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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής ανάλυσης της 

κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-1995. Η 

μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση και συζήτηση των 

ελαστικοτήτων εισοδήματος και τιμών κατά Hicks και κατά Marshall για 

εφτά κατηγορίες τροφίμων: ψωμί και δημητριακά, κρέας, ψάρια, 

γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι και λίπη, φρούτα και λαχανικά και λοιπά 

τρόφιμα. Η προσέγγιση των ελαστικοτήτων γίνεται μέσω ενός πλήρους 

συστήματος εξισώσεων ζήτησης, του «Σχεδόν Ιδανικού Συστήματος 

Ζήτησης» (AIDS). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το στατικό υπόδειγμα 

AIDS των Deaton και Muellbauer (1980) και το δυναμικό υπόδειγμα AIDS 

εισαγωγής καταναλωτικών συνηθειών των Alessie και Kapteyn (1991). Και 

τα δύο υποδείγματα εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο SUR, ενώ το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης διορθώθηκε με τις εξής τρεις μεθόδους: (α) ενός κοινού 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης των Bemdt και Savin (1975), (β) ενός πλήρη 

πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης των Anderson και Blundell (1983) 

και (γ) ενός συμμετρικού πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης των 

Moschini και Μογο (1994).

Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προκύπτει ότι το στατικό υπόδειγμα 

δεν εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα από θεωρητικής άποψης, εφόσον 

παρατηρείται παραβίαση του νόμου της ζήτησης για το ψωμί και τα 

δημητριακά. Αντίθετα, το δυναμικό υπόδειγμα εμφανίζεται χρήσιμο για την 

ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα, αφού από το 

αρνητικό πρόσημο των ελαστικοτήτων τιμών κατά Marshall επαληθεύεται η 

αρνητική κλίση της καμπύλης ζήτησης. Η ζήτηση είναι ανελαστική για όλες 

τις κατηγορίες των τροφίμων. Τέλος, από τις εισοδηματικές ελαστικότητες 

προέκυψε ότι όλα τα αγαθά είναι κανονικά, ενώ το ψωμί και τα δημητριακά, 

το κρέας και τα φρούτα και λαχανικά συμπεριφέρονται ως αγαθά 

πολυτελείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σημαντικές μεταβολές, που παρατηρούνται στην εξέλιξη αλλά και 

στη διάρθρωση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, καθιστούν αναγκαία τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

νοικοκυριών με απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό των παραγόντων που τα 

οδηγούν στη μεταβολή των καταναλωτικών τους προτύπων. Τα διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές 

αφορούν την κατηγορία των τροφίμων, τόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

γενικές κατηγορίες αγαθών όσο και σε σχέση με την κατανομή των δαπανών 

ανάμεσα στα επιμέρους αγαθά που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των 

τροφίμων. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι μεταβολές αυτές οφείλονται 

στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά από τα εμπειρικά 

αποτελέσματα πρόσφατων μελετών (π.χ. Karagiannis και Velentzas, 1997) 

φαίνεται να οφείλονται και σε αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών.

Στα πλαίσια της μικροοικονομικής ανάλυσης, οι μεταβολές αυτές 

μπορούν να διερευνηθούν μέσω της θεωρίας του καταναλωτή και την 

οικονομετρική εκτίμηση των συναρτήσεων ζήτησης. Η οικονομετρική 

εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του '30 με 

την πρωτοποριακή δουλειά του Henry Schultz (1938) και συνεχίζεται 

αργότερα με την ανάλυση οικογενειακών προϋπολογισμών και την εκτίμηση 

καμπύλών Engel και εισοδηματικών ελαστικοτήτων από τον Stone (1954a) 

και τους Prais και Houthakker (1955). Από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 

ξεκινά μια σταδιακή μετακίνηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος προς τα 

συστήματα ζήτησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

ανάλυσης περισσοτέρων του ενός αγαθών. Η καθιέρωση της 

χρησιμοποίησης συστημάτων ζήτησης, αντί απλών εξισώσεων ζήτησης, 

είναι πλέον καθολική στις μέρες μας και βασίζεται σε τρεις διαφορετικές
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προσεγγίσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στη δεύτερη ενότητα του 

επομένου κεφαλαίου.

Απώτερος σκοπός της ανάλυσης των παραμέτρων της ζήτησης είναι η 

εξαγωγή ποσοτικών εκτιμήσεων για τις ελαστικότητες ημών και 

εισοδήματος (δαπάνης). Οι ελαστικότητες αυτές δείχνουν τις αντιδράσεις 

των νοικοκυριών (μεταβολές στην κατανάλωση συγκεκριμένων αγαθών και 

υπηρεσιών) σε ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών και του διαθέσιμου 

εισοδήματος. Οι ελαστικότητες, όμως, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον 

όσον αφορά την άσκηση πολιτικής (Rickertsen, 1998). Για παράδειγμα, η 

ζήτηση τροφίμων είναι σημαντικό στοιχείο για την άσκηση αγροτικής ή 

κοινωνικής πολιτικής στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες. Επίσης, η 

αγοραία ζήτηση έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τη μελλοντική πρόβλεψη της 

κατανάλωσης. Οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι έμποροι τροφίμων 

επιθυμούν να γνωρίζουν τις προβλέψεις για τη ζήτηση των τροφίμων, ώστε 

να μπορούν να σχεδιάζουν έγκαιρα την παραγωγή τους και τις πωλήσεις 

τους και σ’ αυτό οι ελαστικότητες παίζουν σημαντικό ρόλο.

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εμπειρική ανάλυση 

της κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-1995 με τη 

χρήση ενός στατικού και ενός δυναμικού υποδείγματος AIDS γραμμικής 

μορφής. Η δυναμική μορφή του AIDS αφορά τον τρόπο προσδιορισμού 

των καταναλωτικών συνηθειών των Alessie και Kapteyn (1991), ο οποίος 

αντιστοιχεί σ’ ένα υπόδειγμα μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών, 

βραχυχρόνιας μνήμης και απλής γραμμικής μορφής. Τα καταναλωτικά 

πρότυπα εισάγονται ως γραμμική συνάρτηση των σχετικών μεριδίων 

δαπανών της προηγούμενης περιόδου. Με δεδομένη τη μορφή των 

ελληνικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κατανάλωση τροφίμων, 

για τη μετατροπή του μη γραμμικού AIDS σε γραμμικό χρησιμοποιείται ο 

διορθωμένος δείκτης του Stone (“corrected” Stone index), όπως 

παρουσιάζεται από τον Moschini (1995).
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Το υπόδειγμα του AIDS αποτελεί το πιο δημοφιλές εμπειρικό 

υπόδειγμα για τη μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της ζήτησης, 

αφού διαθέτει πλεονεκτήματα που δεν συναντούμε ταυτόχρονα σε όλα τα 

άλλα συστήματα ζήτησης. To AIDS είναι το υπόδειγμα που κατά τα 

τελευταία 20 χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί στη μεγάλη πλειοψηφία των 

εφαρμοσμένων μελετών ζήτησης. Αυτό οφείλεται τόσο στις θεωρητικές του 

ιδιότητες που είναι συνεπείς με την οικονομική θεωρία του καταναλωτή, όσο 

και στο ότι δεν παρουσιάζει δυσκολίες κατά τις οικονομετρικές εκτιμήσεις, 

τουλάχιστον στη γραμμική του μορφή (linearized AIDS).

Ο υπολογισμός των ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος (δαπάνης) 

για την κατανάλωση τροφίμων, που προκύπτει από το εμπειρικό υπόδειγμα, 

αφορά τις δεσμευμένες (conditional) ελαστικότητες, καθώς η ανάλυση 

βασίζεται στην υπόθεση της ασθενούς διαχωρισιμότητας (weak separability) 

που επιτρέπει την εκτίμηση συνδεδεμένων συστημάτων ζήτησης για 

επιμέρους κατηγορίες αγαθών. Η υπόθεση της ασθενούς διαχωρισιμότητας 

είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη επιμέρους σταδίων στην 

κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε ότι σε 

μια πρώτη φάση ο αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κατανέμει το διαθέσιμο 

εισόδημά του σε κάποιες ευρύτερες κατηγορίες αγαθών, π.χ. τρόφιμα, 

καπνός-ποτά, ένδυση-υπόδηση, στέγαση-ύδρευση, μεταφορές-επικοινωνίες, 

κλπ. και στη συνέχεια αποφασίζει για την περαιτέρω κατανομή των δαπανών 

μεταξύ των αγαθών σε κάθε επιμέρους γενική κατηγορία αγαθών. Στα 

πλαίσια της παρούσας μελέτης, θεωρούμε ότι στην κατηγορία τρόφιμα 

ανήκουν τα επιμέρους αγαθά του ψωμιού-δημητριακών, κρέατος, ψαριών, 

γαλακτοκομικών προϊόντων, έλαια και λίπη, φρούτα και λαχανικά και λοιπά 

τρόφιμα.

1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια συνοπτική 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, που αφορά τις διάφορες προσεγγίσεις που 

υπάρχουν για την ανάπτυξη πλήρων συστημάτων ζήτησης, καθώς και μια
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επισκόπηση των προηγούμενων μελετών για την κατανάλωση τροφίμων 

στην Ελλάδα, οι οποίες βασίζονται στην εφαρμογή συστημάτων ζήτησης.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και το 

εμπειρικό υπόδειγμα, που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Στην 

πρώτη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου παρουσιάζεται το μη γραμμικό 

στατικό υπόδειγμα του AIDS και στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι 

διάφοροι τρόποι που το υπόδειγμα του AIDS μπορεί να μετασχηματιστεί σε 

γραμμικό, χρησιμοποιώντας κάποιους δείκτες τιμών καταναλωτή. Στη τρίτη 

ενότητα γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων μορφών 

προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών και στην τέταρτη ενότητα 

παρουσιάζεται η μορφή του δυναμικού γραμμικού υποδείγματος του AIDS 

που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία. Στην τελευταία ενότητα του 

τρίτου κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχέσεις υπολογισμού των 

ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος (δαπανών).

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα στατιστικά δεδομένα και 

ορίζονται οι μεταβλητές, που χρησιμοποιούνται για την οικονομετρική 

εκτίμηση του στατικού και του δυναμικού γραμμικού υποδείγματος του 

AIDS. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και 

καλύπτουν την περίοδο 1960-95. Στη δεύτερη ενότητα του τέταρτου 

κεφαλαίου παρουσιάζεται η οικονομετρική μέθοδος εκτίμησης των 

Φαινομενικά μη Συσχετιζόμενων Παλινδρομήσεων (Seemingly Unrelated 

Regressions, SUR), η οποία θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για την 

εκτίμηση συστημάτων ζήτησης, επειδή υπάρχουν περιορισμοί που 

διατρέχουν περισσότερο από μια εξισώσεις του συστήματος. Στην ενότητα 

αυτή παρουσιάζονται επίσης τρεις διαφορετικές μέθοδοι διόρθωσης του 

προβλήματος της αυτοσυσχέτισης (με ένα κοινό συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης για όλες τις εξισώσεις (one-parameter) των Bemdt και Savin 

(1975), με ένα πλήρες πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης (general) των 

Anderson και Blundell (1983) και με ένα συμμετρικό πίνακα 

αυτοσυσχέτισης (symmetric) των Moschini και Moro (1994)).

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αναλύονται στο 

πέμπτο κεφάλαιο. Σε κάθε υπόδειγμα ελέγχονται στατιστικά οι θεωρητικές
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ιδιότητες της ομογένειας και της συμμετρίας. Τα διάφορα υποδείγματα 

συγκρίνονται επίσης μεταξύ τους βάσει των αποτελεσμάτων που δίνουν για 

τις τιμές των ελαστικοτήτων ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks, των 

ελαστικοτήτων δαπάνης, καθώς και κάποιων στατιστικών κριτηρίων.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις που 

δίνονται στο έκτο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό, από τη μια μεριά παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

διάφορες προσεγγίσεις, που χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία για την 

ανάπτυξη πλήρων συστημάτων ζήτησης και από την άλλη τα αποτελέσματα 

των εμπειρικών μελετών, που αφορούν την ανάλυση της ζήτησης τροφίμων 

στην Ελλάδα και τα οποία βασίζονται σε συστήματα ζήτησης. Η επισκόπηση 

των διαφόρων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη πλήρων συστημάτων 

ζήτησης βοηθά στο να τοποθετήσουμε το υπόδειγμα του AIDS στην 

ευρύτερη βιβλιογραφία, που αφορά τα εμπειρικά συστήματα ζήτησης και να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις ιδιότητές του και τα πλεονεκτήματά του σε 

σχέση με τα υπόλοιπα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές 

εφαρμογές.

Από την άλλη πλευρά, η συγκριτική παρουσίαση των εμπειρικών 

μελετών, που αφορούν την ανάλυση τροφίμων στην Ελλάδα, αποτελεί μια 

βάση σύγκρισης με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Αποτελεί 

επίσης μια ένδειξη για (πιθανή) στατιστική βελτίωση του υποδείγματος του 

AIDS, όταν οι καταναλωτικές συνήθειες ενσωματώνονται με ένα θεωρητικά 

συνεπή τρόπο. Δεδομένου ότι η παρούσα μελέτη παρουσιάζει εμπειρικά 

αποτελέσματα που αφορούν τόσο το στατικό όσο και το δυναμικό υπόδειγμα 

του AIDS, τα αποτελέσματα αυτά είναι συγκρίσιμα, όσον αφορά 

τουλάχιστον τη βάση του υποδείγματος που χρησιμοποιείται, με τις 

περισσότερες από τις υπάρχουσες μελέτες.
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2.2. Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Barten (1977 και 1993) τρεις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή θεωρητικά 

συνεπών συστημάτων ζήτησης. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στην 

πρωταρχική θεώρηση του προβλήματος της κατανομής του διαθέσιμου 

εισοδήματος του καταναλωτή ανάμεσα στα διαθέσιμα προς κατανάλωση 

αγαθά. Αφετηρία της προσέγγισης αυτής αποτελεί ο καθορισμός μιας 

άμεσης συνάρτησης χρησιμότητας και στη συνέχεια, η εξαγωγή ενός 

θεωρητικά συνεπούς συστήματος ζήτησης, το οποίο βασίζεται στις συνθήκες 

πρώτης τάξης του προβλήματος της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής ξεκινούμε από τον 

καθορισμό μιας αύξουσας και ημι-κοίλης συνάρτησης χρησιμότητας, η 

οποία μεγιστοποιείται κάτω από τη συνθήκη του εισοδηματικού 

περιορισμού. Η λύση του συστήματος των εξισώσεων που αντιστοιχούν στις 

συνθήκες πρώτης τάξης προσδιορίζει τις (άριστες) ζητούμενες ποσότητες 

των αγαθών, για δεδομένες τιμές και διαθέσιμο εισόδημα. Επομένως, οι 

ζητούμενες ποσότητες είναι συναρτήσεις των ημών των αγαθών και του 

διαθέσιμου εισοδήματος, αποτελούν δηλαδή ένα σύστημα συναρτήσεων 

ζήτησης κατά Marshall.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το Γραμμικό Σύστημα Δαπανών 

(Linear Expenditure System), που αναπτύχθηκε από τον Stone (1954) και 

βασίζεται στην Stone-Geary συνάρτηση χρησιμότητας, καθώς και διάφορες 

παραλλαγές αυτού του συστήματος, όπως το Γενικευμένο Γραμμικό 

Σύστημα Δαπανών (Generalized Linear Expenditure System), που 

αναπτύχθηκε από τον Wales (1971) και το Εκτεταμένο Γραμμικό Σύστημα 

Δαπανών (Extended Linear Expenditure System) του Lluch (1973). Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης τα συστήματα ζήτησης που προκύπτουν 

από συναρτήσεις χρησιμότητας της μορφής Cobb-Douglas και CES 

(Constant Elasticity of Substitution), καθώς επίσης και το Άμεσο- 

Προσθεηκό-Λογαριθμικό (Direct Addilog) Σύστημα, που παρουσιάστηκε 

από τον Houthakker (1960).
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Τα μειονεκτήματα της πρώτης προσέγγισης εξαγωγής θεωρητικά 

συνεπών συστημάτων ζήτησης είναι δύο. Πρώτον, λόγω των πολύ 

περιοριστικών μορφών συναρτήσεων άμεσης χρησιμότητας που 

χρησιμοποιούν, καταλήγουν σε μη εύκαμπτες συναρτήσεις ζήτησης. Αυτό 

είναι κατά κάποιο τρόπο αναγκαίο, καθώς άμεση προϋπόθεση της 

προσέγγισης αυτής είναι να προκύπτει αναλυτική λύση για τις συναρτήσεις 

ζήτησης από τις συνθήκες πρώτης τάξης. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

περιορίζονται οι τιμές των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης σ’ ένα εκ των 

προτέρων γνωστό εύρος τιμών. Δεύτερον, όταν δεν συμβαίνει το παραπάνω, 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Γραμμικού Συστήματος Δαπανών, 

καταλήγουν σε συστήματα ζήτησης, τα οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν 

επειδή είναι μη γραμμικά ως προς τις παραμέτρους τους (Barten, 1993).

Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στη δυϊκή θεώρηση του οικονομικού 

προβλήματος του καταναλωτή. Αφετηρία της προσέγγισης αυτής μπορεί να 

είναι είτε μια έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας είτε η δυϊκή συνάρτηση 

δαπανών. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιούμε την ταυτότητα του Roy 

για την εξαγωγή του σχετικού συστήματος ζήτησης, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση χρησιμοποιούμε αντίστοιχα το λήμμα του Shephard. Και στις δύο 

περιπτώσεις, η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και η δυϊκή συνάρτηση 

δαπανών, αντίστοιχα, πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες ιδιότητες (βλέπε 

για παράδειγμα Βελέντζας και Καραγιάννης, 1997), ώστε να προκύπτει ένα 

θεωρητικά συνεπές σύστημα ζήτησης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, στην 

περίπτωση των έμμεσων συναρτήσεων ζήτησης καταλήγουμε κατευθείαν σ’ 

ένα σύστημα συναρτήσεων ζήτησης κατά Marshall, ενώ στην περίπτωση της 

δυϊκής συνάρτησης δαπανών καταλήγουμε σ’ ένα σύστημα συναρτήσεων 

ζήτησης κατά Hicks, το οποίο είναι συνάρτηση των ημών των αγαθών και 

ενός προκαθορισμένου επιπέδου χρησιμότητας. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσουμε στη συνέχεια την αντίστοιχη 

έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας, για να προκόψει το σύστημα 

συναρτήσεων ζήτησης κατά Marshall, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εμπειρικές εφαρμογές.

Από την προσέγγιση αυτή προκύπτουν τα υποδείγματα translog 

(Christensen, Jorgerson και Lau, 1975) και AIDS (Deaton και Muelbauer,
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1980), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εμπειρικές εφαρμογές της 

θεωρίας της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την translog 

έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και την ταυτότητα του Roy καταλήγουμε 

σ’ ένα σύστημα συναρτήσεων σχετικών δαπανών, το οποίο είναι μη 

γραμμικό ως προς τις παραμέτρους του, αλλά το οποίο δεν επιβάλλει 

κανέναν a priori περιορισμό, όσον αφορά τις εκτιμημένες τιμές των 

ελαστικοτήτων. Επιπλέον, διάφοροι περιορισμοί ως προς τις τιμές των 

παραμέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον στατιστικό έλεγχο 

περιοριστικών μορφών καταναλωτικών προτιμήσεων.

Συνδυάζοντας τη δυϊκή συνάρτηση δαπάνης σε λογαριθμική μορφή 

και τη PIGLOG έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας του Muellbauer (1975), οι 

Deaton και Muellbauer (1980) κατέληξαν σ’ ένα σύστημα συναρτήσεων 

σχετικών δαπανών, το οποίο ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθείται 

για τον «δείκτη τιμών καταναλωτή» μπορεί να είναι γραμμικό ή μη γραμμικό 

ως προς τις παραμέτρους του. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Σχεδόν Ιδανικό 

Σύστημα Ζήτησης (Almost Ideal Demand System, AIDS). Σύμφωνα με 

στοιχεία που παραθέτει ο Buse (1994), το AIDS είναι αυτό που κατά τα 

τελευταία 20 χρόνια έχει εφαρμοστεί στη μεγάλη πλειοψηφία των 

εφαρμοσμένων μελετών ζήτησης. Αυτό οφείλεται τόσο στις θεωρητικές του 

ιδιότητες, που είναι συνεπείς με την οικονομική θεωρία του καταναλωτή, 

όσο και στο ότι δεν παρουσιάζει δυσκολίες κατά τις οικονομετρικές 

εκτιμήσεις, τουλάχιστον στη γραμμική του μορφή (linearized AIDS).

Το βασικό πλεονέκτημα της δεύτερης προσέγγισης εξαγωγής θεωρητικά 

συνεπών συστημάτων ζήτησης είναι ότι βασίζεται σε εύκαμπτες 

συναρτησιακές μορφές για τις συναρτήσεις της έμμεσης χρησιμότητας ή της 

δυϊκής συνάρτησης δαπανών και επομένως, μπορεί να αναλύσει πολύ 

γενικές μορφές καταναλωτικών προτύπων, καθώς δεν επιβάλλουν κανέναν a 

priori περιορισμό στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Παρόλα αυτά, και 

στις δύο περιπτώσεις της translog και του AIDS που προαναφέραμε, η μη 

γραμμικότητα των υπό εκτίμηση συστημάτων αυξάνει τη δυσκολία των 

οικονομετρικών εκτιμήσεων. Για αυτό τον λόγο το γραμμικό AIDS 

χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις αντί του μη γραμμικού.
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Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται στη διαφορική θεώρηση των 

συστημάτων ζήτησης, που αναπτύχθηκε από τον Theil (1965). Η προσέγγιση 

αυτή καθορίζει τη συναρτησιακή μορφή των εξισώσεων ζήτησης και 

επιβάλει άμεσα τις επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιούν. Πιο 

συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το ολικό διαφορικό μιας γενικής συνάρτησης 

ζήτησης κατά Marshall και χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Slutsky με τη 

μορφή ελαστικοτήτων καθώς και το ολικό διαφορικό μιας γενικής έμμεσης 

συνάρτησης χρησιμότητας, προκύπτει ένα σύστημα διπλής λογαριθμικής 

μορφής για τις συναρτήσεις ζήτησης, όπου οι ελαστικότητες τιμών και 

δαπάνης αποτελούν τις υπό εκτίμηση παραμέτρους του συστήματος.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υποδείγματα του Rotterdam (Barten, 

1964 και Theil, 1965), το CBS που αναπτύχθηκε από τους Keller και van 

Driel (1985), το NBR, μια διαφορική μορφή του AIDS, καθώς και το 

γενικευμένο υπόδειγμα του Barten (1993) που περιέχει όλα τα παραπάνω 

υποδείγματα ως ειδικές περιπτώσεις. Τα παραπάνω υποδείγματα 

χρησιμοποιούν τις ίδιες εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές, αλλά 

διαφέρουν στο ότι τα οριακά μερίδια καταναλωτικής δαπάνης θεωρούνται 

σταθερά στα υποδείγματα Rotterdam και NBR, ενώ μεταβάλλονται στα 

υποδείγματα CBS και τη διαφορική μορφή του AIDS. Αντίθετα, οι 

παράμετροι των τιμών (δηλ. οι ελαστικότητες τιμών) θεωρούνται σταθερές 

στα υποδείγματα CBS και Rotterdam, ενώ μεταβάλλονται στις περιπτώσεις 

των υποδειγμάτων NBR και της διαφορικής μορφής του AIDS.

Το βασικότερο πλεονέκτημα της τρίτης προσέγγισης εξαγωγής 

θεωρητικά συνεπώς συστημάτων ζήτησης είναι ότι δεν υποθέτει κανενός 

είδους συναρτησιακή μορφή για την έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας, αλλά 

αντίθετα επιτρέπει την πιο γενική μορφή. Από την άλλη πλευρά, το 

βασικότερο μειονέκτημά της είναι ότι, ανάλογα με το υπόδειγμα που 

χρησιμοποιείται, περιορίζει τις τιμές είτε των ελαστικοτήτων τιμών ή των 

ελαστικοτήτων δαπάνης να είναι σταθερές και ανεξάρτητες των τιμών των 

αγαθών και της συνολικής δαπάνης.
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2.3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι διαθέσιμες μελέτες που αφορούν την ανάλυση ζήτησης τροφίμων 

στην Ελλάδα εμπίπτουν και στις τρεις προσεγγίσεις που προαναφέραμε. 

Συγκεκριμένα, οι Andrikopoulos, Brox και Georgakopoulos (1986) 

βασίζονται στην πρώτη προσέγγιση, οι Ρήγας (1987), Mergos και Donatos 

(1989), Karagiannis και Velentzas (1997) βασίζονται στη δεύτερη 

προσέγγιση και ο Ντεμούσης (1985) στην τρίτη προσέγγιση. Μια αναλυτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών δίνεται στη συνέχεια 

με χρονολογική σειρά.

Ο Ντεμούσης (1985) αναλύει την κατανάλωση τροφίμων κατά την 

περίοδο 1960-1984, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Rotterdam, το οποίο 

εκτιμήθηκε με τη μέθοδο SUR. Στη μελέτη γίνονται εκτιμήσεις 

ελαστικοτήτων εισοδήματος και τιμών για εφτά κατηγορίες τροφίμων: ψωμί- 

δημητριακά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, λίπη και λάδι, φρούτα 

και λαχανικά, ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα 

της μελέτης επιβεβαιώνουν τη θεωρητική πρόβλεψη ότι οι καμπύλες 

ζήτησης έχουν αρνητική κλίση και την εμπειρική παρατήρηση ότι η ζήτηση 

τροφίμων είναι ανελαστική ως προς τις τιμές και ως προς το εισόδημα. Τα 

προϊόντα υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας βρίσκονται στις κατηγορίες 

κρεάτων, ψαριών, φρούτων και λαχανικών.

Οι Andrikopoulos, Brox και Georgakopoulos (1986) μελετούν την 

κατανάλωση τροφίμων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1951-1983, 

χρησιμοποιώντας το Γενικευμένο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών (Generalized 

Linear Expenditure System) με καταναλωτικές συνήθειες που εισάγονται ως 

γραμμική συνάρτηση των ποσοτήτων κατανάλωσης της προηγούμενης 

περιόδου. Η κατηγορία των τροφίμων χωρίζεται σε δέκα υποκατηγορίες: 

ψωμί και δημητριακά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, 

λάδι και λίπη, φρούτα και λαχανικά, ζάχαρη, καφέ και λοιπά τρόφιμα, 

αλκοολούχα και μη-αλκοολούχα ποτά, καπνός και μη-αγροτικά προϊόντα.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης έδειξαν ότι: (α) τα 

καταναλωτικά πρότυπα επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, (β) οι
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εισοδηματικές ελαστικότητες είναι θετικές, και ειδικότερα τα μη-αγροτικά 

προϊόντα συμπεριφέρονται ως αγαθά πολυτελείας, (γ) οι ελαστικότητες 

τιμών κατά Marshall υποδηλώνουν μια ανελαστική ζήτηση για τα αγροτικά 

προϊόντα και (δ) οι ελαστικότητες ημών κατά Hicks είναι αρνηηκές, 

σύμφωνα με την οικονομική θεωρία και μικρότερες από τις ελασηκότητες 

κατά Marshall.

Ο Ρήγας (1987) μελετά τη ζήτηση οκτώ κατηγοριών τροφίμων στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1958-1984, χρησιμοποιώντας τη γραμμική μορφή 

του υποδείγματος AIDS βασισμένη στον δείκτη του Stone. Οι οκτώ 

κατηγορίες τροφίμων είναι: ψωμί και δημητριακά, κρέας, ψάρια,

γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι και λίπη, λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί και 

όσπρια, καφές, τσάι και κακάο, ζάχαρη, ζαχαρωτά και λοιπά τρόφιμα. Το 

υπόδειγμα εκημάται με τη μέθοδο OLS με τους περιορισμούς και χωρίς 

τους περιορισμούς της ομογένειας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τη μελέτη αυτή είναι: (α) η ελασηκότητα ζήτησης για ορισμένες κατηγορίες 

τροφίμων είναι αρνηηκή, ενώ για κάποιες άλλες θεηκή, γεγονός που 

σημαίνει παραβίαση του βασικού νόμου της ζήτησης και (β) το κρέας 

εμφανίζει την υψηλότερη εισοδημαηκή ελασηκότητα.

Οι Mergos και Donatos (1989) μελετούν την κατανάλωση τροφίμων 

στην Ελλάδα για την περίοδο 1950-1986. Τα τρόφιμα σε αυτή τη μελέτη 

ταξινομήθηκαν σε εφτά κατηγορίες: ψωμί και δημητριακά, κρέας, 

γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, λάδι και λίπη, φρούτα και λαχανικά, 

λοιπά τρόφιμα και μη-τρόφιμα. Τα ψάρια συγκαταλέγονται στα λοιπά 

τρόφιμα για να αποφευχθούν προβλήματα στην οικονομετρική εκτίμηση του 

συστήματος. Η οικονομετρική εκτίμηση γίνεται με βάση το σταηκό 

υπόδειγμα του AIDS βασιζόμενο στον δείκτη του Stone. Οι ιδιότητες της 

ομογένειας και της συμμετρίας απορρίπτονται και οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν όη ένας από τους λόγους απόρριψης των παραπάνω ιδιοτήτων 

μπορεί να είναι η παράλειψη των καταναλωηκών συνηθειών στο υπόδειγμα.

Στη μελέτη αυτή οι ελασηκότητες ημών κατά Hicks έχουν το 

επιθυμητό αρνηηκό πρόσημο, ενώ οι εισοδημαηκές ελασηκότητες είναι 

θεηκές, εκτός από την περίπτωση του ψωμιού-δημητριακών που είναι 

αρνηηκή. Το κρέας, που φαίνεται να κατέχει σημανηκή θέση στην ελληνική
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διατροφή, βρέθηκε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις μεταβολές των 

συνολικών δαπανών. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή ελαστικότητα 

δαπάνης των γαλακτοκομικών προϊόντων υποδηλώνει τη μελλοντική υψηλή 

ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αντίθετα, η χαμηλή εισοδηματική 

ελαστικότητα για το λάδι και τα λίπη οδηγεί στο συμπέρασμα περί 

μειωμένης ζήτησης στο μέλλον. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε για το 

ψωμί και τα δημητριακά.

Τέλος, οι Karagiannis και Velentzas (1997) μελετούν την κατανάλωση 

τροφίμων στην Ελλάδα για την περίοδο 1950-1993, χρησιμοποιώντας μια 

δυναμική μορφή του υποδείγματος AIDS. Η ανάλυση βασίζεται σε εφτά 

κατηγορίες τροφίμων: ψωμί και δημητριακά, κρέας, ψάρια, γάλα, τυρί και 

αυγά, λάδι και λίπη, φρούτα και λαχανικά και λοιπά τρόφιμα. Οι 

ελαστικότητες τιμών και εισοδήματος έχουν το αναμενόμενο πρόσημο, όπου 

το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συμπεριφέρονται ως 

αγαθά πολυτελείας.

Οι ελαστικότητες που προκύπτουν από το υπόδειγμα του AIDS 

(Mergos και Donnatos, 1989 και Karagiannis και Velentzas, 1997) είναι 

παρόμοιες με αυτές του υποδείγματος Rotterdam (Ντεμούσης, 1985), αλλά 

αρκετά διαφορετικές από αυτές του GLES (Andrikopoulos, Brox και 

Georgakopoulos, 1986), γεγονός αναμενόμενο εφόσον τα υποδείγματα AIDS 

και Rotterdam αντιστοιχούν σε πιο εύκαμπτες συναρτήσεις. Μια συγκριτική 

παρουσίαση των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης από τις παραπάνω 

μελέτες γίνεται στον Πίνακα 2.3.1.
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Πίνακας 2.3.1. Ελαστικότητες κατανάλωσης ειδών διατροφής - Συγκριτική
παρουσίαση.

Ελαστικότητα 

τιμών κατά 

Marshall
(1) (2) Ρ) (4) (5)

Ψωμί &Δημητριακά -0,60 -0,03 3,41 -0,32 -0,09

Κρέας -0,99 -0,26 0,94 -0,43 -0,32

Ψάρια -0,75 -0,02 0,10 - -0,30

Γαλακτοκομικά -0,76 -0,12 0,07 -0,76 -0,17

προϊόντα & Αυγά

Λίπη & Έλαια -1,02 I Ο Ο -0,03 -0,61 -0,06

Φρούτα & Λαχανικά -0,87 -0,23 -0,26 -0,54 -0,48

Λοιπά Τρόφιμα -0,91 -0,18 -0,33 -0,69 -0,43

Μη Τρόφιμα -1,10 -0,81 - -0,62 -

Ελαστικότητα

δαπάνης
(1) (2) (3) (4) (5)

Ψωμί &Δημητριακά 0,01 0,11 -0,64 0,19 0,07

Κρέας 1,11 0,95 1,63 1,42 1,46

Ψάρια 1,04 0,12 1,21 - ι,ιο

Γαλακτοκομικά 0,77 0,43 1,07 0,98 1,09

προϊόντα & Αυγά

Λίπη & Έλαια 0,79 0,18 1,61 0,30 0,69

Φρούτα & Λαχανικά U5 0,76 0,98 0,72 1,01

Λοιπά Τρόφιμα 0,72 0,67 U2 0,79 1,15

Μη Τρόφιμα 1,06 1,38 “ 1,17

(1) Ντεμούσης (1985), 1960-1984, Rotterdam.
(2) Andrikopoulos et al. (1986), 1951-1983, GLES.
(3) Ρήγας (1987), 1958-1984, στατικό γραμμικό AIDS.
(4) Mergos and Donatos (1989), 1950-1986, στατικό γραμμικό AIDS.
(5) Karagiannis and Velentzas (1997), 1950-1993, δυναμικό AIDS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο προσδιορισμός και η οικονομετρική εκτίμηση ενός πλήρους 

συστήματος ζήτησης, το οποίο είναι συνεπές με τη θεωρία της 

μεγιστοποίησης της χρησιμότητας του καταναλωτή, μπορεί να γίνει στα 

πλαίσια τόσο ενός στατικού όσο και ενός δυναμικού υποδείγματος. Αυτό 

που απαιτείται αρχικά είναι ο καθορισμός της συναρτησιακής μορφής του 

συστήματος ζήτησης. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες το εμπειρικό 

υπόδειγμα που κυριαρχεί στην εφαρμοσμένη ανάλυση ζήτησης είναι το 

Σχεδόν Ιδανικό Σύστημα Ζήτησης (AIDS), το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

Deaton και Muellbauer (1980). Το στατικό υπόδειγμα του AIDS 

παρουσιάζεται στη δεύτερη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, ενώ η 

γραμμική μορφή του υποδείγματος που βασίζεται σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις του ομαδοποιημένου δείκτη τιμών γίνεται στην τρίτη ενότητα.

Όσον αφορά τα στοιχεία χρονολογικών σειρών, το στατικό υπόδειγμα 

υποθέτει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες με το 

πέρασμα του χρόνου και έτσι, οι τυχόν μεταβολές που παρατηρούνται στη 

ζήτηση των αγαθών προσδιορίζονται από αλλαγές στις τιμές τους και στις 

συνολικές δαπάνες (εισόδημα) των καταναλωτών. Όμως σε αρκετές 

περιπτώσεις η υπόθεση αυτή δεν είναι επαρκώς ρεαλιστική. Αντίθετα, σ' ένα 

δυναμικό υπόδειγμα οι αλλαγές που παρατηρούνται στη ζήτηση των αγαθών 

προσδιορίζονται, εκτός από τις μεταβολές στις τιμές και το εισόδημα, και 

από τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Οι διάφορες μορφές 

εισαγωγής των καταναλωτικών συνηθειών στα δυναμικά υποδείγματα 

ζήτησης παρουσιάζονται στην τέταρτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, 

ενώ αυτές εξειδικεύονται για το υπόδειγμα του AIDS στην πέμπτη ενότητα.
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Αντικειμενικός σκοπός της οικονομετρικής εκτίμησης τόσο των 

στατικών όσο και των δυναμικών συστημάτων ζήτησης είναι ο υπολογισμός 

των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης. Για κάθε σύστημα ζήτησης έχουν 

αναπτυχθεί συγκεκριμένες σχέσεις για τον υπολογισμό αυτών των 

ελαστικοτήτων. Στη περίπτωση του AIDS οι σχέσεις αυτές 

διαφοροποιούνται σημαντικά ανάμεσα στο γραμμικό και στο μη γραμμικό 

υπόδειγμα. Οι σχέσεις υπολογισμού των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης 

για το υπόδειγμα του AIDS παρουσιάζονται στην πέμπτη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου.

3.2 ΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY AIDS

To AIDS αποτελεί μια εύκαμπτη συναρτησιακή μορφή συστήματος 

ζήτησης που βασίζεται στη δυϊκή προσέγγιση και σε μια συγκεκριμένη 

μορφή της άμεσης συνάρτησης χρησιμότητας. Παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά από τους Deaton και Muellbauer (1980) και κατά την επόμενη 

δεκαετία (1980-1991), χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τον Buse (1994), 

τουλάχιστον 89 φορές σε εμπειρικές μελέτες ανάλυσης της ζήτησης 

καταναλωτικών αγαθών. Παρότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για 

τη δεκαετία του ’90, το AIDS συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο 

δημοφιλή συστήματα ζήτησης στην εφαρμοσμένη ανάλυση.

Σύμφωνα με τους Deaton και Muellbauer (1980) το υπόδειγμα AIDS 

διαθέτει τα παρακάτω προτερήματα, τα οποία δεν συναντούμε ταυτόχρονα 

σε όλα τα άλλα συστήματα ζήτησης:

(α) Προσφέρει μια αυθαίρετη προσέγγιση πρώτης τάξης, οποιουδήποτε 

συστήματος ζήτησης και κατά συνέπεια είναι πολύ ευπροσάρμοστο, 

επιτρέποντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ανάλυση γενικότερων μορφών 

καταναλωτικών προτιμήσεων και όχι μόνο προτιμήσεων που αντιστοιχούν 

σε ομοθετικές ή ομογενείς συναρτήσεις χρησιμότητας.

(β) Είναι συνεπές με την οικονομική θεωρία, αφού ικανοποιεί όλες τις 

ιδιότητες των καταναλωτικών προτιμήσεων.

(γ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμπειρική μελέτη τόσο του συνόλου 

των καταναλωτών με τη χρήση χρονολογικών σειρών όσο και διαφόρων
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καταναλωτικών ομάδων με τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων, χωρίς να 

βασίζεται στην υπόθεση παράλληλων και γραμμικών καμπύλών Engel. 

Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο αποτελεσματικά για την ανάλυση 

της καταναλωτικής συμπεριφοράς του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή 

αλλά και αυτής κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.

(δ) Με τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων οικογενειακών 

προϋπολογισμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εμπειρική 

εκτίμηση των καμπύλών Engel.

(ε) Στην απλή γραμμική του μορφή δεν παρουσιάζει δυσκολίες κατά την 

εκτίμηση, εφόσον απαιτείται η χρήση απλών συστημάτων γραμμικών 

παλινδρομήσεων.

(στ) Επιτρέπει τον έλεγχο των ιδιοτήτων της προσθετικότητας και 

συμμετρίας, που πρέπει να ικανοποιούν οι συναρτήσεις σχετικών δαπανών, 

δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπειρικό έλεγχο της οικονομικής 

συμπεριφοράς του καταναλωτή.

(ζ) Τέλος, σύμφωνα με τη Fulponi (1989), το υπόδειγμα AIDS αντιστοιχεί 

σε έμμεσα μη προσθετική συνάρτηση χρησιμότητας και επομένως δεν 

επιβάλλει περιορισμούς στις δυνατότητες υποκατάστασης μεταξύ των 

αγαθών, όπως γίνεται για παράδειγμα με το Γραμμικό Σύστημα Δαπανών 

(LES).

Το υπόδειγμα AIDS βασίζεται στην PIGLOG (price-independent 

generalized logarithmic) έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και στην 

ακόλουθη δυϊκή συνάρτηση δαπανών (Deaton και Muellbauer, 1980):

log c(u, /?) = (!- ύ) log α{ρ) + u log b(p) (1)

ορίζοντας τα a(p) και b(p) ως εξής:

log α(ρ) = αο + } ak log Pk + - > . >"] ft log A log Pj (2)

log b(p) = log a(p) + fiofl jOkpk (3)(3)
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c{u,p) = m(u, ρ) = x (4)

όπου c(u, p) = συνάρτηση κόστους για επίπεδο χρησιμότητας uο και τιμές 

Ρ·

m(u, ρ) = η ελάχιστη συνάρτηση δαπάνης για επίπεδο χρησιμότητας 

u 0 και τιμές ρ.

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (2) και (3) στην (1) έχουμε:

όπου α,, β„ γ,, είναι παράμετροι.

Χρησιμοποιώντας το λήμμα του Shephard (η παράγωγος της 

εξίσωσης (5) ως προς τις τιμές των αγαθών), δίνει τη ζητούμενη ποσότητα 

dc(li, p)jdpi = q. και πολλαπλασιάζοντας με ρ, / c(u, ρ) έχουμε:

όπου Wj = το μερίδιο δαπάνης του αγαθού ί. Εφαρμόζοντας την παραπάνω 

σχέση στην (5) και αντικαθιστώντας την (1), (2) και (3) παίρνουμε τη 

συνάρτηση των σχετικών μεριδίων δαπανών για το υπόδειγμα του AIDS:

δ log c(u,p) p>q,·
(6)

δ log/?- Φ,ρ)

η

wi = ω + Σ yij log pj + β log(X / Ρ) (7)

όπου Ρ ο δείκτης τιμών, ο οποίος ορίζεται ως εξής:

log Ρ = αο + Υ ak log pk + -Υ. yt yh log /?* log μ (8)
n | η n
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Ο σταθερός όρος ύί στην (7) εκφράζει τα κατά μέσο όρο μερίδια 

δαπανών, όταν οι λογάριθμοι των τιμών και των πραγματικών δαπανών είναι 

ίσοι με τη μονάδα. Στις χρονολογικές σειρές τα μερίδια αυτά αντιστοιχούν 

στην κατανομή των δαπανών του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή για το 

έτος βάσης. Στα διαστρωματικά στοιχεία αντιστοιχούν στην κατανομή των 

δαπανών του «μέσου» καταναλωτή. Ο συντελεστής δαπάνης β εκφράζει

την μεταβολή στο ith μερίδιο δαπανών, όταν μεταβάλλεται το πραγματικό 

εισόδημα, δεδομένου ότι όλες οι άλλες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. Ο 

συντελεστής των τιμών yij παρουσιάζει τη μεταβολή των μεριδίων για μια

αναλογική μεταβολή των τιμών, όταν το εισόδημα παραμένει σταθερό 

(Fulponi, 1989).

To AIDS για να είναι συνεπές με τις αρχές της θεωρίας της ζήτησης 

πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:

(α) ΐ> = ι, Σ> = ο, Σβ = ο 
»=] /=] /=]

(Ρ) Σ» = °>
ί=1

(γ) η = 7»

Η πρώτη ομάδα περιορισμών που αφορούν τις τιμές των εκτιμημένων 

παραμέτρων προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστημα των εξισώσεων (7) 

πρέπει εξ’ ορισμού να αθροίζεται στη μονάδα (ιδιότητα της 

προσθετικότητας). Η δεύτερη ομάδα περιορισμών προκύπτει από το γεγονός 

ότι κάθε εξίσωση της (7) είναι ομογενής συνάρτηση μηδενικού βαθμού ως 

προς τις τιμές των αγαθών και τις συνολικές δαπάνες. Αυτό εξασφαλίζει την 

απουσία της αυταπάτης του χρήματος. Τέλος, η τρίτη ομάδα περιορισμών 

είναι απόρροια του θεωρήματος του Young (ιδιότητα της συμμετρίας). Έτσι 

αν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί, η (7) αντιστοιχεί σ’ ένα σύστημα 

εξισώσεων σχετικών δαπανών, το οποίο προστίθεται στην μονάδα, είναι 

ομογενές μηδενικού βαθμού ως προς τις τιμές και τις δαπάνες και ικανοποιεί 

την ιδιότητα της συμμετρίας κατά Hicks.
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3.3 ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY AIDS

Οι σχέσεις (7) και (8) αποτελούν το στατικό υπόδειγμα του AIDS στη 

μη γραμμική του μορφή, για την οικονομετρική εκτίμηση του οποίου 

απαιτείται αρχικά η αντικατάσταση της (8) στην (7) και στη συνέχεια η 

χρησιμοποίηση μη γραμμικών μεθόδων παλινδρόμησης. Εξαιτίας όμως των 

πολύ συχνών προβλημάτων με τη μη σύγκλιση του εκτιμημένου 

συστήματος, οι Deaton και Muellbauer (1980) πρότειναν την αντικατάσταση 

της (8) από τον δείκτη του Stone, ο οποίος ορίζεται ως εξής:

log Ρ* = ^ Wi log ρ< (9)
(=1

Ο δείκτης του Stone, ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία, καθιστά γραμμικό ως προς τις παραμέτρους το σύστημα 

των εξισώσεων (7) και επομένως διευκολύνει σημαντικά την οικονομετρική 

του εκτίμηση.

Ο δείκτης του Stone έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την 

προσέγγιση του γραμμικού AIDS (βλέπε για παράδειγμα Blanciforti και 

Green, 1983, Mergos και Donatos, 1989, Fulponi, 1989, Chen και Veeman, 

1991, Βελέντζας και Καραγιάννης, 1993, Mollina, 1994, και Abdulai κ.α., 

1999). Παρόλα αυτά δεν είναι τεκμηριωμένο θεωρητικά το πως επηρεάζει 

τις εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων του συστήματος (7). Από τα 

εμπειρικά αποτελέσματα των Deaton και Muellbauer (1980) φαίνεται ότι οι 

διαφορές στις εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων ανάμεσα στο γραμμικό και 

στο μη γραμμικό υπόδειγμα AIDS δεν είναι σημαντικές. Το αντίθετο, όμως, 

φαίνεται να συμβαίνει στα εμπειρικά αποτελέσματα των Browning και 

Meghir (1991).

Ο Pashardes (1993) υποστηρίζει ότι η χρήση του δείκτη του Stone 

οδηγεί σε μεροληπτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος (7). 

Προσθέτοντας και αφαιρώντας τον δείκτη του Stone στην (7), η τελευταία 

μπορεί να γραφτεί ως εξής:
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όπου

xvi = ai' + Σ yij log Pj + y$(log .x - log P) + βΒ (10)
M

η ι n

® = Σ Wj ~ aj ~ ^-^Σwi°g p* i°s Pj και a‘ - α ~ βα°■
y=i *=1

Από την (10) φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση του δείκτη του Stone στην (7) 

προκαλεί το πρόβλημα των παραλειπομένων μεταβλητών (omitted 

variables), που είναι ισοδύναμο με την εκτίμηση της (10) χωρίς τον 

συντελεστή Β. Ο βαθμός της μεροληπτικότητας εξαρτάται από τη στατιστική 

σημαντικότητα του β: και τη συνδυακύμανση ανάμεσα στο Β και άλλες

μεταβλητές του συστήματος, καθώς το Β μεταβάλλεται ανάλογα με τους 

λογαρίθμους των τιμών και των δαπανών μέσω του w y. Όσον αφορά τους

περιορισμούς της προσθετικότητας, της ομογένειας και της συμμετρίας, ο 

Pashardes (1993) υποστηρίζει ότι η χρησιμοποίηση του δείκτη του Stone
η

επηρεάζει μόνο τη συμμετρία μέσω του όρου 0.5/2]^ γ» log pj.
j~l

Αντίθετα ο Moshini (1995) υποστηρίζει ότι η μεροληψία των 

εκτιμημένων τιμών των παραμέτρων του (7) οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

δείκτης του Stone δεν είναι αδιάφορος ως προς τις αλλαγές της μονάδας 

μέτρησης των ημών των αγαθών. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε όη η (7) 

μετά την ανηκατάσταση του δείκτη του Stone μπορεί να γραφτεί ως εξής:

η η

wt = ai + Yiw-log pj + β log w, log pj (11)
J-1 J-1

Εάν ορίσουμε ένα νέο σύνολο ημών (/λ) σύμφωνα με μια άλλη μονάδα 

μέτρησης /λ = θρ<, τότε η (11) γράφεται ως εξής:

wi = a> +
η η

X γν log pj + β log X - βΣ wj log ps
Μ >=ί

(12)
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όπου α· — α· + l>log(0)-/*Z Wj log($). Το ο) μεταβάλλεται

ανάλογα με τις τιμές και τις δαπάνες και επομένως, η (12) δεν είναι 

ισοδύναμη με την (11). Κατά συνέπεια, είναι φανερή η μεροληψία στις 

εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων ft, β. Αντίθετα, στο μη γραμμικό 

AIDS, οποιαδήποτε αλλαγή της μονάδας μέτρησης των τιμών επηρεάζει 

μόνο την εκτιμημένη τιμή του σταθερού όρου της (8) και επομένως, δεν 

αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των ελαστικοτήτων.

Ο Moschini (1995) υποστηρίζει ότι για τη γραμμική προσέγγιση του 

AIDS πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του δείκτη του Stone και ότι η χρήση 

οποιουδήποτε άλλου δείκτη τιμών, που δεν επηρεάζεται από αλλαγές στη 

μονάδα μέτρησης, θα είναι ικανοποιητική. Πιθανές λύσεις μπορεί να είναι:

(1) ο δείκτης του Tomqvist (Ρ ) που αποτελεί μια προσέγγιση του δείκτη

όπου ο δείκτης με εκθέτη το μηδέν εκφράζει τη μονάδα μέτρησης στο έτος 

βάσης.

(2) ο διορθωμένος δείκτης του Stone που ορίζεται ως ο σταθμικός μέσος 

όρος των λογαρίθμων του δείκτη Paasche:

Πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν οι τιμές των αγαθών δίνονται με τη μορφή 

δεικτών ή αποτελούν πολλαπλάσια του μέσου όρου, τότε ο διορθωμένος 

δείκτης του Stone είναι ισοδύναμος με τον δείκτη του Stone,

(3) ο δείκτης τιμών Laspeyres που ορίζεται ως εξής:

Divisia:

(13)

(14)

30



log PL = log (15)

(4) ο γεωμετρικός μέσος όρος των ημών:

log(Pc)=Jw,°logp, (16)

(5) ο δείκτης Divisia, ο οποίος προτείνεται από τους Feenstra κ.α. (2000):

Οι περισσότερες εμπειρικές εφαρμογές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

αφορούν το γραμμικό σταηκό υπόδειγμα του AIDS, χρησιμοποιώντας είτε 

τον απλό (9) είτε τον διορθωμένο (14) δείκτη του Stone. Μια κοινή 

παρατήρηση που απορρέει από αυτές είναι όη οι ιδιότητες της ομογένειας 

και της συμμετρίας απορρίπτονται στην πλειοψηφία των εμπειρικών 

εφαρμογών του γραμμικού σταπκού υποδείγματος του AIDS. Κατά τους 

Deaton και Muellbauer (1980), η απόρριψη των ιδιοτήτων αυτών μπορεί να 

οφείλεται είτε στην παράλειψη των προσδοκιών που έχουν οι καταναλωτές 

σχεηκά με τις ημές των αγαθών, είτε στην παράλειψη κάποιων άλλων 

(ποιοηκών) μεταβλητών που επηρεάζουν τη ζήτηση αγαθών, ή στο 

οικονομετρικό πρόβλημα της αυτοσυσχέησης των καταλοίπων. Σύμφωνα 

με τους Keuzenkamp και Barten μπορεί επίσης να οφείλεται στη χαμηλή 

ποιότητα των διαθέσιμων σταησηκών στοιχείων όσο και στις 

οικονομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 

συστημάτων ζήτησης. Τέλος, σύμφωνα με τους Chen και Veeman (1991), 

είναι δυνατό ο ελλιπής προσδιορισμός της δυναμικής συμπεριφοράς του 

υποδείγματος (π.χ. καταναλωηκές συνήθειες) να ευθύνεται για την 

απόρριψη των θεωρηηκών ιδιοτήτων της ομογένειας και της συμμετρίας.

\ogPD =jl0 Wipidt (17)
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3.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΖΗΤΗΣΗΣ

Η εισαγωγή των καταναλωτικών συνηθειών στο δυναμικό υπόδειγμα 

ζήτησης μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους (Karagiannis και 

Velentzas, 1993). Πρώτον, σύμφωνα με τη θεώρηση των ορθολογικών 

καταναλωτικών συνηθειών (rational habit formation), για τον προσδιορισμό 

της ζήτησης κάθε αγαθού κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο λαμβάνεται 

υπόψη η κατανάλωση όλων των αγαθών τόσο κατά τις προηγούμενες 

περιόδους όσο και η μελλοντική τους κατανάλωση στα πλαίσια της 

υπόθεσης του κύκλου ζωής (life-cycle hypothesis) και της θεωρίας της 

διαχρονικής μεγιστοποίησης της χρησιμότητας (Pashardes, 1986). Δεύτερον, 

σύμφωνα με τη θεώρηση των μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών (myopic 

habit formation) μόνο η κατανάλωση των προηγούμενων περιόδων 

επηρεάζει την τρέχουσα ζήτηση (Poliak, 1970, 1976).

Παρότι η θεώρηση των ορθολογικών καταναλωτικών συνηθειών 

υπερτερεί από θεωρητικής άποψης αυτής των μυωπικών καταναλωτικών 

συνηθειών, στην εφαρμοσμένη ανάλυση ζήτησης έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτεταμένα μόνο η δεύτερη. Αυτό οφείλεται καθαρά σε λόγους 

αντικειμενικών δυσκολιών, που συνδέονται με την οικονομετρική εφαρμογή 

της θεώρησης των ορθολογικών καταναλωτικών συνηθειών. Είναι όμως 

φανερό, ότι το υπόδειγμα των ορθολογικών καταναλωτικών συνηθειών 

αποτελεί μια γενικότερη μορφή καταναλωτικών προτύπων στα πλαίσια του 

οποίου η ύπαρξη μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών μπορεί να ελεγχθεί 

στατιστικά μέσω συγκεκριμένων περιορισμών (Pashardes, 1986).

Στα πλαίσια των μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών μπορούμε 

επίσης να διακρίνουμε δύο διαφορετικές μορφές διαμόρφωσης 

καταναλωτικών προτύπων ανάλογα με τον αριθμό των χρονικών 

υστερήσεων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την ερμηνεία της ζήτησης 

στην τρέχουσα περίοδο (Holt και Goodwin, 1997). Έτσι διακρίνουμε τα 

υποδείγματα βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μνήμης (short - και long- 

memory models). Τα υποδείγματα βραχυχρόνιας μνήμης υποθέτουν ότι η 

κατανάλωση μόνο της προηγούμενης περιόδου επηρεάζει την τρέχουσα
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ζήτηση, ενώ αντίθετα τα υποδείγματα μακροχρόνιας μνήμης θεωρούν ότι η 

επίδραση αυτή προέρχεται από πολύ παλαιότερες περιόδους. Το υπόδειγμα 

μακροχρόνιας μνήμης αποτελεί μια σαφώς γενικότερη μορφή διαμόρφωσης 

καταναλωτικών προτύπων, στα πλαίσια του οποίου το υπόδειγμα της 

βραχυχρόνιας μνήμης μπορεί να ελεγχθεί στατιστικά μέσω συγκεκριμένων 

περιορισμών (Holt και Goodwin, 1997).

Σε καθένα από τα προαναφερθέντα υποδείγματα μυωπικών 

καταναλωτικών συνηθειών η συναρτησιακή μορφή τους καθορίζεται είτε 

από την απλή γραμμική ή τη γενικευμένη γραμμική μορφή. Στην απλή 

γραμμική τους μορφή, οι καταναλωτικές συνήθειες προσδιορίζονται μέσω 

μιας γραμμικής σχέσης, που συνδέει τα επίπεδα κατανάλωσης του 

προηγούμενου έτους (ή των προηγούμενων ετών στην περίπτωση των 

υποδειγμάτων μακροχρόνιας μνήμης) όλων των αγαθών που βρίσκονται στη 

διάθεση του καταναλωτή (Poliak και Wales, 1969), ενώ στη γενικευμένη 

γραμμική τους μορφή, εκτός των παραπάνω όρων, συμπεριλαμβάνονται και 

όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αλληλεπίδρασης (interaction terms) μεταξύ των 

αγαθών (Ray, 1985). Στα πλαίσια της οικονομετρικής ανάλυσης είναι 

δυνατός ο στατιστικός έλεγχος της απλής γραμμικής έναντι της γενικευμένης 

μορφής καταναλωτικών συνηθειών, μέσω συγκεκριμένων περιορισμών 

(Ray, 1985).

Από την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γίνεται φανερό 

ότι, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων (Ray, 1985, Pashardes, 1986, Holt και 

Goodwin, 1997), στις εμπειρικές μελέτες ανάλυσης της ζήτησης με 

δυναμικά υποδείγματα χρησιμοποιείται η θεώρηση των μυωπικών 

καταναλωτικών συνηθειών, βραχυχρόνιας μνήμης, με απλή γραμμική μορφή 

προσδιορισμού των καταναλωτικών προτύπων. Αυτό οφείλεται στην εύκολη 

οικονομετρική διερεύνηση του παραπάνω υποδείγματος σε σχέση με όλα τα 

άλλα υποδείγματα καταναλωτικών συνηθειών, τα οποία απαιτούν 

διευρυμένα στοιχεία χρονολογικών σειρών και εφαρμογή μη γραμμικών 

παλινδρομήσεων, που δύσκολα συγκλίνουν σε αποτελεσματικές εκτιμήσεις. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το υπόδειγμα των μυωπικών καταναλωτικών 

συνηθειών, βραχυχρόνιας μνήμης, με απλή γραμμική μορφή συγκρίνεται με
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το στατικό υπόδειγμα, για να δείξει τον ρόλο των καταναλωτικών συνηθειών 

στο μέγεθος των ελαστικοτήτων ζήτησης.

Όπως προαναφέραμε, ένα μειονέκτημα του στατικού υποδείγματος 

είναι ότι αγνοεί την ύπαρξη των καταναλωτικών συνηθειών, η οποία όπως 

υποστηρίζεται από τους Chen και Veeman (1991) μπορεί να είναι υπεύθυνη 

για την απόρριψη των ιδιοτήτων της ομογένειας και της συμμετρίας. Στην 

περίπτωση που η ανάλυση αφορά χρονολογικές σειρές, το στατικό 

υπόδειγμα υποθέτει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών με την πάροδο του χρόνου και επομένως οι μεταβολές στη 

ζητούμενη ποσότητα προσδιορίζονται μόνο από μεταβολές στις τιμές των 

αγαθών και στο διαθέσιμο εισόδημα. Η υπόθεση αυτή όμως δεν είναι 

ρεαλιστική σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια μεταβολή στη 

ζήτηση των τροφίμων μπορεί να προέρχεται από αλλαγές στις 

καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες επηρεάζονται από τη διαφήμιση, τη 

διαιτητική διατροφή ή την υγιεινή διατροφή (Karagiannis και Velentzas, 

1993). Σε μια τέτοια περίπτωση, η χρησιμοποίηση του δυναμικού 

υποδείγματος κρίνεται απαραίτητη, αφού μπορεί να αναλύσει μεταβολές στη 

ζήτηση ενός αγαθού, που οφείλονται σε αλλαγές στις συνήθειες των 

καταναλωτών, ακόμη και αν δεν έχουν επέλθει μεταβολές στο διαθέσιμο 

εισόδημα ή στις τιμές.

3.5. ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TOY AIDS

Θεωρητικά η εισαγωγή των μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών στο 

AIDS γίνεται μέσω της (8), η οποία από τους Alessie και Kapteyn (1991) 

ερμηνεύεται ως η αναγκαία δαπάνη στοιχειώδους συντήρησης. Με βάση την 

ερμηνεία αυτή, οι καταναλωτικές συνήθειες επιδρούν στις παραμέτρους 

Qi της ίδιας σχέσης και μέσω αυτών επηρεάζουν το σχετικό μερίδιο δαπανών 

των αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του γραμμικού AIDS η 

ύπαρξη καταναλωτικών συνηθειών επηρεάζει το σταθερό όρο της σχέσης 

(8), ο οποίος ορίζεται ως μια συνάρτηση των παραγόντων που καθορίζουν 

την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου. Αυτό που αλλάζει ανάμεσα 

στις διάφορες μορφές του δυναμικού υποδείγματος του AIDS είναι οι
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μεταβλητές που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για τον καθορισμό της 

κατανάλωσης της προηγούμενης περιόδου.

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις μορφές εισαγωγής μυωπικών 

καταναλωτικών συνηθειών, βραχυχρόνιας μνήμης και απλής γραμμικής 

μορφής στο AIDS. Πρώτον, οι Blanciforti και Green (1983)

χρησιμοποίησαν την κατανάλωση της προηγούμενης περιόδου q,t -ι ως

μεταβλητή προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών. Στην περίπτωση 

αυτή η σχέση (7) γράφεται ως εξής:

wi = a * +Sqit -ι + Σ^log pj + βlog(XIP) (18)
j=i

όπου το άθροισμα των δύο πρώτων όρων της (18) αντικαθιστά το σταθερό 

όρο της (7). Ο συντελεστής δ που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα των 

καταναλωτικών συνηθειών (habit effect) εκφράζει τη μεταβολή στο i'h 

μερίδιο δαπανών, όταν η κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς 

μεταβάλλεται κατά μία μονάδα. Η σχέση (18) για να είναι συνεπής με τη 

θεωρία ζήτησης θα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό για την ιδιότητα της
η

προσθετικότητας: Σ - ι = 0 . Ο περιορισμός αυτός απαιτεί ότι
ι=1

τουλάχιστον ένα δ είναι αρνητικό. Θετικό πρόσημο για το συντελεστή δ 

συνεπάγεται habit persistence, ενώ αρνητικό πρόσημο αντιστοιχεί σε 

inventory depletion effects.

Η γραμμική αυτή εισαγωγή καταναλωτικών συνηθειών ακολουθεί την 

άποψη των Poliak και Wales (1969). Όσον αφορά τη θεωρητική του 

τεκμηρίωση στην περίπτωση του AIDS οι Chen και Veeman (1991), 

χρησιμοποιώντας το μη γραμμικό υπόδειγμα του AIDS, έδειξαν ότι ο 

προσδιορισμός των Blanciforti και Green (1983) προκύπτει από την 

ενσωμάτωση της κατανάλωσης της προηγούμενης περιόδου q>t - \ στη

συνάρτηση της αναγκαίας δαπάνης στοιχειώδους συντήρησης (8). Ο 

προσδιορισμός των καταναλωτικών συνηθειών των Blanciforti και Green 

(1983) είναι αυτός που χρησιμοποιείται πιο συχνά στην εμπειρική ανάλυση
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ζήτησης (βλέπε για παράδειγμα Mergos και Donatos, 1989, Chen και 

Veeman, 1991, Karagiannis και Velentzas, 1993).

Δεύτερον, ο Molina (1994) πρότεινε τη χρησιμοποίηση του σχετικού 

μεριδίου δαπάνης (για κάθε αγαθό ξεχωριστά) της προηγούμενης περιόδου 

Wh - ι ως τη μεταβλητή προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών. 

Στην περίπτωση αυτή η (7) μετασχηματίζεται ως εξής:

Wi — cii* +dwu -ι + ΣΤ” PJ + βl°g(^IP) Ο9)
J=1

όπου το άθροισμα των δύο πρώτων όρων της (19) αντικαθιστά το σταθερό 

όρο της (7). Οι Alessie και Kapteyn (1991), χρησιμοποιώντας το μη 

γραμμικό AIDS, έδειξαν ότι ο προσδιορισμός των καταναλωτικών 

συνηθειών του Molina (1994) προκύπτει από την ενσωμάτωση του σχετικού 

μεριδίου δαπάνης της προηγούμενης περιόδου Wu -1 στη συνάρτηση της 

αναγκαίας δαπάνης στοιχειώδους συντήρησης (8). Η σχέση (19) για να είναι 

συνεπής με τη θεωρία ζήτησης θα πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισμό για
η

την ιδιότητα της προσθετικότητας: ^&Wu -1 = 0. Ο περιορισμός αυτός
(=1

απαιτεί ότι τουλάχιστον ένα <5 είναι αρνητικό.

Η κριτική των Alessie και Kapteyn (1991) για τα υποδείγματα της 

μορφής (18) και (19) συνίσταται στην εξ ορισμού παραβίαση της ιδιότητας 

της προσθετικότητας. Με άλλα λόγια, η μορφή των δυναμικών 

υποδειγμάτων (18) ή (19) καθιστά αδύνατη τη παραμετρική επιβολή της 

ιδιότητας της προσθετικότητας, καθώς δεν είναι δυνατόν να βρεθούν οι 

περιορισμοί εκείνοι για τις παραμέτρους δ, που σε συνδυασμό με τους 

περιορισμούς της ομογένειας και της συμμετρίας εξασφαλίζουν την άθροιση 

των σχετικών μεριδίων δαπανών στη μονάδα. Έτσι, η ύπαρξη 

καταναλωτικών συνηθειών της μορφής των εξισώσεων (18) και (19) 

συνεπάγεται την παραβίαση της ιδιότητας της προσθετικότητας και 

αντιστρόφως, η ιδιότητα της προσθετικότητας ισχύει μόνο όταν οι
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παράμετροι δ είναι ο καθένας ξεχωριστά ίσος με το μηδέν. Σε αυτή τη 

περίπτωση όμως δεν υφίστανται καταναλωτικές συνήθειες.

Τρίτον, για την αποφυγή του παραπάνω προβλήματος οι Alessie και 

Kapteyn (1991) πρότειναν την ακόλουθη μορφή μυωπικών καταναλωτικών 

συνηθειών βραχυχρόνιας μνήμης:

η η
Wi = at * +Σ 5jWj, -1 + Σ yy log pj + fi log(X / P) (20)

7-1 7=1

όπου το άθροισμα των δύο πρώτων όρων της σχέσης (20) αντικαθιστά το 

σταθερό όρο της σχέσης (7). Στην περίπτωση αυτή, η ιδιότητα της
η η

προσθετικότητας απαιτεί τους εξής περιορισμούς: Σ α·* = h ς^=°>
1=1 ϊ=1

η η η

Σ/β = ο. Σ*=ο. Vj και Σ = 0, V/, ενώ οι ιδιότητες της
ι=1 ϊ=1 7=1

ομογένειας και της συμμετρίας απαιτούν ακριβώς τους ίδιους περιορισμούς 

με αυτούς της σχέσης (7).

Τέταρτον, οι Holt και Goodwin (1997), υιοθετώντας τον τρόπο 

προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών των Blanciforti και Green 

(1983) αλλά και την κριτική των Alessie και Kapteyn (1991), πρότειναν τον 

παρακάτω προσδιορισμό μυωπικών καταναλωτικών συνηθειών

βραχυχρόνιας μνήμης:

η η
wi = a. * +Σ δφ -1 + Σ ^ 1ο8 Pj + β 1ο§(^ / Ρ) (21)

7=1 7=1

όπου το άθροισμα των δύο πρώτων όρων της σχέσης (21) αντικαθιστά τον 

σταθερό όρο της σχέσης (7). Όπως και στην περίπτωση του υποδείγματος 

των Alessie και Kapteyn (1991), η ιδιότητα της προσθετικότητας απαιτεί
η η η η

τους εξής περιορισμούς: Σ α* ~ h Σ ft = Σ β ~ Σ & = 0, Vy
/=! ί=1 1=1 /=1
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και
n
Σ 5j = Ο, Vz, ενώ οι ιδιότητες της ομογένειας και της συμμετρίας

απαιτούν ακριβώς τους ίδιους περιορισμούς με αυτούς της σχέσης (7).

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η επιλογή του τρόπου 

προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών έγινε με βάση την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητα της προσθετικότητας πρέπει να μπορεί να 

επιβληθεί παραμετρικά. Επομένως, οι τρόποι προσδιορισμού των 

καταναλωτικών συνηθειών των Blanciforti και Green (1983) και του Molina 

(1994) αποκλείστηκαν. Η επιλογή ανάμεσα στους άλλους δύο θεωρητικά 

συνεπείς τρόπους προσδιορισμού των καταναλωτικών συνηθειών έγινε με 

βάση τη δυνατότητα σύγκρισης των εμπειρικών αποτελεσμάτων της 

παρούσας εργασίας με προηγούμενες, που αφορούν την κατανάλωση 

τροφίμων στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι μια προηγούμενη εργασία των 

Karagiannis και Velentzas (1997) βασιζόταν στον τρόπο προσδιορισμού των 

καταναλωτικών συνηθειών του Molina (1994), επιλέξαμε τον τρόπο 

προσδιορισμού των Alessie και Kapteyn (1991) που είναι άμεσα 

συγκρίσιμος με αυτόν του Molina (1994).

3.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΑΠΑΝΗΣ

Στη βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί μια σειρά διαφορετικών τρόπων 

υπολογισμού των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης στο υπόδειγμα του 

AIDS. Για τον ακριβή υπολογισμό των ελαστικοτήτων τιμών και δαπάνης 

στην περίπτωση του AIDS καθοριστικός παράγοντας είναι η μορφή 

(γραμμική ή μη γραμμική) του υποδείγματος. Οι Green και Alston (1991) 

έδειξαν ότι διαφορετικοί τύποι πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των ελαστικοτήτων στις δύο περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί ο δείκτης του Stone που δίνει μια γραμμική προσέγγιση του AIDS είναι 

συνάρτηση των μεριδίων δαπανών, τα οποία με τη σειρά τους είναι 

συνάρτηση των τιμών και των συνολικών δαπανών, εκτός και αν οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών είναι ομοθετικές (Hahn, 1994, Buse, 1994).
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Σύμφωνα όμως με τους Asche και Wessels (1997), το παραπάνω ισχύει 

για όλα τα στοιχεία του δείγματος εκτός του σημείου ομαλοποίησης (point of 

normalization), όπου οι δείκτες των τιμών των αγαθών και των πραγματικών 

δαπανών είναι ίσες με τη μονάδα. Στο σημείο ομαλοποίησης, οι τύποι 

υπολογισμού των ελαστικοτήτων είναι ίδιοι τόσο για το μη γραμμικό όσο 

και για το γραμμικό AIDS. Σύμφωνα με τους Asche και Wessels (1997), στο 

σημείο ομαλοποίησης η εισοδηματική ελαστικότητα (ελαστικότητα 

δαπάνης) δίνεται από τη σχέση:

ψ = 1 + A
Wit

(22)

Οι ελαστικότητες τιμών κατά Marshall δίνονται από τη σχέση:

ββ — —δ + f Y>j '

KWit; KWtt,
Wjt (23)

και οι ελαστικότητες τιμών κατά Hicks από τη σχέση:

ββ — —δ +
( νΛ

/V
+ Wjt (24)

όπου δ είναι το δέλτα του Kroenecker με δ=1 όταν i=j και δ=0 όταν i^j. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ίδιοι τύποι υπολογισμού των ελαστικοτήτων 

ισχύουν για όλα τα στοιχεία του δείγματος στην περίπτωση του μη 

γραμμικού AIDS.

Αντίθετα, στην περίπτωση του γραμμικού AIDS οι τύποι υπολογισμού 

των ελαστικοτήτων για όλα τα στοιχεία του δείγματος (ακόμη και των μέσων 

όρων), δίνονται από τις εξής σχέσεις (Green και Alston, 1990, 1991):

N = [l + BC]~'B + D (25)
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όπου Ν είναι το (ηχΐ) διάνυσμα των ελαστικοτήτων εισοδήματος, I είναι ο 

(ηχη) μοναδιαίος πίνακας, Β είναι ένα (nxl) διάνυσμα με στοιχεία

bi = C είναι ένα (lxn) διάνυσμα με στοιχεία Q = Wj log pj και D

είναι το μοναδιαίο διάνυσμα μεγέθους η. Αντίστοιχα, ο πίνακας 

ελαστικοτήτων τιμών κατά Marshall, Ε, δίνεται ως εξής:

e = [i + bc\'[a + i]-i (26)

όπου ο Α είναι ένας πίνακας με στοιχεία ay = —δ +

συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Slutsky, ο πίνακας 

ελαστικοτήτων κατά Hicks, Η, δίνεται από τη σχέση:

Η = Ε + NW' (27)

όπου W είναι το (nxl) διάνυσμα των σχετικών μεριδίων δαπανών.

Οι παραπάνω τύποι υπολογισμού των ελαστικοτήτων αφορούν το 

στατικό υπόδειγμα. Οπως όμως έδειξαν οι Chen και Veeman (1991), οι 

τύποι υπολογισμού των ελαστικοτήτων δεν διαφοροποιούνται ανάμεσα στο 

στατικό και στο δυναμικό υπόδειγμα, όταν χρησιμοποιείται το γραμμικό 

AIDS. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για το μη γραμμικό AIDS. Με τη προσθήκη 

των καταναλωτικών συνηθειών, σύμφωνα με τον τρόπο προσδιορισμού των 

Allesie and Kapteyn (1991), οι ελαστικότητες τιμών κατά Marshall δίνονται 

από τη σχέση (Rickertsen, 1998):

Gj = —δ + —— ω * +ΫΛνν,0-ι) + — y\(yki + ?»)logpk |
’*·■ wl 'n 2 triJ=1

(28)

ενώ η ελαστικότητα εισοδήματος δίνεται από τη σχέση (22). Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, οι ελαστικότητες τιμών και δαπάνης για τα υποδείγματα
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(7) και (20) υπολογίστηκαν μόνο στο σημείο ομαλοποίησης και γι’ αυτό τον 

λόγο χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις (22), (23) και (24).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφουμε τα στατιστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούμε στην εμπειρική ανάλυση, παρουσιάζουμε τις πηγές τους, 

καθώς και τις γενικές τάσεις που επικράτησαν στην κατανάλωση τροφίμων 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1960-1995. Η περιγραφή των στατιστικών 

στοιχείων και οι τάσεις στην κατανάλωση τροφίμων αναφέρονται στις 

επόμενες δύο ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη μέθοδο εκτίμησης του στατικού και 

του δυναμικού υποδείγματος του AIDS, καθώς επίσης και τις διάφορες 

μεθόδους διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης των διαταραχτικών όρων σε 

γραμμικώς εξαρτημένα συστήματα εξισώσεων. Η διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης σε γραμμικώς εξαρτημένα συστήματα εμφανίζει κάποιες 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις μεθόδους διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης σε 

απλές εξισώσεις παλινδρομήσεων. Συγκεκριμένα, για το AIDS η διόρθωση 

της αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού καθιστά την εκτίμηση του γραμμικού 

υποδείγματος μη γραμμική. Επίσης, είναι φανερό ότι αυξάνει αντίστοιχα 

την πολυπλοκότητα των εκτιμήσεων στο μη γραμμικό AIDS. Η τέταρτη και 

πέμπτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζουν αντίστοιχα τη 

μέθοδο εκτίμησης και τις μεθόδους διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης σε 

γραμμικά εξαρτημένα συστήματα εξισώσεων.
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4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την οικονομετρική εκτίμηση του συστήματος των εξισώσεων (7) 

και (20), με βάση τη σχέση (14), χρησιμοποιήθηκαν ετήσιες παρατηρήσεις 

από το 1960 ως το 1995 για εφτά κατηγορίες τροφίμων στην Ελλάδα. Οι 

εφτά κατηγορίες αγαθών είναι: ψωμί και δημητριακά, κρέας, ψάρια, 

γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, λάδι και λίπη, φρούτα και λαχανικά και 

λοιπά τρόφιμα. Οι δαπάνες για κάθε κατηγορία τροφίμων, σε τρέχουσες και 

σε σταθερές (1970) τιμές, προέρχονται από τους Εθνικούς Λογαριασμούς, 

που εκδίδει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι δαπάνες σε τρέχουσες και 

σταθερές τιμές παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.2.1. και 4.2.2., αντίστοιχα.

Ο δείκτης τιμών για κάθε κατηγορία τροφίμων προκύπτει από τη 

διαίρεση των τρεχουσών με τις σταθερές δαπάνες. Λόγω του ότι οι τιμές 

που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο αντιστοιχούν σε δείκτες με βάση το 

έτος 1965, ο δείκτης του Stone ισοδυναμεί με τον διορθωμένο δείκτη του 

Stone, η χρήση του οποίου οδηγεί στην αποφυγή της μεροληψίας στις 

εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων του συστήματος (Moschini, 1995). Για 

την οικονομετρική εκτίμηση του συστήματος, αλλά και για τον υπολογισμό 

των ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος, οι δείκτες τιμών 

ομαλοποιήθηκαν με έτος βάσης το 1965. Το σχετικό μερίδιο δαπανών για 

κάθε κατηγορία αγαθών δίνεται από τη διαίρεση των δαπανών (σε τρέχουσες 

τιμές) κάθε κατηγορίας με τη συνολική δαπάνη για τρόφιμα.

4.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ

Η εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1950- 

1995 επταπλασιάστηκε σε πραγματικούς όρους. Ταυτόχρονα, με την αύξηση 

της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης παρατηρείται μια σημαντική 

μεταβολή στη διάρθρωσή της με κύριο χαρακτηριστικό τη μείωση της 

σχετικής συμμετοχής των προϊόντων, που αφορούν βασικές ανάγκες και 

κατά συνέπεια μια αύξηση της σχετικής συμμετοχής των προϊόντων που 

καλύπτουν μη βασικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο δαπανών για 

τρόφιμα από 45,6% το 1950 ακολούθησε μια συνεχή πτωτική πορεία για να
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Πίνακας 4.2.1. Κατανάλωση τροφίμων στην Ελλάδα σε τρέχουσες τιμές, 1960-1995 
(σε εκατομμύρια δραχμές).

Έτος Ψωμί Κρέας Ψάρια Γάλα, Λάδι Φρούτα Λοιπά Τρόφιμα
& Τυρί & & Τρόφιμα

_______ Δημητρ.______________________ & Αυγά Λίπη Λαχαν.___________________

1960 6463 5098
1961 6842 5429
1962 6803 5786
1963 7097 6508
1964 7116 7676
1965 6846 9894
1966 6768 11241
1967 7002 12136
1968 7171 12615
1969 7091 13361
1970 7065 16273
1971 7365 19096
1972 7547 21228
1973 8966 28132
1974 11802 33404
1975 13156 38925
1976 16246 47753
1977 18684 58220
1978 22769 66891
1979 28443 85429
1980 26431 101660
1981 32420 125523
1982 36592 177016
1983 43173 217556
1984 49662 251102
1985 62446 285227
1986 79359 332736
1987 88676 384582
1988 104887 447100
1989 119552 553702
1990 143486 643643
1991 173228 701508
1992 211470 835499
1993 248941 940924
1994 259446 1120076
1995 287116 1226607

2219 5589 3161
2645 
2626 
2827 
3000 
3451 
3632 
3944 
4050 
4343 
3534 
3892 
4103 
4945 
5192 
6889 
7334 
8012 
9857 

12604 
25570 
37299 
43445 
40725 
51500 
64953 
97350 

118846 
132865 
155083 
188102 
217510 
250208 
289778 
310265 
364921

8641 4085 35256
10032 4165 38408
9636 4438 39323

10854 5046 43484
12111 5159 47069
13736 5684 53741
16160 6293 59519
16592 7209 63029
17483 6671 64837
20091 7596 71126
19692 7765 73431
21295 8242 80008
23792 9132 86660
32627 11458 112388
41603 13150 140303
48260 17048 164657
59350 20105 194250
64810 24227 219014
81090 28958 262935

103143 33302 325864
127937 41720 408398
170340 50462 528735
187928 61775 642880
201707 75843 745677
256422 85104 888561
279887 105715 1043820
310693 147975 1259045
383399 165353 1463480

179447 1661808 
206767 1975013 
236434 2346031 
288121 2781328 
324910 3144742 
380988 3587030 
449555 4157243 
499877 4561241

5914 3381
6520 3514
7119 4033
7480 4527
9146 4984

10369 5056
10933 5213
11204 5643
12090 6554
12421 6681
13050 7068
13357 7501
16798 9462
22749 12403
26229 14150
28512 14950
30127 14934
35821 17549
42659 20284
57201 27879
79906 32785
96437 39687

112930 53743
135208 59563
173146 72446
216208 74724
248591 74033
272273 80662 444574
331382 98221 510306
393280 124754 616332
448022 167690 785249
534370 158495 829790
644882 174704 906813
767861 216179 1033861
817350 254784 1110586

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας.
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Πίνακας 4.2.2. Κατανάλωση τροφίμων στην Ελλάδα σε σταθερές τιμές (έτος βάσης 
1970), 1960-1995 (σε εκατομμύρια δραχμές).

Έτος Ψωμί
&

Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα, 
Τυρί 

& Αυγά

Λάδι
&

Λίπη

Φρούτα
&

Λαχανικά

Λοιπά
Τρόφιμα

Τρόφιμα

1960 6982 6978 3515 7686 4977 11313 4941 46392
1961 7063 7901 4111 7992 5300 13094 5077 50538
1962 7007 8660 3949 8495 5430 12369 5471 51381
1963 7068 9220 4120 9151 5528 13148 5594 53829
1964 7032 9298 4147 9020 6186 15564 5628 56875
1965 6918 11718 4848 10273 6457 15132 6109 61455
1966 6822 12858 4251 10956 6428 16536 6613 64464
1967 6928 13686 4491 11451 6559 16659 7925 67699
1968 7077 14468 4549 11504 6582 18357 7027 69564
1969 7233 15041 4756 12218 7108 18733 7875 72964
1970 7065 16273 3534 12421 6681 19692 7765 73431
1971 7311 17538 3508 12935 7043 18865 8135 75335
1972 7266 18632 3474 13144 7223 19850 8447 78036
1973 7403 19789 3537 14161 7439 21311 8971 82611
1974 7581 20333 3245 14376 7311 21695 8450 82991
1975 7411 21508 3456 14665 7326 22324 9425 86115
1976 7986 22736 3397 14200 7638 21906 9952 87815
1977 7960 25379 3352 14196 6979 20312 9592 87770
1978 8768 27141 3395 14136 7077 22290 10457 93264
1979 9104 26864 3501 14402 7189 23473 10938 95471
1980 6309 26324 3733 15195 8103 24164 11308 95136
1981 6582 24493 4007 16235 7833 26565 11101 96816
1982 6391 27028 4189 16315 8117 25020 11543 98603
1983 6381 27889 3388 16125 9126 24470 11572 98951
1984 6127 27945 3612 16330 8295 24456 11508 98273
1985 6231 27047 3563 17086 8303 23402 11887 97519
1986 6550 27136 4232 17277 7287 23666 11505 97653
1987 6649 28616 4377 17440 7258 24639 12088 101067
1988 7114 29624 4510 17259 7328 26857 12115 104807
1989 6876 30020 4565 17558 7230 26431 12493 105173
1990 6752 29754 4657 17282 7261 25808 12711 104225
1991 6887 29332 4791 17199 7596 26409 13201 105415
1992 7030 30665 4829 18059 7638 26358 12902 107481
1993 7171 31278 5070 18330 7815 28120 13131 110915
1994 7054 35192 4883 19039 8126 28405 13232 115931
1995 7283 36505 5034 19100 8195 28388 13184 117689

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας.
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φτάσει στο 28,8% το 1995 (Karagiannis και Velentzas, 1997). Παρόμοια 

πορεία ακολούθησε και το μερίδιο δαπανών για ένδυση και υπόδηση.

Η ταχεία αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά τη περίοδο 1950- 

1995 είχε ως αποτέλεσμα τόσο τη μείωση του σχετικού μεριδίου των 

τροφίμων στις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες, όσο και μια σημαντική 

αλλαγή στη διάρθρωση της κατανάλωσης τροφίμων. Οι μεταβολές αυτές 

φαίνεται να είναι εντονότερες την περίοδο 1950-1970 απ’ ό,τι την περίοδο 

1970-1995 εξαιτίας της υψηλότερης αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, η 

καταναλωτική δαπάνη για τρόφιμα αυξάνει τόσο σε σταθερές τιμές όσο και 

σε κατά κεφαλή βάση κατά τέσσερις φορές περίπου. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι η κατανάλωση όλων των κατηγοριών αυξήθηκε (βλέπε 

Διάγραμμα 4.3.1).

Η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης τροφίμων δείχνει ότι η 

συμμετοχή των προϊόντων ζωικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό των 

φρούτων και των λαχανικών τείνει να αυξάνεται με την άνοδο του 

διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ η συμμετοχή των βασικών ειδών διατροφής, 

όπως τα δημητριακά, τα έλαια και όσπρια, τείνει να μειώνεται. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει μια προοδευτική αναδιανομή των 

δαπανών για τρόφιμα προς όφελος του κρέατος και των ψαριών και σε βάρος 

του ψωμιού και των δημητριακών καθώς και των λιπών και των ελαίων. Το 

μερίδιο δαπανών για ψωμί και δημητριακά μειώθηκε κατά τέσσερις φορές 

κατά τη περίοδο 1950-1995, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο για τα λίπη και τα 

έλαια μειώθηκε κατά το μισό κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 

(Karagiannis και Velentzas, 1997) (βλέπε Διάγραμμα 4.3.2). Από την άλλη 

πλευρά, το μερίδιο δαπάνης του κρέατος αυξήθηκε περίπου τρεις φορές και 

των ψαριών διπλασιάστηκε. Τέλος, το μερίδιο δαπανών των 

γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και των φρούτων και λαχανικών 

παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Έτσι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1960-95, 

το μερίδιο δαπανών των δημητριακών μειώνεται κατά 65%, του λαδιού και 

των λιπών κατά 38%, ενώ του κρέατος και των ψαριών αυξάνονται κατά 

85% και 27% αντίστοιχα (βλέπε Πίνακα 4.3.1). Είναι επομένως φανερή η
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Διάγραμμα 4.3.1. Καταναλωτικές δαπάνες για διάφορες κατηγορίες τροφίμων στην Ελλάδα σε τρέχουσες τιμές, 1960-95.

Ψωμί και δημητριακά Κρέας

Ψάρια Γάλα, Τυρί και Αυγά

Λοιπά τρόφιμα, ζάχαρη, κακάο κτλ.

ΛΛΛΛΛΛ - —...-...................... ...................... . .......... ...... .......... .
1

/\

/ ΐ

S\ ΟΛΛΛΛΛ -

Ν°ί° & s# φ #

Ετος

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας, διάφορα χρόνια.
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Διάγραμμα 4.3.2. Σχετικά μερίδια δαπανών για τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων στην Ελλάδα, 1960-1995.

Ψάρια

Ετος

Γάλα, Τυρί και Αυγά

Ετος

Φρούτα, Λαχανικά και Πατάτες

Ετος

Λοιπά τρόφιμα, ζάχαρη, καφές κτλ.

Ετος

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας, διάφορα χρόνια.
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Πίνακας 4.3.1. Σχετικά μερίδια δαπανών για την κατανάλωση τροφίμων στην
Ελλάδα, 1960-95.

Προϊόντα 1960 1970 1980 1990 1995 1960-95 
μεταβολή (%)

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,183 0,096 0,065 0,061 0,063 -65,57

Κρέας 0,145 0,222 0,249 0,274 0,269 85,52

Ψάρια 0,063 0,048 0,063 0,080 0,080 26,98

Γάλα, τυρί, 
Αυγά

0,158 0,169 0,140 0,168 0,179 13,29

Λάδι&
Λίπη

0.,090 0,091 0,068 0,053 0,056 -37,78

Φρούτα & 
Λαχανικά

0,245 0,268 0,313 0,263 0,243 -0,82

Λοιπά
τρόφιμα

0,116 0,106 0,102 0,100 0,110 -5,17
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τάση αυξημένης κατανάλωσης για κρέας και ψάρια, όσο αυξάνεται το 

εισόδημα.

Οι εξελίξεις αυτές παρατηρούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 

αναπτυγμένες χώρες και καταδεικνύουν μια προοδευτική αλλαγή των 

καταναλωτικών συνηθειών, που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ένδειξη ότι οι μεταβολές των τιμών 

δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Η οικονομετρική εκτίμηση του συστήματος των εξισώσεων (7) και 

(20) γίνεται με τη μέθοδο των Φαινομενικά μη Συσχετιζόμενων 

Παλινδρομήσεων (SUR), η οποία αναπτύχθηκε από τον Zellner (1962) και 

αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο στο χώρο των εκτιμήσεων συστημάτων 

ταυτόχρονων εξισώσεων στη δεκαετία του ’80. Η μέθοδος SUR λαμβάνει 

υπόψη της το γεγονός ότι το σύστημα των εξισώσεων αυτών προκύπτει από 

ένα πρόβλημα αριστοποίησης και επομένως, οι διαταρακτικοί όροι των 

εξισώσεων συσχετίζονται μεταξύ τους.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η χρήση της SUR είναι 

δύο (Βελέντζας και Καραγιάννης, 1993b). Ο πρώτος συνδέεται με τον τρόπο 

παραγωγής των υπό εκτίμηση εξισώσεων ενός συστήματος και ο δεύτερος 

σχετίζεται με τους περιορισμούς, που προέρχονται από την οικονομική 

θεωρία και οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε όλες τις περιπτώσεις 

εμπειρικής διερεύνησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς, τα υποδείγματα 

προκύπτουν από κάποιο πρόβλημα αριστοποίησης. Συγκεκριμένα στα 

πλαίσια της δυϊκής προσέγγισης, η αντικειμενική συνάρτηση αντικαθίσταται 

από την έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας και οι υπό εκτίμηση συναρτήσεις 

προκύπτουν μέσω της παραγωγού ιδιότητας και επομένως, οι όροι 

σφάλματος εξ ορισμού αλληλοσυσχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι, κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση της μεθόδου SUR για την ταυτόχρονη εκτίμηση των 

εξισώσεων του συστήματος.

Ο άλλος σημαντικός λόγος είναι η αναγκαιότητα για επιβολή και 

στατιστικό έλεγχο συγκεκριμένων περιορισμών που προκύπτουν από την
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οικονομική θεωρία. Η ιδιότητα της συμμετρίας ως προς τις τιμές δεν μπορεί 

να ελεγχθεί στατιστικά ούτε και να ληφθεί υπόψη κατά τις εκτιμήσεις, εάν 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι εκτίμησης ανεξάρτητων εξισώσεων, έτσι η 

μέθοδος OLS θεωρείται ακατάλληλη. Από την άλλη πλευρά, η ιδιότητα της 

ομογένειας ως προς τις τιμές και το εισόδημα μπορεί μεν να ελεγχθεί 

στατιστικά όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος OLS, αλλά σε μια τέτοια 

περίπτωση συνεπάγεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να έχει αυταπάτη 

χρήματος για κάποια από τα αγαθά και όχι για κάποια άλλα. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν είναι συνεπές με τη συνολική συμπεριφορά της οικονομικής 

μονάδας, που υποτίθεται ότι είναι ορθολογική. Έλεγχος ή επιβολή της 

ιδιότητας της ομογένειας σε μια μόνο εξίσωση συνεπάγεται την ύπαρξη 

ασύμμετρης πληροφόρησης, όσον αφορά τις τιμές των αγαθών, που όμως 

δεν προβλέπεται από τη νεοκλασική θεωρία. Έτσι, η επιβολή της 

ομογένειας είναι πιο συνεπής με τη θεωρία, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 

SUR.

Κάθε ένα από τα συστήματα των εξισώσεων (7) και (20) είναι 

γραμμικά εξαρτημένο και επομένως μία από τις εξισώσεις πρέπει να 

αποκλειστεί από την εκτίμηση του συστήματος, για να είναι δυνατή η 

εκτίμηση του πίνακα διακυμάνσεων - συνδιακυμάνσεων. Στην περίπτωσή 

μας εξαιρούμε την εξίσωση που αναφέρεται στα λοιπά τρόφιμα. Για να 

εξασφαλίσουμε ότι οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων παραμένουν 

αμετάβλητες, σε σχέση με το ποια εξίσωση δεν συμπεριλαμβάνεται στο υπό 

εκτίμηση σύστημα, χρησιμοποιούμε την επαναληπτική (iterative) SUR. Οι 

τιμές των παραμέτρων της εξίσωσης που δεν συμπεριλαμβάνεται στο υπό 

εκτίμηση σύστημα υπολογίζονται μέσω των ιδιοτήτων της προσθετικότητας, 

της ομογένειας και της συμμετρίας.

Για κάθε ένα από τα υποδείγματα (7) και (20) ελέγχουμε πρώτα τους 

περιορισμούς της ομογένειας, της συμμετρίας αλλά και την ταυτόχρονη 

αποδοχή και των δύο παραπάνω ιδιοτήτων. Ο έλεγχος των περιορισμών

γίνεται με τη βοήθεια του ελέγχου Wald. Εάν χ2)χ2<^, τότε η μηδενική 

υπόθεση (Ηο) ότι η ομογένεια / συμμετρία / ομογένεια και συμμετρία 

ισχύουν απορρίπτεται. Αντίθετα αν χ2(χ2„, τότε η μηδενική υπόθεση
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γίνεται αποδεκτή (Maddala, 1992). Επιπλέον, όσον αφορά τις ιδιότητες της 

κυρτότητας, ο πίνακας των δευτέρων παραγωγών της δυϊκής συνάρτησης 

δαπανών πρέπει να είναι αρνητικά ημιορισμένος. Η αναγκαία συνθήκη για 

να ισχύει αυτό είναι ότι όλες οι ελαστικότητες τιμών κατά Hicks θα πρέπει 

να είναι αρνητικές (Edgerton et al., 1996). Στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας αυτό ελέγχεται για το έτος βάσης.
Λ

Ο κοινός συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R είναι αληθής 

μόνο για κάθε μια εξίσωση ξεχωριστά. Αντίθετα, στα συστήματα 

ταυτόχρονης εκτίμησης εξισώσεων έχει προταθεί ένας αριθμός από 

εναλλακτικά R2 (Edgerton et al., 1996). Η πιο προσιτή προσέγγιση είναι 

αυτή του McElroy:

trS-'Σβ

trS-lZy
(29)

όπου Σε = ο εκτιμημένος πίνακας συνδυακύμανσης των καταλοίπων και 

Σμ = ο εκτιμημένος πίνακας συνδυακύμανσης των εξαρτημένων 

μεταβλητών,

Ο πίνακας S διαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο εκτίμησης που χρησιμοποιείται. 

Για τη μέθοδο SUR ο πίνακας S εκφράζει τον αρχικό πίνακα 

συνδυακύμανσης. Το σύμβολο tr δείχνει το ίχνος (trace) του πίνακα και 

ισούται με το άθροισμα των διαγωνίων στοιχείων του.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμο να 

συγκρίνουμε δύο υποδείγματα, εξετάζοντας τη σχετική βελτίωση ενός 

δυναμικού υποδείγματος συγκριτικά με το στατικό. Για παράδειγμα, ας 

υποθέσουμε ότι R2S είναι ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού του

συστήματος για το στατικό υπόδειγμα και R2D ο αντίστοιχος συντελεστής 

για το δυναμικό υπόδειγμα, τότε η σχετική βελτίωση του δυναμικού 

υποδείγματος ως προς το στατικό δίνεται από τη σχέση (Edgerton et al., 

1996):
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(30)D:S

4.5. ΔΙΟΡΘΩΣΗ TOY ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Το βασικότερο οικονομετρικό πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την 

ανάλυση χρονολογικών σειρών είναι η αυτοσυσχέτιση στους όρους 

σφάλματος. Η διόρθωση του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης είναι αρκετά 

δύσκολη να γίνει σε συστήματα που είναι γραμμικώς εξαρτημένα, όπως για 

παράδειγμα το AIDS. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών πολύ λίγοι μελετητές 

(π.χ. Yen και Chen, 1992) προχωρούν στη διόρθωση της αυτοσυσχέτισης σε 

γραμμικώς εξαρτημένα συστήματα ζήτησης.

Αντίθετα, η διόρθωση του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης σε 

συστήματα ζήτησης που δεν είναι γραμμικώς εξαρτημένα γίνεται ακριβώς με 

τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούμε για τις απλές εξισώσεις 

παλινδρομήσεων. Στην περίπτωση που οι μέθοδοι διόρθωσης για τις απλές 

εξισώσεις παλινδρόμησης εφαρμοστούν σε γραμμικώς εξαρτημένα 

συστήματα ζήτησης, όπως για παράδειγμα από τους Xepapadeas και Habib 

(1995) για το AIDS, τότε παραβιάζεται η ιδιότητα της προσθετικότητας. 

Επιπλέον, οι Berndt και Savin (1975) έδειξαν ότι η ιδιότητα αυτή επιβάλει 

περιορισμούς στη μορφή της αυτοσυσχέτισης των γραμμικών εξαρτημένων 

συστημάτων.

Στη γενική της μορφή η μέθοδος διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης σε 

συστήματα εξισώσεων που είναι γραμμικώς εξαρτημένα ξεκινά από τη 

γενική σχέση (Berndt και Savin, 1975):

όπου t=l,2,3,...., Τ χρονικές παρατηρήσεις,

y= (nxl) διάνυσμα των εξαρτημένων μεταβλητών, δηλαδή των 

σχετικών μεριδίων δαπανών.

y< = ί(θ, ζ<) + u, (31)
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f (·) = το δεύτερο μέρος των σχέσεων (7) ή (20) και το διάνυσμα

των εξωγενών μεταβλητών ζ αντιστοιχεί στις τιμές των αγαθών και 

τις πραγματικές δαπάνες,

u = (nxl) διάνυσμα τυχαίων θορύβων (random disturbances).

Η γραμμική εξάρτηση των εξισώσεων του συστήματος (31) απαιτεί:

i'yi = 1 και ι'ΐίι- 0 (32)

όπου ι = (nxl) διάνυσμα με στοιχεία τη μονάδα.

Υποθέτοντας ότι τα σφάλματα ακολουθούν μια πρώτου βαθμού 

αυτοπαλινδρόμηση:

Ui — RUi - ι + & (33)

όπου R = (nxn) πίνακας των συντελεστών αυτοσυσχέτισης.

Η γραμμική εξάρτηση των εξισώσεων του συστήματος απαιτεί:

i'g = 0 και i'R = ki' (34)

όπου k = ένας βαθμωτός σταθερός αριθμός (scalar constant).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εξίσωση παραλείπεται από το υπό εκτίμηση 

σύστημα, ορίζουμε έναν [nx(n-l)] πίνακα R που έχει στοιχεία: 

Ry = Rij — Ri„. Οι Bemdt και Savin (1975) έδειξαν' ότι το διάνυσμα 

αυτοσυσχέτισης μπορεί να μειωθεί σε:

u" = + ε” (35)

όπου ο εκθέτης η σημαίνει ότι η τελευταία εξίσωση του συστήματος έχει 

παραληφθεί. Επομένως, χρησιμοποιώντας την (35) μπορούμε να γράψουμε 

την (31) ως εξής:
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r, =/·(·9„ζ,) + Λ"[ν;, (36)

To σύστημα των εξισώσεων (36) είναι μη γραμμικό ως προς τις υπό 

εκτίμηση παραμέτρους του.

Οι Bemdt και Savin (1975) υποστήριξαν ότι αν ο πίνακας 

αυτοσυσχέτισης θεωρηθεί διαγώνιος, τότε η γραμμική εξάρτηση του 

συστήματος απαιτεί τα διαγώνια στοιχεία να είναι ίδια για όλες τις 

εξισώσεις, δηλαδή υπάρχει ένας κοινός συντελεστής αυτοσυσχέτισης για όλο 

το σύστημα. Οι Bemdt και Savin (1975) εισάγουν δηλαδή μια μέθοδο 

διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης με ένα κοινό συντελεστή αυτοσυσχέτισης 

(one parameter), στην οποία οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων είναι 

ανεξάρτητες από το ποια εξίσωση του συστήματος παραλείπεται. Η μέθοδος 

αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ των ερευνητών λόγω της σχετικής 

ευκολίας στην εφαρμογή της, αλλά και επειδή ο προσδιορισμός ενός 

πλήρους πίνακα αυτοσυσχέτισης (general), που προτάθηκε από τους 

Anderson και Blundell (1983), είναι τις περισσότερες φορές δύσκολος, λόγω 

έλλειψης βαθμών ελευθερίας καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αγαθών που 

συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση.

Οι Moschini και Moro (1994) υποστηρίζουν ότι ένας κοινός 

συντελεστής αυτοσυσχέτισης για όλες τις εξισώσεις του συστήματος είναι 

πολύ περιοριστική υπόθεση εργασίας και μπορεί να υπάρχει μια μέση λύση 

ανάμεσα στον κοινό και στον πλήρη πίνακα αυτοσυσχέτισης. Η παράμετρος 

k στην σχέση (34) μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή, εφόσον δεν είναι 

ταυτοποιήσιμη. Το γεγονός ότι η τιμή του k δεν περιορίζεται, δεν έχει 

πρακτικές συνέπειες, επειδή καμιά ιδιότητα του (ut) δεν εξαρτάται από τη 

συγκεκριμένη τιμή της σταθεράς k.

Η υπόθεση k=0 μας επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός συμμετρικού 

πίνακα αυτοσυσχέτισης (symmetric). Έτσι, αντί να υπολογίσουμε τα

στοιχεία R του R", μπορούμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία RtJ του 

πίνακα:
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R = p (37)

θέτοντας τους περιορισμούς R = RJj και ^ RtJ =0, με αποτέλεσμα ο
j

συμμετρικός πίνακας R να μειώνει τον αριθμό των παραμέτρων

αυτοσυσχέτισης από (η - ΐ)2 σε ^ η(η - ΐ).

Οι Moschini και Moro (1994) προτείνουν ακόμη μια εναλλακτική 

λύση, όπου το R ορίζεται ως εξής:

R - A —7—— (38)
Σλη

και ο (nxn ) πίνακας Λ και το (nxl) διάνυσμα λ ορίζονται ως εξής:

ΓΛ 0.... 0 ~
λ1

0 λ2.... 0
και λ =

λη
ί 0 0.... κ\

Ο πίνακας R είναι γραμμικός εξαρτημένος, συμμετρικός, εξαρτάται από τις 

τιμές των παραμέτρων λ. και ικανοποιεί τη σχέση: i'R — kl'. Εάν όλοι οι 

παράμετροι είναι ίδιοι, τότε λ: = ρ και η (38) γίνεται ίση με την (37)

και έτσι R" — ρΐ. Επομένως, η μέθοδος των Bemdt και Savin (1975) 

αποτελεί ειδική περίπτωση του συμμετρικού προσδιορισμού.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά 

τόσο η μέθοδος του κοινού συντελεστή αυτοσυσχέτισης των Bemdt και 

Savin (1975), όσο και οι μέθοδοι του πλήρη πίνακα αυτοσυσχέτισης των 

Anderson και Blundell (1983) και του συμμετρικού πίνακα αυτοσυσχέτισης 

των Moschini και Moro (1994), οι οποίες εφαρμόστηκαν στο στατικό και το
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δυναμικό υπόδειγμα του AIDS. Επίσης, έγινε προσπάθεια για την εφαρμογή 

της εναλλακτικής λύσης των Moschini και Moro (1994) (βλέπε σχέση (38)), 

αλλά δεν επιτεύχθηκε σύγκλιση των εκτιμημένων τιμών των παραμέτρων 

του συστήματος ούτε στο στατικό ούτε στο δυναμικό υπόδειγμα του AIDS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα εμπειρικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται σ’ αυτό το κεφάλαιο 

προέρχονται από την οικονομετρική εκτίμηση των υποδειγμάτων (7) και (20) 

με τη μέθοδο SUR και διάφορες εναλλακτικές μεθόδους διόρθωσης της 

αυτοσυσχέτισης. Καθαρά για λόγους σύγκρισης παρουσιάζουμε επίσης τις 

εκτιμήσεις χωρίς διόρθωση της αυτοσυσχέτισης για κάθε ένα υπόδειγμα. Η 

καταλληλότητα των υποδειγμάτων προσδιορίζεται από την ικανοποίηση ή 

όχι των βασικών θεωρητικών ιδιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε 

απαραίτητη την ικανοποίηση του βασικού νόμου της ζήτησης, που 

συνεπάγεται ότι οι καμπύλες ζήτησης κατά Hicks πρέπει να έχουν αρνητική 

κλίση για όλα τα αγαθά. Όπως γίνεται φανερό, στη δεύτερη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου σε καμιά από τις εναλλακτικές εκτιμήσεις του στατικού 

υποδείγματος δεν ικανοποιείται η παραπάνω ιδιότητα.

Τα αποτελέσματα που αφορούν τον στατιστικό έλεγχο των ιδιοτήτων 

της ομογένειας και της συμμετρίας για τα υποδείγματα (7) και (20) 

απεικονίζονται στον Πίνακα 5.1.1. Σύμφωνα με αυτά, οι παραπάνω 

ιδιότητες δεν γίνονται αποδεκτές σε κανένα από τα υπό εξέταση 

υποδείγματα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τα συγκεκριμένα 

στατιστικά στοιχεία, που αφορούν την Ελλάδα, δεν επαληθεύεται η άποψη 

των Chen και Veeman (1991), ότι η ενσωμάτωση καταναλωτικών συνηθειών 

στα συστήματα ζήτησης συντελεί στη στατιστική αποδοχή των θεωρητικών 

τους ιδιοτήτων. Επίσης, φαίνεται ότι η διόρθωση της αυτοσυσχέτισης δεν 

συνετέλεσε στην αποδοχή των ιδιοτήτων της ομογένειας και της συμμετρίας. 

Η μη αποδοχή των θεωρητικών αυτών ιδιοτήτων μπορεί να οφείλεται στη
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Πίνακας 5.1.1. Στατιστικός έλεγχος ομογένειας και συμμετρίας.
Ομογένεια Συμμετρία Ομογένεια 

& Συμμετρία

Βαθμοί Ελευθερίας 6 15 21

Θεωρητικές τιιιές της γ2 σε

Επίπεδο σημαντικότητας 5% 12,592 24,996 32,670

Επίπεδο σημαντικότητας 1 % 16,812 30,578 38,932

Wald Test 

Στατικό Υπόδειγιια 

No Autocorrelation 55,898 69,863 147,188

One-Parameter 53,173 71,538 140,997

General 17,654 100,583 172,172

Symmetric 28,970 109,407 234,481

Wald Test

Δυναμικό Υπόδειγιια 

No Autocorrelation 20,710 52,095 78,417

One-Parameter 21,883 84,679 118,752
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χρησιμοποίηση του γραμμικού AIDS (Chen και Veeman, 1991). Στην 

ανάλυση που ακολουθεί οι ιδιότητες της ομογένειας και της συμμετρίας 

έχουν επιβληθεί στα υπό εκτίμηση υποδείγματα.

5.2 ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα που αφορούν το στατικό υπόδειγμα 

(7) για κάθε μια από τις μεθόδους διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.2.1. - 5.2.4, αντίστοιχα. Εδώ θα πρέπει να 

σημειώσουμε τα εξής:

(α) Οι πίνακες είναι συμμετρικοί, λόγω της επιβολής του περιορισμού της 

συμμετρίας.

(β) Το άθροισμα των εκτιμημένων τιμών των παραμέτρων που αντιστοιχούν 

στις τιμές των αγαθών είναι ίσο με το μηδέν σε κάθε εξίσωση (συνθήκη 

ομογένειας). Επίσης το άθροισμα των εκτιμημένων παραμέτρων για το 

σύνολο των εξισώσεων του συστήματος, που αντιστοιχούν στην τιμή ενός 

συγκεκριμένου αγαθού, είναι ίσο με το μηδέν (συνθήκη ομογένειας και 

συμμετρίας).

(γ) Το άθροισμα των εκτιμημένων παραμέτρων που αντιστοιχούν στη 

συνολική πραγματική δαπάνη ισούται με το μηδέν (συνθήκη ομογένειας).

(δ) Το άθροισμα όλων των σταθερών όρων είναι ίσο με τη μονάδα (συνθήκη 

προσθετικότητας).

(ε) Οι τιμές των παραμέτρων στην εξίσωση των λοιπών τροφίμων (γ^), για 

τους οποίους δεν αναφέρεται το t-statislic, υπολογίστηκαν με βάση τις 

συνθήκες της ομογένειας και της προσθετικότητας.

Στον Πίνακα 5.2.1. παρουσιάζονται οι εκτιμημένες τιμές των 

παραμέτρων του στατικού AIDS χωρίς να έχει προηγηθεί διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης. Οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων α, είναι στατιστικά 

σημαντικές και στατιστικά διάφορες του μηδενός για όλες τις κατηγορίες 

τροφίμων. Ο συντελεστής της συνολικής πραγματικής δαπάνης β είναι

στατιστικά σημαντικός σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων. Από την άλλη 

πλευρά, οι εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων ρ είναι στατιστικά διάφορες
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Πίνακας 5.2.5. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το στατικό
υπόδειγμα (no autocorelation) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα η, _________________________________Hicks
Ψωμί& Κρέας Ψάρια Γάλα Λάδι Φρούτα Λοιπά
Δημητρ.________________________ κτλ.____ κτλ Λαχαν. τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,528 0,434 -0,029 -0,101 -0,397 -0,097 0,075 0,110

Κρέας 1,940 -0,020 -0,120 -0,056 -0,047 0,049 0,191 -0,003

Ψάρια 0,063 -0,201 -0,160 0,080 0,389 -0,158 -0,228 0,262

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,800 -0,297 -0,051 0,146 0,117 0,192 -0,097 -0,006

Λάδι & 
Λίπη

0,663 -0,134 0,097 -0,110 0,355 -0,234 0,028 -0,003

Φρούτα & 
Λαχανικά

1,090 0,037 0,137 -0,057 -0,064 0,010 -0,119 0,055

Λοιπά
Τρόφιμα

0,896 0,132 -0,005 0,158 -0,009 -0,002 0,133 -0,413

Πίνακας 5.2.6. Ελαστικότητες τιμών κατά Marshall για το στατικό υπόδειγμα AIDS 
(no autocorrelation) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,367 -0,126 -0,135 -0,487 -0,146 -0,060 0,054

Κρέας -0,266 -0,477 -0,180 -0,377 -0,130 -0,306 -0,208

Ψάρια -0,209 -0,171 0,076 0,378 -0,164 -0,244 0,256

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,398 -0,198 0,095 -0,019 0,118 -0,032 -0,091

Λάδι & 
Λίπη

-0,218 -0,025 -0,152 0,242 -0,357 -0,142 -0,073

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,101 -0,063 -0,127 -0,250 -0,090 -0,352 -0,060

Λοιπά
Τρόφιμα

0,018 -0,170 0,101 -0,162 -0,085 -0,096 -0,530
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Πίνακας 5.2.7. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το στατικό
υπόδειγμα (one parameter) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα η, _______________________________Hicks
Ψωμί& Κρέας Ψάρια Γάλα Λάδι Φρούτα Λοιπά
Δημητρ._______________________κτλ,_____ κτλ Λαχαν. τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,260 0,269 -0,131 0,001 -0,405 -0,018 0,327 -0,044

Κρέας 1,652 -0,090 -0,609 0,086 -0,145 0,103 0,838 -0,182

Ψάρια 0,297 0,002 0,247 -0,030 0,3070 -0,252 -0,697 0,356

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,824 -0,302 -0,157 0,140 0,088 0,192 -0,020 0,059

Λάδι & 
Λίπη

0,761 -0,025 0,206 -0,175 0,355 -0,310 -0,059 0,008

Φρούτα & 
Λαχανικά

1,355 0,162 0,602 -0,174 -0,014 -0,021 -0,741 0,184

Λοιπά
Τρόφιμα

0,811 -0,052 -0,316 0,215 0,095 0,007 0,445 -0,394

Πίνακας 5.2.8. Ελαστικότητες τιμών κατά Marshall για το στατικό υπόδειγμα AIDS 
(one parameter) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,236 -0,179 -0,016 -0,449 -0,042 0,260 -0,071

Κρέας -0,300 -0,913 -0,020 -0,426 -0,049 0,415 -0,357

Ψάρια -0,036 0,192 -0,049 0,323 -0,279 -0,773 0,325

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,407 -0,309 0,088 -0,052 0,116 -0,231 -0,028

Λάδι & 
Λίπη

-0,122 0,066 -0,224 0,225 -0,424 -0,254 -0,072

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,010 0,353 -0,261 -0,244 -0,146 -0,906 0,040

Λοιπά
Τρόφιμα

-0,155 -0,465 0,163 -0,043 -0,068 0,237 -0,520
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Πίνακας 5.2.9. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το στατικό
υπόδειγμα (general) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα Πί Hicks
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 1,079 -0,023 0,192 -0,479 0,241 -0,081 -0,138 0,287
Δημητριακά

Κρέας 1,685 0,132 -0,245 -0,159 -0,276 -0,087 0,729 -0,095

Ψάρια -0,141 -0,951 -0,457 0,158 0,623 0,123 0,194 0,309

Γάλα, Τυρί 0,571 0,180 -0,298 0,235 -0,265 0,216 0,080 -0,147
& Αυγά 
Λάδι & 0,413 -0,112 -0,175 0,086 0,398 -0,245 0,104 -0,057
Λίπη

Φρούτα & 1,402 -0,068 0,524 0,048 0,053 0,037 -0,756 0,161
Λαχανικά

Λοιπά 0,632 0,344 -0,165 0,187 -0,236 -0,050 0,388 -0,469
Τρόφιμα

Πίνακας 5.2.10. Ελαστικότητες ημών κατά Marshall για το στατικό υπόδειγμα 
AIDS (general) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

-0,160 -0,007 -0,548 0,057 -0,180 -0,414 0,173

Κρέας -0,082 -0,555 -0,267 -0,562 -0,242 0,298 -0,274

Ψάρια -0,933 -0,431 0,167 0,647 0,136 0,230 0,324

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,107 -0,403 0,198 -0,362 0,163 -0,067 -0,207

Λάδι & 
Λίπη

-0,165 -0,251 0,059 0,328 -0,391 -0,002 -0,101

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,246 0,266 -0,041 -0,186 -0,092 -0,909 0,012

Λοιπά
Τρόφιμα

0,264 -0,281 0,146 -0,343 -0,108 0,226 -0,614

67



Πίνακας 5.2.11. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το στατικό
υπόδειγμα (symmetric) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα μ Hicks
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

0,386 0,040 0,215 -0,259 -0,200 0,179 -0,051 0,075

Κρέας 1,826 0,149 -0,321 -0,028 -0,162 -0,038 0,560 -0,160

Ψάρια -0,016 -0,514 -0,082 -0,202 0,279 0,155 0,100 0,262

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,824 -0,149 -0,175 0,105 -0,054 0,057 0,238 -0,023

Λάδι & 
Λίπη

0,750 0,247 -0,077 0,107 0,105 -0,419 0,006 0,030

Φρούτα & 
Λαχανικά

1,203 -0,025 0,403 0,025 0,158 0,002 -0,742 0,176

Λοιπά
Τρόφιμα

0,915 0,089 -0,278 0,158 -0,038 0,026 0,426 -0,385

Πίνακας 5.2.12. Ελαστικότητες ημών κατά Marshall για το σταηκό υπόδειγμα 
AIDS (symmetric) στο έτος βάσης 1965.

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

-0,009 0,145 -0,284 -0,266 0,143 -0,150 0,034

Κρέας -0,083 -0,657 -0,145 -0,472 -0,206 0,093 -0,354

Ψάρια -0,514 -0,082 -0,202 0,279 0,155 0,100 0,262

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,254 -0,326 0,052 -0,194 -0,019 0,028 -0,111

Λάδι & 
Λίπη

0,151 -0,215 0,059 -0,023 -0,534 -0,186 -0,050

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,178 0,181 -0,052 -0,046 -0,109 -0,946 0,049

Λοιπά
Τρόφιμα

-0,027 -0,447 0,100 -0,193 -0,058 0,192 -0,500
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του μηδενός, ενώ αυτές των παραμέτρων ρ είναι σε κάποιο βαθμό 

στατιστικά μη σημαντικές.

Στον Πίνακα 5.2.2. παρουσιάζονται οι εκτιμημένες τιμές των 

παραμέτρων του στατικού υποδείγματος μετά τη διόρθωση της 

αυτοσυχέτισης με τη μέθοδο του κοινού συντελεστή αυτοσυσχέτισης. Για 

τις εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων β, p, Ρ παίρνουμε παρόμοια 

αποτελέσματα με τον Πίνακα 5.2.1, όσον αφορά τη στατιστική 

σημαντικότητα και το πρόσημό τους. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο 

συντελεστής γ,/ για τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι στατιστικά

σημαντικός.

Όταν διορθώνουμε την αυτοσυσχέτιση με τη μέθοδο του πλήρη πίνακα 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης (Πίνακας 5.2.3.), η μόνη διαφορά που 

παρατηρείται στις εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων είναι ότι ο 

συντελεστής /ϊγια το ψωμί και δημητριακά δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. Αυτό σημαίνει, ότι πιθανότατα η εισοδηματική ελαστικότητα 

για το ψωμί και τα δημητριακά να μην είναι στατιστικά διάφορη της 

μονάδας. Τέλος, στον Πίνακα 5.2.4. παρουσιάζονται οι εκτιμημένες τιμές 

των παραμέτρων για την περίπτωση όπου η αυτοσυσχέτιση διορθώνεται με 

ένα συμμετρικό πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Στην περίπτωση 

αυτή ο συντελεστής συνολικής δαπάνης β και ο συντελεστής τιμών ρ για 

τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι στατιστικά σημαντικοί.

Στους Πίνακες 5.2.5 - 5.2.12 παρουσιάζονται οι ελαστικότητες 

εισοδήματος και τιμών κατά Hicks και κατά Marshall για κάθε μια από τις 

μεθόδους διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης για το στατικό υπόδειγμα (7). 

Δυστυχώς, σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα 

που να είναι συνεπή με τη θεωρία της ζήτησης. Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση που δεν προχωρούμε σε διόρθωση της αυτοσυσχέτισης στο 

στατικό υπόδειγμα ο βασικός νόμος της ζήτησης παραβιάζεται στην 

περίπτωση του ψωμιού-δημητριακών, των ψαριών και των γαλακτοκομικών 

προϊόντων (βλέπε Πίνακα 5.2.5). Στην περίπτωση που το στατικό υπόδειγμα 

του AIDS διορθώνεται για αυτοσυσχέτιση με τη μέθοδο των Bemdt και 

Savin (1975), οι ελαστικότητες τιμών κατά Hicks είναι θετικές για το ψωμί-
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δημητριακά, και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα (βλέπε Πίνακα 5.2.7). Στην 

περίπτωση που η διόρθωση της αυτοσυσχέτισης γίνεται με τον πλήρη πίνακα 

συντελεστών αυτοσυσχέτισης, ο βασικός νόμος της ζήτησης παραβιάζεται 

για τα ψάρια (βλέπε Πίνακα 5.2.9), ενώ όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος του 

συμμετρικού πίνακα αυτοσυσχέτισης το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται στην 

κατηγορία του ψωμιού-δημητριακών.

5.3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα που αφορούν το δυναμικό υπόδειγμα 

(20) παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.3.1, 5.3.4 και 5.3.7. Στην περίπτωση 

του δυναμικού AIDS η διόρθωση της αυτοσυσχέτισης με τη μέθοδο του 

συμμετρικού πίνακα δεν ήταν εφικτή, λόγω μη σύγκλισης του εκτιμώμενου 

συστήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι τα χαρακτηριστικά (α) - 

(ε) που αναφέραμε στο στατικό υπόδειγμα για την ερμηνεία των Πινάκων

5.2.1. - 5.2.4. ισχύουν και για το δυναμικό υπόδειγμα με τη προσθήκη ότι: 

(στ) Το άθροισμα των συντελεστών των καταναλωτικών προτύπων (habits) 

κάθε εξίσωσης είναι ίσο με το μηδέν (συνθήκη προσθετικότητας για το 

δυναμικό AIDS). Επίσης το άθροισμα των συντελεστών των καταναλωτικών 

προτύπων για το σύνολο των εξισώσεων των σχετικών συμμετοχών, που 

αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αγαθό, ισούται με το μηδέν (συνθήκη 

προσθετικότητας για το δυναμικό AIDS).

Στον Πίνακα 5.3.1 παρουσιάζονται οι εκτιμημένοι παράμετροι του 

δυναμικού υποδείγματος χωρίς να έχει προηγηθεί διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης. Σε αντίθεση με το στατικό υπόδειγμα, οι εκτιμημένες τιμές 

των παραμέτρων αι δεν είναι στατιστικά σημαντικές και εμφανίζουν 

αρνητικό πρόσημο, εκτός από το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που 

είναι στατιστικά σημαντικές και με θετικό πρόσημο. Ο συντελεστής της 

συνολικής πραγματικής δαπάνης β είναι στατιστικά σημαντικός για όλες τις

κατηγορίες τροφίμων, εκτός από το ψωμί-δημητριακά και φρούτα-λαχανικά. 

Αυτό σημαίνει, ότι η εισοδηματική ελαστικότητα των δύο παραπάνω 

κατηγοριών τροφίμων δεν είναι στατιστικά διάφορη της μονάδας. Τέλος, οι
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Πίνακας 5.3.2. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το δυναμικό
υπόδειγμα στο έτος βάσης 1965 (no autocorrelation).

Προϊόντα Πί Hicks
Ψωμί & Κρέας Ψάρια 
Δημητρ.

Γάλα
κτλ.

Λάδι Φρούτα 
κτλ Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

1,024 -0,133 0,255

Κρέας 2,060 0,176 0,211

Ψάρια 0,359 -0,420 -0,285

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,776 -0,149 -0,081

Λάδι & 
Λίπη

0,174 0,132 -0,153

Φρούτα & 
Λαχανικά

0,852 0,014 -0,082

Λοιπά
Τρόφιμα

1,047 0,212 -0,042

-0,212 -0,200 0,096 0,028 0,177

-0,099 -0,075 -0,076 -0,114 -0,024

-0,186 0,529 0,045 0,178 0,153

0,199 -0,059 0,093 -0,056 0,053

0,031 0,172 -0,408 0,213 0,030

0,044 -0,037 0,076 -0,033 0,016

0,092 0,085 0,026 0,039 -0,413

Πίνακας 5.3.3. Ελαστικότητες τιμών κατά Marshall για το δυναμικό υπόδειγμα 
AIDS στο έτος βάσης 1965 (no autocorrelation).

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

-0,263 0,067 -0,277 -0,374 0,002 -0,234 0,068

Κρέας -0,086 -0,168 -0,231 -0,425 -0,266 -0,641 -0,243

Ψάρια -0,466 -0,351 -0,209 0,468 0,012 0,086 0,115

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,248 -0,022 0,150 -0,191 0,022 -0,255 -0,029

Λάδι & 
Λίπη

0,110 -0,185 0,020 0,143 -0,576 0,168 0,011

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,094 -0,238 -0,010 -0,182 -0,002 -0,327 -0,074

Λοιπά
Τρόφιμα

0,079 -0,235 0,025 -0,093 -0,070 -0,229 -0,514
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εκτιμημένες τιμές των παραμέτρων γα είναι στατιστικά διάφορες του 

μηδενός, ενώ αυτές των παραμέτρων ft είναι σε μεγάλο βαθμό στατιστικά

μη σημαντικές, όπως και στο στατικό υπόδειγμα.

Στους Πίνακες 5.3.2 και 5.3.3 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των 

ελαστικοτήτων εισοδήματος και τιμών κατά Hicks και κατά Marshall στο 

σημείο ομαλοποίησης για την περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί διόρθωση 

της αυτοσυσχέτισης στο δυναμικό υπόδειγμα (20). Οπως φαίνεται από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5.3.2 ο βασικός νόμος της ζήτησης παραβιάζεται 

για την κατηγορία του κρέατος, καθώς η ελαστικότητα τιμών κατά Hicks 

είναι θετική. Επομένως δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι τα 

αποτελέσματα αυτά κρίνονται ικανοποιητικά από θεωρητικής άποψης για 

την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Στον Πίνακα 5.3.4 παρουσιάζονται οι εκτιμημένοι παράμετροι του 

δυναμικού υποδείγματος, ύστερα από τη διόρθωση της αυτοσυσχέτισης με 

τη μέθοδο του ενός κοινού συντελεστή αυτοσυσχέτισης. Η πλειοψηφία των 

παραμέτρων at δεν είναι στατιστικά διάφορη του μηδενός. Ο συντελεστής 

/Χγια το ψωμί-δημητριακά και φρούτα-λαχανικά δεν είναι στατιστικά

διάφορος του μηδενός, υποδηλώνοντας ότι η εισοδηματική ελαστικότητά 

τους δεν είναι στατιστικά διάφορη της μονάδας. Όσον αφορά, τις τιμές των 

παραμέτρων γ,ί είναι όλες στατιστικά σημαντικές, ενώ οι παράμετροι ft 

είναι σε έναν βαθμό στατιστικά μη σημαντικοί. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση οι συντελεστές των καταναλωτικών συνηθειών δα είναι στην 

πλειοψηφία τους στατιστικά μη σημαντικοί (μόνο 12 από τους 36 

συντελεστές εμφανίζονται στατιστικά σημαντικοί).

Στους Πίνακες 5.3.5 και 5.3.6 απεικονίζονται οι εκτιμήσεις των 

ελαστικοτήτων εισοδήματος και ημών κατά Hicks και κατά Marshall για 

την περίπτωση όπου το δυναμικό υπόδειγμα του AIDS διορθώνεται με τη 

μέθοδο του κοινού συντελεστή αυτοσυσχέησης. Οι εισοδημαηκές 

ελασηκότητες (Πίνακας 5.3.5) είναι θεηκές για όλες τις κατηγορίες 

τροφίμων, επομένως όλα τα αγαθά συμπεριφέρονται ως κανονικά. Το ψωμί- 

δημητριακά, το κρέας, τα φρούτα-λαχανικά και λοιπά τρόφιμα 

συμπεριφέρονται ως αγαθά πολυτελείας, εφόσον η εισοδημαηκή
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Πίνακας 5.3.5. Ελαστικότητες εισοδήματος και τιμών κατά Hicks για το δυναμικό
υπόδειγμα στο έτος βάσης 1965 (one parameter).

Προϊόντα η, ______________________________ Hicks
Ψωμί & Κρέας Ψάρια Γάλα Λάδι Φρούτα Λοιπά
Δημητρ.______________________κτλ.____ κτλ Λαχαν. τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

1,134 -0,172 0,302 -0,235 -0,153 0,147 -0,067 0,177

Κρέας 1,609 0,209 -0,278 -0,077 -0,145 -0,093 0,539 -0,155

Ψάρια 0,547 -0,467 -0,222 -0,217 0,514 0,095 0,162 0,137

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,659 -0,114 -0,157 0,193 -0,095 0,063 0,097 0,012

Λάδι & 
Λίπη

0,011 0,203 -0,186 0,066 0,116 -0,375 0,255 -0,079

Φρούτα & 
Λαχανικά

1,086 -0,033 0,387 0,041 0,065 0,092 -0,713 0,161

Λοιπά
Τρόφιμα

1,264 0,212 -0,269 0,083 0,019 -0,068 0,388 -0,360

Πίνακας 5.3.6. Ελαστικότητες ημών κατά Marshall για το δυναμικό υπόδειγμα 
AIDS στο έτος βάσης 1965 (one parameter).

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

-0,316 0,093 -0,308 -0,346 0,043 -0,357 0,057

Κρέας 0,004 -0,574 -0,180 -0,419 -0,241 0,127 -0,325

Ψάρια -0,536 -0,323 -0,252 0,421 0,045 0,022 0,079

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,198 -0,278 0,151 -0,207 0,002 -0,071 -0,058

Λάδι & 
Λίπη

0,202 -0,188 0,065 0,114 -0,558 0,252 -0,081

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,171 0,187 -0,029 -0,120 -0,008 -0,947 0,046

Λοιπά
Τρόφιμα

0,051 -0,501 0,002 -0,196 -0,185 0,064 -0,444
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ελαστικότητα είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Αυτό είναι αρκετά λογικό για 

τα μέσα της δεκαετίας του '60, καθώς, όπως προαναφέραμε, οι τιμές των 

ελαστικοτήτων αφορούν το έτος 1965. Τέλος, όπως αναμενόταν από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5.3.4, η εισοδηματική ελαστικότητα του ψωμιού 

και των δημητριακών και των φρούτων και των λαχανικών βρέθηκε να είναι 

πάρα πολύ κοντά στη μονάδα.

Από τα αποτελέσματα των ελαστικοτήτων τιμών κατά Hicks (own 

elasticities) (Πίνακας 5.3.5) παρατηρούμε ότι όλες οι κατηγορίες τροφίμων 

έχουν το αναμενόμενο αρνητικό πρόσημο, επομένως ο νόμος της ζήτησης 

επαληθεύεται για όλα τα αγαθά. Όσον αφορά τις σταυροειδείς ελαστικότητες 

τιμών κατά Hicks (cross elasticities), τα ζεύγη των αγαθών: ψωμί-γάλα, 

ψωμί-φρούτα, κρέας-ψάρια, κρέας-γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας-λάδι, 

κρέας-λοιπά τρόφιμα και λάδι-λοιπά τρόφιμα είναι συμπληρωματικά αγαθά, 

ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη τροφίμων είναι υποκατάστατα μεταξύ τους.

Οι ελαστικότητες ημών κατά Marshall (Πίνακας 5.3.6) έχουν 

αρνηηκό πρόσημο. Οπως και στο σταηκό υπόδειγμα, η ζήτηση για όλες τις 

κατηγορίες τροφίμων είναι ανελασηκή, και τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε 

μεταβολές της ημής τους εμφανίζουν τα φρούτα και λαχανικά και το κρέας. 

Οι σταυροειδείς ελασπκότητες είναι μικρότερες της μονάδας, σε απόλυτη 

ημή, και τα ζεύγη των τροφίμων: ψωμί-κρέας, ψωμί-λάδι, ψωμί-λοιπά 

τρόφιμα, κρέας-φρούτα, ψάρια-γάλα, ψάρια-λάδι, ψάρια-φρούτα, ψάρια- 

λοιπά τρόφιμα, γάλα-λάδι και λάδι-φρούτα είναι υποκατάστατα, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα ζεύγη είναι συμπληρωμαηκά. Οι ελασηκότητες κατά Marshall 

είναι μεγαλύτερες, σε απόλυτα μεγέθη, από τις ελασηκότητες κατά Hicks, 

γεγονός αναμενόμενο αφού όλα τα αγαθά είναι κανονικά (θεηκό 

εισοδημαηκό αποτέλεσμα).

Η διαφορά του Πίνακα 5.3.7., όπου απεικονίζονται οι εκημημένες 

ημές των παραμέτρων ύστερα από τη διόρθωση της αυτοσυσχέησης με τη 

μέθοδο του πλήρη πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέησης (general), με τον 

Πίνακα 5.3.4. είναι όη βεληώνεται η σταησηκή σημανηκότητα των 

παραμέτρων. Οι συντελεστές α> είναι στην πλειοψηφία σταησηκά 

σημανηκοί. Οι συντελεστές της συνολικής δαπάνης β είναι σταησηκά
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σημαντικοί για όλες τις κατηγορίες τροφίμων εκτός από την περίπτωση του 

κρέατος και των ψαριών. Επομένως, η εισοδηματική ελαστικότητα για το 

κρέας και τα ψάρια πιθανόν να μην είναι στατιστικά διάφορη της μονάδας. 

Οι συντελεστές τιμών γ» είναι στατιστικά σημαντικοί για όλες τις

κατηγορίες τροφίμων, ενώ οι συντελεστές γα είναι σε μικρό βαθμό 

στατιστικά μη σημαντικοί.

Από τη στατιστική σημαντικότητα της πλειοψηφίας των συντελεστών 

δ] (27 από τους 36) συμπεραίνουμε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, για το κρέας προβλέπεται ομοιόμορφα θετική επίδραση (habit 

persistence), που σημαίνει ότι οι καταναλωτές επιθυμούν να αυξήσουν το 

σχετικό μερίδιο του κρέατος στις συνολικές τους δαπάνες για τρόφιμα. Από 

την άλλη πλευρά, το λάδι-λίπη και τα φρούτα-λαχανικά εμφανίζουν 

ομοιόμορφα αρνητική επίδραση (inventory depletion effect) σε σχέση με 

όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων. Δηλαδή, διατηρώντας τις τιμές και 

τις συνολικές δαπάνες σταθερές, οι καταναλωτές θα επιθυμούσαν να 

μειώσουν τη συνεισφορά τους ως προς τις δαπάνες αυτών των κατηγοριών 

τροφίμων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω: (α) της ύπαρξης μεγαλύτερων 

αναγκών για κατανομή εισοδήματος σε άλλα αγαθά, (β) διαιτητικών 

μεθόδων ή (γ) αλλαγών στις μορφές κατανάλωσης τροφίμων (π.χ. fast food).

Η συνεισφορά για το ψωμί-δημητριακά στην τρέχουσα δαπάνη 

μειώνεται κατά 8% ως προς το κρέας, 89% ως προς τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, και 35% ως προς τα φρούτα-λαχανικά. Την ίδια συμπεριφορά 

εμφανίζουν τα ψάρια ως προς το κρέας (28%) και τα έλαια (15%) και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα ως προς το ψωμί-δημητριακά (32%), το κρέας 

(26%), τα ψάρια (20%) και τα έλαια και λίπη (11%).

Στους Πίνακες 5.3.8 και 5.3.9 παρουσιάζονται οι ελαστικότητες 

εισοδήματος και τιμών κατά Hicks και κατά Marshall για το δυναμικό 

υπόδειγμα που διορθώθηκε για αυτοσυσχέτιση με τη μέθοδο του πλήρη 

πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Οι εισοδηματικές ελαστικότητες 

(Πίνακας 5.3.8) είναι θετικές για όλες τις κατηγορίες τροφίμων, εκτός από 

αυτή που αναφέρεται στο λάδι και λίπη. Επομένως, όλα τα αγαθά
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Πίνακας 5.3.8. Ελαστικότητες εισοδήματος και ημών κατά Hicks για το δυναμικό
υπόδειγμα στο έτος βάσης 1965 (general).

Προϊόντα η, ______________________________ Hicks
Ψωμί& Κρέας Ψάρια Γάλα Λάδι Φρούτα Λοιπά
Δημητρ.______________________ κτλ,_____κτλ Λαχαν. τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

1,433 -0,519 0,460 -0,259 0,020 0,061 -0,264 0,500

Κρέας 1,120 0,317 -0,626 -0,349 -0,069 -0,087 0,886 -0,073

Ψάρια 0,844 -0,514 -1,004 -0,077 0,248 0,545 0,459 0,340

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

0,724 0,015 -0,075 0,093 -0,265 0,104 0,174 -0,047

Λάδι & 
Λίπη

-0,065 0,084 -0,175 0,379 0,192 -0,049 -0,211 -0,220

Φρούτα & 
Λαχανικά

1,508 -0,131 0,637 0,115 0,115 -0,076 -0,756 0,094

Λοιπά
Τρόφιμα

0,509 0,599 -0,127 0,206 -0,075 -0,191 0,228 -0,639

Πίνακας 5.3.9. Ελασηκότητες ημών κατά Marshall για το δυναμικό υπόδειγμα 
AIDS στο έτος βάσης 1965 (general).

Προϊόντα Marshall
Ψωμί & 
Δημητρ.

Κρέας Ψάρια Γάλα
κτλ.

Λάδι
κτλ

Φρούτα
Λαχαν.

Λοιπά
τρόφιμα

Ψωμί & 
Δημητριακά

-0,701 0,196 -0,351 -0,223 -0,071 -0,631 0,348

Κρέας 0,175 -0,832 -0,421 -0,259 -0,190 0,600 -0,192

Ψάρια -0,621 -1,159 -0,131 0,105 0,468 0,243 0,251

Γάλα, Τυρί 
& Αυγά

-0,077 -0,208 0,047 -0,388 0,037 -0,012 -0,124

Λάδι & 
Λίπη

0,092 -0,163 0,383 0,203 -0,239 -0,195 -0,213

Φρούτα & 
Λαχανικά

-0,322 0,360 0,018 -0,141 -0,215 -0,882 -0,066

Λοιπά
Τρόφιμα

0,534 -0,221 0,173 -0,162 -0,238 0,097 -0,797
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συμπεριφέρονται ως κανονικά, εκτός από το λάδι που συμπεριφέρεται ως 

κατώτερο αγαθό. Στην περίπτωση αυτή, το ψωμί-δημητριακά, το κρέας και 

τα φρούτα-λαχανικά είναι αγαθά πολυτελείας. Όπως αναμενόταν από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 5.3.7., η εισοδηματική ελαστικότητα για το κρέας 

και τα ψάρια είναι πολύ κοντά στη μονάδα.

Οι ελαστικότητες τιμών κατά Hicks (own elasticities) είναι αρνητικές 

για όλες τις κατηγορίες τροφίμων, επομένως δεν παρατηρείται παραβίαση 

του νόμου της ζήτησης (βλέπε Πίνακα 5.3.8). Στις σταυροειδείς 

ελαστικότητες τα ζεύγη των αγαθών: ψωμί-ψάρια, ψωμί-φρούτα, κρέας- 

ψάρια, κρέας-γάλα, κρέας-λάδι, κρέας-λοιπά τρόφιμα, γάλα-λοιπά τρόφιμα, 

λάδι-φρούτα και λάδι-λοιπά τρόφιμα είναι συμπληρωματικά, ενώ τα 

υπόλοιπα ζεύγη είναι υποκατάστατα μεταξύ τους.

Οι ελαστικότητες τιμών κατά Marshall (own elasticities) (Πίνακας 

5.3.9) έχουν αρνητικό πρόσημο. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, 

η ζήτηση είναι ανελαστική και τη μεγαλύτερη ευαισθησία σε μεταβολές της 

τιμής τους εμφανίζουν τα φρούτα και το κρέας. Επίσης οι ελαστικότητες 

κατά Marshall είναι μεγαλύτερες από τις κατά Hicks, κατά απόλυτη τιμή, 

εξαιτίας του θετικού εισοδηματικού αποτελέσματος. Από τις σταυροειδείς 

ελαστικότητες προκύπτουν ως υποκατάστατα τα ζεύγη των αγαθών: ψωμί- 

κρέας, ψωμί-λοιπά τρόφιμα, κρέας-φρούτα, ψάρια-γάλα, ψάρια-λάδι, ψάρια- 

φρούτα, ψάρια-λοιπά τρόφιμα και γάλα-λάδι, ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη είναι 

συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το δυναμικό υπόδειγμα των 

Alessie και Kapteyn (1991), σε αντίθεση με το στατικό υπόδειγμα, κρίνεται 

ικανοποιητικό από θεωρητικής άποψης, εφόσον ικανοποιεί τον περιορισμό 

της αρνητικής κλίσης για την καμπύλη ζήτησης κατά Hicks και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Τέλος, 

σύμφωνα με τους Moschini και Moro (1994), θεωρούμε mo ολοκληρωμένη 

από οικονομετρικής άποψης τη μέθοδο διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης με 

έναν πλήρη πίνακα συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Κατά επέκταση, τα 

αποτελέσματα των ελαστικοτήτων που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη 

μέθοδο (Πίνακες 5.3.8 και 5.3.9) θεωρούνται mo ολοκληρωμένα και 

κατάλληλα για την ανάλυσή μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια εμπειρικής ανάλυσης της 

κατανάλωσης τροφίμων στην Ελλάδα για την περίοδο 1960-95, βασισμένη 

στο στατικό και δυναμικό υπόδειγμα του AIDS. Την περίοδο αυτή 

παρατηρείται αύξηση στην κατανάλωση τροφίμων, η οποία χαρακτηρίζεται 

από μία έντονη μείωση στη σχετική συμμετοχή δαπανών για το ψωμί και τα 

δημητριακά και για το λάδι και τα λίπη, σε αντίθεση με την έντονη αύξηση 

στη σχετική συμμετοχή δαπανών για το κρέας και τα ψάρια. Έμφαση 

δόθηκε στην ανάλυση των ελαστικοτήτων τιμών κατά Hicks, κατά Marshall 

και εισοδήματος για εφτά κατηγορίες τροφίμων: ψωμί και δημητριακά, 

κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, λάδι και λίπη, φρούτα και 

λαχανικά και λοιπά τρόφιμα.

Για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το στατικό υπόδειγμα δεν 

εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα από θεωρητικής άποψης, εφόσον 

παρατηρείται παραβίαση του νόμου της ζήτησης για το ψωμί και τα 

δημητριακά. Μπορούμε επομένως να υποστηρίξουμε ότι παρά τη 

προσπάθεια διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης το στατικό υπόδειγμα του AIDS 

δεν κρίνεται κατάλληλο για την ερμηνεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

που αφορά τα τρόφιμα στην Ελλάδα κατά τη περίοδο 1960-95. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται στην παράλειψη των καταναλωτικών προτύπων από το 

υπόδειγμα.

Αντίθετα, το δυναμικό υπόδειγμα εμφανίζεται χρήσιμο για την 

ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις 

τρόπους: (α) με τη χρήση του διορθωμένου δείκτη του Stone, ο οποίος 

απομακρύνει την πιθανότητα αμεροληψίας στις εκτιμημένες τιμές των 

παραμέτρων του συστήματος, (β) με την εισαγωγή των καταναλωτικών
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συνηθειών στο υπόδειγμα, η οποία αποδεικνύεται και στατιστικά σημαντική 

για την πλειοψηφία των αγαθών, και (γ) με τη διόρθωση του προβλήματος 

της αυτοσυσχέτισης, που συνήθως συναντάτε στις χρονολογικές σειρές, με 

τη χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων, αυτή του Bemdt και Savin (1974) και 

αυτή των Anderson και Blundell (1983).

Οι εισοδηματικές ελαστικότητες έχουν θετικό πρόσημο, που σημαίνει 

ότι όλα τα αγαθά είναι κανονικά. Το ψωμί και τα δημητριακά, το κρέας και 

τα φρούτα και τα λαχανικά συμπεριφέρονται ως αγαθά πολυτελείας στην 

Ελλάδα της δεκαετίας του ‘60. Οι ελαστικότητες τιμών κατά Hicks έχουν το 

αναμενόμενο αρνητικό πρόσημο και είναι σε απόλυτες τιμές μικρότερες από 

τις ελαστικότητες τιμών κατά Marshall, γεγονός που σημαίνει ότι το 

εισοδηματικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Αυτό μπορεί να αποτελεί ακόμα μια 

ένδειξη ότι όλες οι κατηγορίες τροφίμων είναι κανονικά αγαθά.

Τέλος, για όλες τις κατηγορίες τροφίμων η καμπύλη ζήτησης κατά 

Marshall εμφανίζει αρνητική κλίση, γεγονός που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως καμιά κατηγορία τροφίμων δεν συμπεριφέρεται ως Giffen 

αγαθό. Η ζήτηση είναι ανελαστική για όλες τις κατηγορίες τροφίμων και 

επιπλέον όλες οι σταυροειδείς ελαστικότητες είναι μικρότερες της μονάδας 

υποδεικνύοντας μικρές δυνατότητες υποκατάστασης μεταξύ τους.
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