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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ο ηπραίνο πεξίπαηνο (Random Walk) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βξίζθεη πιήζνο 

εθαξκνγψλ ζρεδφλ ζε φια ηα πεδία ηεο επηζηήκεο. εκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ έρεη 

δείμεη φηη πνιιέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζπκπεξηθέξνληαη 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ κε πεξηπιάλεζε (Random Walk 

With Drift). Ζ εξγαζία απηή ζέηεη ζαλ θχξην ζηφρν ηεο ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ηεο ππφζεζεηο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ γηα ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε γηα 

ηηο νηθνλνκίεο ηεο Διιάδαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο.  

Ζ θχζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλάισζεο απνηειεί 

νπσζδήπνηε νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζσζηή θαη κε εκπεηξηθή βάζε θαηεχζπλζε 

ηεο αληηθπθιηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη 

έρνληαο ζθνπφ ηνλ νξηζκφ θαη ηε κειέηε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη. 

H παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο κε ηε ρξήζε ρξνλνζεηξψλ, δηφηη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη ε κνληεινπνίεζε θαη ε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. ηα ππνδείγκαηα απηά ε ηξέρνπζα ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο 

κεηαβνιήο, εθθξάδεηαη σο ε ζπλάξηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ήηαλ ξαγδαία ε αλάπηπμε ηέηνησλ ππνδεηγκάησλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ ηερληθψλ αλαιχζεσλ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ έδσζε λέα 

δηάζηαζε ζην πξφβιεκα ηεο αλππφζηαηεο/ςεπδνχο παιηλδξφκεζεο. Ζ ζπλέπεηα ησλ 

εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ λα ππάξμεη κηα ζχλζεζε ηεο νηθνλνκεηξηθήο ζεσξίαο κε ηελ 

ηερληθή αλάιπζε ησλ ρξνλνιηγηθψλ απηψλ ζεηξψλ.  

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηε ζπλάξεζή ηεο, θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή 

ηεο. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ 

ζεηξψλ θζη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνβιέςεσλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ε εθαξκνγή δηάθνξσλ κνληέισλ κε ζθνπφ ηελ 

επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνβιέςεηο γηα ηελ 

θαηαλάισζε. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεγρψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Εηζαγωγή 

 

Απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ (Random Walk Model). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηιέγνληαη νηθνλνκηθά 

κεγέζε σο κεηαβιεηέο ζε κηα παιηλδξφκεζε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ππάξρεη ζρέζε, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηα ζρέζε δελ πθίζηαηαη. Γη΄απηφ ηνλ ιφγν είλαη απαξαίηεην, 

ζηελ δηελέξγεηα παιηλδξνκήζεσλ φπνπ επηιέγνληαη σο κεηαβιεηέο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο, λα πξνεγεζεί ν έιεγρνο εάλ νη κεηαβιεηέο απηέο αθνινπζνχλ ηπραίν 

πεξίπαην. Δάλ πξάγκαηη αθνινπζνχλ ηπραίν πεξίπαην ηφηε ε παιηλδξφκεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζα είλαη απνδεθηή κφλν εάλ νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, 

δειαδή πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο γξακκηθφο ζπλδηαζκφο απηψλ ν νπνίνο 

ζα παξάγεη ζηάζηκε ζεηξά. 

 

1.2 Η δνκή ηεο εξγαζίαο 

 

Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ζα καο δίλεη θάζε θνξά ηελ πιεξoθφξεζε γηα ηo 

θεθάιαην ζηo νπνίν βξηζθφκαζηε ζηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη πσο ζα επηηεπρζεί ν 

ζηφρoο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. ην δεδoκέλν ζεκείν βξηζθφκαζηε ζην Πξψην 

Κεθάιαην ζηελ εηζαγσγή θαη αθνινπζνχλ θαη ηα ππφινηπα θεθάιαηα. 

 

(Γιάγπαμμα 1.2) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 
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Αλαιπηηθφηεξα, ε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμήο,ζηo πξψην θεθάιαην 

γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα ηε δoκή θαη ηνλ ζθνπφ εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. ηε 

ζπλέρεηα, ζηo δεχηεξν θεθάιαην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

έλλνηαο ηεο θαηαλάισζεο γεληθφηεξα. ην δεχηεξν θεθάιαην επνκέλσο, γίλεηαη ε 

ζεσξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ κφληκνπ εηζνδήκαηνο/θχθινπ δσήο θαη παξάιιειν 

νξζνινγηθφ ζρεκαηηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ.  

ην ηξίην θεθάιαην , αθνινπζεί ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Σπραίνπ Πεξηπάηνπ «Random Walk». Αξρηθά δηεξεπλψληαη νη ζηνραζηηθέο ηδηφηεηεο 

ηεο ζεηξάο ηεο θαηά θεθαιή θαηαλαισηηθήο δαπάλεοθαη αθνινχζσο εμεηάδεηαη ν 

ξφινο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο.  

ην ηέηαξν θεθάιαην γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε απφ κειέηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θαηξνχο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη αμηφινγνπο 

ζπγγξαθείο. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζα παξαηεζεί κηα εκπεηξηθή κειέηε πεξίπησζεο 

ηεο ηδησηηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο γηα ηελ Διιάδα. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε 

έρνληαο ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε 

θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, ν νπνίνο έγηλε ζην E-VIEWS, φπνπ δηαηππψλνληαη θαη 

εθαξκφδνληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ ππνζέζεσλ. Ζ αλάιπζε δηεμάγεηαη γηα ηα έηε 

1995-2019 κε ηξηκεληαία δεδνκέλα. 

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηελ πνξεία απηή ζα θηάζνπκε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, ην 

έθην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ θαη έλα ηειηθφ 

ζρνιηαζκφ ηνπο θαη ζα εμεηάζνπκε αλ επηηεχρζε ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 – ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 
 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο θαηαλάισζεο 

γεληθφηεξα. Ο αλαγλψζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί ζχληνκα, γηα ην 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαηαλάισζεο, γηα ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θαηαλάισζεο, γηα ην πνηεο είλαη νη θχξηεο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηζνξξνπίαο θαη ηέινο αλαιχεηαη ε 

ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε. 

Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε φηη βξηζθφκαζηε 

ζην δεχηεξν θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαη πψο κέζα απφ ην πέξαζκα 

ησλ θεθαιαίσλ ζα πξνβνχκε ζηνλ ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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(Γιάγπαμμα 2) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 

 

2.1 Η ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηεο θαηαλάιωζεο 

 

Καηαλάισζε είλαη ε νηθoλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο θαη ςπρoινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ πνπ πξνβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Μέζα απφ ηελ θαηαλάισζε ην άηνκν 

νηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηoπ θαη ιακβάλεη ρξεζηκφηεηα απφ ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ κεγηζηνπoηείηαη έσο ην ζεκείν πνπ ην 

επηηξέπνπλ ην εηζφδεκά ηνπ αιιά θαη νη ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ηψκθνο 

2002). 

Ζ ζπκπεξηθoξά ηνπ θαηαλαισηή βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

ρξεζηκφηεηαο, ε νπνία απoξξέεη απφ ηελ ηθαλoπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν. Ζ 

ρξεζηκφηεηα (U) είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε αλζξψπνπ ε νπoία ηνπ 

πξνζδίδεη µηα απφιαπζε θαη ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ ηνλ πφλo θαη λα επηδεηνχλ ηελ 

επραξίζηεζε.Ο θαηαλαισηήο είλαη ηθαλoπνηεκέλoο φηαλ θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ. 

Οη αλάγθεο απηέο κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθέο ή πιαζκαηηθέο αιιά είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα απηφλ δηφηη θαιχπηoπλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

Ζ θαηαλάισζε απoηειείηαη απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη δηαηξείηαη ζε ηξεηο 

ππνθαηεγoξίεο νη νπνίεο είλαη: 

1. Με δηαξθή αγαζά, είλαη ηα αγαζά πνπ δηαξθoχλ γηα κηα ζχληoκε ρξνληθή πεξίoδν, 

φπσο ηα ηξφθηκα θαη ηα ξνχρα. 

2. Γηαξθή αγαζά, είλαη ηα αγαζά πoπ δηαξθνχλ γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίoδν, φπσο 

ηα απηνθίλεηα θαη νη ηειενξάζεηο. 
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3. Τπεξεζίεο, φπoπ πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία πoπ γίλεηαη γηα θαηαλαισηέο απφ ηα 

άηνκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο ηo θνχξεκα θαη νη επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο. 

Ζ θαηαλάισζε παίδεη απoθαζηζηηθφ ξφιo ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο, 

επνκέλσο είλαη ρξήζηκν λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθoξα. Πνιινί αμηφινγνη νηθoλνκνιφγνη έρνπλ θάλεη αλαθνξά 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Κάπνηεο απφ ηηο ππνζέζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη είλαη : 

 Ζ ζεσξία ηνπ Keynes είλαη φηη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ν βαζηθφο 

πξoζδηνξηζηηθφο παξάγoληαο ηεο θαηαλάισζεο (Friedman, M., 1957). Όκσο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ρψζν νηθνλνκνιφγo Kuznets, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ζχιιεμε παξαηήξεζε φηη ε ζπκπεξηθoξά ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη 

δηαθνξεηηθή (Kuznets, S., 1930). 

 Ζ ζεσξίαηoπ Fischer (2011) είλαη φηη ε θαηαλάισζε δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ παξφληoο θαη ηνπ κέιιoληνο (Koustas, Z., & Serletis, A., 1999). 

 Ζ ππφζεζε ηνπ Modigliani (1966) είλαη φηη oθαηαλαισηήο δχλαηαη λα θαηαλέκεη 

ηoεηζφδεκά ηνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. H ζεσξία απηή είλαη 

γλσζηή σο ‘’θχθινο δσήο, (CLH-Circle Life Hypothesis)’’. 

 Ζ ζεσξία ηνπ Friedman M. (1957) ζηεξίδεηαη ζηε δηάθξηζε ησλ δχν πεγψλ 

εηζoδήκαηνο ζε κφληκν θαη πξνζσξηλφ θαη ππνζέηεη φηη ε θαηαλάισζε 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην κφληκν εηζφδεκα. 

Σα είδε ηεο Καηαλάισζεο είλαη : 

 Ηδησηηθή Καηαλάισζε 

 Γεκφζηα Καηαλάισζε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε φπνπ έρεη 

δπν κνξθέο θαηαλάισζεο νη νπνίεο είλαη: 

1. Λεηηνπξγηθή δηάθξηζε: 

 

 Σξφθηκα - Πνηά – Καπλφο 

 Έλδπζε – Τπφδεζε 

 ηέγαζε - Θέξκαλζε – Φσηηζκφο 

 Δπηπιψζεηο - Οηθηαθφο Δμνπιηζκφο 

 Γαπάλεο πγείαο 

 Μεηαθνξέο – Δπηθνηλσλίεο 

 Αλαςπρή - Γηαζθέδαζε - Δθπαίδεπζε – Μφξθσζε 

 Λνηπά αγαζά θαη Τπεξεζίεο 

 

 

2. Γηάθξηζε θαηά είδνο αγαζνχ: 

 

 Γηαξθή αγαζά 

 Ζκηδηαξθή αγαζά 

 Με δηαξθή αγαζά 

 Τπεξεζίεο 
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2.2 Θδηωηηθή θαηαλάιωζε 

 

Ηδησηηθή θαηαλάισζε (Personal Consumption - PI) νξίδεηαη ε δαπάλε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηα λνηθoθπξηά ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Κάζε άηνκν αλάινγα κε ην 

εηζφδεκα πνπ δηαζέηεη ην θαηαλέκεη απηφ κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο. Με 

άιια ιφγηα ηδησηηθή θαηαλάισζε ζεσξείηαη ηo ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηoπνηνχλ oη θαηαλαισηέο θαη ηα λνηθνθπξηά γηα ηελ θαηαλαισηηθή αγoξά ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηo εζσηεξηθφ θαη ζηo εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ εγρψξηα 

ηδησηηθή θαηαλάισζε ζπλήζσο ρσξίδεηαη ζε δπo θαηεγνξίεο, ζηε ιεηηνπξγηθή 

δηάθξηζε, ζηελ oπνία αλήθνπλ κεξηθά απφ απηά φπσο, ηα ηξφθηκα, ε έλδπζε, ε 

ζηέγαζε, ε ζέξκαλζε, oη δαπάλεο πγείαο, κεηαθoξέο, επηθνηλσλίεο, θαη ηελ δηάθξηζε 

θαηά είδνο αγαζνχ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηαξθή, ηα κε δηαξθή θαη ηα εκηδηαξθή 

αγαζά, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο. 

Oη δείθηεο θαηαλάισζεο ησλ λoηθνθπξηψλ είλαη ε αγoξαζηηθή δχλακε πνπ 

θαηέρνπλ ηα λoηθνθπξηά ζε θάζε κέινο θξάηoο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηoπο 

εζληθνχο ινγαξηαζκoχο, νη δαπάλεο ηειηθήο θαηαλάισζεο λνηθνθπξηψλ δειψλνπλ ηηο 

δαπάλεο πoπ πξαγκαηoπνηνχλ ηα ίδηα ηα λνηθνθπξηά γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. ε αληίζεζε, ε πξαγκαηηθή αηoκηθή θαηαλάισζε απoηειείηαη απφ ηα 

αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηα λoηθνθπξηά, αλεμαξηήησο απφ 

ην θαηά πφζν νη δαπάλεο γηα ηελ αγoξά απηψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πξαγκαηψλoληαη απφ ηα λνηθoθπξηά, ην θξάηoο, ή κε θεξδoζθνπηθά ηδξχκαηα. 

Ζ Πξνζσπηθή Καηαλάισζε είλαη ην θχξην κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο Διιάδαο. Απνηειεί πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ηεο εγρψξηαο ηειηθήο δαπάλεο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ είλαη ν πξσηαξρηθφο θηλεηήξαο πνπ νδεγεί ζηε κειινληηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ θαηαλάισζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη άηνκα πνπ δηακέλνπλ 

ζηε ρψξα, φπνπ είλαη εθείλα ηα πξφζσπα ηα νπνία βξίζθνληαη κε ηελ θπζηθή ηνπο 

παξνπζία ζηελ Διιάδα ή πνπ έρνπλ δηακείλεη ή αλακέλνπλ λα δηακείλνπλ ζηε ρψξα 

γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ρξφληα, θαη θαηνίθνπο ηεο πνπ ηαμηδεχνπλ ή πνπ εξγάδνληαη 

ζην εμσηεξηθφ γηα έλα έηνο ή ιηγφηεξν. 

 

2.3 Δεκόζηα θαηαλάιωζε 

 

Γεκφζηα θαηαλάισζε ή αιιηψο θαηαλάισζε ηνπ δεκoζίνπ θαιείηαη ην 

ζχλoινηεο αμίαο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγoξάδνληαη απφ 

ηε Γεληθή Κπβέξλεζε. Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο ηνπ δεκoζίνπ γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο δαπάλεο 

ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ αγoξά ζηξαηησηηθνχ 

εμoπιηζκνχ. 
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Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε δηαθξίλεηαη κε βάζε ηo είδνο ηεο δαπάλεο ζε κηζζoχο 

δεκoζίσλ ππαιιήισλ θη αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην θνξέα πνπ θάλεη ηε 

δαπάλε, αιιά δηαρσξίδεηαη θαη ζε Κπβέξλεζε, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ 

(ΝΠΓΓ), Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Ζ θαηαλάισζε ηoπ δεκνζίνπ 

εκπεξηέρεη ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο γηα ηελ δηνίθεζε, άκπλα, δηθαηνζχλε, πγεία θη 

πξφλνηα, εθπαίδεπζε θαη ιoηπή δξάζε. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε δεκφζηα θαηαλάισζε πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Με άιια ιφγηα νη δεκφζηεο 

δαπάλεο είλαη έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιψζεσο θαη έλα κέξoο 

ησλ δαπαλψλ ηεο ζπλoιηθήο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηoδεκφζην θνξέα. Γειαδή, ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαη ησλ 

αθαζάξηζησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ απoηειεί ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Γεκφζηεο 

δαπάλεο είλαη νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη δεκφζηεο επελδχζεηο, νη 

ζπληάμεηο, ηα επηδφκαηα αλεξγίαο θαη ινηπά. 

Δπηπξoζζέησο, ν φξoο δεκφζηεο δαπάλεο ή θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ 

δεκoζίνπ αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο πoπ θάλεη ην θξάηνο θαηνη ειεγρφκελoη απφ απηφ 

θνξείο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο θνηλσλίαο κε δεκφζηα αγαζά ή θαη γηα άιινπο 

ζθoπνχο. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηoπο είλαη φηη ζεσξoχληαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα κέζα δεκoζηoλνκηθήο πoιηηηθήο θαη βάζεη απηνχ κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη νηθνλoκηθνί ζηφρoη. Γηαθνξεηηθά ζα κπoξνχζακε λα 

ππoγξακκίζνπκε φηη σο δεκφζηεο δαπάλεο oξίδνληαη νη πιεξσκέο πoπ δηελεξγoχλ νη 

δεκφζηνη θνξείο κέζσ ηνπ πξνυπoινγηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε oξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Ζ ζεκαζία ηoπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο ζχγρξνλεο νηθoλνκίεο είλαη κεγάιε. ηελ 

Διιάδα νη δεκφζηεο δαπάλεο απμήζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηε κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν. πλεπψο, ν ιφγoο ησλ δαπαλψλ απηψλ πξoο ην ΑΔΠ λα μεπεξλά ηνλ 

αληίζηoηρν κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζία θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.). Ηδηαίηεξα, παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ απφ ηo 1960 έσο θαη ζήκεξα. Πηo ζπγθεθξηκέλα, απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ '80 θαη κεηά ην θξάηoο άζθεζε κηα έληνλα επεθηαηηθή πνιηηηθή, κε 

απoηέιεζκα νη δεκφζηεο δαπάλεο, ζαλ απφιπην κέγεζνο, λα απμεζνχλ 

ηαρχηαηα.Tέινο, κεηά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008 νη δεκφζηεο 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζεκείσζαλ απφηνκε πηψζε. 

 

2.4 H Τπόζεζε ηνπ Κύθινπ Ζωήο 

 

Οη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη λα δηαηεξνχλ έλα ζηαζεξφ επίπεδν θαηαλάισζεο 

αθφκε θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ Τπφζεζε ηνπ Κχθινπ 

Εσήο. Γηα απηφ θαη ζπεχδνπλ λα απνηακηεχνπλ θαηά ηνλ εξγάζηκν βίν ηνπο ηκήκα 

ησλ εηζνδεκάησλ απφ εξγαζία. Ζ παξνχζα θαη ε κέιινπζα θαηαλάισζε βαζίδνληαη 

ζην εηζφδεκα φιεο ηεο δσήο ηνπο. Οη πεγέο εηζνδεκάησλ πεξηιακβάλνπλ ην ηξέρνλ 

θαη ην κειινληηθφ εηζφδεκα απφ εξγαζία, θαη ηνλ πινχην, πνπ δεκενπξγνχληαη απφ 
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αμηφγξαθα θαη άιια κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αμία ησλ 

κεηνρψλ επηδξά ζηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή θαηαλάισζε.  

πλεπψο, ε Τπφζεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο ζπλδέεη ηνλ πινχην κε ηελ 

θαηαλάισζε θαη αθήλεη λα ελλνεζεί φηη κηα πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ηξέρνπζεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηκήκαηνο ηνπ πινχηνπ. Όκσο, θαηά ηνπο ζεκειησηέο ηεο Τπφζεζεο ηνπ Κχθινπ 

Εσήο ν αληίθηππνο ζα είλαη κηθξφο δηφηη ε κείσζε ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

θαηαλάισζε δηαρέεηαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο. 

 

2.5 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο  θαηαλάιωζεο 

 

Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θαηαλάισζεο είλαη: 

 Σν κφληκν εηζφδεκα, ην νπνίν είλαη ην κέζν καθξνρξφλην εηζφδεκα πνπ ηα 

άηνκαπξνζδνθνχλ λα θεξδίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ θαηαλάισζε 

εμαξηάηαη,θπξίσο, απφ ην κφληκν εηζφδεκα, παξά απφ ηoηξέρνλ (FriedmanM., 

1957). Σα άηνκα, κέζσηεο απoηακίεπζεο θαη ηνπ δαλεηζκχ, πεξηoξίδνπλ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηoπ εηζνδήκαηφο ηνπο,ζπλεπψο θαη ηεο θαηαλάισζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Yπφζεζε ηνπ θχθινπ δσήο F. Modigliani θαη A. Ando). 

 Ο πινχηoο ησλ λνηθνθπξηψλ, ν oπνίνο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ξεπζηψλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, πάγησλ πεξηoπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ρξεκαηνoηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θαηαλάισζε γηα θάζε 

δεδoκέλν επίπεδν δηαζέζηκoπ εηζνδήκαηνο. 

 Σν επηηφθηo, επεξεάδεη ηελ θαηαλoκή ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ 

απνηακίεπζεο θαη θαηαλάισζεο. Μηα άλνδνο (πηψζε) ηνπ επηηνθίνπ κεηψλεη 

(απμάλεη) ηελ θαηαλάισζε θαη απμάλεη (κεηψλεη) ηελ απνηακίεπζε, γηα θάζε 

επίπεδo δηαζέζηκoπ εηζoδήκαηνο. 

 

2.6 H Ελλνηνινγηθή εκαζία ηνπ Πξνζωπηθνύ 

Εηζνδήκαηνο 

 

Πξνζσπηθφ Δηζφδεκα (Personal Income - PI) είλαη ην εηζφδεκα ην νπνίν 

θεξδίδνπλ ηα λνηθνθπξηά θαη νη κε κεηνρηθέο επηρεηξήζεηο. Γηαθέξεη απφ ην Δζληθφ 

Δηζφδεκα (National Income - NI) δηφηη δελ πεξηιακβάλεη ηα αδηαλέκεηα θέξδε πνπ 

δελ έρνπλ δηαλείκεη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο κε κνξθή κεξηζκάησλ νη αλψλπκεο 

εηαηξίεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο θαη άκεζεο θξαηηθέο 

κεηαβηβάζεηο. Σν Δζληθφ εηζφδεκα, παξ’ φηη αληηπξνζσπεχεη ηηο ακνηβέο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο, δελ είλαη ίζν πξνο ην εηζφδεκα πνπ ιακβάλνπλ ηα 

άηνκα. Σν εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη δελ θζάλεη νιφθιεξν ζηα ρέξηα ησλ 



ελίδα | 16  
 

αηφκσλ.Έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο πιεξψλεηαη πξνο ην θξάηνο σο θφξνο 

εηζνδήκαηνο. Σα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ δηαλέκνληαη φια πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο, 

νχηε ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη πξνο ηνπο κεηφρνπο είλαη θαη’ αλάγθε ίζα πξνο 

ηα θέξδε. Αθφκε, ππάξρνπλ κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο 

ηδηψηεο, νη νπνίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζε παξαγσγή, αιιά απνηεινχλ εηζφδεκα ησλ 

αηφκσλ πνπ εηζπξάηηνπλ ηηο πιεξσκέο.  

Άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Πξνζσπηθφ Δηζφδεκα ηζνχηαη κε : 

 

                  

                                                             

                           

 

Σν πξνζσπηθφ εηζφδεκα είλαη εθείλν πνπ ηειηθά θζάλεη ζηα άηνκα, αιιά δελ 

είλαη δηαζέζηκν πξνο νπνηαδήπνηε ρξήζε. Δίλαη ην εηζφδεκα πνπ παίξλνπλ ηα  άηνκα 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή φρη ζηελ ηξέρνπζα παξαγσγή. Δπνκέλσο, 

είλαη ην εηζφδεκα πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα ή ηα λνηθνθπξηά κηαο ρψξαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ φιεο ηηο πεγέο. Σν εηζφδεκα, θαη ην πξνζσπηθφ θαη ην εζληθφ, 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε πνιιέο άιιεο κεηαβιεηεο θαη κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο 

απ’ απηέο ηηο κεηαβιεηέο είλαη ε Πξνζσπηθή Καηαλάισζε. 

 

2.7 πλάξηεζε θαηαλάιωζεο 

 

Σν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ιακβάλεηαη απφ ηελ εξγαζία ηoπο θαη απφ ην 

θεθάιαηoπoπ θαηέρνπλ θαη πιεξψλνπλ θφξνπο ζην θξάηνο. Σν εηζφδεκα απηφ 

απoθαζίδνπλ αλ ζα ην θαηαλαιψζνπλ ή αλ ζα ην απνηακηεχζνπλ εθφζνλ 

πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο. Σα εηζνδήκαηα ησλ λoηθνθπξηψλ είλαη ίζα κε ην 

παξαγφκελν πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο, ην Σ είλαη ν θφξoο πνπ πιεξψλνπλ ηα 

λνηθνθπξηά ζην θξάηoο, επνκέλσο, ην (Τ-Σ) νίδεηαη σο ηo δηαζέζηκν εηζφδεκα.Σα 

λνηθνθπξηά θαηαλέκoπλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο κεηαμχ θαηαλάισζεο θαη 

απoηακίεπζεο (Mankiw 2002). 

Ζ µειέηε πξνζδηνξηζµνχ ηνπ επηπέδνπ ηζoξξνπίαο ηνπ εηζoδήµαηνο 

ππνινγίδεηαηη ζηα πιαίζηα ελφο ηδηαίηεξα απινπζηεπµέλνπ ππνδείγµαηνο. 

Τπνζέηνπµε φηη έρνπµε µηα θιεηζηή oηθνλνµία ρσξίο θξαηηθφ ηoµέα. Απηφ ζεµαίλεη φηη 

ε νηθoλνµία δελ έρεη ζπλαιιαγέο µε ην εμσηεξηθφ θαη ηαπηφρξνλα δελ ππάξρνπλ 

δεµνζηνλνµηθά µεγέζε. πλεπψο, ζε µηα ηέηνηα νηθoλνµία δελ ζα ππάξρoπλ 

µεηαβιεηέο φπσο εμαγσγέο (Υ), εηζαγσγέο (Μ), θξαηηθέο δαπάλεο (G) θαη θνξoινγία 

(Σ). Δπίζεο, ζηελ αλάιπζε πoπ αθνινπζεί ζεσξνχµε φηη νη ηηµέο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ παξαµέλνπλ δηαρξoληθά ζηαζεξέο θαη, επνµέλσο, ην νλνµαζηηθφ ΑΔΠ ζα 

ζπµπίπηεη µε ην πξαγµαηηθφ ΑΔΠ. 
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H µαθξννηθνλνµηθή ηαπηφηεηα ηoπ εηζνδήµαηoο, βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

δαπάλεο, είλαη: 

                 (2.1) 

φπνπ Τ είλαη ηo εηζφδεµα ή πξαγµαηηθφ ΑΔΠ, C είλαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη Η 

είλαη ε αθαζάξηζηε επέλδπζε. Απφ ηελ εμίζσζε απηή θαίλεηαη φηη νη πξoζδηνξηζηηθνί 

παξάγoληεο ησλ C θαη I ζα δηαµνξθψλνπλ ηo επίπεδν ηνπ εηζνδήµαηνο. Δπηπιένλ, 

αλ απηφ ηo επίπεδo ηνπ Τ δελ παξνπζηάδεη ηάζεηο µεηαβνιήο βξαρπρξφληα, ζα 

απνηειεί ην επίπεδν ηζoξξνπίαο ηνπ εηζνδήµαηνο. 

Mεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ‘’Γεληθήο Θεσξίαο (General Theory)’’ ηνπ Κeyns 

(1936), ήηαλ γεληθά απoδεθηφ, ζχκθσλα κε ηoλ Friedman (1957) θαη ηoλ Branson 

(1972), φηη κηα βαζηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζρέζε είλαη απηή κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη 

θαηαλαισηηθψλ πξνζδνθηψλ. Απηή ε ζρέζε φξηζε ηελ ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο. Όζo 

ςειφηεξν είλαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηφζoπεξηζζφηεξε είλαη ε θαηαλάισζε. Ζ 

ππφζεζε πνπ γίλεηαη γηα ηελ ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο είλαη φηη ην επίπεδν ηεο 

θαηαλάισζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην επίπεδν ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο.  

Έηζη,                                                      

Ωο νξηαθή ξνπή ηεο θαηαλάισζεο (Marginal Propensity To Consume) 

νξίδεηαη ηo πνζφ θαηά ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ε θαηαλάισζε, φηαλ απμάλεηαη ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηά κία ρξεκαηηθή κνλάδα.  

Άξα,                                                  

 

σήμα 2.7 πλάξηεζε Καηαλάισζεο   

 

2.8 Εηζόδεκα Θζνξξνπίαο 

 

πλδπάδνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηζνδήµαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

πξαγµαηνπνηνχµελεο επέλδπζεο, ην πξαγµαηνπνηνχµελν εηζφδεµα ζα δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε:  

                       (2.2) 
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Απφ ηελ παξαπάλσ ηαπηφηεηαµπνξεί λα ζπλαρζεί φηη, αλ ππάξρεη 

αλεπηζχµεηε µεηαβνιή ησλ απνζεµάησλ, δειαδή ∆Ηs ≠ 0, ηφηε ζα ππάξρεη ηάζε 

µεηαβνιήο ηνπ εηζνδήµαηνο.  Με άιια ιφγηα, ην πξαγµαηνπνηνχµελν εηζφδεµα, φηαλ 

∆Ηs ≠ 0 δελ ζα είλαη εηζφδεµα ηζνξξνπίαο.  Πξάγµαηη, αλ ππάξρεη αλεπηζχµεηε 

ζπζζψξεπζε απνζεµάησλ (∆Ηs> 0), νη επηρεηξήζεηο ζα µεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο 

δηφηη δελ έρνπλ ιφγν λα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ πξντφλ ην νπνίν δελ µπνξνχλ λα 

δηαζέζνπλ θαη ζα πξέπεη λα απνζεµαηνπνηνχλ µε θφζηνο (απνζήθεπζε, πξνζηαζία 

θ.ιπ.).  πλεπψο, φηαλ ∆Ηs> 0, ζα ππάξρεη ηάζε µείσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ 

εηζνδήµαηνο Τ.  Αληίζηνηρα, αλ ππάξρεη ππεξβάιινπζα δήηεζε ζα πξνθχςεη 

αλεπηζχµεηε µείσζε ησλ απνζεµάησλ (∆Ηs< 0), αθνχ νη επηρεηξήζεηο ζα 

ρξεζηµνπνηήζνπλ ηα απνζέµαηά ηνπο γηα λα θαιχςνπλ ηελ απμεµέλε δήηεζε, µε 

απνηέιεζµα λα µεησζνχλ ηα απνζέµαηα θάησ απφ ην άξηζην επίπεδν.  Πξνθεηµέλνπ 

λα απνθαηαζηήζνπλ απηφ ην άξηζην επίπεδν απνζεµάησλ, νη επηρεηξήζεηο ζα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγήο ηνπο θαη, επνµέλσο, φηαλ ∆Ηs< 0, ζα ππάξρεη ηάζε 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εηζνδήµαηνο Τ.  Πξνθαλψο, δελ ζα ππάξρεη ηάζε 

µεηαβνιήο ηνπ εηζνδήµαηνο φηαλ δελ ππάξρεη αλεπηζχµεηε µεηαβνιή ζηα απνζέµαηα 

(∆Ηs = 0) θαη ε νηθνλνµία ζα βξίζθεηαη ζε µαθξννηθνλνµηθή ηζνξξνπία.  ∆ειαδή ην 

εηζφδεµα ηζνξξνπίαο ζα αληηζηνηρεί ζε ∆Ηs = 0 θαη ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε [Krugman 

θαη Wells (2013), Ληαλφο θαη Κπξίθνο (2008)]:  

           (2.3) 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε απνηειεί ηε ζπλζήθε µαθξννηθνλνµηθήο ηζνξξνπίαο θαη 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηζνδήµαηνο (2.1) γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ 

∆Ηs = 0. Ζ ζπλζήθε ηζνξξνπίαο θαη ην αληίζηνηρν επίπεδν ηζνξξνπίαο ηνπ 

εηζνδήµαηνο απεηθνλίδνληαη ζην ρήµα 2.8 ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο Κευλζηαλφο 

ζηαπξφο, αθνχ ζηεξίδεηαη ζηελ Κευλζηαλή ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο (ζρέζε 2.2).  

Απεηθνλίδεηαη ε γξαµµηθή ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο C θαη ε ζπλνιηθή επηζπµεηή 

δαπάλε C + Ip πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο (2.3).  Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ε επηζπµεηή επέλδπζε ζεσξείηαη σο έλα δεδνµέλν εμσγελέο µέγεζνο θαη 

γη’ απηφ ε γξαµµή ηεο επηζπµεηήο ζπλνιηθήο δαπάλεο (ή ζπλνιηθήο δήηεζεο) C + Ip 

απνηειεί µηα παξάιιειε µεηαηφπηζε ηεο γξαµµήο θαηαλάισζεο πξνο ηα πάλσ θαηά 

ην χςνο ηεο επηζπµεηήο επέλδπζεο Ηp.  ην δηάγξαµµα θαίλεηαη θαη ε γξαµµή ησλ 

45νθάζε ζεµείν ηεο νπνίαο απέρεη ηελ ίδηα απφζηαζε απφ ηνπο άμνλεο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο (2.3) ηθαλνπνηείηαη ζε επίπεδν 

εηζνδήµαηνο Τ*, δηφηη ε ζπλνιηθή επηζπµεηή δαπάλε (ή δήηεζε) C + Ip πνπ αληηζηνηρεί 

ζην εηζφδεµα απηφ είλαη αθξηβψο ίζε µε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή (ή πξνζθνξά) Τ*, 

αθνχ ζε εηζφδεµα Τ* δελ ππάξρεη αλεπηζχµεηε µεηαβνιή απνζεµάησλ (∆Ηs=0).  Ζ 

ηζφηεηα µεηαμχ ζπλνιηθήο επηζπµεηήο δήηεζεο θαη ζπλνιηθήο πξνζθνξάο, ζην 

επίπεδν εηζνδήµαηνο Τ*, πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ζεµείν Δ είλαη πάλσ 

ζηε γξαµµή ησλ 45ν θαη, επνµέλσο, ε θάζεηε απφζηαζε ΔΤ* πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζπλνιηθή επηζπµεηή δήηεζε είλαη ίζε µε ηελ νξηδφληηα απφζηαζε 0Τ* πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ή πξνζθνξά. Πξνζέμηε φηη, ζε αληίζεζε µε ηε ζπλζήθε 

ηζνξξνπίαο (2.3) πνπ ηζρχεη ζε έλα µφλν επίπεδν εηζνδήµαηνο, ε ηαπηφηεηα ηνπ 

εηζνδήµαηνο Τ ≡ C + I = C + Ip + ∆Ηs ηθαλνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν 

εηζνδήµαηνο, αθνχ ε ηαπηφηεηα απνδίδεη έλαλ νξηζµφ.   
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Γηα παξάδεηγµα, ζε εηζφδεµα Τ1 ε θάζεηε απφζηαζε ΑΤ1 είλαη ίζε µε ηε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά, δειαδή ηελ νξηδφληηα απφζηαζε 0Τ1, επεηδή ην ζεµείν Α είλαη 

πάλσ ζηε γξαµµή ησλ 450.  Όµσο, ζε επίπεδν εηζνδήµαηνο Τ1, ε επηζπµεηή δαπάλε 

C + Ip δίλεηαη απφ ηελ απφζηαζε ΒΤ1, δειαδή ππάξρεη ππεξβάιινπζα παξαγσγή 

(πξνζθνξά) ίζε µε ηελ απφζηαζε ΑΒ θαη αληίζηνηρε ζπζζψξεπζε απνζεµάησλ 

(∆Ηs>0).  πλεπψο, ζε επίπεδν εηζνδήµαηνο Τ1ε ηαπηφηεηα ηνπ εηζνδήµαηνο Τ ≡ C + 

Ip + ∆Is ηθαλνπνηείηαη, αιιά ην εηζφδεµα Τ1 δελ είλαη εηζφδεµα ηζνξξνπίαο, αθνχ ζα 

ππάξρεη αλεπηζχµεηε ζπζζψξεπζε απνζεµάησλ (∆Ηs>0) θαη, επνµέλσο, νη 

επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θίλεηξν λα µεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο.  Με άιια ιφγηα, ην 

επίπεδν παξαγσγήο Τ1 δελ µπνξεί λα δηαηεξεζεί δηαρξνληθά.  Αληίζηνηρα, ζε 

επίπεδν εηζνδήµαηνο Τ0 ζα ηζρχεη ε ηαπηφηεηα ηνπ εηζνδήµαηνο, αιιά δελ ζα έρνπµε 

ηζνξξνπία αθνχ ζα ππάξρεη ηάζε αχμεζεο ηνπ εηζνδήµαηνο. 

 

σήμα 2.8    Πξνζδηνξηακφο εηζνδήκαηνο ηζνξξνπίαο (Κευλζηαλφο ηαπξφο) 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 – ΣΤΦΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΣΟ 
 

Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε φηη βξηζθφκαζηε 

ζην ηξίην θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηνλ Σπραίν 

Πεξίπαην θαη πψο κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ θεθαιαίσλ ζα πξνβνχκε ζηνλ ζηφρν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.Γίλεηαη αλάιπζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη δίλεηαη ν 

νξηζκφο ηνπ Σπραίνπ Πεξηπάηνπ. 
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(Γιάγπαμμα 3) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 

 

3.1 Εηζαγωγή 

 

Ο ππνινγηζκφο πνζνηήησλ, φπσο νη πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

νξηζκέλσλ γεγνλφησλ ζε θαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ ρψξνπ ή/θαη ηνπ ρξφλνπ, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνινο θαη ρξνλνβφξνο κε κηα ληεηεξκηληζηηθή κέζνδν, 

δειαδή κε ρξήζε θαζνξηζκέλσλ εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην εμεηαδφκελν 

θαηλφκελν, νη νπνίεο ελδερνκέλσο δελ ππάξρνπλ ή είλαη αδχλαην λα εμαρζνχλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο κε ληεηεξκηληζηηθήο ή 

ζηνραζηηθήο (stochastic) κεζφδνπ. 

 

3.2 Θεωξία ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη νη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο πνπ παίξλεη κηα κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ, παξαηεξεκέλεο πάληα κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα (π.ρ. εκεξεζίσο, κεληαίσο 

θιπ.).  
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Μπνξνχκε λα γξάςνπκε κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά σο: 

{yt} φπνπ t = 0, 1, 2, … T 

Όηαλ ηα δεδνκέλα καο είλαη δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία έρνπκε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία κεηαβιεηέο θαη πξνζπαζνχκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κία απφ απηέο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ηηο ππφινηπεο σο 

αλεμάξηεηεο (εξκελεπηηθέο) κεηαβιεηέο. Πξνζπαζνχκε δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε 

πνιπκεηαβιεηά ππνδείγκαηα (multivariate).  

Αληίζεηα ζηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ε κεηαβιεηή καο είλαη κφλν κία, απηή πνπ 

ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. Πξνζπαζνχκε δειαδή λα δεκηνπξγήζνπκε κνλνκεηαβιεηά 

ππνδείγκαηα (univariate). Έλα θιαζζηθφ ππφδεηγκα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ είλαη ην 

ππφδεηγκα ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ (random walk). Απηφ εθθξάδεηαη σο:  

yt = yt-1 + εt, φπνπ εt ~ i.i.d. N(0,  ε
2)  

Δπίζεο φηαλ ην παξαπάλσ ππφδεηγκα έρεη ζηαζεξφ φξν ηφηε εθθξάδεηαη σο:  

yt= κ + yt-1+ εt, φπνπ εt ~ i.i.d. N(0,  ε
2) 

Tν ππφδεηγκα απηφ νλνκάδεηαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε (random 

walk with drift).  

ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα ην εt νλνκάδεηαη ιεπθφο ζφξπβνο (white noise) 

θαη ε δηαδηθαζία απηή ππνζέηεη φηη νη ηηκέο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζην ρξφλν θαλνληθά, 

ηπραία θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο (independently and identically distributed, i.i.d.). 

ζπγθεθξηκέλα νη ηξεηο ππνζέζεηο είλαη:  

1) Δ(εt) = 0  

2) E(εtεt-1) = cov(εtεt-1) = 0  

3) Var(εt) =  ε2 

Οη δπν πξψηεο ππνζέζεηο, ππνζέηνπλ φηη δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ θαη ε ηξίηε ππνζέηεη ππφ-ζπλζήθε νκνζθεδαζηηθφηεηα. 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα παξαπάλσ ππνδείγκαηα απνδέρνληαη απηνκάησο ην «δφγκα 

ηεο ζηαζεξφηεηαο». Σν δφγκα απηφ αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ κέζσλ θαη ησλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη ηελ κε εμάξηεζή ηνπο απφ ην ρξφλν. Γπζηπρψο ε εκπεηξηθή 

έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δελ 

ηθαλνπνηνχλ ην δφγκα ηεο ζηαζεξφηεηαο. Δπνκέλσο δελ ηζρχνπλ νη θιαζηθνί έιεγρνη, 

φπσο απηνί ηνπ t θαη ηνπ F, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο εθηηκήζεσο πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην δφγκα ηεο ζηαζεξφηεηαο, ή κε άιια ιφγηα πνπ 

ππνζέηνπλ, ρσξίο θακηά επηβεβαίσζε, φηη νη κεηαβιεηέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε κηα 

εθηίκεζε είλαη «ζηάζηκεο», κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζε παξαπιαλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Απηφ είλαη γλσζηφ σο ην πξφβιεκα ηεο «θαηλνκεληθήο 

παιηλδξνκήζεσο» (Κάηνο, 2004). Γηα απηφ αλαπηχρζεθαλ κέζνδνη πνπ εμεηάδνπλ ην 

παξαπάλσ πξφβιεκα, δειαδή ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Ζ ηάζε (Trend) κηαο ρξνληθήο ζεηξάο είλαη ε καθξνρξφληα κεηαβνιή (αχμεζε 

ή κείσζε) πνπ παξαηεξείηαη ζε κηα κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο 
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πεξηφδνπ. Ζ ηάζε απηή ελδέρεηαη λα είλαη γξακκηθή (απμαλφκελε ή κεησκέλε), κε 

γξακκηθή, ή θαη κεδεληθή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

 

3.3 Ύπαξμε Μνλαδηαίαο Ρίδαο (Stationarity - Unit 

Root Test) 

 

Αξρηθά γίλεηαη έλαο απιφο έιεγρνο Dickey – Fuller ψζηε λα θαλεί αλ ππάξρεη ηάζε 

ζηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Ζ πξψηε εξγαζία γηα ηε δνθηκή κνλαδηαίαο ξίδαο ζε 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο έγηλε απφ ηνπο Dickey θαη Fuller { Dickey-Fuller (1979), 

Fuller(1976)}. Ζ παιηλδξφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο 

είλαη : 

ΔYt=θΤt-1+ut-1 

θνπφο ηεο δνθηκήο είλαη λα δνθηκαζηεί ε κεδεληθή ππφζεζε φηη θ=1. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

|θ|=1 : Με χπαξμε ζηαζηκφηεηαο, άξα ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα 

|θ|<1 : Ύπαξμε ζηαζηκφηεηαο, άξα δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα. 

Δπνκέλσο, γηα |θ|=1 νη ππνζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςελ είλαη : 

H0 :  Ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο, άξα δελ είλαη ζηάζηκεο νη ζεηξέο. 

H1 : Αιιηψο νη ζεηξέο είλαη ζηάζηκεο. 

 

3.4 The Augmented Dickey - Fuller Test 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey - Fuller (ADF – The 

Augmented Dickey and Fuller) άξα ε παιηλδξφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

έιεγρν είλαη : 

ΓΤt = yΤt-1+i=1
p(ai * ΓΤt-1)+ut 

Ut : ιεπθφο ζφξπβνο 

πγθεθξηκέλα,ην ut ζα είρε απηνζπζρέηηζε αλ ππήξρε απηνζπζρέηηζε ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ΓYt ηεο παιηλδξφκεζεο. Ζ ιχζε είλαη ν επαπμεκέλνο έιεγρνο 

(Augment) φπνπ ρξεζηκνπνηεί p πζηεξήζεηο (lags) ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Οη 
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θξηηηθέο ηηκέο είλαη ίδηεο κε πξίλ ελψ ην πξφβιεκα πξνθχπηεη κε ηνλ βέιηηζην αξηζκφ 

πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Γηα ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ηψξα ζηνλ βέιηηζην αξηζκφ πζηεξήζεσλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ππάξρνπλ δπν ηξφπνη αληηκεηψπηζεο:  

1) Ζ ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε.  

2) Υξήζε Information Criteria  

 

3.5 Phillips - Perron Test 

 

Ο Phillips και o Perron ζχουν αναπτφξει μια πλθρζςτερθ κεωρία τθσ μοναδιαίασ ρίηασ.  Οι 

δοκιμζσ είναι παρόμοιεσ με τισ δοκιμζσ του Augmented Dickey Fuller, αλλά    

ενςωματώνουν μια αυτόματθ διόρκωςθ ςτθ διαδικαςία DF (DICKEY-FULLER) για να 

επιτρζπουν τθν αυτοςυςχζτιςθ ςτα κατάλοιπα.  Ο ζλεγχοσ ςυνικωσ δίνει τα ίδια 

αποτελζςματα με τον ζλεγχο ADF. 

yt = c + δt + a yt – 1 + e(t). 

 

3.6 Oξηζκόο ηνπ Σπραίoπ Πεξηπάηoπ (Random Walk) 

 

Έλαο ηπραίνο πεξίπαηνο, είλαη κηα καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε κηαο πνξείαο 

πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηελ εθηέιεζε δηαδνρηθψλ ηπραίσλ βεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εθαξκφδνληαη ζηελ επηζηήκε ησλ 

ππνινγηζηψλ, ζηε θπζηθή, ζηελ νηθνινγία, ζηελ νηθνλνκία θαη ζε κηα ζεηξά άιινπο 

ηνκείο, σο ζεκειηψδεο κνληέιν ηπραίσλ δηαδηθαζηψλ ζην ρξφλν. 

Ο φξνο ηπραίνο πεξίπαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Pearson ην 1905. Σν κνληέιν ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηελ 

θπζηθή γηα λα πεξηγξάςεη ηηο θηλήζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ (Brownian motion, Karatzas 

1998). Ζ πξψηε νηθνλνκηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ έγηλε απφ ηνλ Cowles (1933), ν 

νπνίνο παξνπζίαζε κηα εκπεηξηθή κειέηε πάλσ ζηηο επηινγέο κεηνρψλ ελφο κεγάινπ 

αξηζκνχ επελδπηψλ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο πνπ λα δείρλνπλ φηη θάπνηνο κπνξεί λα θεξδίζεη ζηελ αγνξά. Όηαλ θαηέζηε 

δπλαηή ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, αλαπηχρζεθαλ πεξηζζφηεξεο θαη πην ζχλζεηεο νηθνλνκηθέο 

εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ. Ο Kendall (1953) εμέηαζε ηηο ηζηνξηθέο ηηκέο 22 κεηνρψλ 

θαη εκπνξεπκάησλ, απφ ηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη δηαπίζησζε πσο παξνπζηάδνπλ 

ζρεδφλ κεδεληθή γξακκηθή ζπζρέηηζε. Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζηελ ζπλέρεηα θαη κηα ζεηξά επηζηεκφλσλ φπσο ν Working, ν Fama, ν Roberts, ν 

Alexander θ.α (Dimson and Mussavian, 1998). 
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3.7 Η ππόζεζε ηνπ Σπραίνπ Πεξηπάηνπ 

 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζ' απηή ηελ εξγαζία γηα ηε κειέηε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηχπσζε ελφο 

ειέγρνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπλζήθεο πξψηεο ηάμεσο, εμίζσζεο Euler, 

πνπ πεξηγξάθεη ηελ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θάησ απφ ην δηαρξνληθφ 

εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ. Ζ κεζνδνινγία απηή αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηνλ Hall 

(1978) θαη ζηνρεχεη ζην λα παξαθάκςεη ην πξφβιεκα πνπ δεκηνχξγεζε ε θξηηηθή ηνπ 

Lucas (1976) ζηα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα. πγθεθξηκέλα, ν Lucasζηελ γλσζηή 

θξηηηθή ηνπ ακθηζβήηεζε ηνλ δηαξζξσηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλάισζεο 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ακεηάβιεηνπ ησλ παξακέηξσλ ηεο, ζηηο παξεκβάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ελ γέλεη ησλ κεηαβνιψλ ζηελ νηθνλνκία. Οη ζπκβαηηθέο ηαθηηθέο δηαηχπσζεο θαη 

εθηίκεζεο γξακκηθψλ θαλφλσλ απνθάζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαηαλαισηηθή 

δαπάλε κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα πάζρνπλ αθξηβψο απφ απηφ ην πξφβιεκα. Ζ 

εμίζσζε Eulerδελ απνηειεί ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο, νχηε επηηπγράλεη ηελ εθηίκεζε 

ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Αιιά παξαθάκπηεη 

ην πξφβιεκα θαη νδεγεί ζε ειέγμηκεο ζπλέπεηεο ηεο ζεσξίαο. Γηα ην ππφδεηγκα ηνπ 

Hallγίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη πξνηηκήζεηο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ θαηαλαισηή 

παξηζηάλεηαη απφ κηα δηαρξνληθά δηαρσξίζηκε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο. 

 

3.8 Τπόδεηγκα ηνπ Σπραίνπ Πεξηπάηνπ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηξείο κνξθέο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη πσο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο κε ηνλ ηπραίν πεξίπαην. Απνηειεί κηα εηδηθή 

πεξίπησζε ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ ζρήκαηνο AR(1) γηα θ1=1. ηελ πεξίπησζε φπνπ 

κηα κεηαβιεηή yt αθνινπζεί ηελ ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ελφο ηπραίνπ πεξηπάηνπ, ηφηε 

ε κεηαβιεηή απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

            

Όπνπ :                       

                    

                   

ην ππφδεηγκα απηφ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη έλα ζηαζεξφ φξν δ νπφηε ζα 

πξνθχςεη ππφδεηγκα ηπραίνπ πεξηπάηνπ κε κεηαηφπηζε / πεξηπιάλεζε (random walk 

with drift). 

 

Άξα   :                  
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Όηαλ ε κεηαβιεηή     κεηαβάιιεηαη ζε Γ   έρνπκε ζηνραζηηθή ηάζε αλάινγα κε ην 

πξφζεκν ηεο κεηαηφπηζεο δ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Δπίζεο, εμεηάδεηαη θαη 

κηα ηξίηε κνξθή ηπραίνπ πεξηπάηνπ ε νπνία είλαη κε κεηαηφπηζε θαη κε ηάζε. 

Σν ππφδεηγκα απηφ είλαη : 

                 

Όπνπ t είλαη ν ρξφλνο σο κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαβιεηή     κεηαβάιιεηαη ζε Γ   έρνπκε ζηνραζηηθή ηάζε 

θαη πξνζδηνξηζηηθή ηάζε αλάινγα κε ην πξφζεκν ηεο κεηαηφπηζεο δ πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ. 

Ο απιφο ηπραίνο πεξίπαηνο ή ν ηπραίνο πεξίπαηνο κε κεηαηφπηζε (κε ή ρσξίο ηάζε) 

απνηειεί κηα κε ζηάζηκε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, 

αλαθνξηθά κε ηελ ναξάζηαζε ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ ζρήκαηνο AR(1), ν ηπραίνο 

πεξίπαηνο κε κεηαηφπηζε (ρσξίο ηάζε) ππνινγίδεηαη σο: 

   ∑        

 

   

 

Όηαλ επηζπκνχκε λα θάλνπκε πξφβιεςε γηα ην ππφδεηγκα ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, 

ηφηε ε παξαηήξεζε      (κειινληηθή παξαηήξεζε) εκθαλίδεηαη σο κηα ηηκή ηεο ππφ 

ζπλζήθε πηζαλφηεηαο θαηαλνκήο                  , ηεο πηζαλφηεηαο θαηαλνκήο ηεο 

     δεδνκέλνπ φηη νη ηπραίεο κεηαβιεηέο             έιαβαλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

          .  

Δπνκέλσο, ε πξφβιεςε γηα ηελ κειινληηθή πεξίνδν Σ+1 γίλεηαη σο εμήο : 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΉ ΑΝΆΛΤΗ 
 

Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε φηη βξηζθφκαζηε 

ζην ηέηαξην  θαηά ζεηξά θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλάιπζεαπφ εξγαζίεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά θαηξνχο θαη δείρλνπλ 

φηη αλ ν ζρεκαηηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη νξζνινγηθφο, ε 

απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ κφληκνπ εηζνδήκαηνο/θχθινπ δσήο, νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ζηνραζηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ ηχπνπ ‘’Random Walk’’. 
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(Γιάγπαμμα 4) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 

 

4.1 Αλαθνξέο από ηε βηβιηνγξαθία 

 

Ο R. Hall (1978) ζε κηα ζεκαληηθή εξγαζία ηνπ έδεημε φηη αλ ν ζρεκαηηζκφο 

ησλ πξνζδνθηψλ απφ ην θνηλφ είλαη νξζνινγηθφο, ε απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ 

κφληκνπ εηζνδήκαηνο/θχθινπ δσήο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηά θεθαιή 

θαηαλαισηηθή δαπάλε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία ηνπ ηχπνπ 

«Random Walk». Σν απνηέιεζκα απηφ ν Hall επηβεβαίσζε εκπεηξηθά γηα ηελ 

νηθνλνκία ησλ Ζ.Π.Α. βξίζθνληαο φηη ηφζν νη ηηκέο κε πζηέξεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο φζν θαη ηεο θαηαλάισζεο δελ βειηηψλνπλ ηελ πξφβιεςε ηεο θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζεο ηεο πεξηφδνπ t αλ ζηα δεδνκέλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε 

θαηαλάισζε ηεο πεξηφδνπ t-1. 

Σελ δεκνζίεπζε ηνπ Hall αθνινχζεζε κηα ζεηξά εκπεηξηθψλ εξγαζηψλ, πνιιέο 

δε θαη κε ζεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο, ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εξγαζίεο ησλ Sargent (1978), Bilson (1980), 

Flavin (1981), Muellbauer (1983), ησλ Hansen θαη Singleton (1983), θαζψο θαη ε 

ελδηαθέξνπζα επηζθφπεζε ηνπ Hall (1987). ηηο εξγαζίεο απηέο άιινηε 

επηβεβαηψζεθε ε ζεσξία, άιινηε δε απνξξίθζεθε ππέξ ηεο ππφζεζεο κηαο 

«ππεξβάιινπζαο επαηζζεζίαο» ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ηξέρνπζεο κεηαβνιέο ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Οη Ahn et al. (2001) αλαιχνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ειέγρνπ κνλαδηαίαο ξίδαο ηφζν 

αζπκπησηηθά φζν θαη γηα πεπεξαζκέλνπ κεγέζνπο δείγκαηα, φηαλ ηα ζθάικαηα 

ππαθνχνπλ ζε θάπνην ζηαζεξφ λφκν. Θεσξνχλ έλα αξηζκφ ηεζη ειέγρνπ (φπσο απηά 

ησλ Dickey Fuller θαη  Lagrange Multiplier) φηαλ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη έλαο ηπραίνο πεξίπαηνο ρσξίο πεξηπιάλεζε θαη ην ππφδεηγκα 
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παιηλδξφκεζεο αληηπξνζσπεχζεη πιήξσο ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ππφ 

εμέηαζε ζεηξάο.   

Οη Callegari et al. (2003) ζε κηα παξφκνηα αλάιπζε, ραξαθηεξίδνπλ σο 

πεξηνξηζκέλε ηφζν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εθηηκεηψλ ηεο κεζφδνπ ΟLS φζν θαη ηα 

θξηηήξηα ειέγρνπ Dickey-Fuller (DF) ππφ ην πξίζκα ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ βηβιηνγξαθία ησλ ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο 

(ηπραίνο πεξίπαηνο κε ή ρσξίο πεξηπιάλεζε θαη ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα 

παιηλδξφκεζεο, ρσξίο αηηηνθξαηηθή ζπληζηψζα (deterministic component) θαη κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε). Δπίζεο εξεπλνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηνπηθά πεπεξαζκέλεο 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ζπκπεξαίλνληαο φηη νη ζπλέπεηεο ιαλζαζκέλεο απφθαζεο 

πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρνπ DF ζαλ ηνζεκείν 

εθθίλεζεο απφ ηνλ ζηεξεφηππν θαζνξηζκφ ηεο πεπεξαζκέλεο δηαθχκαλζεο ηείλεη λα 

κεηψλεηαη θαζψο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηείλεη ζην άπεηξν.  

 Οη Leybourne θαη Newbold (1999) ρξεζηκνπνηψληαο απινχο ζεσξεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο επηβεβαηψλνπλ ηηο ελδείμεηο ησλ πξνζνκνηψζεσλ φηη νη πηζαλφηεηεο 

απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεοησλ ειέγρσλ Dickey Fuller θαη Phillips-Perron 

δηαθέξεη νπζηαζηηθάφηαλ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ππφ εμέηαζε ζεηξάο είλαη ην 

ζηάζηκν δεχηεξνπ βαζκνχ απηνπαιίλδξνκν ζρήκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Halkos 

θαη Kevork (2006), αμηνινγψληαο ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ κνλαδηαίαο 

ξίδαο, πξνηείλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απινχ ειέγρνπ DF κέζσ ηνπ ιφγνπ F 

θαζψο απηφο επηηπγράλεη α) πξαγκαηηθφ (actual) ζθάικα ηχπνπ I πνιχ θνληά ζην 

νλνκαζηηθφ (nominal) φηαλ ην πιεζπζκηαθφ ππφδεηγκα είλαηπξάγκαηη ηπραίνο 

πεξίπαηνο, θαη β) δχλακε θξηηεξίνπ (power of test) πνιχ θνληά ζηε κνλάδα γηα ηηκέο 

ηνπ γ ζην δηάζηεκα (-2,0), φηαλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη πνιχ κηθξφ.  

 Ο Sanchez (2003) αλαιχεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο 

κηαο εξκελεπηηθήο κεηαβιεηήο, ηα νπνία ππνζέηνπλ ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο 

θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφ εληνπηζκφ κηαο ηέηνηαο ξίδαο. Οη Dickey and Fuller (1979) 

ζηήξημαλ ηελ αλάιπζε ζηηο αζπκπησηηθέο ηδηφηεηεο ησλ εθηηκεηψλ OLS. εκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ειέγρσλ DF παξαηεξνχληαη φηαλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο κεζφδνποεθηίκεζεο φπσο απηέο ηεο Μεγίζηεο 

Πηζαλνθάλεηαο (Shin and Lee, 2000. Shin and Fuller, 1998), ησλ Γεληθεπκέλσλ 

Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ απαιιαγκέλσλ απφ ηελ ηάζε θάησ απφ κηα ζηαζεξή ηνπηθή 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Elliot et al., 1996. Xiao and Phillips, 1998) 

θαηηνπζηαζκηζκέλνπζπκκεηξηθνχεθηηκεηή (Park and Fuller, 1995, Fuller, 1996). Οη 

Hassler θαη Wolters (1994) ηζρπξίδνληαη φηη ν Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο DF (Augmented 

Dickey Fuller, ADF) ζπγθξηλφκελνο κε θιαζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο ράλεη ζεκαληηθή 

δχλακε φηαλ νη επαπμεκέλνη φξνη πξνζηίζεληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Krämer 

(1998) βξίζθεη φηη ν έιεγρνο ADF είλαη ζπλεπήο αλ ν βαζκφο ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ 

ζρήκαηνο  δελ ηείλεη ζην άπεηξν κε γξήγνξν ξπζκφ. Οη Bisaglia θαη Procidano (2002), 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo, επεμεγνχλ απηή ηελ αληίζεζε θαη 

βξίζθνπλ φηη ην ADF κε ηελ κέζνδν bootstrap ιεηηνπξγεί γεληθά θαιχηεξα απφ ην 

ζπλεζηζκέλν ADF αθφκα θαη φηαλ ε δχλακε θξηηεξίνπ ηνπ ειέγρνπ είλαη ηειείσο 

ρακειή, εηδηθά φηαλ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ππφ εμέηαζε ζεηξάο είλαη κηα κε 

ζηάζηκε θιαζκαηηθά νινθιεξψζηκε.   
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Ο Perron (1989) ηζρπξίδεηαη φηη ε απφδνζε ησλ ειέγρσλ ADF θαη PP δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή φηαλ ππάξρεη αζπλέρεηα ζηελ αηηηνθξαηηθή ζπλάξηεζε ηάζεο. Απηφο 

εμάγεη ηελ αζπκπησηηθή θαηαλνκή ηνπ θξηηεξίνπ ειέγρνπ εξκελεχνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ χπαξμε κηαο αζπλερνχο ηάζεο (broken trend). Ζ κέζνδνο ηνπ Perron 

έρεηδερζεί θξηηηθέο θαζψο ην ζεκείν αζπλέρεηαο βαζίδεηαη ζε κηα πξηλ ηνλ έιεγρν 

εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Υξεζηκνπνηψληαο αξρηθή (prior) πιεξνθφξεζε γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ 

αζπλέρεηαο, o Perron ππεξηνλίδεη ηελ πηζαλνθάλεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο γηα 

κηα αζπλερή ηάζε. Οη Zivot θαη Andrews (1992) αλέπηπμαλ κεζφδνπο γηα ελδνγελή 

εληνπηζκφ ελφο ζεκείνπ αζπλέρεηαο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν γηα κνλαδηαία ξίδα, φηαλ ε 

δηαδηθαζία έρεη αζπλερή ηάζε.  

Οη Perron θαη Vogelsang (1992) θαη Banerjee et al. (1992) κεηαμχ άιισλ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ειέγρνπο γηα ηπραίν πεξίπαην κε άγλσζηα ζεκεία αζπλέρεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηεο κεζφδνπο γηα εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ απηψλ. Γηα κηα 

πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη 

κεγξακκηθφηεηαο ζηηο απνδφζεηο κεηνρψλ ή θαη άιιεο κνξθήο δεδνκέλσλ, 

ζπληζηάηαη ζηνλ αλαγλψζηε λα ζπκβνπιεπζεί ηηο εξγαζίεο ησλ Kim θαη Kon (1999) 

θαη Bidarkota (2000). Ο Vogelsang θαη Perron (1998) ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo δηαπίζησζαλ φηη ε δχλακε θξηηεξίνπ ελφο ειέγρνπ 

κνλαδηαίαο ξίδαο κε αζπλέρεηα βξίζθεηαη κεηαμχ 60-90%, ην νπνίν δηάζηεκα είλαη 

κεγαιχηεξν ζπγθξηλφκελν κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ειέγρνπο ηπραίνπ πεξηπάηνπ 

ρσξίο αζπλέρεηα (Chaudhuri θαη Wu, 2003).  

Άιιν έλα κεηνλέθηεκα  ησλ ειέγρσλ ADF θαη PP είλαη φηη γηα ζρεηηθά κηθξά 

δείγκαηα έρνπλ πνιχ ρακειή δχλακε θξηηεξίνπ ελάληηα αξγψλ κεραληζκψλ 

επαλαθνξάο ζην κέζν επίπεδν ηεο ζεηξάο. Απηφ ππνλνεί φηη ε κε απφξξηςε ηεο 

κεδεληθή ππφζεζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηζρπξή απφδεημε ελάληηα ζηνλ 

κεραληζκφ επαλαθνξάο ζην κέζν (Chaudhuri θαη Wu, 2003). Οη Spilimbergo θαη 

Vambakidis (2003) κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ Monte Carlo έδεημαλ φηη ην πνζνζηφ 

απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ζηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5% είλαη θάησ απφ 6% φηαλ ε ελαιιαθηηθή ηνπ α, θ = 

0,96, είλαη αιεζηλή. ηελ ίδηα κειέηε, εξεπλάηαη ε ζηαζηκφηεηα ζηα ζηνηρεία κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο έιεγρνπ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Levin θαη Lin (1993) ζηα 

πιαίζηα ησλ δπλακηθψλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (panel data), θαη ζηνλ νπνίν ε 

κεδεληθή ππφζεζεαλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. Σέινο, Οη Spilimbergo 

θαη Vambakidis έρνπλ απνθιείζεη απφ ηα δπλακηθά δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία ηηο ρψξεο 

γηα ηηο νπνίεο ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη ήδε ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%.   

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 - ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε φηη βξηζθφκαζηε ζην 

πέκπην θεθάιαην  πνπ αθνξά ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο ηπραίνπ πεξηπάηνπ πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη πψο κέζα απφ ην πέξαζκα ησλ θεθαιαίσλ ζα κεηαβνχκε 

ζηνλ ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

(Γιάγπαμμα 5) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 

 

5.1 πιινγή Δεδνκέλωλ 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηεο κνξθήο ρξνλνζεηξψλ. Γηα ηελ 

επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη ηελ κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ E-views ην νπνίν καο πξνζθέξεη ηελ πνιπηέιεηα λα 

ζπιιέγνπκε, λα ππνινγίδνπκε θαη λα παξνπζηάδνπκε γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

ρξήζηκεο γηα ηελ επηρεηξεκαηνινγία, καο γξήγνξα θαη αμηφπηζηα. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ Federal Reserve Economic 

Data (FRED). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε έλα δείγκα ηξηκεληαίσλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1995, πξψην ηξίκελν, έσο ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2019. Οη ζεηξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 

ησλ κε δηαξθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απνηεινχλ ηα αληίζηνηρα εζληθνινγηζηηθά 

κεγέζε. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δηαηξέζεθαλ θάζε ρξνληά κε ηνλ αληίζηνηρν 

πιεζπζκφ ηεο θάζε ρψξαο. 
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5.2 Εκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Γηα ηελ Ειιάδα 

 

 
 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθάηεο κεηαβιεηήο ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Διιάδα: 

 

 Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 2.732, δειαδή είλαη ε κέζε 

θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα. 

 Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε είλαη 3.802 (ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009). 

 Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηαλάισζεο είλαη 1.350 θαη παξαηεξήζεθε ην πξψην ηξίκελν 

ηνπ 1995. 

 Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,41 δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε 2,44 δηάθνξε ηνπ 3. 

 Ζ θαηαλνκή καο απέρεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Πιαηχθπξηε θαηαλνκή, 2,44<3). 
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Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθάηεο κεηαβιεηήο ησλ ινγαξηζκηθψλ πξψησλ δηαθνξψλ 

ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Διιάδα:   

• Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 0,008, δειαδή είλαη ε κέζε ηηκή 

ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα.  

• Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,05 δηάθνξε ηνπ κεδελφο, σζηφζν αξθεηά θνληά ζην κεδέλ, 

θαη ε θχξησζε 1,8 δηάθνξε ηνπ 3. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ε θαηαλνκή 

καο παξνπζηάδεηαη αξθεηά πιαηχθπξηε, θαζψο 1,8<3. 

• Ζ θαηαλνκή απέρεη αθφκα απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ωζηφζν, απηφ δελ απνηειεί 

πξφβιεκα, θαζψο νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο φπσο ζα δείμνπκε κε ηνλ έιεγρν 

κνλαδηαίαο ξίδαο παξαθάησ, βγήθαλ ζηάζηκεο. 

 

Α) Γραφικι παράςταςθ των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για τθν Ελλάδα 

 

Β) Γραφικι παράςταςθ των πρώτων λογαρίκμων διαφορών των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για 

τθν Ελλάδα 
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5.2.1 Έλεγχοσ Μοναδιαίασ Ρίζασ ςτην Κατανάλωςη 

 

Με ηνλ έιεγρν ADF εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Ζ ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά απφιπηε ηηκή 

κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο (t-statistic < t-critical) ζε επίπεδν 1% (|-1,43|<|-4,05|), 

5% (|-1,43|<|-3,45|) θαη 10% (|-1,43|<|-3,15|). Ύζηεξα ζπγθξίλνπκε ηελ p-value κε ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (α = 5%) θαη ηζρχεη φηη p=0,8445 > α=0,05. Άξα, 

απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, επνκέλσο, ζε φια ηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα, ζεσξνχκε φηη έρεη 

κνλαδηαία ξίδα, δειαδή είλαη κε ζηάζηκε. Ζ κεηαβιεηή ηεο θαηαλάισζεο είλαη Η(1). 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ 

ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%, αιιά κηθξφηεξε αε 1%. 

Άξα, ε κεδεληθή ππφζεζε πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%.  Άξα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10% δελ 

απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. πλεπψο, νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο 

ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα ζεσξνχκε φηη δελ έρνπλ κνλαδηαία ξίδα, 

είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   
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Δπεηδή ν ADF έιεγρνο δελ εμήγαγε μεθάζαξν απνηέιεζκα ζηαζηκφηεηαο ζε 

φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο, πξνρσξάκε θαη ζηνλ Phillips-Perron έιεγρν κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ζηα ππφινηπα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Phillips-Perron εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία 

ξίδα, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Ζ ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά 

απφιπηε ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο (t-statistic < t-critical) ζε επίπεδν 1%, 5% 

θαη 10%. Ύζηεξα ζπγθξίλνπκε ηελ p-value κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (α = 5%) 

θαη ηζρχεη φηη p=0,8445 > α=0,05. Άξα, απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, 

επνκέλσο, ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλάισζεο ζηελ 

Διιάδα, ζεσξνχκε φηη έρεη κνλαδηαία ξίδα, δειαδή είλαη κε ζηάζηκε. Ζ κεηαβιεηή ηεο 

θαηαλάισζεο είλαη Η(1). 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ 

ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα, ε κεδεληθή ππφζεζε 

πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη. πλεπψο, νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα ζεσξνχκε φηη δελ έρνπλ 

κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   
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5.2.2 Έλεγχοσ Συχαίου Περιπάτου 

 

ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εμεηάζηεθαλ φια ηα πηζαλά 

ελδερφκελα ηεο ζεσξίαο κε βάζε ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο, θαζψο απηέο 

ήηαλ ζηάζηκεο.  

 

Α) Σςσαίορ Πεπίπαηορ (σωπίρ ηάζη και σωπίρ ζηαθεπό όπο / πεπιπλάνηζη) 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απηφ ην κνληέιν, απνηειεί έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο 

θαηαλάισζεο θαζψο καο δείρλεη φηη ε πξψηε ινγαξηζκηθή πζηέξεζε ηεο ηελ 

επεξεάδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο πζηέξεζεο πεξηγξάθεη θαηά 5,5%, 

ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο (δειαδή  ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηεο 

θαηαλάισζεο). Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ δπν κεηαβιεηψλ απηψλ , 

δειαδή ν ζπληειεζηήο -0,267 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη αξλεηηθφο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ησξηλή θαηαλάισζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ θαηαλάισζε ηεο 

πξνεγνχκελεο θνξάο.  

 

Β) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Σάζη (σωπίρ πεπιπλάνηζη) 
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Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξκελεχεηαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαηά 5,8% απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

αλεμάξηεησλ (ηάζεο θαη πξψηεο πζηέξεζεο). Ωζηφζν, ελψ ν εθηηκεηήο ηεο πξψηεο 

πζηέξεζεο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, δηφηη ε ζηαηηζηηθή t ε νπνία 

είλαη θαηά απφιπην 2,76 είλαη κεγαιχηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96, ν ζπληειεζηήο ηεο 

ρξνληθήο ηάζεο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο, θαζψο ε t ζηαηηζηηθή ηνπ είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή 1,96. Γειαδή, εθφζνλ 0,54<1,96, ε ππφζεζε πεξί ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εθηηκεηή ηεο ηάζεο απνξξίπηεηαη θαη ν εθηηκεηήο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παιηλδξφκεζεο, ην 

R2 απμήζεθε ζην 8,8%, δειαδή κεγαιχηεξν πιένλ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο καο θαη κηθξφηεξν είλαη ην 

αλεξκήλεπην κέξνο, ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν πξνεγνχκελσλ 

παιηλδξνκήζεσλ. Ωζηφζν, ν εθηηκεηήο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ παξνπζηάδεη t ζηαηηζηηθή 

ηηκή 1,84 κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. Δπνκέλσο, είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο. 

ε αληίζεζε, ν ζπληειεζηήο ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο πζηέξεζεο παξνπζηάδεη 

ζηαηηζηηθή ηηκή t θαηά απφιπηε ηηκή 3,03 κεγαιχηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. 

Δπνκέλσο, ζπλεπάγεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  
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Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη και Σάζη 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ην R2 δειαδή ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ή αιιηψο ην εξκελεπφκελν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο (ινγαξηζκηθήο πξψηεο 

δηαθνξάο) ηεο θαηαλάισζεο είλαη 13,59%. ε ζχγθξηζε κε ηηο ηέζζεξηο 

παιηλδξνκήζεηο ηπραίνπ πεξηπάηνπ πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηνπ  R2 ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο, απνηειεί ην θαιχηεξν απφ πιεπξάο 

εξκελείαο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, φινη νη εθηηκεηέο-ζπληειεζηέο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο νη t ζηαηηζηηθέο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο ηεο θξηηηθήο 

ηηκήο 1,96 (2,89>1,96 θαη |-3,46|>1,96 θαη |-2,27|>1,96). πγθεθξηκέλα, νη εθηηκεηέο 

ηεο πζηέξεζεο θαη ηεο ρξνληθήο ηάζεο βγήθαλ αξλεηηθνί πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αξλεηηθή ζρέζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ρξνληθήο ηάζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο (πξψηεο 

ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο) θαηαλάισζεο, επίζεο, ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πζηέξεζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ,φκσο, ε ηξέρνπζα 

θαηαλάισζε θαη ν ζηαζεξφο φξνο (πεξηπιάλεζε) ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, κε 

ζπληειεζηή 0,031.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΔΛΛΑΓΑ: ΔΠΗΛΔΥΘΔΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: «ΣΤΥΑΗΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ» 

 
 

 
D_CONS = 0.0312579430303 - 0.334129551576*D_CONS(-1) - 0.000423020989366*@TREND 
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5.3 Εκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Γηα ηελ Θζπαλία 

 

 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθάηεο κεηαβιεηήο ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ 

Ηζπαλία: 

 

 Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 131.668,8 , δειαδή είλαη ε κέζε 

θαηαλάισζε ζηελ Ηζπαλία. 

  Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε είλαη 180.204 (ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019). 

  Ζ ειάρηζηε ηηκήηεο θαηαλάισζεο είλαη 68.899 (ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1995). 

  Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,52 δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε: 1,84 δηάθνξε ηνπ 3. 

 Ζ θαηαλνκή καο απέρεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθάηεο κεηαβιεηήο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ 

ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Ηζπαλία:   

 Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 0,009811 , δειαδή είλαη ε κέζε 

ηηκή ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηζπαλία. 

  Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε είλαη 0,050 (ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2019). 

  Ζ ειάρηζηε ηηκή είλαη -0,021 (ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1995). 
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  Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,03, δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε 4,52 δηάθνξε ηνπ 3. 

 

Α) Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Ηζπαλία 

Πξνθαλήο ηάζε ζηελ κεηαβιεηή ηελ νπνία ζα ηελ απνδείμνπκε παξαθάησ κε ηελ 

εμέηαζε γηα χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο. 

 

Β) Γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πξψησλ ινγαξίζκσλ ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο γηα 

ηελ Ηζπαλία 

 

5.3.1 Έλεγχοσ Μοναδιαίασ Ρίζασ ςτην Κατανάλωςη τησ Ιςπανίασ 

 

Με ηνλ έιεγρν ADF εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Δθφζνλ, ε ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά απφιπηε 
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ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε 1%, 5% θαη 10% (|-1,69|<|-4,05| θαη |-1,69|<|-

3,45| θαη |-1,69|<|-3,15|), ηφηε ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη δεθηή θαη ε κεηαβιεηή καο 

είλαη κε ζηάζηκε, δειαδή έρεη κνλαδηαία ξίδα.  

 

 
 

Δμεηάδνληαο ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, ε t ζηαηηζηηθή είλαη κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο 

θξηηηθέο ηηκέο ζε θάζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, νπφηε ε κεδεληθή ππφζεζε πεξί 

κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη. πλεπψο νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο κεηαβνιέο δελ 

έρνπλ κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

παιηλδξφκεζε.  

 

 

 

Ο ADF έιεγρνο εμήγαγε μεθάζαξν απνηέιεζκα ζηαζηκφηεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο, αιιά γηα επηβεβαίσζε πξνρσξάκε θαη ζηνλ Phillips-Perron 

έιεγρν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε. 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Phillips-Perron εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία 

ξίδα, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Ζ ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά 

απφιπηε ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο (t-statistic < t-critical) ζε επίπεδν 1%, 5% 

θαη 10%. Ύζηεξα ζπγθξίλνπκε ηελ p-value κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (α = 5%) 

θαη ηζρχεη φηη p=0,7316 > α=0,05. Άξα, απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, 

επνκέλσο, ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλάισζεο ζηελ 
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Ηζπαλία, ζεσξνχκε φηη έρεη κνλαδηαία ξίδα, δειαδή είλαη κε ζηάζηκε. Ζ κεηαβιεηή 

ηεο θαηαλάισζεο είλαη Η(1). 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ 

ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα, ε κεδεληθή ππφζεζε 

πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη. πλεπψο, νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηζπαλία ζεσξνχκε φηη δελ έρνπλ 

κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   

 

 

 

5.3.2 Έλεγχοσ Συχαίου Περιπάτου για την Ιςπανία 

 

ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εμεηάζηεθαλ φια ηα πηζαλά 

ελδερφκελα ηεο ζεσξίαο κε βάζε ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο, θαζψο απηέο 

ήηαλ ζηάζηκεο.  
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Α) Σςσαίορ Πεπίπαηορ (σωπίρ ηάζη και σωπίρ ζηαθεπό όπο / πεπιπλάνηζη) 

 
 

Όπσο παξαηεξνχκε απηφ ην κνληέιν, δελ απνηειεί έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν 

ηεο θαηαλάισζεο θαζψο καο δίλεη αξλεηηθφ R2, αλ θαη ν ζπληειεζηήο ηεο πζηέξεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Β) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Σάζη (σωπίρ πεπιπλάνηζη) 

 
 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κε ηελ 

ρξνληθή πζηέξεζε θαη ηελ ρξνληθή ηάζε, αλ θαη ν ζπληειεζηήο ηεο πζηέξεζεο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ην R2 είλαη αξλεηηθφ θαη ην κνληέιν καο δελ είλαη έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο.  
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Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη  

 
 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παιηλδξφκεζεο, ην 

R2  αλήιζε ζην 10,44%, δειαδή ην 10,44% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο, 

εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ. Αλ θαη ην 10%  απνηειεί 

κηθξφ πνζνζηφ, δεδνκέλνπ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο καο θαη 

ηεο εμέηαζεο ηεο χπαξμεο κφλν ηπραίνπ πεξηπάηνπ, ρσξίο ηελ ρξήζεο άιισλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (φπσο ηνπ εηζνδήκαηνο), ε ηξίηε απηή παιηλδξφκεζε, 

απνηειεί απνδεθηφ κνληέιν θαη είλαη ε θαιχηεξε απφ ηηο ηξεηο πνπ έρνπκε δνθηκάζεη 

σο ηψξα. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπληειεζηέο θαη ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ 

θαη ηεο πζηέξεζεο  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο νη t ζηαηηζηηθέο ηνπο είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο.  

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη και Σάζη  
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Όπσο δηαθαίλεηαη ην R2 δειαδή ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ή αιιηψο ην εξκελεπφκελν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο (ινγαξηζκηθήο πξψηεο 

δηαθνξάο) ηεο θαηαλάισζεο είλαη 18,77%. χκθσλα κε φια ηα κνληέια πνπ έρνπκε 

πξναλαθέξεη γηα ηελ Ηζπαλία, ε ζπγθεθξηκέλε παιηλδξφκεζε, δηαζέηεη ην πςειφηεξν 

R2 δειαδή ην κεγαιχηεξν εξκελεπφκελν κέξνο, ζε πνζνζηφ 18%. Δπηπξφζζεηα, νη 

ζπληειεζηέο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ θαη ηεο ρξνληθήο ηάζεο παξνπζηάδνπλ t ζηαηηζηηθή 

κεγαιχηεξε απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ( νη νπνίεο είλαη πεξίπνπ 1.96). Απφ ηελ άιιε κεξηά 

θαη ν ζπληειεζηήο ηεο πζηέξεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο αιιά κφλν ζε δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 10%. Απφ ηηο ηέζζεξηο παιηλδξνκήζεηο ηπραίνπ πεξηπάηνπ ηηο νπνίεο 

ηξέμακε ε θαιχηεξε παιηλδξφκεζε είλαη φπσο θαη ζηελ Διιάδα ε πεξίπησζε φπνπ 

ππάξρεη ηπραίνο πεξίπαηνο κε ρξνληθή ηάζε  θαη πεξηπιάλεζε.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΗΠΑΝΗΑ : ΔΠΗΛΔΥΘΔΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: «ΣΤΥΑΗΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ» 

 

5.4 Εκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Γηα ηελ Ακεξηθή 

 

 
 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ 

Ακεξηθή: 

 

  Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 10.105,59 δειαδή είλαη ε κέζε 

θαηαλάισζε ζηελ Ακεξηθή. 

  Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε είλαη 13.353,12 (ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2019). 

 Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηαλάισζεο είλαη 6.822,519 θαη παξαηεξήζεθε ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 1995. 

  Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,15 δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε 2,16 δηάθνξε ηνπ 3. 

 
D_CONS_SPAIN = 0.01444 + 0.199439*D_CONS_SPAIN(-1) - 0.000132*@TREND 
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  Ζ θαηαλνκή καο απέρεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη φπσο θαίλεηαη απφ ην 

δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη αξθεηά πιαηχθπξηε. 

 

 

           Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο ησλ ινγαξηζκηθψλ πξψησλ 

δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Ακεξηθή:   

• Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 0,006, δειαδή είλαη ε κέζε ηηκή 

ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ακεξηθή.  

• Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,54 δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε 4,19 δηάθνξε ηνπ 3. 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ε θαηαλνκή απέρεη απφ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

• Ζ θαηαλνκή απέρεη αθφκα απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ωζηφζν, απηφ δελ απνηειεί 

πξφβιεκα, θαζψο νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο φπσο ζα δείμνπκε κε ηνλ έιεγρν 

κνλαδηαίαο ξίδαο παξαθάησ, βγήθαλ ζηάζηκεο. 

 

Α) Γραφικι παράςταςθ των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για τθν Αμερικι 
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Β) Γραφικι παράςταςθ των πρώτων λογαρίκμων των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για τθν 

Αμερικι 

 

5.4.1 Έλεγχοσ Μοναδιαίασ Ρίζασ ςτην Κατανάλωςη 

 

Με ηνλ έιεγρν απηφ εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Δθφζνλ, ε ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά απφιπηε 

ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε 1% (|-2,40|<|-4,05|), ζε 5% (|-2,40|<|-3,45|) θαη 

ζε 10% (|-2,40|<|-3,15|) ηφηε ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε κεηαβιεηήο ηεο 

θαηαλάισζεο ζηελ Ακεξηθή, ζεσξνχκε φηη έρεη κνλαδηαία ξίδα, δειαδή είλαη κε 

ζηάζηκε.  

 

  

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ηεο 

θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε ηηκή ζηεο 

ζηαηηζηηθήο t είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ζε 1%, 5% θαη 10%, άξα 

απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο. πλεπψο, νη 

πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ακεξηθή δελ είλαη ζηάζηκεο.  
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Δπεηδή ν ADF έιεγρνο δελ εμήγαγε μεθάζαξν απνηέιεζκα ζηαζηκφηεηαο ζε 

φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο, πξνρσξάκε θαη ζηνλ Phillips-Perron έιεγρν κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Phillips-Perron εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία 

ξίδα, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Ζ ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά 

απφιπηε ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο (t-statistic < t-critical) ζε επίπεδν 1%, 5% 

θαη 10%. Ύζηεξα ζπγθξίλνπκε ηελ p-value κε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α (α = 5%) 

θαη ηζρχεη φηη p=0,8208 > α=0,05. Άξα, απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ζ0, 

επνκέλσο, ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε κεηαβιεηή ηεο θαηαλάισζεο ζηελ 

Ακεξηθή, ζεσξνχκε φηη έρεη κνλαδηαία ξίδα, δειαδή είλαη κε ζηάζηκε. Ζ κεηαβιεηή 

ηεο θαηαλάισζεο είλαη Η(1). 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ 

ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα, ε κεδεληθή ππφζεζε 

πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη. πλεπψο, νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ακεξηθή ζεσξνχκε φηη δελ έρνπλ 

κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   
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5.4.2 Έλεγχοσ Συχαίου Περιπάτου 

 

ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εμεηάζηεθαλ φια ηα πηζαλά 

ελδερφκελα ηεο ζεσξίαο κε βάζε ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο, θαζψο απηέο 

ήηαλ ζηάζηκεο.  

 

Α) Σςσαίορ Πεπίπαηορ (σωπίρ ηάζη και σωπίρ ζηαθεπό όπο / πεπιπλάνηζη) 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απηφ ην κνληέιν, απνηειεί έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηεο 

θαηαλάισζεο θαζψο καο δείρλεη φηη ε πξψηε ινγαξηζκηθή πζηέξεζε ηεο ηελ 

επεξεάδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο πζηέξεζεο πεξηγξάθεη θαηά 

12,3%, ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο (δειαδή  ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο 

δηαθνξάο ηεο θαηαλάισζεο). Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ απηψλ , δειαδή ν ζπληειεζηήο 0,844 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη 

ζεηηθφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ησξηλή θαηαλάισζε επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ 

θαηαλάισζε ηεο πξνεγνχκελεο θνξάο.  
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Β) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Σάζη (σωπίρ πεπιπλάνηζη) 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εξκελεχεηαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαηά 17,3% απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

αλεμάξηεησλ (ηάζεο θαη πξψηεο πζηέξεζεο). Δπηπιένλ, ν εθηηκεηήο ηεο πξψηεο 

πζηέξεζεο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ,δηφηη ε ζηαηηζηηθή t ε νπνία 

είλαη θαηά απφιπην 10,86 είλαη κεγαιχηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96, φπσο, θαη ν 

ζπληειεζηήο ηεο ρξνληθήο ηάζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, θαζψο ε t ζηαηηζηηθή 

ηνπ ε νπνία είλαη 2,40 είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θξηηηθή ηηκή 1,96. Δπνκέλσο, ε 

ππφζεζε πεξί ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εθηηκεηή δελ απνξξίπηεηαη θαη ν 

εθηηκεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παιηλδξφκεζεο, ην 

R2 απμήζεθε ζην 27,5%, δειαδή κεγαιχηεξν πιένλ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο καο θαη κηθξφηεξν είλαη ην 
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αλεξκήλεπην κέξνο, ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν πξνεγνχκελσλ 

παιηλδξνκήζεσλ. Ο εθηηκεηήο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ παξνπζηάδεη ηηκή 4,46 κεγαιχηεξε 

ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. Οκνίσο, ν ζπληειεζηήο ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο πζηέξεζεο 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ηηκή t θαηά απφιπηε ηηκή 6,00 κεγαιχηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 

1,96 πνπ ζπλεπάγεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη και Σάζη  

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ην R2 δειαδή ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ή αιιηψο ην εξκελεπφκελν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο (ινγαξηζκηθήο πξψηεο 

δηαθνξάο) ηεο θαηαλάισζεο είλαη 29,78%. ε ζχγθξηζε κε ηηο ηέζζεξηο 

παιηλδξνκήζεηο ηπραίνπ πεξηπάηνπ πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηνπ  R2 ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο, απνηειεί ην θαιχηεξν απφ πιεπξάο 

εξκελείαο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Ωζηφζν, δελ είλαη φινη νη εθηηκεηέο-

ζπληειεζηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαζψο νη t ζηαηηζηηθέο ηνπο δελ είλαη φιεο 

κεγαιχηεξεο ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96 (4,07>1,96 θαη 5,19>1,96 φκσο |-1,73|<1,96). 

πγθεθξηκέλα, ν εθηηκεηέο ηεο πζηέξεζεο βγήθε ζεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο πζηέξεζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Ο εθηηκεηήο 

ηεο ρξνληθήο ηάζεο βγήθε αξλεηηθφο, πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ρξνληθήο ηάζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο (πξψηεο ινγαξηζκηθήο 

δηαθνξάο) θαηαλάισζεο. Όκσο, ε αξλεηηθή απηή ζρέζε ηάζεο θαη θαηαλάισζεο 

είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ,φκσο, ε ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη ν 

ζηαζεξφο φξνο (πεξηπιάλεζε) ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, κε ζπληειεζηή 0,0049. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΑΜΔΡΗΚΖ : ΔΠΗΛΔΥΘΔΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: «ΣΤΥΑΗΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ» 

 
D_CONS_USA = 0.004938 + 0.473477*D_CONS(-1) – 0,0000269*@TREND 
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Αγλνψληαο ην R2 σο θξηηήξην επηινγήο, ην ηέηαξην κνληέιν δελ ζα ήηαλ 

απνδεθηφ θαζψο ν ηξίηνο εθηηκεηήο ηνπ (ηάζε) είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο. Έηζη 

αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε φηη επηιερζέλ κνληέιν ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε κειέηεο ηεο Ακεξηθήο κπνξεί λα είλαη θαη ην ηξίην κνληέιν ηνπ ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ κφλν κε πεξηπιάλεζε. 

 

 

5.5 Εκπεηξηθά Απνηειέζκαηα Γηα ηελ Θαπωλία 

 

 

 

Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ 

Ηαπσλία: 

 

  Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 279.574,2 δειαδή είλαη ε κέζε 

θαηαλάισζε ζηελ Ηαπσλία. 

  Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε είλαη 306.211,5 (ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014). 

 Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο θαηαλάισζεο είλαη 247.743,6 θαη παξαηεξήζεθε ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 1995. 

  Ζ αζπκκεηξία είλαη -0,31 δηάθνξε ηνπ κεδελφο θαη ε θχξησζε 1,89 δηάθνξε ηνπ 3. 

  Ζ θαηαλνκή καο απέρεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (Πιαηχθπξηε θηαλνκή θαζψο 

1,89<3). 

 

 
D_CONS_USA = 0.003245 + 0.524363*D_CONS_USA(-1)  
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           Πεξηγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ 

δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο γηα ηελ Ηαπσλία:   

• Ο κέζνο ηεο θαηαλνκήο (κέζε θαηαλάισζε) είλαη 0,002, δειαδή είλαη ε κέζε ηηκή 

ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηαπσλία.  

• Ζ αζπκκεηξία είλαη -2,33 δηάθνξε ηνπ κεδελφο, θαη ε θχξησζε 13,93 δηάθνξε ηνπ 

3. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, ε θαηαλνκή καο παξνπζηάδεηαη αξθεηά 

ιεπηφθπξηε θαζψο 13,93>3. 

• Ζ θαηαλνκή απέρεη απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ωζηφζν, απηφ δελ απνηειεί 

πξφβιεκα, θαζψο νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο φπσο ζα δείμνπκε κε ηνλ έιεγρν 

κνλαδηαίαο ξίδαο παξαθάησ, βγήθαλ ζηάζηκεο. 

 

 

Α) Γραφικι παράςταςθ των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για τθν Ιαπωνία 
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Β) Γραφικι παράςταςθ των πρώτων λογαρίκμων των τιμών τθσ κατανάλωςθσ για τθν 

Ιαπωνία 

 

5.5.1 Έλεγχοσ Μοναδιαίασ Ρίζασ ςτην Κατανάλωςη 

 

Με ηνλ έιεγρν απηφ εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Δθφζνλ, ε ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά απφιπηε 

ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (|-3,52|<|-4,05|) ελψ 

ζε 5% (|-3,52|>|-3,45|) θαη ζε 10% (|-3,52|>|-3,15|). Δπνκέλσο, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, γηα ηε κεηαβιεηήο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηαπσλία, ζεσξνχκε 

φηη ε κεδεληθή ππφζεζε πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί, 

άξα ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα θαη ε κεηαβιεηή καο είλαη κε ζηάζηκε. ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10% φκσο απνξξίπηεηαη ε Ζ0. 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ηεο 

θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ε ηηκή ζηεο 

ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ζε 1%, 5% θαη 10%, άξα ε 
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κεδεληθή ππφζεζε πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη. πλεπψο, νη 

πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηαπσλία είλαη ζηάζηκεο θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   

 

 

 

Δπεηδή ν ADF έιεγρνο δελ εμήγαγε μεθάζαξν απνηέιεζκα ζηαζηκφηεηαο ζε 

φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο, πξνρσξάκε θαη ζηνλ Phillips-Perron έιεγρν κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ζηα ππφινηπα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Phillips-Perron εμεηάδνπκε αλ ππάξρεη κνλαδηαία 

ξίδα, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηνπ ειέγρνπ ADF πνπ εμεηάζηεθε παξαπάλσ. 

 

 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ ίδην έιεγρν γηα ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ησλ 

ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο, παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο t είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. Άξα, ε κεδεληθή ππφζεζε 

πεξί χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο, απνξξίπηεηαη. πλεπψο, νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Ηαπσλία ζεσξνχκε φηη δελ έρνπλ 

κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε παιηλδξφκεζε.   
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5.5.2 Έλεγχοσ Συχαίου Περιπάτου 

 

ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ εμεηάζηεθαλ φια ηα πηζαλά 

ελδερφκελα ηεο ζεσξίαο κε βάζε ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο, θαζψο απηέο 

ήηαλ ζηάζηκεο.  

 

Α) Σςσαίορ Πεπίπαηορ (σωπίρ ηάζη και σωπίρ ζηαθεπό όπο / πεπιπλάνηζη) 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απηφ ην κνληέιν, δελ απνηειεί έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν 

ηεο θαηαλάισζεο θαζψο καο δίλεη αξλεηηθφ R2. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο ηεο 

πζηέξεζεο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο θαζψο ε ζηαηηζηηθή t ηνπ είλαη κφιηο 1,18 

κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. 
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Β) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Σάζη (σωπίρ πεπιπλάνηζη) 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κε ηελ 

ρξνληθή πζηέξεζε θαη ηελ ρξνληθή ηάζε, ην R2 είλαη αξλεηηθφ θαη ην κνληέιν καο δελ 

είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Δπηπξνζζέησο, θαλέλαο απφ 

ηνπο εθηηκεηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαζψο θαη νη δπν παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθή t κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. 

 

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη  

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παιηλδξφκεζεο, ην 

R2 είλαη 3,1%, δειαδή ην 3,1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο, εξκελεχεηαη 

απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ. Αλ θαη ην 3,1%  απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ, 

δεδνκέλνπ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ κνληέινπ παιηλδξφκεζεο καο θαη ηεο εμέηαζεο ηεο 

χπαξμεο κφλν ηπραίνπ πεξηπάηνπ, ρσξίο ηελ ρξήζεο άιισλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ (φπσο ηνπ εηζνδήκαηνο), ε ηξίηε απηή παιηλδξφκεζε, απνηειεί 

απνδεθηφ κνληέιν θαη είλαη ε θαιχηεξε απφ ηηο ηξεηο πνπ έρνπκε δνθηκάζεη σο ηψξα. 
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Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν εθηηκεηήο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ παξνπζηάδεη t 

ζηαηηζηηθή ηηκή 2,56 κεγαιχηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 1,96. Δπνκέλσο, είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. ε αληίζεζε, ν ζπληειεζηήο ηεο πξψηεο ινγαξηζκηθήο πζηέξεζεο 

παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθή ηηκή t θαηά απφιπηε ηηκή 1,76 κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο 

1,96 πνπ ζπλεπάγεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο.  

 

Γ) Σςσαίορ Πεπίπαηορ με Πεπιπλάνηζη και Σάζη  

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ην R2 , δειαδή ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε κεηαβιεηφηεηα 

ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο εξκελεχεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ή αιιηψο ην εξκελεπφκελν κέξνο ηεο ηξέρνπζαο (ινγαξηζκηθήο πξψηεο 

δηαθνξάο) ηεο θαηαλάισζεο είλαη 3,76%. ε ζχγθξηζε κε ηηο ηέζζεξηο 

παιηλδξνκήζεηο ηπραίνπ πεξηπάηνπ πνπ δνθηκάζηεθαλ θαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηνπ  R2 ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παιηλδξφκεζεο, απνηειεί ην θαιχηεξν απφ πιεπξάο 

εξκελείαο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, φινη νη εθηηκεηέο-ζπληειεζηέο 

είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνη θαζψο νη t ζηαηηζηηθέο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο ηεο θξηηηθήο 

ηηκήο 1,96 (1,92<1,96 θαη |-1,81|<1,96 θαη |-0,76|<1,96). πγθεθξηκέλα, νη εθηηκεηέο 

ηεο πζηέξεζεο θαη ηεο ρξνληθήο ηάζεο βγήθαλ αξλεηηθνί πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αξλεηηθή ζρέζε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ρξνληθήο ηάζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο (πξψηεο 

ινγαξηζκηθήο δηαθνξάο) θαηαλάισζεο θαη, επίζεο, ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο πζηέξεζεο θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη ν ζηαζεξφο φξνο (πεξηπιάλεζε) ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, κε 

ζπληειεζηή 0,0035. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΗΑΠΩΝΗΑ : ΔΠΗΛΔΥΘΔΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΝΣΔΛΟ: «ΣΤΥΑΗΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ» 

 
D_CONS_JAPAN = 0.003583 - 0.183971*D_CONS_JAPAN(-1) - 0.0000245*@TREND 
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Αγλνψληαο ην R2 σο θξηηήξην επηινγήο, ην ηέηαξην κνληέιν δελ ζα ήηαλ 

απνδεθηφ θαζψο φινη νη εθηηκεηέο ηνπ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνη. Έηζη αμηνζεκείσην 

είλαη λα αλαθέξνπκε φηη επηιερζέλ κνληέιν ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο 

ηεο Ηαπσλίαο κπνξεί λα είλαη θαη ην ηξίην κνληέιν ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ κφλν κε 

πεξηπιάλεζε. 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

6.1 Επίινγνο 

 

Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε φηη βξηζθφκαζηε 

ζην έθην θαη ηειεπηαίν  θεθάιαην  ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο φπνπ είλαη θαη ν 

ζηφρνο καο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε βηβηνγξαθηθή αλάιπζε αιιά θαη απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία, θαζψο 

θαη ν ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Γιάγπαμμα 5) (ρεδηάγξακκα δνκήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 

 
D_CONS_JAPAN = 0.002346 - 0.177568*D_CONS_JAPAN(-1)  

ΣΟΥΟ 
ΜΔΛΔΣΖ 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ 

ΑΝΑΛΖΖ 

ΣΤΥΑΗΟ 

ΠΔΡΗΠΑΣΟ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
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6.2 πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο 

 

Έρνληαο θάλεη αλάιπζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ, είλαη πιένλ αληηιεπηφ πσο ε δηαδηθαζία αλάιπζεο είλαη κία 

πνιχ αμηφπηζηε δηαδηθαζία θαζψο βαζίδεηαη ζε καζεκαηηθνχο ηχπνπο νη νπνίνη πνιχ 

ζσζηά εθαξκφδνληαη πάλσ ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα 

εμάγνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ 

ηηκψλ. Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πξφβιεςεο είλαη επδηάθξηην πσο δελ γίλεηαη λα 

πξνβιεθζνχλ ηα πάληα κε αθξίβεηα θαζψο ππάξρεη ε ηπραία ζπληζηψζα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εθαξκνγή δηάθνξσλ νηθνλνκεηξηθψλ 

ππνδεηγκάησλ απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, 

κε ζθνπφ ηε κνληεινπνίεζε θαη ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ησλ ηξηκεληαίσλ ηηκψλ 

ηεο θαηαλάισζεο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ δηεμήρζε θαη ε πξαθηηθή κειέηε φπνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ηα ππνδείγκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ άιινπο ζπγγξαθείο.  

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα εκπεηξηθή δηεξεχλζε ηεο ππφζεζεο ηνπ ηπραίνπ 

πεξηπάηνπ γηα ηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία. Όινη νη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλέθιηλαλ πξνο ηελ απφθαζε ηεο 

απνδνρήο ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ ηδησηηθή θαηαλάισζε γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηάζηκσλ ρξνλνζεηξψλ ζηηο πξψηεο 

ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηάζε ηεο είλαη ζηνραζηηθή. Ζ ηάζε απηή 

θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο δηαξζξσηηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ δηαρξνληθή 

δηάηαμε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ην θχξην ηκήκα 

ην θχξην ηκήκα ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ζεηξάο. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ππνδείγκαηα επηιέρζεθαλ κεηά 

απφ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ζεσξηηηθήο θαη ηεο εκπεηξθήο βηβιηνγξαθίαο. 

πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ (ηδησηηθή θαηαλάισζε) ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (ηάζε 

ή πεξηπιάλεζε, θαλελά απφ ηα δχν ή θαη ηα δχν). Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο 

κεηαβιεηήο, γηα ηελ θάζε ρψξα μερσξηζηά, βνεζνχλ ζηελ εξκελεία ηεο εμέιημήο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ κειέηε ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

Αξρηθά, παξαηίζεληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο 

θαη ησλ πξψησλ ινγαξηζκηθψλ δηαθνξψλ ησλ ηηκψλ, γηα ηελ θάζε ρψξα, γηα ηα έηε 

1995 έσο 2019, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ ππνδείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ν 

έιεγρνο γηα χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% 

έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη δελ ππάξρεη. Δθφζνλ, ε ζηαηηζηηθή t είλαη θαηά 

απφιπηε ηηκή κηθξφηεξε ηεο θξηηηθήο ηηκήο ζε φια ηα επίπεδα ε κεηαβιεηήο ηεο 

θαηαλάισζεο γηα ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο, ζεσξνχκε φηη έρεη κνλαδηαία ξίδα, δειαδή 

είλαη κε ζηάζηκε. Απφ ηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο ηεο θαηαλάισζεο ε t 

ζηαηηζηηθή είλαη κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο θξηηηθέο ηηκέο ζε θάζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο (1%, 5% θαη 10%),γηα φιεο ηηο ρψξεο, νπφηε ε κεδεληθή ππφζεζε 

πεξί κνλαδηαίαο ξίδαο απνξξίπηεηαη. πλεπψο νη πξψηεο ινγαξηζκηθέο κεηαβνιέο δελ 

έρνπλ κνλαδηαία ξίδα, είλαη ζηάζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

παιηλδξφκεζε.  
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Σέινο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη παιηλδξνκήζεηο ησλ ηηκψλ ηεο θαηαλάισζεο 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ ρσξίο ηάζε θαη ρσξίο ζηαζεξφ φξν / 

πεξηπιάλεζε, κε ηάζε θαη ρσξίο πεξηπιάλεζε, κε πεξηπιάλεζε θαη κε πεξηπιάλεζε 

θαη ηάζε. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κε βάζε ην θαιχηεξν R2, απφ 

πιεπξάο εξκελείαο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο είλαη: 

 Διιάδα: Δπηιερζέλ θαιχηεξν κνληέιν: «ΣΤΥΑΗΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ». 

 Ηζπαλία: Δπηιερζέλ θαιχηεξν κνληέιν: «ΣΤΥΑΗΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ». 

 Ακεξηθή: Δπηιερζέλ θαιχηεξν κνληέιν: «ΣΤΥΑΗΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ».  

Όκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο ν εθηηκεηήο ηεο ηάζεο είλαη 

ζηαηηζηηθά αζήκαληνο. Δπνκέλσο, επηιερζέλ κνληέιν γηα ηελ Ακεξηθή κπνξεί 

λα είλαη θαη ην ηξίην κνληέιν ηνπ «ΣΤΥΑΗΟΤ ΠΔΡΗΠΑΣΟΤ ΜΔ 

ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ». 

 Ηαπσλία: Δπηιερζέλ θαιχηεξν κνληέιν: «ΣΤΥΑΗΟ ΠΔΡΗΠΑΣΟ ΜΔ ΣΑΖ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ».  

Όκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο φινη νη εθηηκεηέο ηνπ κνληέινπ 

είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνη. Δπνκέλσο, επηιερζέλ κνληέιν γηα ηελ Ηαπσλία 

κπνξεί λα είλαη θαη ην ηξίην κνληέιν ηνπ «ΣΤΥΑΗΟΤ ΠΔΡΗΠΑΣΟΤ ΜΔ 

ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ». 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είρε ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε δχν αδχλακσλ νηθνλνκηψλ, φπσο είλαη ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Ηζπαλίαο, ζε ζχγθξηζε κε δχν ηζρπξέο νηθνλνκίεο, φπσο ε Ακεξηθή θαη ε Ηαπσλία, 

ψζηε λα αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ή φρη ηελ θαηαλάισζή ηνπ. Θα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί γηα κειινληηθή 

έξεπλα απφ άιινπο εξεπλεηέο νη νπνίνη ζέινπλ λα αλαιχζνπλ ζε βάζνο ηνλ έιεγρν 

ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ θαη γηαηί φρη λα θαηαθέξνπλ λα αλαιχζνπλ ηηο ρξνλνζεηξέο 

ηεο θαηαλάισζεο θαη κε άιιεο κεζφδνπο θαη κεηαβιεηέο. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζπκπέξαζκα απφ ηελ εξγαζία πεξηθιείεηαη ζην φηη ν ζηφρνο ηεο 

επεηεχρζε, επνκέλσο απφ δσ θαη ζην εμήο απνηειεί εξγαιείν έξεπλαο ζηα ρέξηα ησλ 

επφκελσλ. 
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