα

θεωρητικά

και

πρακτικά.

Ουσιαστικά, το εάν θα προτιμήσουμε, ως εργαλείο ανάλυσης και ως μέσο για την
άσκηση οικονομικής πολιτικής, το Μ1 ή το Μ2 ή κάποιο άλλο ευρύτερο
νομισματικό δείκτη, έστω το Μ3, αυτό θα εξαρτηθεί από δύο κριτήρια. Το πρώτο
αναφέρεται στο ποιος από τους παραπάνω τρεις δείκτες μπορεί στατιστικά να
αποδειχθεί ότι επηρεάζει περισσότερο το μέγεθος της συνολικής δαπάνης στην
οικονομία. Πρόκειται για οικονομετρικά τεστ βαθμού συσχέτισης ανάμεσα στο
ύψος της δαπάνης(Υ) και τη νομισματική μεταβλητή(Μ1 ή Μ2 ή Μ3). Επειδή όμως
μια, έστω και σημαντική, στατιστική συσχέτιση ανάμεσα σε δυο μεταβλητές δεν
μπορεί από μόνη της να μας διευκρινίσει τη σχέση αιτίου και αιτιατού που υπάρχει
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ανάμεσά τους, για την επιλογή ανάμεσα στους εναλλακτικούς δείκτες νομισματικού
μεγέθους θα πρέπει να εφαρμόσουμε και ένα δεύτερο κριτήριο, αυτό που
αναφέρεται στο βαθμό ανεξαρτησίας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές(Υ και Μ1, Μ2
ή Μ3).
Εάν

μας

ενδιαφέρει

περισσότερο

η

άσκηση

βραχυπρόθεσμης

ή

μεσοπρόθεσμης νομισματικής πολιτικής, τότε θα υπερισχύσει το κριτήριο της
ανεξαρτησίας. Εάν, αντίθετα, μας ενδιαφέρει η μακροπρόθεσμη σχέση ανάμεσα στο
χρήμα και το εθνικό εισόδημα, τότε θα υπερισχύσει το κριτήριο της συσχέτισης.
Στην περίπτωση που ενδιαφερόμαστε κυρίως για την καθαρότητα μιας
θεωρητικής άποψης, εάν πιστεύουμε ότι χρήμα είναι απλά και μόνο ένα σύνολο
στενά υποκατάστατων μέσων διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης, θα υιοθετήσουμε
έναν ευρύτερο ορισμό της προσφοράς χρήματος2.

2.1.3 Ο ορισμός της «Ζήτησης Χρήματος»

Ο όρος «ζήτηση χρήματος» εκφράζει την επιθυμία των οικονομικών
μονάδων(φυσικών και νομικών προσώπων) να διακρατούν «ρευστά διαθέσιμα».
Είναι όμως αυτονόητο ότι η εκάστοτε υπάρχουσα ποσότητα χρήματος, δηλαδή η
εκάστοτε «προσφορά χρήματος», βρίσκεται στη διάθεση και στα χαρτοφυλάκια των
οικονομικών μονάδων. Δεν νοείται και δεν υπάρχει «αζήτητο» ή «αδιάθετο» χρήμα
και, με αυτή την έννοια, η ζήτηση χρήματος είναι πάντοτε ίση με την προσφορά
χρήματος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι εφόσον ζήτηση και
προσφορά χρήματος είναι πάντοτε ίσες μεταξύ τους, οι όροι αυτοί δεν
ανταποκρίνονται σε έννοιες και σε συναρτήσεις συμπεριφοράς που είναι
ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Με αυτή τη λογική, δεν υπάρχει «αγορά
χρήματος», αφού η «ζήτηση» και «προσφορά» χρήματος είναι εκ ταυτότητος ίσες.
Αντί λοιπόν να χρησιμοποιούμε τους όρους «ζήτηση» και «προσφορά» χρήματος,
είναι προτιμότερο να εξετάζουμε την «ποσότητα» του χρήματος που υπάρχει στην
2

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.).(σελ.165-166,168-169,170,171). Αθήνα: Ε. Μπένου.
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οικονομία και τις συνέπειες που έχει οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της «ποσότητας»
του χρήματος στις διάφορες μεταβλητές οι οποίες συνθέτουν το οικονομικό
σύστημα. Αυτή τη λογική ακολουθεί και εκφράζει η παραδοσιακή «ποσοτική
θεωρία του χρήματος», συνδέοντας μηχανιστικά την εκάστοτε υπάρχουσα
ποσότητα χρήματος, πολλαπλασιαζόμενη επί την «ταχύτητα κυκλοφορίας» του
χρήματος, με την αξία των πάσης φύσεως συναλλαγών που επιτρέπει να
διεκπεραιώνονται.
Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το χρήμα, έχοντας την
ιδιότητα του μέσου πληρωμών, είναι καταρχήν απαραίτητο στις οικονομικές
μονάδες για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών και των ενδεχόμενων συναλλαγών
τους. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς, η
οποία είναι προφανής και αυτονόητη, διότι ως μέσο συναλλαγών το χρήμα δεν έχει
ουσιαστικά υποκατάστατα. Ως μέσο όμως διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης και
πλούτου, το χρήμα έχει πολλά υποκατάστατα. Η ζήτηση χρήματος για επενδυτικούς
σκοπούς δεν είναι ούτε προφανής ούτε αυτονόητη: το χρήμα έχει το πλεονέκτημα
του ανώτατου βαθμού ρευστότητας, αλλά έχει μηδενική ή πολύ χαμηλή
απόδοση(π.χ. ένα χαμηλό επιτόκιο επί των καταθέσεων όψεως). Από την άλλη
πλευρά, υπάρχουν όλα τα άλλα στοιχεία(assets), με χαμηλότερους βαθμούς
ρευστότητας, αλλά με υψηλότερες αποδόσεις και ταυτόχρονα με πιθανότητες
κερδών ή ζημιών. Συνεπώς τη ζήτηση χρήματος για επενδυτικούς σκοπούς θα
πρέπει να την προσεγγίσουμε ως ζήτηση ενός από τα διάφορα στοιχεία που
αποτελούν το χαρτοφυλάκιο μιας οικονομικής μονάδας, όπου μάλιστα στα πλαίσια
ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου που κυριαρχείται από τα αποδοτικά και μη ρευστά
στοιχεία, η ποσοτική συμμετοχή του χρήματος είναι αμφισβητήσιμη και μικρή και
εδράζεται στη χρησιμότητα του χρήματος ως μέσου πληρωμών στις περιπτώσεις
που ο κάτοχος χαρτοφυλακίου αποφασίζει να προβεί σε αγοροπωλησίες στοιχείων
και τίτλων, δηλαδή σε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου του.
Θεωρούμε ότι η συνολική ζήτηση χρήματος αποτελείται από δυο τμήματα ή
(σωστότερα) διαμορφώνεται από δύο ομάδες προσδιοριστικών παραγόντων.
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Έχουμε καταρχάς τη ζήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς, η οποία
εξαρτάται, με δεδομένα τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα, κυρίως από το ύψος του
εισοδήματος(δηλαδή από το ύψος των συναλλαγών), αλλά και από το επιτόκιο στο
μέτρο που οι συναλλασσόμενοι μπορούν να διαχειριστούν τις ταμειακές τους ροές
κατά το πρότυπο της διαχείρισης αποθεμάτων. Έχουμε έπειτα τη ζήτηση χρήματος
για επενδυτικούς σκοπούς, όπου τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να διακρατούνται
και να συνυπάρχουν με άλλους επενδυτικούς τίτλους. Αυτή η ζήτηση χρήματος
εξαρτάται κυρίως από το επιτόκιο, ως τη «σχετική τιμή» που καθορίζει τις επιλογές
μεταξύ χρήματος και ομολόγων(και άλλων τίτλων), αλλά είναι επίσης εύλογο να
υποθέσουμε ότι εξαρτάται και από το μέγεθος των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και
συνεπώς έμμεσα από το ύψος του εισοδήματος(το χρήμα δεν είναι «κατώτερο
αγαθό»). Συνδυάζοντας τα δύο αυτά τμήματα, θεωρούμε ότι η συνολική ζήτηση
χρήματος(MD) είναι μια θετική συνάρτηση του εθνικού εισοδήματος(Y) και μια
αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου(r)3.
MD=L(Y,r)

2.1.4 Ο ορισμός του Πληθωρισμού
Πληθωρισμός(CPI)

είναι

η

τάση

αύξησης

του

γενικού

επιπέδου

των τιμών στην οικονομία. Το μέγεθος του πληθωρισμού προσδιορίζεται από την
εξέλιξη του δείκτη τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. Ειδικότερα,
προσδιορίζεται από την εξέλιξη ορισμένων αριθμοδεικτών που αφορούν το δείκτη
τιμών καταναλωτή. Ο πληθωρισμός έχει μόνο αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία
γιατί μειώνει την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων (ιδίως εκείνων που έχουν
σταθερά ονομαστικά εισοδήματα), ενισχύει την ανισοκατανομή του εισοδήματος,
μειώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενθαρρύνει τις εισαγωγές και
περιορίζει τη ροπή για αποταμίευση4.
Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.). ( σελ.201-202,208,235) Αθήνα: Ε. Μπένου
Πληθωρισμός. Ευρετήριο Οικονομικών Όρων. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://www.euretirio.com/2010/07/plithorismos.html
3
4
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Τα είδη του πληθωρισμού είναι τα εξής:
 Πληθωρισμός ζήτησης
 Πληθωρισμός κόστους
 Εισαγόμενος πληθωρισμός
 Κατευθυνόμενος πληθωρισμός
 Πληθωρισμός αδράνειας
 Εμφανής πληθωρισμός
 Αφανής πληθωρισμός

2.1.5 Ο ορισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν(ΑΕΠ ή GDP), μας δείχνει το συνολικό
εισόδημα(total income) μιας χώρας και τη συνολική δαπάνη για την παραγόμενη
ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών της.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν(ΑΕΠ) θεωρείται συχνά ως το καλύτερο μέτρο
για να εκτιμήσουμε πόσο καλά συμπεριφέρεται η οικονομία. Το στατιστικό αυτό
μέγεθος εκτιμάται κάθε τρεις μήνες από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης(του
Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ) με τη βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού πρωτογενών
στατιστικών στοιχείων. Ο σκοπός της εκτίμησης των ΑΕΠ είναι να συνοψίσει σε
ένα μοναδικό αριθμό την αξία της οικονομικής δραστηριότητας σε δολάρια για μια
δεδομένη χρονική περίοδο.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να θεωρήσουμε αυτό το μέγεθος. Ο ένας τρόπος
είναι να θεωρήσουμε το ΑΕΠ ως το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της
οικονομίας. Ο άλλος τρόπος είναι να θεωρήσουμε ότι το ΑΕΠ εκφράζει τη
συνολική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
της οικονομίας. Από τη σκοπιά είτε του εισοδήματος είτε της δαπάνης, είναι
προφανές γιατί το ΑΕΠ είναι μέτρο της οικονομικής επίδοσης. Το ΑΕΠ μετρά κάτι
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για το οποίο ενδιαφέρονται όλοι οι άνθρωποι- τα εισοδήματά τους. Ομοίως, μια
οικονομία με μεγάλη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να ικανοποιήσει σε
μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του
κράτους.
Οι οικονομολόγοι αποκαλούν την αξία των αγαθών και υπηρεσιών, που
μετριέται σε τρέχουσες τιμές, ονομαστικό(nominal) ΑΕΠ. Ένα καλύτερο μέτρο της
οικονομικής ευημερίας θα μετρούσε την παραγωγή της οικονομίας σε αγαθά και
υπηρεσίες και δεν θα επηρεαζόταν από τις μεταβολές στις τιμές. Για το σκοπό
αυτόν, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το πραγματικό(real) ΑΕΠ, που είναι η αξία
των αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές.
Από το ονομαστικό(nominal) και το πραγματικό(real) ΑΕΠ μπορούμε να
υπολογίσουμε ένα τρίτο στατιστικό μέγεθος: τον αποπληθωριστή(deflator) του
ΑΕΠ. Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ, που ονομάζεται επίσης εξυπακουόμενος ή
έμμεσος αποπληθωριστής τιμών(implicit price deflator) για το ΑΕΠ, ορίζεται ως:

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ είναι ο λόγος του ονομαστικού ΑΕΠ προς το
πραγματικό ΑΕΠ.
Το ονομαστικό ΑΕΠ μετρά την παραγωγή της οικονομίας σε τρέχουσα
χρηματική αξία(δολαρίων, ευρώ κ.λ.π.). Το πραγματικό ΑΕΠ μετρά την παραγωγή
υπολογιζόμενη σε σταθερές τιμές. Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ μετρά την τιμή
παραγωγής σε σχέση με την τιμή της στο έτος βάσης5.

N.Gregory Mankiw (2002). Μακροοικονομική Θεωρία(4η εκδ.). (Νικ. Σταματάκης, Μεταφ.). (σελ.61,70, 71, 72). Αθήνα:
Gutenberg(Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύτηκε το 2000).
5
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2.1.6 Ο ορισμός του Επιτοκίου
Για να καταλάβουμε τη σημασία και το όρο του επιτοκίου( το οποίο είναι ένα
ποσοστό, δηλαδή ένας αριθμός που υπολογίζεται με βάση το εκατό), θα πρέπει να
υπογραμμίσουμε μια βασική ιδιότητα του νομισματο-πιστωτικού συστήματος,
δηλαδή ότι διευκολύνει την άμεση και έμμεση συναλλαγή μεταξύ ενός «δανειστή»
ή «πιστωτή» και ενός «δανειζόμενου» ή «οφειλέτη». Οι πλεονασματικές
οικονομικές μονάδες τοποθετούν το «πλεόνασμα» τους (την αποταμίευσή τους) είτε
σε τραπεζικές καταθέσεις είτε σε τίτλους που εκδίδουν οι ελλειμματικές
οικονομικές μονάδες, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε αμεσότερη επαφή μεταξύ των
δυο τύπων οικονομικών μονάδων, ενώ στην πρώτη περίπτωση παρεμβαίνουν οι
τράπεζες(ως χρηματοδοτικοί ενδιάμεσοι), που συγκεντρώνουν αυτές τις καταθέσεις
και τις χρησιμοποιούν ως δυνατότητες παροχής δανείων προς τις ελλειμματικές
μονάδες. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες
«χρησιμοποιούν» χρηματικά κεφάλαια που «ανήκουν» στις πλεονασματικές
μονάδες, είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο ώστε να δεχτούν
οι πλεονασματικές μονάδες να παραχωρήσουν τη χρησιμοποίηση αυτών των
κεφαλαίων στις ελλειμματικές μονάδες. Αν εξαιρέσουμε( για ευκολία) την αγορά
μετοχών, που αποτελεί μια οιονεί μόνιμη τοποθέτηση κεφαλαίων, η συνηθέστερη
μορφή παραχώρησης κεφαλαίων είναι η «προθεσμιακή»: τα χρηματικά ποσά
παραχωρούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο τέλος του οποίου θα
πρέπει να επιστραφούν στον αρχικό δικαιούχο, μαζί με κάποια αμοιβή για αυτή την
παραχώρηση, που ονομάζεται «τόκος». Το επιτόκιο είναι η ποσοστιαία αναλογία
του ποσού του τόκου στο ποσό του παραχωρηθέντος κεφαλαίου. Αυτή η
παραχώρηση κεφαλαίων τελεί υπό προθεσμία εξόφλησης της οφειλής που έχει ο
δανειζόμενος προς το δανειστή, ο οφειλέτης προς τον πιστωτή: η εξόφληση της
οφειλής δεν είναι άμεση, αλλά τοποθετείται στο μέλλον, γεγονός που διευρύνει το
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χρονικό ορίζοντα των συναλλαγών καθώς επίσης και το χρονικό ορίζοντα των
οικονομικών δραστηριοτήτων των οικονομικών μονάδων6.

Εικόνα 2.1.2:Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Χρήματος, Τιμών και Επιτοκίων.

6

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.). (σελ.64-65). Αθήνα: Ε. Μπένου
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2.2

Οικονομικές Θεωρίες

2.2.1 Θεωρία Fisher
Η «εξίσωση των συναλλαγών», όπως διατυπώθηκε από τον Irving Fisher,
αποτελεί την απλούστερη έκφραση του ρόλου του χρήματος ως «μέσου πληρωμών»
και μας οδηγεί στην επίσης απλούστερη μορφή της «ζήτησης χρήματος» για
συναλλακτικούς σκοπούς στη μετεξέλιξη της ως «εξίσωση του Cambridge». Εάν
ορίσουμε ότι Μ είναι η ποσότητα του χρήματος που υπάρχει στην οικονομία, V
είναι η συναλλακτική ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος, P είναι ο δείκτης του
γενικού επιπέδου των τιμών και Τ είναι ο όγκος των συναλλαγών, τότε ισχύει η
σχέση:
M V   P  T

Η συναλλακτική ταχύτητα κυκλοφορίας V εκφράζει το πόσες φορές αλλάζει
χέρια, κατά μέσο όρο και σε μια βασική χρονική περίοδο αναφοράς(π.χ. έτος), κάθε
«μονάδα» χρήματος, οπότε το γινόμενο M*V αντιπροσωπεύει την αξία των
συναλλαγών που έγιναν μέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Το ίδιο φυσικά εκφράζει
και το γινόμενο P*T του δεξιού σκέλους της εξίσωσης του Fisher, αφού εκεί
πολλαπλασιάζεται ο όγκος των συναλλαγών Τ με τη μέση τιμή(δηλαδή το δείκτη
τιμών P) κάθε «μονάδας» συναλλαγών. Και επειδή κάθε συναλλαγή αντιστοιχεί σε
μια αγορά και σε μια ισόποση πώληση, έχει θεωρηθεί ότι το αριστερό σκέλος της
εξίσωσης των συναλλαγών εκφράζει την αξία των συνολικών αγορών(δηλαδή τη
συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών) και το δεξιό σκέλος την αξία των
συνολικών πωλήσεων(δηλαδή τη συνολική προσφορά αγαθών και υπηρεσιών)7.

7

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.).(σελ.209). Αθήνα: Ε. Μπένου,
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2.2.2 Θεωρία Cambridge
Η εξίσωση των συναλλαγών του Fisher, μετεξελισσόμενη στην «εξίσωση του
Cambridge», αποκτά μια άλλη διάσταση, η οποία επίσης προσφέρεται για να
περάσουμε από μια «ταυτότητα» σε μια «θεωρία» και μάλιστα σε μια θεωρία
ζήτησης χρήματος. Ορίζοντας με k το αντίστροφο της ταχύτητας κυκλοφορίας του
χρήματος(k=1/V), έχουμε ότι:
M=k*P*y ή M=k*Y
Εδώ δίδεται η εξής ερμηνεία: το Μ δεν εκφράζει μόνο την ποσότητα του
χρήματος που «υπάρχει» στην οικονομία(δηλαδή την προσφορά χρήματος), αλλά
και την ποσότητα του χρήματος που οι οικονομικές μονάδες «επιθυμούν» να έχουν
στη διάθεση τους(δηλαδή τη ζήτηση χρήματος). Υπενθυμίζουμε εδώ ότι η
ποσότητα του χρήματος που «ζητείται» είναι πάντοτε ίση με την ποσότητα του
χρήματος που «υπάρχει», δηλαδή «προσφέρεται». Όμως η χρησιμότητα της
εξίσωσης του Cambridge βρίσκεται στο γεγονός ότι μας λέει ότι οι οικονομικές
μονάδες επιθυμούν να διακρατούν με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων ένα σταθερό
ποσοστό του εισοδήματος τους και συνεπώς ότι τα συνολικά επιθυμητά ρευστά
διαθέσιμα(δηλαδή η ζητούμενη ποσότητα χρήματος) θα είναι ένα σταθερό ποσοστό
του ονομαστικού εθνικού εισοδήματος(το k είναι σταθερό, διότι το V έχουμε
υποθέσει ότι είναι σταθερό)8. Η εξίσωση του Cambridge είναι η απλούστερη
συνάρτηση ζήτησης χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς.

8

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.).( σελ.210-211). Αθήνα: Ε. Μπένου.
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2.2.3 Θεωρία Keynes
Στη «Γενική Θεωρία» του ο John Maynard Keynes ασχολείται με τα κίνητρα
που οδηγούν τα άτομα μιας οικονομίας να χρειάζονται να κρατήσουν χρήμα σε
μορφή ρευστών διαθέσιμων. Έτσι διακρίνει τρία «κίνητρα»:
 το «κίνητρο των συναλλαγών»,
 το «κίνητρο της πρόνοιας» ή «προφύλαξης» και
 το «κίνητρο της κερδοσκοπίας».
Με αυτά τα «κίνητρα» ο Keynes προσδιόρισε την «προτίμηση ρευστότητας»,
το ύψος δηλαδή των ρευστών διαθέσιμων που οι οικονομικές μονάδες επιθυμούν να
διακρατούν, και προσέγγισε τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της
ζήτησης χρήματος που αντιστοιχούν στο καθένα από τα παραπάνω τρία κίνητρα. Η
ζήτηση χρήματος, δηλαδή η «ζητούμενη ποσότητα» χρήματος που αντιστοιχεί στα
κίνητρα των συναλλαγών και της πρόνοιας, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ύψος
του εθνικού εισοδήματος, εφόσον αυτό καθορίζει τον όγκο των τρεχουσών και
προβλεπόμενων συναλλαγών, σε συνδυασμό με τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα που
επικρατούν και αφορούν στις συχνότητες των εισπράξεων και πληρωμών και στους
μεταξύ τους ετεροχρονισμούς.
Η τριάδα των «κινήτρων» ζήτησης χρήματος, που διατύπωσε ο Keynes,
μπορεί να συσχετιστεί με την παραδοσιακή τριάδα των «λειτουργιών» του
χρήματος. Σύμφωνα με την τελευταία, το χρήμα είναι ταυτόχρονα: γενικά αποδεκτό
μέσο πληρωμών και συναλλαγών, μέτρο υπολογισμού των αξιών και των τιμών,
μέσο διαφύλαξης αγοραστικής δύναμης και πλούτου. Ως χρήμα θεωρείται
οποιοδήποτε αγαθό

εκπληρώνει τις

προϋποθέσεις

των

τριών

λειτουργιών9.
9

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.). (σελ.203,204).Αθήνα: Ε. Μπένου.
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Για τον

Keynes , το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, άρα και το

επίπεδο απασχόλησης, εξαρτάται από το ύψος της συνολικής «ενεργού
ζήτησης»(effective

demand),

διότι

οι

παραγωγικές

μονάδες(επιχειρήσεις)

αποφασίζουν το μέγεθος της παραγωγής τους, άρα και της απασχόλησης των
συντελεστών παραγωγής(όπως η εργασία) ανάλογα με τις προσδοκίες τους ως προς
το μέγεθος της ενεργού ζήτησης που θα απορροφήσει την παραγωγή τους. Συνεπώς,
μια ανεπαρκής ενεργός ζήτηση, παρά την όποια ευκαμψία των τιμών και των
μισθών, είναι ικανή να οδηγήσει την οικονομία σε μια κατάσταση οιονείισορροπίας με ανεργία. Σε τέτοια περίπτωση, η παρέμβαση της οικονομικής
πολιτικής, με στόχο την ενθάρρυνση της συνολικής ενεργού ζήτησης, είναι
αναγκαία: η οικονομική πολιτική, στην κεϋνσιανή θεωρία, είναι μια πολιτική
διαχείρισης της συνολικής ζήτησης-δαπάνης(aggregate demand management), και
χρησιμοποιεί δυο βασικά εργαλεία, τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Η
νομισματική πολιτική επηρεάζει τη συνολική δαπάνη έμμεσα, μέσω διαφόρων
μηχανισμών. Αντίθετα, η δημοσιονομική πολιτική, μέσω δημοσίων δαπανών
επηρεάζει τη συνολική δαπάνη άμεσα, μέσω των γνωστών πολλαπλασιαστών10.

10

Παναγιώτης Γ. Κορλίρα (2006). Νομισματική Θεωρία και Πολιτική(2η εκδ.).( σελ.327-328). Αθήνα: Ε. Μπένου.
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2.2.4 Θεωρία Friedman
Σύμφωνα με την θεωρία του Milton Friedman(1912-2006), η βασική αιτία
του πληθωρισμού ήταν η αύξηση της ποσότητας του χρήματος(της συνολικής
ποσότητας νομίσματος σε κυκλοφορία, συν τις τραπεζικές καταθέσεις). Η άποψη
αυτή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα τότε κεϋσιανή άποψη, που έδινε
μεγαλύτερη βαρύτητα στη δημοσιονομική παρά στη νομισματική πολιτική. Ο
Friedman προσπάθησε να αποδείξει τη θεωρία του μέσω μιας εμπειρικής έρευνας
για τη σχέση χρήματος, τιμών και επιτοκίων, η οποία αποτυπώνεται στο
Νομισματική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, 1867-1960(1963), που έγραψε με
την Anna J.Schwartz(1915-). Υποστήριξε, συγκεκριμένα, ότι η προσφορά χρήματος
δεν αντιδρά παθητικά στις άλλες οικονομικές εξελίξεις και ότι οι μεταβολές της
επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία. Βραχυπρόθεσμα, η αύξηση της προσφοράς
χρήματος θα οδηγήσει σε αύξηση του προϊόντος, αλλά τελικά το προϊόν θα
επανέλθει στο αρχικό του επιπέδου, και η μόνη επίδραση θα είναι στο επίπεδο των
τιμών. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς τη σχέση αυτή ως
βάση για τον έλεγχο του οικονομικού κύκλου, γιατί οι επιπτώσεις των
νομισματικών μεταβολών γίνονται αισθητές μετά από ένα μακρύ και μη
προβλέψιμο διάστημα. Αν μια κεντρική τράπεζα αυξήσει την προσφορά χρήματος,
οι επιπτώσεις της πολιτικής της θα γίνουν αισθητές μετά από ένα ή δύο χρόνια. Ο
Friedman συμπέρανε ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να ελέγχει το χρήμα ώστε να
μην προκαλεί διαταραχές, και για να γίνει αυτό, πρέπει η ποσότητα χρήματος να
αυξάνεται με σταθερό και γνωστό ρυθμό11.

11

Roger E. Backhouse (2009). Η Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης-Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα(Αθαν. Κατσικέρος,
Μεταφρ.).(σελ.352). Αθήνα: Κριτική(Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύτηκε το 2002).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

3.1 Η κρίση της τουλίπας του 1637
Η «κρίση της τουλίπας» γνωστή και ως τουλιπομανία,
αποτελεί το πιο θεαματικό γεγονός κερδοσκοπικής τρέλας
που απορρέει από το σύνδρομο του «εύκολου πλουτισμού»
(get rich quick). Όλα ξεκίνησαν το 1593 όταν για πρώτη
φορά εισήχθη στην Ολλανδία από την Οθωμανική
αυτοκρατορία

η τουλίπα και άρχισε να καλλιεργείται

συστηματικά. Όσο περνούσε ο καιρός η τιμή της ανέβαινε
Εικόνα 3.1.1:Τουλίπα

και εξελίχθηκε σε είδος πολυτελείας. Η τουλίπα με το όνομα

Semper Augustus, ήταν απαράμιλλης ομορφιάς, με βαθιά μπλε πέταλα που
διακοσμούνταν από άσπρες φλόγες στην κορυφή και ήταν φυσικό να προκαλέσει
τρέλα στους κατοίκους της Ολλανδίας τη δεκαετία του 1630.
Οι τουλίπες καλλιεργούνται από βολβούς, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται
είτε από σπόρους είτε από αποστήματα άλλων βολβών. Οι σπόροι εξελίσσονται σε
ανθοφόρο βολβό σε 7-12 έτη ενώ ένα απόστημα μπορεί να αναπτυχθεί σε 1-3 έτη.
Ανθίζουν την περίοδο Απριλίου – Μαΐου για μία εβδομάδα, ενώ οι βολβοί μπορούν
να ξεριζωθούν και να μεταφυτευτούν μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, γεγονός που
περιορίζει την αγοραπωλησία βολβών σε τρεις μήνες το χρόνο. Κατά την υπόλοιπη
περίοδο

του

χρόνου,

έμποροι

υπέγραφαν

συμφωνητικά,

παρουσία

συμβολαιογράφου για την αγοραπωλησία βολβών στο τέλος της σεζόν και είναι η
πρώτη εμφάνιση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Έτσι οι Ολλανδοί
δημιούργησαν μια οργανωμένη αγορά για ανθεκτικούς βολβούς τουλίπας. Οι
διαπραγματεύσεις και τα συμβόλαια γίνονταν σε αίθουσες πανδοχείων με παρουσία
ουδέτερων μερών από οργανωμένες ομάδες που ονομάζονταν κολέγια και είχαν
πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης χρηματοοικονομικής συναλλαγής,
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όπως για παράδειγμα συγκεκριμένο χρόνο δυνατότητας συναλλαγής, τυποποιημένα
έγγραφα και προμήθεια που πληρωνόταν σε μεσάζοντα.
Η είσοδος των κερδοσκόπων στην αγορά γίνεται το χειμώνα του 1636-1637
όταν οι τιμές της τουλίπας ανέβηκαν με ιλιγγιώδη ρυθμό. Σκοπός τους ήταν να
μεταπωλήσουν τους πραγματικούς βολβούς και όχι να τους αγοράσουν, με στόχο το
καθαρό κέρδος. Σαν αποτέλεσμα ήταν η κερδοσκοπία να φτάσει στα ύψη με
κάποιους βολβούς να αλλάζουν χέρια, στα χαρτιά πάντα, μέχρι και δέκα φορές τη
μέρα ενώ η τιμή ενός βολβού έφτασε να αξίζει όσο οι μισθοί ενός εξειδικευμένου
εργάτη για δέκα χρόνια. Ο κόσμος πουλούσε τις περιουσίες του για να αποκτήσει
ένα βολβό με σκοπό την μεταπώληση του και στις 3 Φεβρουαρίου η τιμή του
βολβού έφτασε στο απόγειό της. Εκείνη ήταν η στιγμή που με αφορμή ένα
φαινομενικά τυχαίο γεγονός έδωσε το έναυσμα της κατάρρευσης. Όταν μια
δημοπρασία στο Χάρλεμ ακυρώθηκε λόγο ότι οι αγοραστές δεν εμφανίστηκαν,
πιθανότατα λόγω ενός ξεσπάσματος βουβωνικής πανώλης στην περιοχή. Η πτώση
πήρε μορφή χιονοστιβάδας και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα η τιμή του βολβού
τουλίπας είχε εξισωθεί με το βολβό του κρεμμυδιού.
Στην πραγματικότητα πολλοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την
κερδοσκοπική φούσκα. Εκείνη την εποχή που όλη η Ευρώπη μαστιζόταν από την
επιδημία της βουβωνικής πανώλης, η ανάληψη ρίσκων δεν ήταν και τόσο παράλογη
αφού κανείς δεν μπορούσε να είναι βέβαιος ότι θα επιζήσει μετά από μερικές
εβδομάδες. Επιπλέον το χειμώνα του 1636-37 υπήρχαν πιέσεις προς την Ολλανδική
βουλή να ψηφίσει νόμο που να μετατρέπει όλα τα συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης που είχαν συναφθεί μετά τις 30 Νοεμβρίου του 1636 σε απλά
δικαιώματα. Έτσι ο κάτοχος του συμβολαίου μπορούσε να πληρώσει μια μικρή
ρήτρα ίση με το 3,5% του συμβολαίου και να το ακυρώσει. Βέβαια για να
δημιουργηθεί μια φούσκα εκτός των άλλων θα πρέπει να υπάρχει και διαθέσιμο
εισόδημα για να επενδυθεί σε μια υποκείμενη αξία, της οποίας η τιμή θα πρέπει να
αυξηθεί δυσανάλογα με την αξία της. Παράλληλα που στις αρχές του 17ου αιώνα το
εμπόριο άνθιζε, μεγάλος πλούτος ερχόταν στην Ευρώπη από το νέο κόσμο που
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πρόσφατα είχε ανακαλυφθεί και η Ολλανδία διάνυε μια χρυσή εποχή, εκδηλώθηκε
η φούσκα.
Μετά την πτώση του Βυζαντίου, επικρατούσε νομισματικό χάος στην
Ευρώπη. Ο κάθε ευρωπαίος μονάρχης έκοβε νόμισμα με το πρόσωπό του και το νέο
νόμισμα που κοβόταν υποτιμούσε παράλληλα το ήδη κυκλοφορούν. Ένας από τους
μονάρχες ήταν ο Κάρολος ο πέμπτος της Ολλανδίας ο οποίος ξεκίνησε αυτή την
πρακτική το 1524 προκαλώντας δυσαρέσκεια στους υπηκόους του, οι οποίοι
έβλεπαν την αξία των αποταμιεύσεών τους να ελαττώνεται. Ο Κάρολος
ακολούθησε παρόμοιες πρακτικές μέχρι το 1546, οπότε και ο λαός εξουθενωμένος
από τις απανωτές υποτιμήσεις επαναστάτησε. Παρά το γεγονός ότι ο Κάρολος
κατάφερε να ελέγξει την επανάσταση, ο διάδοχός του ο Φίλιππος του Μπιγκό δεν
τα κατάφερε. Οι επαναστάτες κατέλαβαν την εξουσία το 1572. Ένα από τα πρώτα
μέτρα που εισήγαγαν ήταν η ελεύθερη κοπή νομίσματος. Οποιοσδήποτε κάτοχος
μετάλλου από το οποίο κόβεται νόμισμα μπορούσε να προσέρχεται στο κράτος και
το κράτος έκοβε νόμισμα από αυτό το μέταλλο κρατώντας μόνο ένα μικρό ποσοστό
για τα έξοδά του. Η επιτυχία του μέτρου ήταν άμεση και κάτοχοι χρυσού ή αργύρου
από το νέο κόσμο συνέρρεαν στην Ολλανδία για να αποφύγουν τους αυστηρούς
νομισματικούς περιορισμούς των υπολοίπων ευρωπαίων ηγεμόνων. Ταυτόχρονα
ιδρύθηκε η τράπεζα του Άμστερνταμ, κύριος σκοπός της λειτουργίας της οποίας
ήταν η διασφάλιση της μη κυκλοφορίας πλαστών ή ελειποβαρών νομισμάτων στην
αγορά.
Έτσι καθιερώνεται στην Ολλανδία μια φιλελεύθερη και σταθερή νομισματική
πολιτική, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη εκείνης της εποχής, προσελκύει
κεφάλαια από ολόκληρο τον κόσμο, που αύξησαν δραματικά το απόθεμα χρήματος
της οικονομίας, το οποίο με τη σειρά του επενδύθηκε στο κατ’ εξοχήν είδος
πολυτελείας της εποχής, την τουλίπα, εκτοξεύοντας την τιμή της στα ύψη. Με την
«τουλιπομανία» συνειδητοποιούμε ότι ένας επενδυτής μπορεί να προβεί σε μια
επένδυση γνωρίζοντας ότι το αντικείμενο που αποκτά είναι υπερτιμημένο με την

28

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΕΣΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ελπίδα να βρεθεί κάποιο θύμα που θα το αγοράσει από αυτόν σε μεγαλύτερη τιμή.
Αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί μια «φούσκα» δηλαδή μια κατάσταση στην
οποία για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι τιμές ενός αγαθού διατηρούνται σε υψηλά
επίπεδα κυρίως λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών και όχι λόγω της υψηλής
αξίας του εμπορεύσιμου αγαθού. Κάποια στιγμή όμως όλο αυτό φτάνει στο τέλμα
του, οι αγοραστές στερεύουν, η φούσκα σκάει και ακολουθεί κατάρρευση.12

3.2 Η ζήτηση χρήματος στην Ολλανδία
Η Ολλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη του
Robert Schuman τo 1950 για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα(Ε.Κ.Α.Χ.) που μετεξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.).
Επίσης ήταν ιδρυτικό μέλος της ένωσης Benelux και του ΝΑΤΟ.
Η Ολλανδία διαθέτει ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα, στο οποίο
οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναλογούν συνολικά σε
περισσότερο από το 100% του ονομαστικού ΑΕΠ. Κυρίαρχη είναι η βιομηχανία
τροφίμων, η χημική βιομηχανία και η κατασκευή ηλεκτρικών ειδών. Επίσης η
σύγχρονη γεωργία είναι πολύ παραγωγική. Εκτός από δημητριακά, λαχανικά και
φρούτα, η ανθοκομία παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομία. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια
τουλίπων είναι ευρέως διαδεδομένη. Η κτηνοτροφία και κυρίως η γαλακτοκομία
χαρίζουν στη χώρα το καλό όνομα για τα περίφημα ολλανδικά τυριά και κασέρια.
Παρόλο που η ολλανδική γεωργία απασχολεί μόνο το 4% του συνολικού
πληθυσμού, παίζει μεγάλο ρόλο στις εξαγωγές. Η Ολλανδία είναι μετά τις Η.Π.Α.
και τη Γαλλία ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων.
Επιπλέον είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες στον τομέα παραγωγής και διανομής

12
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φυσικού αερίου. Μέχρι το 2001, η οικονομία της Ολλανδίας απολάμβανε μια
ασυνήθιστα μακρά περίοδο άνθησης συνδυάζοντας ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ με
μεγάλη πτώση της ανεργίας και μέτριο πληθωρισμό.13

Ωστόσο μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην ολλανδική
οικονομία και έχοντας σαν σημεία σύγκρισης και αναφοράς την διετία 2007-2008,
οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης ακύρωσαν τις προγενέστερες προβλέψεις, αφού
οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν κατά γεωμετρική πρόοδο, αρνητικές
μεταβολές. Κυριότερος λόγος στον οποίο οφείλεται η ολοένα αυξανόμενη συμπίεση
των οικονομικών δεικτών είναι η κάμψη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός που έχει
άμεση επίδραση και στην εγχώρια αγορά, αφού η Ολλανδία είναι κυρίως χώρα
εξαγωγής και επανεξαγωγής προϊόντων. Οι εξαγωγές, η παραδοσιακά κινητήρια
δύναμη της ολλανδικής οικονομίας, μειώνεται επικίνδυνα. Συνέπεια της
μεταβλητότητας των οικονομικών στοιχείων και συσχετισμών είναι η κοινή
αποδοχή ότι από το χαρακτηρισμό «αδύναμου οικονομικού κύκλου», η διεθνής
οικονομική πραγματικότητα έχει περάσει σε «βαριά κι επικίνδυνη ύφεση».14

13

Ολλανδία. Βικιπαίδεια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από: http://el.wikipedia.org/wiki/Ολλανδία
Επιπτώσεις διεθνούς οικονομικής κρίσης στην Ολλανδική αγορά. Υπουργείο Εξωτερικών. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&cuser=4B1CE9AE-BBDB-4489-87813912499BAD70&fid=20934#
14
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3.3 Άλλες εμπειρικές έρευνες
Η ζήτηση του χρήματος είναι βασικό συστατικό στη διαμόρφωση και την
εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Μία καλά προσδιορισμένη και σταθερή
συνάρτηση ζήτησης χρήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε η νομισματική
πολιτική να έχει προβλέψιμο αποτέλεσμα στις μακροοικονομικές μεταβλητές.
Επομένως, η ζήτηση του χρήματος μελετήθηκε εκτενώς και στις ανεπτυγμένες και
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ αυτών των μελετών αναφέρονται εκείνες των
Friedman (1959), Chow (1966), Goldfeld (1973), Heller και Khan (1979), Laidler
(1985) και Friedman και Kuttner (1992), Bhattacharya (1995) and Obben (1998).
Στις ανεπτυγμένες χώρες η ζήτηση του χρήματος συνήθως εξηγείται από το
εισόδημα, τον πληθωρισμό, το επιτόκιο και την απόδοση στα οικονομικά στοιχεία
και τις περισσότερες φορές υποστηρίζονται από καλά διαχειριζόμενες ομάδες
δεδομένων και θεσμικές ρυθμίσεις. Όμως το σκηνικό αλλάζει και είναι σχεδόν
αντίθετο στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είναι το Μπαγκλαντές, όπου οι ομάδες
δεδομένων και οι θεσμικές ρυθμίσεις είναι φτωχές. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών
ασχολήθηκε με τη ζήτηση του χρήματος στα πλαίσια της οικονομίας του
Μπαγκλαντές. Αυτές περιλαμβάνουν των Ahmed (1977), Murti και Murti (1979),
Taslim (1984), Hossain (1992), και Islam (2000). Ενώ οι μελέτες των Ahmed και
Murti και Murti μελέτησαν τη συνάρτηση ζήτησης του χρήματος χρησιμοποιώντας
τα ίδια ετήσια δεδομένα για το 1959/60-1975/76 (εξαιρώντας δύο χρονιές, το
1970/71 και 1971/72) περιλαμβάνοντας έτσι τις περιόδους πριν και μετά την
απελευθέρωση, οι άλλοι έχουν λάβει υπόψη μόνο την περίοδο μετά την
απελευθέρωση.
Αρχικά ο Ahmed (1977) υπολόγισε τη συνάρτηση ζήτησης του χρήματος
υιοθετώντας μία άμεση συνάρτηση που χρησιμοποιεί το πραγματικό εισόδημα και
το ονομαστικό επιτόκιο και κατέληξε στο ότι υπήρχε μία σταθερή συνάρτηση της
ζήτησης χρήματος στο Μπαγκλαντές. Στην συνέχεια οι Murti και Murti (1978)
επικεντρώθηκαν στην κατάλληλη λειτουργική μορφή της συνάρτησης ζήτησης του
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χρήματος και βρήκανε ότι η συμβατική γραμμική μορφή ήταν η κατάλληλη εκδοχή
της. Τα αποτελέσματα τους ήταν παρόμοια με εκείνα του Ahmed καθώς
υιοθετούσαν το σύνολο των δεδομένων του Ahmed και υπολόγιζαν τις ίδιες
μεταβλητές και συναρτήσεις. Μετέπειτα ο Taslim (1984) εισήγαγε τον αναμενόμενο
ρυθμό πληθωρισμού ως μέτρο του κόστους ευκαιρίας της διατήρησης χρήματος
αντί να χρησιμοποιήσει το ονομαστικό επιτόκιο που ήταν σημαντικό. Άσκησε
κριτική στη χρήση του ονομαστικού επιτοκίου ως επεξηγηματική μεταβλητή καθώς
αυτό προσδιοριζόταν από θεσμικές ρυθμίσεις και όχι από τη δυναμική της αγοράς.
Το 1992 Hossain μελέτησε τη σταθερότητα της συνάρτησης ζήτησης του χρήματος
στο Μπαγκλαντές. Χρησιμοποιώντας τους ελέγχους Chow, CUSUM και
CUSUMS'Q test, βρήκε μια σταθερή ευρεία συνάρτηση ζήτησης του χρήματος ενώ
αναγνώρισε την αστάθεια της στενής συνάρτησης ζήτησης χρήματος, η οποία
πιθανόν να προκλήθηκε από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στο Μπαγκλαντές στις
αρχές της δεκαετίας του 1980. Η τελευταία απόπειρα μελέτης για τη ζήτηση του
χρήματος ήταν από τον Islam (2000), ο οποίος χρησιμοποίησε εξειδικευμένες
οικονομετρικές τεχνικές, τις μεθόδους συνολοκλήρωσης Johansen-Juselius,
εκτιμώντας

τη

συνάρτηση

ζήτησης

του

χρήματος

στο

Μπαγκλαντές

χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα μόνο για την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο
του 1974 ως το τέταρτο τρίμηνο του 1996. Βρήκε ότι ένα σταθερό μονό διάνυσμα
συνολοκλήρωσης υπάρχει στη μακροπρόθεσμη σχέση ισορροπίας της ζήτησης
χρήματος στο Μπαγκλαντές για την ευρεία και τη στενή κατηγορία χρήματος.
Ωστόσο, η μελέτη έχει υπολογίσει το μέσο ονομαστικό επιτόκιο, το οποίο είναι
ρυθμισμένο διοικητικά.
Οι εμπειρικές μελέτες αυτές μας παρέχουν συμπερασματικά στοιχεία αλλά
και μη συμπερασματικά στοιχεία σχετικά με τη σημασία του επιτοκίου στον
προσδιορισμό της ζήτησης του χρήματος. Καλύπτουν μία περιορισμένη χρονική
περίοδο, ωστόσο το πιο σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με αυτές είναι ότι οι
αναλύσεις παλινδρόμησης βασίζονται στην υπόθεση ότι τα δεδομένα της χρονικής
σειράς που χρησιμοποιήθηκε ήταν στατικά. Έτσι τα αποτελέσματα από τις τυπικές
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αναλύσεις παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (OLS) μπορεί να είναι
νοθευμένα, δηλαδή οι μη-στατικές μεταβλητές να παράγουν σημαντικό συσχετισμό
μεταξύ των μεταβλητών ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχει τέτοια
σχέση. Αν τα δεδομένα είναι μη-στατικά, οι εκτιμήσεις OLS είναι ασταθείς και
αναποτελεσματικές ώστε να μην μπορεί να βρεθεί μία έγκυρη μακροπρόθεσμη
σχέση.
Τελευταία πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από τον Mansur Ahmed(2006) που
εξετάζει τη συμπεριφορά της ζήτησης του χρήματος στο Μπαγκλαντές
χρησιμοποιώντας μια ευρύτερη περίοδο δεδομένων από ότι προηγουμένως και
εφαρμόζοντας τις μεθόδους συνολοκλήρωσης, με στόχο να βρει αν υπάρχει έγκυρη
μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στα νομισματικά σύνολα, το εισόδημα, το επιτόκιο
και τον αναμενόμενο ρυθμό πληθωρισμού. Εξετάζεται η χρονική περίοδος 19802006 και τα στοιχεία είναι σε τρέχουσες τιμές που συλλέχθηκαν από διάφορα τεύχη
των Οικονομικών Τάσεων της Τράπεζας του Μπαγκλαντές και από το World
Economic Outlook του 2006. Η συνάρτηση έχει λογαριθμική μορφή ώστε να
μειώσει το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας. Αυτό συμβαινει επειδή συμπιέζει
την κλίμακα στην οποία μετρούνται οι μεταβλητές, μειώνοντας έτσι τη δεκαπλάσια
διαφορά ανάμεσα σε δύο τιμές σε διπλάσια διαφορά (Gujarati, 1995).
Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής στοιχεία: Η προσέγγιση του προτύπου
διόρθωσης λαθών εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας μορφές πρώτης διαφοράς των
μεταβλητών που επιβεβαιώθηκαν ως στάσιμες από διάφορες δοκιμασίες. Οι
συντελεστές της βραχυχρόνιας ζήτησης χρήματος είναι γενικά ευθυγραμμισμένοι με
την οικονομική θεωρία και λογικά ικανοποιητικοί. Το πραγματικό ΑΕΠ σχετίζεται
θετικά και σημαντικά με τις συναρτήσεις ζήτησης του στενού και ευρέος χρήματος.
Ο βραχυχρόνιος συντελεστής πληθωρισμού βρέθηκε ασήμαντος στη συνάρτηση
ζήτησης στενού χρήματος και σημαντικός στη συνάρτηση ζήτησης ευρέος
χρήματος σε ένα επίπεδο της τάξης του 5 τοις εκατό. Το πρόσημο των
βραχυχρόνιων συντελεστών του ρυθμού πληθωρισμού βρέθηκε αναμενόμενα
σημαντικό στις εξισώσεις ζήτησης στενού και ευρέος χρήματος. Ο συντελεστής της
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εξαρτημένης μεταβλητής είναι σημαντικός για τη συνάρτηση ζήτησης στενού
χρήματος ενώ βρέθηκε ασήμαντος και απορρίφθηκε από το μοντέλο διόρθωσης
λάθους για τη συνάρτηση ζήτησης ευρέος χρήματος.
Επιπλέον και οι δύο συναρτήσεις ζήτησης χρήματος έχουν αρνητικό και πολύ
σημαντικό όρο λάθους, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη μιας σχέσης μακροχρόνιας
ισορροπίας. Η τιμή ρ της απόκτησης μιας τιμής F και στις δύο συναρτήσεις ζήτησης
χρήματος είναι σχεδόν μηδέν, κάτι που οδηγεί στην απόρριψη της υπόθεσης ότι το
πραγματικό ΑΕΠ, το επιτόκιο, ο ρυθμός πληθωρισμού και ο όρος διόρθωσης
λάθους δεν έχουν επίδραση στη ζήτηση χρήματος. Οι συντελεστές του όρου
διόρθωσης λάθους και στα δύο μοντέλα έχουν το σωστό θετικό πρόσημο και
απόλυτη τιμή μικρότερη της μονάδας, δείχνοντας τη σταθερότητα των
συναρτήσεων ζήτησης χρήματος. Ωστόσο το άθροισμα των υπολοίπων (CUSUM)
και το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων (CUSUMSQ) για τη συνάρτηση
ζήτησης στενού χρήματος βρέθηκε κοντά στην κρίσιμη γραμμή στο επίπεδο
σημασίας 5% κατά τη δεκαετία του ογδόντα που μπορεί να προκλήθηκε από τις
οικονομικές μεταρρυθμίσεις στο Μπαγκλαντές στις αρχές της δεκαετίας. Το
γράφημα των CUSUM και CUSUMSQ και στις δύο εξισώσεις ζήτησης στενού και
ευρέος χρήματος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συνάρτηση ζήτησης ευρέος
χρήματος ήταν πιο σταθερή από τη συνάρτηση ζήτησης στενού χρήματος. Τέλος οι
εκτιμώμενες εξισώσεις χρήματος φαίνεται πως πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια
σταθερότητας.
Έτσι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Mansur
Ahmed(2006) είναι ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στο πραγματικό
χρήμα, το πραγματικό εισόδημα, τον πληθωρισμό και το επιτόκιο που παραμένει
σταθερό στο χρόνο. Οι μακροχρόνιες ιδιότητες τονίζουν ότι και ο πληθωρισμός και
το επιτόκιο έχουν αρνητική επίδραση στην πραγματική ζήτηση χρήματος, ενώ το
πραγματικό εισόδημα έχει θετική επίδραση. Η μακροχρόνια σχέση τελικά
ενσωματώνεται σε ένα μοντέλο διόρθωσης δυναμικής ισορροπίας. Τα βραχυχρόνια
δυναμικά φειδωλά μοντέλα διόρθωσης λαθών και για τις δύο συναρτήσεις ζήτησης
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χρήματος υπολογίστηκαν και ήταν ανεξάρτητα από το παραδοσιακό οικονομετρικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άλλες μελέτες. Τέλος η σταθερότητα των
εξισώσεων και των συντελεστών ήταν πολύ ενθαρρυντική.

3.4 Πόσο σταθερή είναι η ζήτηση χρήματος στις αναδυόμενες οικονομίες
Η σταθερότητα της ζήτησης του χρήματος είναι ένα σημαντικό ζήτημα για
όσους ασχολούνται με τον τομέα της πολιτικής. Η αποτελεσματική εφαρμογή της
νομισματικής πολιτικής που βασίζεται στην αγορά απαιτεί μια σταθερή,
προβλέψιμη συνάρτηση ζήτησης χρήματος και είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
πολλών μακροοικονομικών μοντέλων. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί για να
παρέχουν εμπειρικές αποδείξεις αυτής της σταθερότητας ωστόσο επικεντρώνονται
στις ανεπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την
Ιαπωνία ενώ υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες,
ιδιαίτερα για τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη, που περιλαμβάνει τα
νέα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το 2010 οι Sahar Bahmani και Ali M. Kutan σε άρθρο τους εξετάζουν τη
σταθερότητα της συνάρτησης ζήτησης χρήματος σε εφτά οικονομίες της
Ανατολικής Ευρώπης, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την
Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρωσία και τη Δημοκρατία της Σλοβακίας και αν η
νομισματική πολιτική της αγοράς, που βασίζεται σε ευρείες ή στενές μετρήσεις
χρήματος, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της οικονομικής
δραστηριότητας, ιδιαίτερα στην παραγωγή και στις τιμές στις χώρες αυτές.
Οι λόγοι της έρευνας αυτής είναι τρεις: Πρώτον, τα αποτελέσματά μπορούν
να ρίξουν φως στο ερώτημα κατά πόσο μπορεί η αγοραστρεφής νομισματική
πολιτική να είναι αποτελεσματική κατά τη μετάβαση σε οικονομία αγοράς ενώ
λαμβάνουν χώρα δομικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, πολλές από τις
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χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που είναι ήδη κράτη μέλη της ΕΕ από το 2004 ή
υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια πληθωρισμού του
Μάαστριχτ, που απαιτούν τον ίδιο χαμηλό πληθωρισμό με εκείνον των μελών του
πυρήνα της ΕΕ. Ο έλεγχος της σταθερότητας της ζήτησης χρήματος για αυτές τις
χώρες έχει σημαντικές πολιτικές επιπλοκές. Αν η ζήτηση του χρήματος δεν είναι
σταθερή, τότε ένα καθεστώς βασίζεται στη νομισματική στόχευση δεν θα είναι
εφικτό να πληρεί τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Τρίτον, με τα αποτελέσματα
συγκρίνουμε την ελαστικότητα της ζήτησης του χρήματος σε σχέση με την
οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών της Ανατολικής
Ευρώπης και εκείνη των βιομηχανικών χωρών, περιλαμβανομένων των χωρών του
πυρήνα της ΕΕ.
Για τους παραπάνω λόγους υπολογίστηκε η ζήτηση του χρήματος, με
τριμηνιαία δεδομένα για την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχία,
την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρωσία και τη Δημοκρατία της Σλοβακίας.
Επιβεβαιώθηκε η συνολοκλήρωση σε όλες τις χώρες και οι έλεγχοι CUSUM και
CUSUMSQ δείχνουν ότι πραγματικά η ζήτηση χρήματος είναι σταθερή και στις
εφτά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης του δείγματος. Η συνάρτηση της ζήτησης που
εφαρμόστηκε περιλαμβάνει το ρυθμό πληθωρισμού, το εισόδημα και την
ονομαστική ισχύουσα τιμή συναλλάγματος ως τους τρεις κύριους προσδιοριστικούς
παράγοντες της ζήτησης του χρήματος. Η μέθοδος ανάλυσης είναι η προσέγγιση
δοκιμής ορίων των Pesaran et al. (2001), η οποία επιτρέπει στις μεταβλητές να είναι
στάσιμες ή μη στάσιμες και δεν χρειάζεται δοκιμή μοναδιαίας ρίζας. Προέκυψε
λοιπόν ότι η νομισματική πολιτική που βασίζεται σε ευρύτερα μέτρα χρήματος
παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας,
συγκεκριμένα της παραγωγής και των τιμών, σε αυτές τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης.
Βάση των αποτελεσμάτων οι απαντήσεις στα τρία κύρια ερωτήματα είναι ότι
η αγοραστρεφής νομισματική πολιτική είναι αποτελεσματική κατά τη διάρκεια της
μετάβασης από διατεταγμένη οικονομία σε αγοραστρεφή οικονομία ενώ
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διεξάγονται δομικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον αφού αποδείχτηκε ότι η
ζήτηση του χρήματος είναι σταθερή, τότε ένα καθεστώς που βασίζεται στη
νομισματική στόχευση θα είναι εφικτό να πληρεί τα κριτήρια Μάαστριχτ. Αν η
ζήτηση του χρήματος ήταν ασταθής, τότε ένα καθεστώς που βασίζεται στη
νομισματική στόχευση δεν θα είναι εφικτό να πληρεί τα κριτήρια Μάαστριχτ. Αυτό
βασίζεται στην πρόβλεψη ότι η ζήτηση του χρήματος δεν θα ήταν σταθερή κατά τη
μεταβατική περίοδο κάτι που εξηγεί το γιατί πολλές χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης υιοθέτησαν καθεστώτα νομισματικής πολιτικής που βασίζονται είτε στις
τιμές συναλλάγματος είτε στη στόχευση του πληθωρισμού. Τέλος παρατηρήθηκε
μεγαλύτερη ελαστικότητα στις αναδυόμενες αγορές λόγω του μεγαλύτερου ρόλου
των συναλλαγών ζήτησης του χρήματος που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις.

3.5 Σταθερότητα της ζήτησης χρήματος στις βιομηχανικές χώρες
Από την εισαγωγή της μεθόδου συνολοκλήρωσης των Johansen (1988) και
Johansen- Juselius (1990), που επιτρέπει τα αποτελέσματα της ανάδρασης μεταξύ
όλων των μεταβλητών που υπεισέρχονται στη συνάρτηση ζήτησης χρήματος
(χρήμα, εισόδημα και επιτόκιο), πολλοί ερευνητές έχουν επανεκτιμήσει τη ζήτηση
για πολλές χώρες, ώστε να μπορούν να κρίνουν τις τιμές του εισοδήματος και την
ελαστικότητα του επιτοκίου. Κάποια παραδείγματα είναι οι Hafer και Jansen
(1991), Hoffman και Rasche (1991), McNown και Wallace (1992) για της ΗΠΑ,
Karfakis και Parikh (1993) για την Αυστραλία, Adam (1991), Johansen (1992) για
το Ηνωμένο Βασίλειο, Muscatelli και Papi (1990) για την Ιταλία, Frenkel και
Taylor (1993) για τη Γιουγκοσλαβία, Hafer και Kutan (1994) για την Κίνα, και
Bahmani-Oskooee (1996) για το Ιράν.
Από τις μελέτες προέκυψαν δύο κύρια ζητήματα: Πρώτον, σε πολλές χώρες
είναι το νομισματικό άθροισμα του Μ2 και όχι του Μ1 που έχει μακροχρόνια σχέση
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με το εισόδημα και το επιτόκιο. Έτσι, προτείνεται ότι στη διαμόρφωση της
νομισματικής πολιτικής πρέπει να δίνεται έμφαση στο νομισματικό άθροισμα Μ2.
Κατά δεύτερον η εύρεση της συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών της
συνάρτησης ζήτησης χρήματος ερμηνεύεται ως ένδειξη σταθερότητας των
εκτιμώμενων ελαστικοτήτων στο χρόνο ή ένδειξη σταθερής ζήτησης χρήματος.
Το 1995 οι Hoffman et al. εφάρμοσαν την μέθοδο συνολοκλήρωσης του
Johansen’s και τη μέθοδο σταθερότητας των Hansen και Johansen (1993) για τις
μακροχρόνιες παραμέτρους και κατέληξαν στο ότι η συνάρτηση ζήτησης του Μ1
χρήματος είναι σταθερή σε πέντε βιομηχανικές χώρες. Επίσης η μέθοδος αυτή
εφαρμόστηκε από τους Bahmani-Oskooee et al. (1998) για να δείξει ότι η ζήτηση
χρήματος Μ2 ήταν σταθερή στην Ισπανία. Ωστόσο, ο Laidler (1993: 175)
υποστήριξε ότι κάποια από τα προβλήματα αστάθειας στη συνάρτηση ζήτησης
χρήματος μπορεί να πηγάζουν από ανεπαρκή μοντελοποίηση των βραχυχρόνιων
δυναμικών που αποκλίνουν από τη μακροχρόνια σχέση.
Το 2002 οι M.Bahmani- Oskooee και S.Chomsisengphet σε άρθρο τους
ελέγχουν τη σταθερότητα της μακροχρόνιας συνάρτησης ζήτησης χρήματος Μ2
στις βιομηχανικές χώρες ενσωματώνοντας τις βραχυχρόνιες δυναμικές στη
διαδικασία ελέγχου. Η περίοδος μελέτης διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού συνολοκλήρωσης κάθε μεταβλητής
εφαρμόστηκε η μέθοδος ADF. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι σχεδόν σε όλες
τις χώρες όλες οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες στο επίπεδό τους και ότι η
στασιμότητα επιτυγχάνεται μετά την πρώτη διαφορά. Στην συνέχεια εφαρμόστηκε
η διαδικασία μέγιστης πιθανότητας των Johansen και Juselius και χρησιμοποιήθηκε
ο μικρότερος αριθμός καθυστερήσεων βάσει του κριτηρίου Akaike (AIC) και του
κριτηρίου Schwarz Baysian (SBC).
Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες όπου εφαρμόστηκαν τεχνικές
συνολοκλήρωσης για τον υπολογισμό της συνάρτησης ζήτησης χρήματος και
ερμήνευαν τη συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών της ζήτησης του χρήματος
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ως

ένδειξη

μιας

σταθερής

συνάρτησης,

οι

M.Bahmani-Oskooee

και

S.Chomsisengphet υποστηρίζουν ότι η συνολοκλήρωση δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι το υπολογισμένο συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι σταθερό στο χρόνο.
Ενσωμάτωσαν

τους

ελέγχους

CUSUM

και

CUSUMSQ

στο

πλαίσιο

συνολοκλήρωσης για να ελέγξουν τη σταθερότητα των υπολογισμών των
μακροχρόνιων συντελεστών καθώς και των βραχυχρόνιων δυναμικών. Αυτές οι
τεχνικές εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο της σταθερότητας της ζήτησης χρήματος Μ2
σε 11 χώρες του ΟΟΣΑ. Τα εμπειρικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν κάποιες
ενδείξεις αστάθειας στις περιπτώσεις της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στις υπόλοιπες εννιά περιπτώσεις, η ζήτηση χρήματος Μ2 αποδεικνύεται σταθερή.

3.6 Αναφορά σε παλαιότερη έρευνα
Η παρούσα εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την Ολλανδία και
τα αποτελέσματα που προέκυψαν βοήθησαν να προσδιορίσουμε την ζήτηση του
χρήματος στην χώρα αυτή σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το
πληθωρισμό και το επιτόκιο για τα το χρονικό διάστημα 1981 έως 2011. Ωστόσο
ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια παλαιότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το
1990 από τους M.M.G Fase and C.C.A. Winder και βρίσκεται στο βιβλίο «De
Economist» (138(3),276-301). Πραγματοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα 1970
έως 1988. Αρχικός στόχος της έρευνας ήταν η ανάλυσης της αθροιστικής ζήτησης
για Μ1 και Μ2 στην Ολλανδία, καθώς και τη ζήτηση χρήματος ανά ξεχωριστό
τομέα.
Πέρα από τη δυσαρμονία ανά τομέα, η συγκεκριμένη έρευνα ξεχωρίζει από
τις παλαιότερες μελέτες λόγω της λεπτομερούς ανάλυσης των δυναμικών και της
σαφούς μοντελοποίησης των αποκλίσεων στις μακροπρόθεσμες σχέσεις ζήτησης
χρήματος μέσω του μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει
σαφής διάκριση ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη σταθερή ζήτηση και την πραγματική
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ζήτηση του χρήματος, στην οποία συμβαίνουν αποκλίσεις από την κατάσταση
ισορροπίας. Οι ασυμφωνίες εξαρτώνται εν μέρει από το στάδιο στο οποίο φτάνει ο
επιχειρηματικός κύκλος και από το μέγεθος της ανισορροπίας.
Τα κύρια ευρήματα στα οποία καταλήγει η έρευνα είναι μία ελαστικότητα
εισοδήματος της ζήτησης χρήματος που ισούται με τη μονάδα, ανεξάρτητα από το
αν εξετάζουμε το στενό ή το ευρύτερο χρήμα. Επίσης οι αποκλίσεις από τις
μακροπρόθεσμες σχέσεις μοντελοποιούνται μέσω του μηχανισμού διόρθωσης
σφάλματος. Οι ελαστικότητες για την αθροιστική ζήτηση είναι συνεπείς με τα
ευρήματα της ζήτησης χρήματος για τους τομείς των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων και ανταποκρίνονται αρκετά καλά με αυτές που προκύπτουν από
άλλες μελέτες. Οι υπολογισμένες εξισώσεις περιγράφουν την αύξηση στις
αναλογίες Μ1 και Μ2 τη δεκαετία του 1980 με ικανοποιητικό τρόπο, αν και για το
Μ2 από το 1987 και μετά υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών και των
φιξαρισμένων τιμών. Η μη αθροιστική ανάλυση δείχνει ότι για αυτό φαίνεται ότι
ευθύνεται η συμπεριφορά του επιχειρηματικού τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.1 Παρουσίαση Στοιχείων
Τα στοιχειά για την κατασκευή του μοντέλου έχουν ληφθεί από την
Ameco(την ετήσια μακροοικονομική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
και την International Statistical Yearbook ISY από την World Economic Outlook,
για την περίοδο 1980 έως 2011 για την οικονομία της Ολλανδίας. Τα στοιχεία
αναφέρονται σε σταθερές τιμές και είναι εκφρασμένα σε Mrd(εκατομμύρια ευρώ).
Ως εξαρτημένη μεταβλητή στο υπόδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούμε
τη ζήτηση χρήματος(Μ2), το πληθωρισμό(CΡΙ) και το επιτόκιο(R2).Κάθε
μεταβλητή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους ερευνητές και αναλυτές ενώ μπορούν
να επηρεαστούν από την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Παρακάτω παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις της ζήτησης χρήματος, του
επιτοκίου και των εξαγωγών της Ολλανδίας από το 1980 έως το 2011.
Γράφημα 4.1.1: Γραφική παράσταση ζήτησης χρήματος (m2).

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η πορεία της ζήτησης
χρήματος(m2) είναι ανοδική και κυρίως την περίοδο 1998 έως 2001 παρατηρούμε
μια ραγδαία αύξηση της.
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Γράφημα 4.1.2: Γραφική παράσταση επιτοκίου (r).

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το επιτόκιο(r) γενικά έχει
καθοδική πορεία με κάποιες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα τα έτη 1981 έως 1983,
1993 έως 1996 και 2008 έως 2009 παρουσιάζεται ραγδαία μείωση του επιτοκίου(r).
Γράφημα 4.1.3: Γραφική παράσταση πληθωρισμός (cpi).

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η πορεία του πληθωρισμού(cpi)
είναι ανοδική.
Γράφημα 4.1.4: Γραφική παράσταση ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (gdp).
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Αντίστοιχα με την ζήτηση χρήματος(m2) και τον πληθωρισμό(cpi), βάση
θεωρίας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν(gdp) ακολουθεί παρόμοια πορεία με μια
ραγδαία ανοδική πορεία.

4.2

Περιγραφικά- Έλεγχος Κανονικότητας
Προϋπόθεση στην κανονικότητα είναι τα σφάλματα να κατανέμονται

κανονικά ακλουθώντας την κανονική κατανομή.

4.2.1 Έλεγχος κανονικότητας για ζήτηση χρήματος:
Βλέποντας το διάγραμμα βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: Αρχικά το
μέγεθος του δείγματος είναι 32, με αριθμητικό μέσο 49379,68 και διάμεσο
31564,12. Επίσης η τυπική απόκλιση είναι 33565,61 με συντελεστή ασυμμετρίας
0,901702.Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2,382962<3 άρα είναι πλατύκυρτη. Τέλος
το probability= 0,088744< 0,05 οπότε υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας.
Γράφημα 4.2.1.1: Έλεγχος κανονικότητας ζήτησης χρήματος (m2).
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4.2.2 Έλεγχος κανονικότητας για επιτόκιο:
Βλέποντας το διάγραμμα βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: Αρχικά το
μέγεθος του δείγματος είναι 32, με αριθμητικό μέσο 5,081250 και διάμεσο
4,500000. Επίσης η τυπική απόκλιση είναι 2,800050 με συντελεστή ασυμμετρίας
0,633380.Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2,695588<3 άρα είναι πλατύκυρτη. Τέλος
το probability=0,322528>0,05 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας.
Γράφημα 4.2.2.1: Έλεγχος κανονικότητας επιτοκίου (r).

4.2.3 Έλεγχος κανονικότητας για πληθωρισμό:
Βλέποντας το διάγραμμα βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: Αρχικά το
μέγεθος του δείγματος είναι 32, με αριθμητικό μέσο 82,01037 και διάμεσο
79,86250. Επίσης η τυπική απόκλιση είναι 16,40192 με συντελεστή ασυμμετρίας
0,219632.Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,763163<3 άρα είναι πλατύκυρτη. Τέλος
το probability=0,317119>0,05 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας.
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Γράφημα 4.2.3.1: Έλεγχος κανονικότητας πληθωρισμού (cpi).

4.2.4 Έλεγχος κανονικότητας για ακαθάριστο εγχώριο προϊόν:
Βλέποντας το διάγραμμα βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: Αρχικά το
μέγεθος του δείγματος είναι 32, με αριθμητικό μέσο 413,4274 και διάμεσο
401,0485. Επίσης η τυπική απόκλιση είναι 98,29002 με συντελεστή ασυμμετρίας
0,081944.Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,558196<3 άρα είναι πλατύκυρτη. Τέλος
το probability=0,245669>0,05 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας.
Γράφημα 4.2.4.1: Έλεγχος κανονικότητας ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (gdp).
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4.3 Πίνακας Συσχετίσεων:
Ο πίνακας συσχέτισης μας δείχνει τους συντελεστές συσχέτισης των σειρών,
οι οποίοι είναι από το διάστημα [-1,1] και μας δίνουν ένα μέτρο του πόσο ισχυρή
είναι η εξάρτηση δυο σειρών.
Συγκεκριμένα θέλουμε ο συντελεστής της ζήτησης χρήματος(m2) με τον
συντελεστή του επιτοκίου(r) να έχουν αρνητική σχέση. Όντως είναι στο -0,694721
άρα συμπεραίνουμε ότι έχουμε ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Αντίθετα ο
συντελεστής της ζήτησης χρήματος(m2) με τον πληθωρισμό(cpi) είναι στο
0,951182 που δηλώνει ότι έχουμε ισχυρή θετική συσχέτιση και με το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν(gdp) στο 0,925955. Αντίστοιχα ο πληθωρισμός(cpi) έχει αρνητική
σχέση με το επιτόκιο(r) στο -0,808458 ενώ θετική με το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν(gdp) στο 0,985049. Τέλος η συσχέτιση μεταξύ επιτοκίου(r) και ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν(gdp) είναι ισχυρή αρνητική, ίση με -0,766930.
Πίνακας 4.3.1: Πίνακας συσχετίσεων για ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ζήτηση
χρήματος, πληθωρισμό και επιτόκιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
5.1Εξειδίκευση Υποδείγματος
Έστω η γενική μορφή της συνάρτησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
είναι:

Αν η μορφή της συνάρτησης θα είναι γραμμική τότε θα έχει την εξής μορφή:

όπου:

gdp=β0+β1m2t+β2cpit+β3rt+u1t

gdp: Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν
m2: Ζήτηση χρήματος
cpi: Πληθωρισμός
r: Επιτόκιο δανδισμού
β0,β1>0,β2<0,0<β3<1: παράμετροι προς εκτίμηση
u: Διαταρακτικός όρος
Τρέχοντας την παλινδρόμηση αυτή παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα:
Πίνακας 5.1.1: Εκτίμηση συνάρτησης προσδιορισμού Ακαθάριστου Εγχώριου
προϊόντος της Ολλανδίας.
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Η συνάρτηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος(gdp) εκτιμήθηκε με την μέθοδο
των ελαχίστων τετραγώνων για το διάστημα 1980 έως 2011και το μέγεθος του
δείγματος να είναι 32.
Η εκτιμημένη συνάρτηση μου είναι:
GDPt= (-) 254.4474 + 0.001557M2t + (-) 0.002642M2t-1 + 8.393709CPIt +
4.495561Rt
Ελέγχοντας τα πρόσημα πρέπει να συμφωνούν με τους a priori(εκ των
προτέρων)περιορισμούς του υποδείγματος. Συγκεκριμένα το πρόσημο του
συντελεστή της ερμηνευτικής μεταβλητής της ζήτησης χρήματος πρέπει να είναι
θετικό. Πράγματι το πρόσημο του συντελεστή β1 είναι θετικό. Ο συντελεστής
προσδιορισμού(R-squared) και (Adjusted R-squared) μας δείχνει αν η συνάρτηση
απεικονίζει στο σύνολο της την πραγματικότητα και πρέπει να είναι πάνω από το
70%. Το R2=0,988050 δηλαδή 98,8% οπότε είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Όσον
αφόρα τον δείκτη Durbin-Watson δείχνει την αυτοσυσχέτηση και πρέπει να είναι
στο διάστημα μεταξύ [1,5-2,5]. Ο δείκτης είναι 0,662980 αρκετά πιο κάτω από το
όριο πράγμα που δηλώνει ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Τέλος ο συντελεστής
διακύμανσης (F-statistic) και Prob (F-statistic) ελέγχει αν το σύνολο των
συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό και πρέπει να είναι
prob<0,05. Πράγματι το prob =0,000000 οπότε είναι σημαντικό.
Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breush-Godfrey:
Με τον έλεγχο του Breush-Godfrey βλέπουμε αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση
οποιασδήποτε τάξης. Ο έλεγχος γίνεται με το F-statistic και τον πολλαπλασιαστή
LM δηλαδή το R-squared και το prob πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 0,05.
Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι ισούνται με 0.000098 και 0,000155 αντίστοιχα. Άρα
υπάρχει αυτοσυσχέτιση 1ης τάξης επειδή το prob της F-statistic και R-squared είναι
μικρότερα του 0,05.
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Πίνακας 5.1.2: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης Breush-Godfrey.

Συνεχίζουμε και κάνουμε έλεγχο αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης:
Βλέπουμε ότι το prob του F-statistic ισούνται με 0.000076 και το R-squared
με 0,000210. Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση 2ης τάξης επειδή το prob της F-statistic
και R-squared είναι μικρότερα του 0,05.
Πίνακας 5.1.3: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης Breush-Godfrey.
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Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera:
Βλέποντας το διάγραμμα βλέπουμε το probability που ισούται με
0,36796>0,05. Οπότε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα κατανέμονται
κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα κανονικότητας.
Γράφημα 5.1.1: Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera.

Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας White Heteroskedasticity:
Στην ετεροσκεδαστικότητα οι διαταρακτικοί όροι δεν έχουν όλοι την ίδια
διακύμανση. Στον έλεγχο White Heteroskedasticity βλέπουμε τα probability που
πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0,05. Πράγματι τα κατάλοιπα έχουν prob>0.05
οπότε είναι ομοιοσκεδαστικά και έχουν την ίδια διακύμανση.
Πίνακας 5.1.4: Έλεγχος κανονικότητας White Heteroskedasticity.
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Έλεγχος specification Ramsey Reset:
Με τον έλεγχο Ramsey Reset Test διερευνάται αν στο υπόδειγμα έχουν
συμπεριληφθεί οι σπουδαιότερες ανεξάρτητες μεταβλητές και αν η μαθηματική
διατύπωση του υποδείγματος είναι σωστή. Στον έλεγχο αυτό βλέπουμε τα
probability που πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0,05. Πράγματι τα κατάλοιπα έχουν
prob>0.05 οπότε η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι σωστή.
Πίνακας 5.1.5: Έλεγχος Ramsey Reset Test.

Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών Chow Breakpoint:
Στην σταθερότητα συντελεστών το δείγμα ορίζεται σε δυο κομμάτια, τα
οποία καθορίζονται συνήθως από κάποιο γεγονός, όπου θα πρέπει και στα δυο
υποδείγματα οι συντελεστές να είναι σταθεροί. Στον έλεγχο Chow Breakpoint
βλέπουμε τα probability που πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0,05. Συγκεκριμένα τα
κομμάτια θα χωριστούν στο έτος 1995. Εκτελώντας το τεστ παρατηρούμε το
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prob<0,05 άρα οι συντελεστές στα δυο υποδείγματα (1980-1995,1995-2011) δεν
είναι σταθεροί.
Πίνακας 5.1.6: Έλεγχος κανονικότητας Chow Breakpoint.

Έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας Chow Forecast:
Χρησιμοποιώντας και πάλι το έτος 1995 εκτελούμε το τεστ .Στην
προβλεπτική αποτυχία το δείγμα ορίζεται σε δύο κομμάτια βάση της ίδιας
ημερομηνίας που χωρίστηκε στο δείγμα Chow Breakpoint. Στον έλεγχο Chow
Forecast βλέπουμε τα probability που πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 0,05.
Πράγματι τα κατάλοιπα έχουν prob<0.05 οπότε δεν υπάρχει σωστή πρόβλεψη των
συντελεστών.
Πίνακας 5.1.7: Έλεγχος κανονικότητας Chow Forecast.
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Έλεγχος πρόβλεψης από μια παλινδρόμηση Recursive Estimate Cusum:
Η πρόβλεψη από μια παλινδρόμηση μας δείχνει εάν στο σύνολο του το
υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις. Εφόσον η μπλε
γραμμή(cusum) είναι εντός των ορίων(significance), η προβλεπτική ικανότητα του

υποδείγματος για όλο το δείγμα είναι σχετικά καλή.
Γράφημα 5.1.2: Έλεγχος πρόβλεψης από μια παλινδρόμηση Recursive Estimate
Cusum.

Ωστόσο για επιβεβαίωση κάνουμε τον έλεγχο recursive estimate cusum
squares για να επιβεβαιώσουμε την προβλεπτική ικανότητα του δείγματος μας.
Συγκεκριμένα η μπλε γραμμή(cusum) βγαίνει εκτός των ορίων(significance).
Πρέπει το cusum και το cusum squares να είναι μέσα στα όρια οπότε δεν
επιβεβαιώνεται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος.
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Γράφημα 5.1.3: Έλεγχος πρόβλεψης από μια παλινδρόμηση Recursive Estimate
Cusum Squares.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
6.1Έλεγχος των συντελεστών της αυτοσυσχέτισης:
6.1.1 Έλεγχος στασιμότητας:
Οι χρονικές σειρές στις οποίες θα εφαρμόσουμε την ανάλυση της
παλινδρόμησης πρέπει να είναι στάσιμες για να αποφύγουμε το πρόβλημα της
κίβδηλης παλινδρόμησης. Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της
ταλαντεύεται γύρω από το μέσο, δηλαδή οι τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα
χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο (Ε(Yt) = μ), την ίδια διακύμανση (Var(Yt)
= E(Yt - μ)2 = σ2) και η τιμή της συνδιακύμανσής της (Cov(Yt , Yt+κ) = E[(Yt - μ)
(Yt+κ - μ)] = γκ ) μεταξύ δύο χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση
μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο
αυτά χρονικά σημεία και όχι από την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται
η συνδιακύμανση. Αν οι χρονικές αυτές σειρές δεν είναι στάσιμες τότε οι
στατιστικοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στα υποδείγματα των παλινδρομήσεων
δίνουν αναξιόπιστα αποτελέσματα15.
Οι περισσότερες χρονικές σειρές δεν είναι στάσιμες οπότε θα πρέπει να
κάνουμε τους ελέγχους για τη στασιμότητα των χρονικών αυτών σειρών πριν
εφαρμόσουμε την παλινδρόμηση σ’ αυτές τις χρονικές σειρές. Τους ελέγχους της
στασιμότητας τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: Στους ελέγχους των
συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και στους ελέγχους των μοναδιαίων ριζών.

15

Δριτσάκης Ν. (2013). Στασιμότητα των μεταβλητών.[pdf]. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_3_eidika.pdf
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Έλεγχος στασιμότητας για ακαθάριστο εγχώριο προϊόν :
Οι στήλες Autocorrelation- AC και Partial Correlation- PAC αφορούν τον
έλεγχο Bartlett. Συγκεκριμένα η πρώτη στήλη μας δείχνει το correlation για το AC
ενώ η δεύτερη στήλη μας δείχνει τον συντελεστή μερικής αυτοσυσχέτισης για το
PAC, όπου θέλουμε να μην ξεπερνάμε τις διακεκομμένες γραμμές γιατί σε αυτήν
την περίπτωση η μεταβλητή μας δεν είναι στάσιμη. Οι στήλες Q-Stat και Prob
αφορούν το Box-Pierce όπου όταν τα prob είναι μικρότερα του 0,05 τότε η χρονική
σειρά δεν είναι στάσιμη.
Πίνακας 6.1.1.1: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος.

Πίνακας 6.1.1.2: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας ζήτηση χρήματος.
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Πίνακας 6.1.1.3: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας πληθωρισμού.

Πίνακας 6.1.1.4: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας επιτοκίου.

.
Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές(gdp, m2, cpi, r) δεν είναι στάσιμες αφού
ξεπερνούν τις διακεκομμένες γραμμές. Επομένως παίρνω τις πρώτες διαφορές τους
και κάνω έλεγχο στασιμότητας στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών.

Οι γραφικές παραστάσεις των συντελεστών αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών
του υποδείγματος στις πρώτες διαφορές είναι οι εξής:
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Πίνακας 6.1.1.5: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας στις πρώτες διαφορές
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Πίνακας 6.1.1.6: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας στις πρώτες διαφορές
ζήτηση χρήματος.

Πίνακας 6.1.1.7: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας στις πρώτες διαφορές
πληθωρισμού.
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Πίνακας 6.1.1.8: Έλεγχος κανονικότητας στασιμότητας στις πρώτες διαφορές
επιτοκίου.

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων συμπεραίνουμε ότι: Σύμφωνα με το
τεστ του Bartlett, επειδή κάποια ιστογράμματα φεύγουν έξω από τις διακεκομμένες
γραμμές και τα prob στο στατιστικό του Box- Pierce είναι μικρότερα του 0,05, οι
μεταβλητές m2 και cpi δεν είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές ενώ οι μεταβλητές
gdp και r είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές.

6.2 Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας:
Επειδή ο έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης δεν είναι πάντα
αξιόπιστος, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τη διαδικασία των μοναδιαίων ριζών. Οι πιο
συνήθεις έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι ο έλεγχος τωv των
Dickey-Fuller (DF), Phillips-Perron (PP). Ο έλεγχος Dickey-Fuller χρησιμοποιείται
για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της κάθε μεταβλητής
και να την μετατρέψουμε σε στάσιμη σε περίπτωση που δεν είναι, παίρνουμε τις
πρώτες διαφορές. Με τον έλεγχο αυτό εξετάζουμε τη συνθήκη κατά την οποία μια
διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην
απομάκρυνση της ρίζας αυτής. Αν το πρόβλημα της στασιμότητας δεν διορθώνεται
με τις πρώτες διαφορές παίρνουμε τις δεύτερες διαφορές τους, για να ελέγξουμε τις
πρώτες. Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι της μορφής:
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ΔΧt=δ2Χt-1 + et
που είναι ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου όπου Χt το επίπεδο τιμών της σειράς
και εt μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία.
Αν στο παραπάνω υπόδειγμα προσθέσουμε και το σταθερό όρο δ0, η αρχική
εξίσωση παίρνει τη μορφή:
ΔΧt= δ0 +δ2Χt-1 + et
δηλαδή η χρονική σειρά συμπεριφέρεται σαν ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου με
περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση.
Τέλος, αν προσθέσουμε μια ερμηνευτική μεταβλητή t που περιγράφει τη
χρονική τάση, η αρχική εξίσωση θα πάρει τη μορφή:
ΔΧt= δ0 + δ1t+δ2Χt-1 + et
όπου η χρονική σειρά τώρα είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω από μια
στοχαστική και προσδιοριστική τάση. Και στις τρεις αυτές μορφές εξισώσεων η
μηδενική υπόθεση H0 απορρίπτεται αν το στατιστικό t-student του συντελεστή δ2
είναι μικρότερο από τις κριτικές τιμές του Mackinnon των πινάκων Dickey-Fuller
(1979)16.
Επομένως ελέγχουμε τις τρεις αυτές μορφές και προσπαθούμε να βρούμε τον
κατάλληλο

αριθμό των

χρονικών υστερήσεων ώστε να μην

υπάρχουν

αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. Οι υποθέσεις του επαυξημένου ελέγχου των
Dickey-Fuller είναι ίδιες με αυτές του απλού ελέγχου και υποθέτουν ότι οι
διαταρακτικοί όροι δεν αυτοσυσχετίζονται και ότι έχουν σταθερή διακύμανση. Οι
Phillips-Perron γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις
16

Δριτσάκης Ν. (2013). Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας.[pdf]. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_5_eidika.pdf , http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_6_eidika.pdf
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για την κατανομή των διαταρακτικών όρων και υποθέτουν ότι ο διαταρακτικός όρος
ut έχει μέσο το μηδέν (Χρήστου, 2002). Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου
αριθμού των χρονικών υστερήσεων χρησιμοποιείται το κριτήριο του Akaike (AIC,
1973).
Ο έλεγχος του επαυξημένου Dickey–Fuller (ADF) βασίζεται στην εκτίμηση
της παρακάτω παλινδρόμησης:

όπου
Δ: είναι η πρώτη διαφορά
Xt: είναι η χρονική σειρά
δ0, δ1, δ2, αi: είναι συντελεστές προς εκτίμηση
ut: είναι ο όρος σφάλματος.
Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση για την ύπαρξη της μοναδιαίας ρίζας
για τη μεταβλητή Xt είναι:
H0:δ2 = 0 εναντίον
H1: δ2 < 0.
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6.2.1 Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Dickey Fuller) :
Πίνακας 6.2.1.1: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας(Dickey Fuller).

Σημειώσεις:
1.Οι παρενθέσεις δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις σε κάθε εξίσωση χρησιμοποιώντας το
κριτήριο του Akaike.
2.Το ***, **, * αναφέρονται σε επίπεδο 1%, 5%, 10% αντίστοιχα.
3.Α,Β,Γ : 1η εξίσωση, 2η εξίσωση, 3η εξίσωση αντίστοιχα του επαυξημένου Dickey Fuller. Οι
κρίσιμες τιμές αναφέρονται στον πίνακα Mackinnon.

6.2.2 Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Phillips Perron):
Πίνακας 6.2.2.1: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας(Phillips Perron).

Σημειώσεις:
1.Οι παρενθέσεις δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις σε κάθε εξίσωση χρησιμοποιώντας το
κριτήριο του Akaike.
2.Το ***, **, * αναφέρονται σε επίπεδο 1%, 5%, 10% αντίστοιχα.
3.Α,Β,Γ : 1η εξίσωση, 2η εξίσωση, 3η εξίσωση αντίστοιχα του Phillips Perron. Οι κρίσιμες τιμές
αναφέρονται στον πίνακα Mackinnon.
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Από τους πίνακες Dickey Fuller και Phillips Perron παρατηρούμε ότι οι
μεταβλητές

μας

είναι

στάσιμες

στις

συνολοκληρώνονται.

63

1ες

διαφορές

άρα

ενδέχεται

να

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΕΣΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Αφού αποδείξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι όλες οι μεταβλητές της
συνάρτησής μας είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους μπορούμε να
προχωρήσουμε στην ανεύρεση της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας που
πραγματοποιείται μέσω της συνολοκλήρωσης.
Ένα σύνολο χρονικών σειρών είναι συνολοκληρωμένο εάν οι σειρές είναι
ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των
χρονικών αυτών σειρών, που να είναι ολοκληρωμένος μιας τάξης μικρότερης.
Επομένως, όταν διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι
ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως εκτελείται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης. Η πιο
διαδεδομένη μέθοδος για τον έλεγχο αυτό είναι των Engle-Granger (1987), η οποία
ονομάζεται και μέθοδος συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων, επειδή βασίζεται
στον έλεγχο στασιμότητας των καταλοίπων. Για την προσέγγιση των EngleGranger έχουμε τις ακόλουθες υποθέσεις:
 Ηο: Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν υπάρχει
συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών.
 Ηα: Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχει συνολοκλήρωση
μεταξύ των μεταβλητών.
Η μηδενική υπόθεση Ηο απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του συντελεστή
δ2 των καταλοίπων για κάθε εξίσωση είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του
MacKinnon (1991)17.

17

Δριτσάκης Ν. (2013). Συνολοκλήρωση.[pdf]. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_9_eidika.pdf , http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_10_eidika.pdf
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7.1

Μέθοδος Engle- Granger, Έλεγχος σε δυο στάδια:

Πίνακας 7.1.1: Έλεγχος σε δύο στάδια(Engle-Granger).

Από το παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι τα κατάλοιπα της συνάρτησης είναι
στάσιμα στα επίπεδα τους, σε επίπεδο σημαντικότητας 1% άρα υπάρχει
συνολοκληρωμένο διάνυσμα και μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Άρα μπορεί να
γίνει και βραχυπρόθεσμος έλεγχος.
Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η συνολοκλήρωση με τους συντελεστές.
Η εξαρτημένη μου μεταβλητή είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (gdp) οπότε έχω
τα εξής αποτελέσματα:
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Πίνακας 7.1.2: Έλεγχος σε δύο στάδια(Engle-Granger).

Καταλήγουμε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και από το πίνακα
φαίνεται η συνολοκλήρωση των συντελεστών.

7.2

Μέθοδος Johansen, Έλεγχος συνολοκλήρωσης:

Πίνακας 7.2.1: Χρονικές υστερήσεις και τάξη του υποδείγματος.

Οι χρονικές υστερήσεις σύμφωνα με το κριτήριο του Akaike είναι δύο.
Σύμφωνα με τα κριτήρια LR, FPE, AIC, SC, HQ παρατηρώ ότι ο αριθμός των
χρονικών υστερήσεων του VAR υποδείγματος είναι δύο και μας υποδεικνύει και
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την τάξη του υποδείγματος όπου είναι δύο. Άρα επομένως το υπόδειγμα είναι το
εξής:
Πίνακας 7.2.2:VAR υπόδειγμα.
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Αφού καθορίσαμε την τάξη ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, κάνουμε τον
έλεγχο της συνολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας

την τεχνική των Johansen και

Juselius (1990). Συγκεκριμένα έχουν αναπτύξει δύο στατιστικούς ελέγχους, της
μέγιστης ιδιοτιμής και του ίχνους, για να προσδιορίσουν τον αριθμό των
συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από
τους ελέγχους συνολοκλήρωσης του Johansen.

Πίνακας 7.2.3:Συνολοκληρωση με την μέθοδο Johansen.
Hypothesized
5% Critical
No. of CE(s)
Value
GDP, M2, CPI, R (Order VAR = 2)
Trace Statistic
None*
63.69220
47.85613
At most 1*
31.33661
29.79707
At most 2*
17.28185
15.49471
At most 3*
7.058960
3.841466

None*
At most 1
At most 2
At most 3*

Max-Eigen Statistic
32.35559
27.58434
14.05476
21.13162
10.22289
14.26460
7.058960
3.841466

Σημειώσεις:
1.Το Trace test δείχνει 4 συνολοκληρωμένες εξισώσεις σε επίπεδο 0,05.
2. Το Max-Eigenvalue test δείχνει 1 συνολοκληρωμένη εξίσωση σε επίπεδο 0,05.
3. (*) Υποδηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο 0,05.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του ίχνους και της μέγιστης τιμής παρατηρώ ότι
τόσο το κριτήριο του ίχνους όσο και της μέγιστης τιμής μας δίνουν ένα
συνολοκληρωμένο διάνυσμα.
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Άρα το συνολοκληρωμένο διάνυσμα είναι:
Πίνακας 7.2.4:Συνολοκληρωμένο διάνυσμα.

Και η συνάρτηση είναι:
GDP= (-) 0,000496M2 + 6,688434CPI + (-) 4,954376R
(0,00035)

(0,76034)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
8.1 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών:
Με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης δείξαμε ότι οι μεταβλητές του
υποδείγματος συνολοκληρώνονται και υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ
τους. Όμως βραχυχρόνια μπορεί να βρίσκονται σε

ανισορροπία. Έτσι

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για να ερευνούμε την
βραχυχρόνια

σχέση

μεταξύ

των

μεταβλητών.

Το

σφάλμα

ισορροπίας

χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. Η
μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτήν τη συνένωση ονομάζεται μηχανισμός
διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism, ECM). Η συνάρτηση που
προκύπτει για να συνδέσει τις δύο περιόδους στο υπόδειγμά μας δίνεται από τη
σχέση:

όπου το ut-1 είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως προς
τη μακροχρόνια ισορροπία, -1 < λ < 0

είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής

προσαρμογής, et είναι λευκός θόρυβος18.

18

Δριτσάκης Ν. (2013). Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών.[pdf]. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από:
http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_11_eidika.pdf
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Πίνακας 8.1.1: Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών.

Για να υπάρχει μακροχρόνια σχέση πρέπει ο συντελεστής καταλοίπων στις
πρώτες διαφορές να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός δηλαδή Τ<-1,96.
Επιπλέον για να έχω και βραχυχρόνια σχέση πρέπει το F-statistic >3,84.
Από

τον

παραπάνω

πίνακα

παρατηρώ

ότι

ο

συντελεστής

καταλοίπων(coinEq1) για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν(gdp) ισούται με -1,42904
και το F-statistic ισούται με 1,478376. Οπότε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν(gdp)
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είναι αρνητικό αλλά όχι στατιστικά σημαντικό και δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση.
Ο συντελεστής καταλοίπων(coinEq1) για ζήτηση χρήματος(m2) ισούται με 1,39660 και το F-statistic ισούται με 3,981418. Συμπεραίνουμε ότι η ζήτηση
χρήματος(m2) είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σημαντική και υπάρχει
βραχυχρόνια σχέση. Ο συντελεστής καταλοίπων(coinEq1) για πληθωρισμό(cpi)
ισούται με 4,04624 και το F-statistic ισούται με 10,33156. Συμπεραίνουμε ότι ο
πληθωρισμός(cpi) δεν είναι

στατιστικά σημαντικός και υπάρχει βραχυχρόνια

σχέση. Ο συντελεστής καταλοίπων(coinEq1) για επιτόκιο(r) ισούται με -0,85337και
το F-statistic ισούται με 1,467169. Συμπεραίνουμε ότι το επιτόκιο(r) είναι αρνητικό
αλλά όχι στατιστικά σημαντικό και δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
9.1

Σχέσεις Αιτιότητας
Ένα σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής θεωρίας είναι η ανακάλυψη και η

διατύπωση αιτιωδών σχέσεων. Δύο ή περισσότερες μεταβλητές μπορεί να
συσχετίζονται αλλά να μην υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ τους. Στην περίπτωση
δύο μεταβλητών, λέγοντας πως η μεταβλητή Χ αιτιάται ή προκαλεί τη Υ, εννοούμε
ότι οι μεταβολές στη Χ επιφέρουν μεταβολές και στην Υ. Οι μεταβλητές ενός
υποδείγματος μπορούν να έχουν μονόδρομη σχέση αιτιότητας, αμφίδρομη ή να
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Ο πιο γνωστός έλεγχος αιτιότητας είναι αυτός που προτάθηκε από τον
Granger(1969). Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι το μέλλον δεν
μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγματα της οικονομετρίας
η σχέση αιτίας– αιτιατού (αιτιότητα) είναι δεδομένη εκ των προτέρων (a priori). Ο
έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος:
Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές Yt και Xt και τα παρακάτω
υποδείγματα:

όπου
m: είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων.
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Στο πρώτο υπόδειγμα υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ
είναι συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους, καθώς και των
προηγούμενων περιόδων των τιμών της μεταβλητής Χ. Στο δεύτερο υπόδειγμα
υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ είναι συνάρτηση των τιμών με
τις προηγούμενες τιμές της μεταβλητής Υ και με τις προηγούμενες τιμές της ίδιας
μεταβλητής. Υποθέτουμε επίσης ότι οι διαταρακτικοί όροι ut και et στα δύο
παραπάνω υποδείγματα δεν συσχετίζονται.
Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να έχουμε τιςπαρακάτω
περιπτώσεις:
 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτησυνάρτηση είναι
στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των
μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί
(ίσοι του μηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Χ
προς τη μεταβλητή Υ.
 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση δεν είναι
στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των
μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί
(διάφοροι του μηδέν), τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητα κατά
Granger από τη μεταβλητή Υ προς τη μεταβλητή Χ.
 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των
μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί
(διάφοροι του μηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο
κατευθύνσεις.
 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των
μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί
(ίσοι του μηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger 19.

19

Δριτσάκης Ν. (2013). Αιτιότητα.[pdf]. Ανακτημένο στις 04/03/2013 από: http://users.uom.gr/~drits/lessons/Lesson_12_eidika.pdf
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Πίνακας 9.1.1: Σχέσεις αιτιότητας.

Από τον παραπάνω πίνακα καταλαβαίνουμε τις σχέσεις αιτιότητας που
υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Έτσι προκύπτει ότι η ζήτηση
χρήματος(m2) έχει αδύναμη αιτιατή σχέση σε επίπεδο 10% με το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν ενώ έχει μέτρια αιτιατή σχέση σε επίπεδο 5% με το πληθωρισμό. Το
ακαθάριστο εθνικό προϊόν(gdp) έχει ισχυρή αιτιατή σχέση σε επίπεδο 1% με τη
ζήτηση χρήματος. Τέλος ο πληθωρισμός(cpi) έχει αδύναμη αιτιατή σχέση σε
επίπεδο 10% με το επιτόκιο. Οι σχέσεις αναπαριστούνται στο παρακάτω σχήμα.
Εικόνα 9.1.1: Σχέσεις αιτιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
10.1 Ανακεφαλαίωση
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να προσδιορίσει την ζήτηση
του χρήματος στην Ολλανδία, συναρτήσει του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του
πληθωρισμού και των εξαγωγών. Αυτή η σχέση θα εξεταστεί για το χρονικό
διάστημα 1981 έως 2011 και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ετήσια. Έτσι
αρχικά στο εμπειρικό κομμάτι της παρούσας εργασίας εφαρμόστηκε η ανάλυση
στασιμότητας εφαρμόζοντας τους ελέγχους Dickey-Fuller και Phillips-Perron, για
να ελέγξουμε αν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, καθώς επίσης και του επαυξημένου
ελέγχου των Dickey-Fuller(ADF/DF). Στην συνέχεια έγινε ο έλεγχος για την
ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών με τον έλεγχο των EngleGranger. Αφού βρέθηκε ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα, εξετάστηκε
και η βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα
διόρθωσης σφαλών(Error Correction Mechanism). Εφαρμόστηκε η μέθοδος των
Engle-Granger αλλά τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν είναι πιθανόν να μην είναι
αξιόπιστα λόγο του ότι με την μέθοδο αυτή εξετάζουμε τέσσερις μεταβλητές ενώ
είναι καταλληλότερη όταν έχουμε δύο μεταβλητές. Οπότε για αυτό το λόγο
χρησιμοποιήθηκε και η μεθοδολογία του Johansen και αν υπάρχει μακροχρόνια
σχέση. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger.
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10.2 Συμπεράσματα
Καθώς η εποχή μας περνάει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, στην εργασία
αυτή μελετήσαμε την ζήτηση χρήματος στην Ολλανδία και κατά πόσο υπάρχει
μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση με τους άλλους παράγοντες( το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν, το πληθωρισμό και το επιτόκιο) που την επηρεάζουν, με την
μέθοδο της συνολοκλήρωσης. Η περίοδος που μελετήθηκε ήταν από το χρονικό
διάστημα 1980-2011 χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία.
Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων, καταλήξαμε στο υπόδειγμα: GDPt= (-) 254.4474 + 0.001557M2t + (-)
0.002642M2t-1 + 8.393709CPIt + 4.495561Rt .Για να καταλήξουμε στην τελική
μορφή

του

υποδείγματος,

με

την

μέθοδο

των

ελαχίστων

τετραγώνων

πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι όπου εξετάστηκε η εξειδίκευση, η
κανονικότητα, η ετεροσκεδαστικότητα, η αυτοσυσχέτιση, η προβλεψιμότητα αλλά
και η προβλεπτική αποτυχία.
Αρχικά εξετάστηκε η στασιμότητα των χρονικών σειρών. Από την ανάλυση
των διαγραμμάτων των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης παρατηρήσαμε ότι οι
μεταβλητές του υποδείγματος δεν είναι στάσιμες. Επίσης με τους απλούς
επαυξημένους ελέγχους Dickey-Fuller και Phillips Perron καταλήξαμε στα ίδια
συμπεράσματα ενώ όταν πήραμε τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών επετεύχθηκε
η στασιμότητα. Άρα οι μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης.
Από τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης μέσω του ελέγχου Engle-Granger για
τη στασιμότητα των καταλοίπων των μεταβλητών αποδείχτηκε ότι υπάρχει σχέση
συνολοκλήρωσης, επομένως και μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
Επιπλέον η μακροχρόνια σχέση εκτιμήθηκε και με την τεχνική της πιθανοφάνειας
του

Johansen

η

οποία

στηρίζεται

στα
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υποδείγματα(VAR υποδείγματα). Ο έλεγχος αυτός με τη βοήθεια του ίχνους και της
μέγιστης ιδιοτιμής, μας οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα στο αν υπάρχει
μακροχρόνια σχέση και προσδιορίζει το μέγιστο αριθμό των σχέσεων
συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος. Έτσι από
αυτήν προέκυψε ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα που δηλώνει την μακροχρόνια
σχέση των μεταβλητών.
Στην συνέχεια για την βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας χρησιμοποιήθηκε το
υπόδειγμα διόρθωσης λαθών(ECM= Error Correction Model) από το οποίο
προέκυψε ότι είναι σε βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας οι μεταβλητές της ζήτησης
χρήματος και του πληθωρισμού.
Τέλος κάνοντας τον έλεγχο της αιτιότητας κατά Granger προέκυψε ότι
έχουμε δύο μονόδρομες αιτιακές σχέσεις και μια αμφίδρομη αιτιακή σχέση.
Συγκεκριμένα η ζήτηση χρήματος έχει αδύναμη αιτιατή σχέση με το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν και μέτρια αιτιατή σχέση με το πληθωρισμό. Το ακαθάριστο εθνικό
προϊόν έχει ισχυρή αιτιατή σχέση με τη ζήτηση χρήματος και τέλος ο πληθωρισμός
έχει αδύναμη αιτιατή σχέση με το επιτόκιο. Συνολικά έχουμε τέσσερις σχέσεις
αιτιότητας.

78

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΛΕΣΓΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

10.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η μελέτη της ζήτησης
χρήματος σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το πληθωρισμό και το
επιτόκιο, με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης. Ωστόσο θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί περαιτέρω μελέτη και λαμβάνοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στην
παγκόσμια οικονομία, να γίνει μια εμπειρική έρευνα των συγκεκριμένων
μεταβλητών για την Ολλανδία και σε μια άλλη χώρα, συγκρίνοντας τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις δυο χώρες και παρατηρώντας τις πορείες
τους πριν και μετά την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα η προσθήκη μιας επιπλέον
μεταβλητής όπως για παράδειγμα οι επενδύσεις, θα έδιναν περισσότερες χρήσιμες
πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας.
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