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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
Η ευρεία χρήση της συνάρτησης δαπάνης ή έµµεσης συνάρτησης χρησιµότητας 

του καταναλωτή ως µια αναπαράσταση των προτιµήσεών του στην εµπειρική 
ανάλυση έχει παραγάγει ένα αριθµό εύκαµπτων και µη-εύκαµπτων συναρτησιακών 
µορφών. Τα µη εύκαµπτα υποδείγµατα βασίζονται σε έµµεσες συναρτήσεις 
χρησιµότητας που υπόκεινται σε a priori περιορισµούς, όπως οι περιορισµοί της 
προσθετικότητας και της οµοθετικότητας των προτιµήσεων του καταναλωτή. 
Παράδειγµα αποτελεί ένα από τα πρώτα ολοκληρωµένα συστήµατα ζήτησης που 
εµφανίστηκαν στην εµπειρική ανάλυση, το Linear Expenditure System (LES) του 
Stone (1954), το οποίο βασίζεται στην κατηγορία προτιµήσεων που είναι γνωστές ως 
Gorman Polar Form και οποίες επιδεικνύουν οιονεί-οµοθετική συµπεριφορά 
(γραµµικές καµπύλες Engel). Η θεωρητική και εµπειρική έρευνα για εναλλακτικές 
εξειδικεύσεις, η οποία ακολούθησε µετά την εµφάνιση του LES, έδωσε µια σειρά 
εύκαµπτων υποδειγµάτων ζήτησης. Τα υποδείγµατα αυτά προκύπτουν από έµµεσες 
συναρτήσεις ζήτησης που δεν υπόκεινται σε a priori περιορισµούς, αλλά όπου οι 
περιορισµοί στις προτιµήσεις των καταναλωτών αποτελούν αντικείµενο εµπειρικού 
ελέγχου. Παραδείγµατα εύκαµπτων υποδειγµάτων τα οποία κυριαρχούν στη 
βιβλιογραφία έως και σήµερα είναι το Translog υπόδειγµα των Christensen et al. 
(1975) και το Almost Ideal Demand System (AIDS) των Deaton και Muellbauer 
(1980α)1. Το Translog υπόδειγµα βασίζεται σε µια οικογένεια συναρτήσεων έµµεσης 
χρησιµότητας που είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως Price Independent Generalised 
Linear (PIGL), ενώ το AIDS βασίζεται σε µια λογαριθµική µορφή των PIGL 
προτιµήσεων που είναι γνωστές ως Price Independent Logarithmic (PIGLOG) 
προτιµήσεις.  

Το AIDS θεωρείται ως ένα σύστηµα ζήτησης ανώτερο από τους προκατόχους του 
καθώς έχει επιθυµητές ιδιότητες τις οποίες τα άλλα υποδείγµατα δεν είχαν 
ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, δίνει σε πρώτη φάση µια αυθαίρετη προσέγγιση πρώτης 
τάξης σε οποιοδήποτε σύστηµα ζήτησης, ικανοποιεί τα αξιώµατα της επιλογής 
(choice) επακριβώς, αθροίζεται τέλεια ως προς τους καταναλωτές και άρα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για εµπειρική ανάλυση για το σύνολο των καταναλωτών χωρίς να 
επικαλείται παράλληλες γραµµικές καµπύλες Engel, έχει µια συναρτησιακή µορφή 
που είναι συνεπής µε γνωστά δεδοµένα προϋπολογισµού νοικοκυριών, είναι απλό 
στην εκτίµηση αποφεύγοντας κατά πολύ την ανάγκη για µη-γραµµική εκτίµηση, και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελεγχθούν οι περιορισµοί της οµογένειας και της 
συµµετρίας µέσω γραµµικών περιορισµών σε σταθερές (fixed) παραµέτρους (Deaton 
and Muellbauer, 1980a). Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα του AIDS έχουν οδηγήσει σε 
µια εκτεταµένη χρήση του στην εµπειρική ανάλυση της συµπεριφοράς του 
καταναλωτή και έχουν ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται το υπόδειγµα αυτό έως και 
σήµερα (για παράδειγµα, βλ. Alley et al. (1992), Balcombe and Davis (1996), Brox 
(2003), Rickertsen (1998), Sasaki (1996)). 

Παρ’ όλα αυτά, το AIDS έχει στατική µορφή και υποθέτει ότι οι καταναλωτές 
προσαρµόζονται πλήρως και στιγµιαία, σε κάθε χρονική περίοδο, σε µεταβολές στις 
τιµές και στο εισόδηµα. Κάτι τέτοιο, όµως, είναι απίθανο να ισχύει στην 

                                                 
1 Μεταξύ άλλων υποδειγµάτων είναι και το Rotterdam (Theil (1965, 1976), Barten (1969)) και το 
Generalised Leontief του Diewert (1971). 
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πραγµατικότητα, ενώ είναι περισσότερο εύλογη η υπόθεση ότι οι καταναλωτές δεν 
είναι σε ισορροπία για κάποιες χρονικές περιόδους. Οι αιτίες για µια τέτοια 
βραχυχρόνια συµπεριφορά είναι πολλές και µεταξύ άλλων θα µπορούσαµε να 
αναφέρουµε τις συνήθειες (habit persistence), το κόστος προσαρµογής (adjustment 
costs), και την ατελή πληροφόρηση για τις µεταβολές στις τιµές και στο εισόδηµα. 
Βασιζόµενοι στην παραπάνω παρατήρηση, καθώς και στο ότι οι έως τότε εµπειρικές 
µελέτες έδιναν ενδείξεις ότι απαιτείται µια δυναµική προσέγγιση στη µοντελοποίηση 
της συµπεριφοράς του καταναλωτή, οι Anderson και Blundell (1982, 1983, 1984) 
ανάπτυξαν και εκτίµησαν µία δυναµική εκδοχή του AIDS. Το δυναµικό AIDS είναι 
ένα περισσότερο γενικό σύστηµα ζήτησης στο οποίο γίνεται διαχωρισµός της 
βραχυχρόνιας από τη µακροχρόνια συµπεριφορά του καταναλωτή, επιτρέποντας έτσι 
ένα έλεγχο του ίδιου του στατικού AIDS. Μάλιστα, η µακροχρόνια συµπεριφορά 
περιγράφεται εντός του δυναµικού υποδείγµατος ως η απόκλιση των µεριδίων 
δαπάνης από τις τιµές ισορροπίας που δίνονται από το στατικό AIDS, δηλαδή, 
περιγράφεται µε τη µορφή ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών. Τέλος, η γενικότητα 
του δυναµικού AIDS επιτρέπει, µέσω επιβολής κατάλληλων περιορισµών στις 
παραµέτρους του, να εξαχθούν από αυτό και να ελεγχθούν έναντι αυτού γνωστά 
δυναµικά υποδείγµατα όπως το αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα (autoregressive model), 
το υπόδειγµα µερικής προσαρµογής (partial adjustment model) και το υπόδειγµα 
συνηθειών (habit persistence).2  

Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθεί το δυναµικό AIDS των Anderson και 
Blundell (1982, 1983, 1984) προκειµένου να γίνει ανάλυση της ζήτησης για µη-
διαρκή αγαθά και υπηρεσίες στη Γαλλία και στην Ιταλία. Η εµπειρική ανάλυση θα 
επιτρέψει µία σύγκριση της συµπεριφοράς των καταναλωτών στις δύο γείτονες χώρες 
οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον ίδιο περίπου βαθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Στα 
πλαίσια αυτά, η παρούσα µελέτη αναµένεται να συµβάλλει στην κάλυψη ενός κενού 
που έχει εντοπισθεί στη βιβλιογραφία όσον αφορά την εµπειρική µελέτη της 
καταναλωτικής ζήτησης για τη Γαλλία και την Ιταλία. Συγκεκριµένα, στην έρευνα 
βιβλιογραφίας η οποία διενεργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας µελέτης δεν βρέθηκε 
κάποια εµπειρική µελέτη για τη ζήτηση καταναλωτή στη Γαλλία. Επίσης, στην 
περίπτωση της Ιταλίας βρέθηκε µόνον µία εµπειρική µελέτη, εκείνη των Bollino et al. 
(2000) στην οποία χρησιµοποιείται ένα Generalized Quadratic Almost Ideal Demand 
System προκειµένου να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων που δίνουν διαφορετικές 
διαδικασίες κατασκευής δηµογραφικών µεταβλητών3.  

Επιπλέον, η παρούσα µελέτη λαµβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη 
βιβλιογραφία όσον αφορά τη µελέτη της µακροχρόνιας συµπεριφοράς του 
καταναλωτή. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δίνεται προσοχή στη 
στασιµότητα ή µη και στη συνολοκλήρωση των χρονολογικών σειρών των 
µεταβλητών σε συστήµατα ζήτησης που αναπαριστούν τη µακροχρόνια ισορροπία 

                                                 
2 Προκειµένου να κρατήσουµε τον αναγνώστη ενήµερο για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της 
εµπειρικής ανάλυσης της καταναλωτικής ζήτησης, σηµειώνουµε πρόσφατες προσπάθειες 
µοντελοποίησης της συµπεριφοράς του καταναλωτή, όπως, για παράδειγµα το Quadratic AIDS 
(Blundell et al. (1993), Banks et al. (1996, 1997)) το οποίο είναι ένα σύστηµα τρίτου βαθµού και 
µπορεί να προσεγγίσει καλύτερα µη-γραµµικές καµπύλες Engel, οι οποίες έχουν συχνά αναφερθεί 
στην εµπειρική ανάλυση. Επίσης, οι Lyssiotou et al. (2002) ανάπτυξαν ένα Generalized Quadratic 
Demand System, το οποίο είναι ένα σύστηµα τρίτου βαθµού και από το οποίο µπορούν να προκύψουν 
(µέσω κατάλληλων περιορισµών στις παραµέτρους του) όλα τα γνωστά συστήµατα ζήτησης δευτέρου 
και τρίτου βαθµού. Τέλος, ο Lewbel (2003) προτείνει µία νέα οµάδα συστηµάτων ζήτησης τετάρτου 
βαθµού η οποία µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη όταν υπάρχει ένδειξη για ένα σύστηµα ζήτησης ότι 
είναι τετάρτου βαθµού, όπως π.χ. συστήµατα που έχουν ένα µεγάλο αριθµό ποικίλων αγαθών. 
3 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. Bollino et al. (2000). 
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του καταναλωτή (βλ. για παράδειγµα, Attfield (1997), Balcombe and Davis (1996), 
Brox (2003), Duffy (2002, 2003), Karagiannis et al. (2000), Karagiannis and Mergos 
(2002)). Για το λόγο αυτό στην παρούσα µελέτη δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
ιδιότητες χρονολογικών σειρών των υπό µελέτη µεταβλητών και διερευνάται η 
δυνατότητα συνολοκλήρωσης των µεταβλητών αυτών προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ότι το στατικό AIDS, που αποτελεί το µακροχρόνιο συστατικό παράγοντα στο υπό 
µελέτη δυναµικό AIDS, όντως αντικατοπτρίζει µία σχέση µακροχρόνιας ισορροπίας 
και ότι, συνακολούθως, είναι επιτρεπτή η παρουσίασή του µε τη µορφή που 
προτείνουν οι Anderson και Blundell (1982, 1983, 1984).  

Η δοµή της µελέτης έχει ως εξής. Το επόµενο τµήµα αναλύει τις βασικές 
υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του 
καταναλωτή και συνεχίζει µε περιγραφή του στατικού (µακροχρόνιου) και του 
δυναµικού (βραχυχρόνιου) υποδείγµατος ζήτησης που χρησιµοποιείται. Το Τµήµα 3 
περιέχει µια περιγραφή των στατιστικών στοιχείων, των πηγών και των µεθόδων 
κατασκευής των µεταβλητών, µαζί µε µια διερεύνηση των ιδιοτήτων χρονολογικών 
σειρών των µεταβλητών. Στο Τµήµα 4 παραθέτονται και αναλύονται τα εµπειρικά 
αποτελέσµατα από την εξειδίκευση και εκτίµηση του στατικού και του δυναµικού 
υποδείγµατος. Ακολουθεί µια σύνοψη της µελέτης και συµπεράσµατα στο Τµήµα 5. 
Τέλος, παρατίθεται η Βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η µελέτη, καθώς και ένα 
Παράρτηµα µε διαγράµµατα των µεριδίων δαπάνης και της πραγµατικής 
κατανάλωσης, για τη Γαλλία και την Ιταλία. 
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2. ΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
2.1 Οµαδοποίηση Αγαθών: ∆ιαχωρισιµότητα των Προτιµήσεων, Two-stage Budgeting  

 
Σε όλες τις εµπειρικές έρευνες στο πεδίο της συµπεριφοράς του καταναλωτή, που 

αφορούν σε ζήτηση για οµάδες αγαθών (disaggregated demand), η µοντελοποίηση 
της επιθυµητής, µακροχρόνιας κατανοµής της δαπάνης των καταναλωτών µεταξύ 
διαφόρων αγαθών έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο κάποιες υποθέσεις για τις 
προτιµήσεις των καταναλωτών. Ορισµένες από τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες πότε 
γίνονται ρητώς και πότε όχι, δίνουν τη δυνατότητα να οµαδοποιούνται τα αγαθά ανά 
κατηγορία ή χρονική διάρκεια (durability), και αποτελούν µερικές από τις πιο 
πολύτιµες µορφές περιορισµών στις προτιµήσεις των καταναλωτών. Η οµαδοποίηση 
των αγαθών είναι απαραίτητη στην εµπειρική ανάλυση της ζήτησης διότι χωρίς 
κάποια µορφή οµαδοποίησης όλες οι σχετικές τιµές για όλα τα αγαθά και µέσα και 
έξω από την τρέχουσα περίοδο µπορεί να έχουν µία ανεξάρτητη επίδραση πάνω στη 
ζήτηση του αγαθού υπό µελέτη. Συνεπώς, αν οι καταναλωτές βελτιστοποιούν 
τελικώς, προφανώς θα χρησιµοποιούν κάποια µορφή οµαδοποίησης προκειµένου να 
απλοποιήσουν κάπως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Blundell, 1988).    

Αυτή η ιδέα ότι οι ίδιες οι προτιµήσεις παρέχουν κάποια φυσική δόµηση των 
αγαθών, έχει οδηγήσει στην υπόθεση της διαχωρισιµότητας των προτιµήσεων. Βάσει 
της υπόθεσης αυτής, τα αγαθά µπορούν να χωριστούν σε οµάδες έτσι ώστε οι 
προτιµήσεις µέσα σε κάθε οµάδα να µπορούν να περιγραφτούν ανεξάρτητα από τις 
ποσότητες που υπάρχουν σε άλλες οµάδες (Deaton and Muellbauer, 1980b)4. 

Η δεύτερη βασική υπόθεση για τις προτιµήσεις των καταναλωτών, η οποία 
βασίζεται στην υπόθεση των διαχωρίσιµων προτιµήσεων, είναι εκείνη του two-stage 
budgeting. Η υπόθεση αυτή είναι η πιο προφανής µέθοδος οµαδοποίησης και 
χρησιµοποιείται εκτεταµένως στην εµπειρική έρευνα. Υπό το two-stage budgeting, η 
άµεση συνάρτηση χρησιµότητας είναι ασθενώς διαχωρίσιµη και οι καταναλωτές 
κατανέµουν τη συνολική τους δαπάνη σε δύο στάδια: πρώτα προβαίνουν σε 
κατανοµή της συνολικής τους δαπάνης µεταξύ ευρέων οµάδων αγαθών και κατόπιν 
µεταξύ αγαθών εντός των οµάδων. Σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά, απαιτείται η 
πληροφόρηση που αρµόζει στο συγκεκριµένο στάδιο µόνον, και συνεπώς, το two-
stage budgeting επιτρέπει στην κατανοµή της συνολικής δαπάνης µεταξύ των οµάδων 
να προσδιορίζεται µόνο από το ύψος της συνολικής δαπάνης και τις κατάλληλα 
προσδιορισµένες οµαδικές τιµές, ενώ στην κατανοµή της δαπάνης εντός της κάθε 
οµάδας αγαθών επιτρέπει να προσδιορίζεται µόνον από τις σχετικές τιµές µέσα στην 
οµάδα και από τη δαπάνη που έχει διανεµηθεί σε αυτήν την οµάδα (Deaton and 
Muellbauer (1980b), Blundell, (1988)). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν η άµεση 
συνάρτηση χρησιµότητας είναι ασθενώς διαχωρίσιµη, τότε µπορεί να παρουσιασθεί 

                                                 
4 Μια άλλη µορφή οµαδοποίησης των αγαθών, και άρα περιορισµών στις προτιµήσεις, είναι η 
διαχρονική ασθενής διαχωρισιµότητα (intertemporal weak separability), όπου καθορίζεται το βέλτιστο 
επίπεδο αποταµίευσης για κάθε περίοδο και οι τιµές έξω από οποιαδήποτε περίοδο δεν έχουν 
αυτόνοµη επίδραση στην κατανοµή της δαπάνης εντός της περιόδου (βλ. Blundell, 1988). Άλλο 
παράδειγµα περιορισµών στις προτιµήσεις αποτελεί η περισσότερο ισχυρή υπόθεση της προσθετικής 
διαχωρισιµότητας (additive separability), σύµφωνα µε την οποία η άµεση συνάρτηση χρησιµότητας 
µπορεί να γραφτεί ως το άθροισµα των χρησιµοτήτων που απορρέουν από την εκάστοτε οµάδα 
αγαθών. 
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ως µια συνάρτηση των υποµέρους χρησιµοτήτων που απορρέουν από την 
κατανάλωση των εκάστοτε οµάδων αγαθών. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η παρούσα µελέτη χρησιµοποιεί το AIDS των Deaton 
και Muellbauer (1980a) για να µοντελοποιήσει τη µακροχρόνια ζήτηση των 
καταναλωτών για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. Ακολουθώντας τα όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ανάλυσή µας γίνεται η υπόθεση ότι οι προτιµήσεις 
των καταναλωτών είναι διαχωρίσιµες όσον αφορά τα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 
και ότι οι καταναλωτές ακολουθούν µια διαδικασία δύο σταδίων όσον αφορά τον 
καταµερισµό της συνολικής τους δαπάνης. Στο πρώτο στάδιο, αποφασίζουν το πώς 
θα διανεµηθεί η συνολική τους δαπάνη µεταξύ των µη-διαρκών αγαθών και 
υπηρεσιών, και των υπολοίπων αγαθών. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι καταναλωτές 
αποφασίζουν το πώς θα διανείµουν τη δαπάνη τους για µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες µεταξύ των διαφόρων υποκατηγοριών της οµάδας αυτής, βάσει των τιµών 
τους. Αυτό διευκολύνει την εξειδίκευση και την εκτίµηση ενός συστήµατος ζήτησης 
για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. Όµως, ως απόρροια των παραπάνω υποθέσεων, 
το εκτιµηθέν υπόδειγµα θα πρέπει να ερµηνεύεται ως ένα υπό συνθήκη σύστηµα 
ζήτησης, το οποίο σηµαίνει ότι η οποιαδήποτε ελαστικότητα πρέπει να ερµηνευθεί ως 
ότι µετράει την ευαισθησία της ζήτησης για ένα αγαθό σε µεταβολές στην τιµή, του 
ίδιου ή άλλων αγαθών, για ένα δεδοµένο επίπεδο συνολικής δαπάνης για µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες (Duffy, 2003). 

 
 
 
 
 

2.2 Το Στατικό Υπόδειγµα  
 
Στο µακροχρόνιο ορίζοντα, η δοµή της ζήτησης για µη-διαρκή αγαθά και 

υπηρεσίες στη Γαλλία και στην Ιταλία προσεγγίζεται µε το στατικό AIDS των Deaton 
and Muellbauer (1980a), για πέντε κατηγορίες µη-διαρκών αγαθών και υπηρεσιών. Σε 
αυτό το σύστηµα ζήτησης, η εξίσωση του µεριδίου δαπάνης για το αγαθό i έχει την 
ακόλουθη µορφή:  

 

)/ln(ln *

1
Pmpaw i

n

j
jijii βγ ++= ∑

=
       (1) 

 
όπου, i,j=1,2,…,n είναι ο αριθµός των οµάδων µη-διαρκών αγαθών και υπηρεσιών 
στο σύστηµα. Οι αi, βi και γij είναι οι προς εκτίµηση µακροχρόνιες παράµετροι (ή 
παράµετροι προτίµησης), οι οποίες εκφράζουν τις µακροχρόνιες επιδράσεις των 
ερµηνευτικών µεταβλητών στα µερίδια δαπάνης. Ειδικότερα, οι σταθεροί όροι αi 
µπορούν να ερµηνευθούν ως τα µερίδια δαπάνης για τους καταναλωτές που 
βρίσκονται στο επίπεδο στοιχειώδους διαβίωσης (Duffy, 2003). Ο όρος wi 
αντιπροσωπεύει το µερίδιο της συνολικής δαπάνης το οποίο διανέµεται στο αγαθό i, 
ενώ pj είναι ο δείκτης τιµών για την κατηγορία αγαθών j. Τέλος, m είναι η τρέχουσα 
συνολική δαπάνη για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες, η οποία αποπληθωρίζεται µε 
τον Stone-Geary δείκτη τιµών P* που δίνεται από τη σχέση:  
 

∑
=

=
n

j
jj pwP

1

* lnln          (2) 
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Από άποψη χρήσης του Stone-Geary δείκτη τιµών, το µακροχρόνιο σύστηµά 
ζήτησης το οποίο περιγράφεται από τις εξισώσεις (1) είναι γραµµικό στις τιµές των 
αγαθών και στη συνολική δαπάνη και είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως το Γραµµικό 
AIDS (Linear Approximate Almost Ideal Demand System – LA/AIDS). Αντιθέτως, 
το ‘αληθινό’ AIDS, όπως προτάθηκε από τους Deaton και Muellbauer (1980a) είναι 
γραµµικό υπό τη συνθήκη ότι ο χρησιµοποιούµενος δείκτης τιµών P είναι γνωστός. Ο 
δείκτης τιµών P ο οποίος αντιστοιχεί στο ‘αληθινό’ AIDS δίνεται από µία translog 
συνάρτηση δευτέρου βαθµού και έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

kjjkkjkk pppaP lnln
2
1lnln ∑∑∑ ++= γγ      (3) 

 
Είναι προφανές από την εξίσωση (3) ότι η εκτίµηση ενός AIDS µε τον παραπάνω 

δείκτη τιµών P οδηγεί σε µη-γραµµικότητες στο σύστηµα ζήτησης και απαιτεί την 
εκτίµηση επιπλέον παραµέτρων. Από την άλλη πλευρά, ο Stone-Geary δείκτης τιµών 
P* χρησιµοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία αντί του ‘αληθινού’ και έχει δειχθεί ότι 
αποτελεί µία καλή προσέγγιση του τελευταίου5. Για τους παραπάνω λόγους, και λόγω 
του µικρού µεγέθους του υπό µελέτη δείγµατος, το σύστηµα των εξισώσεων των 
µεριδίων δαπάνης (1) θα εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας τον Stone-Geary δείκτη τιµών 
P*.  

Η οικονοµική θεωρία θέτει τους ακόλουθους περιορισµούς στις παραµέτρους του 
υποδείγµατος:  

Περιορισµοί προσθετικότητας: , ,    (4) 1
1

=∑
=

n

i
iα 0

1
=∑

=

n

i
ijγ 0

1
=∑

=

n

i
iβ

Περιορισµοί οµογένειας:        (5) 0
1

=∑
=

n

j
ijγ

Περιορισµοί συµµετρίας:   jiij γγ =      (6) 
 
Οι περιορισµοί της προσθετικότητας δηλώνουν ότι το άθροισµα των n µεριδίων 

δαπάνης για τα αγαθά πρέπει να ισούται µε τη µονάδα ( ), δηλαδή, ότι το 
σύστηµα των εξισώσεων (1) είναι ιδιάζον. Οι περιορισµοί αυτοί δεν ελέγχονται, και 
επιβάλλονται έµµεσα: επειδή το σύστηµα είναι ιδιάζον εκτιµώνται πρώτα n-1 
εξισώσεις µεριδίων δαπάνης και οι παράµετροι της εξίσωσης που δεν λήφθηκε υπόψη 
κατά την εκτίµηση υπολογίζονται υπολειµµατικά, µέσω των περιορισµών της 
προσθετικότητας

11 =∑ =
n
i iw

6. Το AIDS δεν επιβάλλει εκ των προτέρων περιορισµούς στη δοµή 
της συνάρτησης χρησιµότητας. Αντιθέτως, οι περιορισµοί της οµογένειας και της 
συµµετρίας, τους οποίους θέτει η οικονοµική θεωρία, επιβάλλονται κατόπιν της 
εκτίµησης του συστήµατος των n-1 εξισώσεων και η ισχύς τους ελέγχεται στατιστικά 
µε τεστ Λόγου Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test – LR), το οποίο ακολουθεί την 
X2 κατανοµή µε βαθµούς ελευθερίας ίσους µε τον αριθµό των περιορισµών 
επιβάλλονται. Υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί της οµογένειας και της 
συµµετρίας ισχύουν, η εξίσωση (1) θα αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα συναρτήσεων 
                                                 
5 Παραδείγµατα εµπειρικών µελετών όπου χρησιµοποιείται ο Stone-Geary δείκτης τιµών για την 
εκτίµηση ενός AIDS αποτελούν εκείνες των Anderson και Blundell (1983), Deaton και Muellbauer 
(1980a), Duffy (2002, 2003), Karagiannis και Mergos (2002), Karagiannis et al. (2000), και Sasaki 
(1996). Επιπλέον, σύγκριση µεταξύ των δύο δεικτών παρέχουν οι Anderson και Blundell (1983), 
Deaton και Muellbauer (1980a).  
6 Στην εκτίµηση των εξισώσεων µεριδίων δαπάνης ως σύστηµα, τα αποτελέσµατα είναι αδιάφορα της 
επιλογής των n-1 αγαθών που θα περιληφθούν στην ανάλυση (Pesaran και Shin, 2001).  
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ζήτησης οι οποίες είναι οµογενείς βαθµού µηδέν στις τιµές και στη συνολική δαπάνη 
και οι οποίες ικανοποιούν τη συµµετρία κατά Slutsky7.  

Η εκτίµηση του συστήµατος των εξισώσεων (1) θα γίνει µε τη µέθοδο Μεγίστης 
Πιθανοφάνειας Πλήρους Πληροφόρησης (Full Information Maximum Likelihood – 
FIML), η οποία είναι µέθοδος εκτίµησης συστηµάτων. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζει 
την αρχή της µεγίστης πιθανοφάνειας σε όλες τις στοχαστικές εξισώσεις του 
συστήµατος συγχρόνως, υπό την υπόθεση ότι η από κοινού κατανοµή πιθανότητας 
των διαταρακτικών όρων των εξισώσεων είναι η κανονική. Οι εκτιµητές που 
προκύπτουν είναι συνεπείς, ασυµπτωτικά αποτελεσµατικοί και η ασυµπτωτική τους 
κατανοµή είναι η κανονική. 

Η οικονοµική ερµηνεία των εκτιµήσεων των παραµέτρων και των ελέγχων 
υποθέσεων απαιτεί τον υπολογισµό των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τη συνολική 
δαπάνη (εισοδηµατικές ελαστικότητες), των µη-σταθµισµένων (Marhallian) 
ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιµές και των σταθµισµένων (Hicksian) 
ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιµές. Οι εισοδηµατικές ελαστικότητες ζήτησης 
δίνονται από τον τύπο:  
 

i

i
mi w

β
ε +=1,          (7) 

 
Για τον υπολογισµό των µη-σταθµισµένων ελαστικοτήτων ως προς τις τιµές 
χρησιµοποιείται η ακόλουθη φόρµουλα (Alston et al. (1994), Karagiannis et al. 
(2000)):  
 

j
i

i

i

ij
ijij w

ww
βγ

δε −+−=         (8) 

 
όπου δij είναι το δέλτα του Kronecker (δij = 1 για i = j, δij = 0 για i ≠ j). Οι 
σταθµισµένες ελαστικότητες ζήτησης ως προς τις τιµές, όπως προκύπτουν από την 
εξίσωση του Slutsky ( ), υπολογίζονται ως εξής:  mijijij w ,

* εεε +=

 

j
i

ij
ijij w

w
++−=

γ
δε *         (9) 

 
Οι φόρµουλες (8) και (9) δεν είναι οι πραγµατικές ελαστικότητες ως προς τις τιµές 
για το LA / AIDS, αποτελούν όµως πολύ καλές προσεγγίσεις αυτών8. Επιπλέον, 
σύµφωνα µε τους Alston et al. (1994), µε τη χρήση αυτών των τύπων το LA/AIDS 
                                                 

τ

7 Σχετικά µε τις ιδιότητες των περιορισµών που θέτει η οικονοµική θεωρία και τη µεταξύ τους σχέση, 
οι Barr και Cuthbertson (1989) αναφέρουν ότι η ισχύς των περιορισµών της προσθετικότητας και της 
συµµετρίας συνεπάγεται την ισχύ των περιορισµών της οµογένειας. Αντιθέτως, η ισχύς των 
περιορισµών της προσθετικότητας και της οµογένειας δεν συνεπάγεται την ισχύ των περιορισµών της 
συµµετρίας. 
8 Οι πραγµατικές φόρµουλες για τον υπολογισµό των µη-σταθµισµένων και των σταθµισµένων 
ελαστηκοτήτων ζήτησης ως προς ις τιµές για το LA/AIDS είναι αντίστοιχα οι εξής:  

( ))(ln)()( 1 ijkj
n
k kkjiiiijijij pwwww δεβγδε ++−+−= ∑ =  

( ))(ln)()( *
1

*
jijkj

n
k kkiijiijijij wpwwww −+−++−= ∑ = δεβγδε  

Οι Alston et al. (1994) έδειξαν µε πειράµατα Monte Carlo ότι οι φόρµουλες (8) και (9) αποτελούν τόσο 
καλές προσεγγίσεις των πραγµατικών, ώστε ο υπολογισµός των τελευταίων να µην είναι απαραίτητος. 
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παρέχει αρκετά ακριβείς εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων ζήτησης του ‘αληθινού’ 
AIDS.  

Οι εκτιµήσεις των εισοδηµατικών ελαστικοτήτων και των µη-σταθµισµένων 
ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς τις τιµές θα δείξουν τη συνεισφορά του εισοδήµατος 
και των τιµών των αγαθών στην κατανάλωση του εκάστοτε αγαθού. Επιπλέον, καθώς 
το υπόδειγµά µας οφείλει να συµφωνεί µε την οικονοµική θεωρία περί κατανάλωσης 
θα πρέπει να ικανοποιούνται οι συνθήκες ολοκληρωσιµότητας. ∆ηλαδή, οι 
συναρτήσεις ζήτησης τις οποίες αντιπροσωπεύει η εξίσωση (1) πρέπει να είναι 
οµογενείς µηδέν βαθµού στις τιµές και στη συνολική δαπάνη, το οποίο σε ορολογία 
ελαστικοτήτων απαιτεί το άθροισµα των µη-σταθµισµένων ελαστικοτήτων τιµής και 
των εισοδηµατικών ελαστικοτήτων να είναι µηδέν:  (Brox, 2003). 
∆εύτερον, οι συναρτήσεις ζήτησης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η µήτρα του Slutsky 
να είναι συµµετρική και αρνητικά ηµιορισµένη, το οποίο σηµαίνει ότι οι σταυροειδείς 
σταθµισµένες ελαστικότητες τιµής πρέπει να είναι συµµετρικές και σταθµισµένες 
ελαστικότητες ίδιας τιµής πρέπει να είναι µη-θετικές. 

01, =∑+ =
n
j ijmi εε

 
 
 
 
 

2.3 Το ∆υναµικό Υπόδειγµα  
 
Ακολουθώντας τους Anderson & Blundell (1982, 1983, 1984), υποτίθεται ότι οι 

καταναλωτές προβαίνουν σε βραχυχρόνιες µεταβολές στα µερίδια δαπανών τους ως 
απάντηση σε προβλεφθείσες και απροσδόκητες µεταβολές στις τιµές των αγαθών και 
στο εισόδηµα, προκειµένου να διατηρήσουν µία µακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Η 
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας (1), η οποία συζητήθηκε στο παραπάνω τµήµα της 
παρούσας µελέτης, µπορεί να γραφτεί σε συµβολισµό µητρών ως εξής:  

 
tt xw Π=                     (10) 

 
όπου wt είναι ένα n-διάνυσµα των µεριδίων δαπάνης, xt είναι ένα k-διάνυσµα 
(k=2n+2) που περιλαµβάνει τη σταθερά, τις τιµές των αγαθών και την πραγµατική 
συνολική δαπάνη και Π είναι η (k x n) µήτρα των µακροχρόνιων παραµέτρων των 
AIDS εξισώσεων (1). Η εξίσωση (10) αντιπροσωπεύει τη θέση µακροχρόνιας 
ισορροπίας, από την άποψη ότι αν το xt σταθεροποιηθεί σε κάποια σταθερή τιµή στη 
διάρκεια του χρόνου, το ίδιο θα κάνει και το wt. Βραχυχρόνια, όµως, το σύστηµα 
µπορεί να είναι εκτός ισορροπίας για κάποιες περιόδους λόγω µεταβολών στις τιµές 
των αγαθών ή στη συνολική δαπάνη. Η δυναµική διαδικασία προσαρµογής του 
συστήµατος προκειµένου αυτό να επανέλθει στην κατάσταση µακροχρόνιας 
ισορροπίας µπορεί να γραφτεί, σύµφωνα µε τους Anderson και Blundell (1982) ως 
εξής:  

 
ttt xLwLA ε+Γ= )()(                   (11) 

 
όπου Β(L) και Γ(L) είναι µήτρες πολυωνύµων τάξης p και q αντίστοιχα στον τελεστή 
χρονικών υστερήσεων L και εt είναι ένα διάνυσµα διαταρακτικών όρων οι οποίοι 
κατανέµονται όµοια και ανεξάρτητα (independent, identically distributed). Όµως, το 
γενικό δυναµικό µοντέλο (11) παρουσιάζει δυσκολία στην ανάκτηση των 
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µακροχρόνιων παραµέτρων και στην επιβολή των περιορισµών που θέτει η 
οικονοµική θεωρία. Για το λόγο αυτό, οι Anderson και Blundell (1982) προχωρούν σε 
παραµετροποιήσεις και καταλήγουν σε µια ισοδύναµη µορφή του µοντέλου αυτού, η 
οποία περιλαµβάνει µηχανισµό διόρθωσης λαθών (Error Correction Model – ECM):  

 
tqtptttt xwxLwLAw ε+Π−Λ−∆Γ+∆−=∆ −− )()()( *                (12) 

 
όπου ∆ είναι ο τελεστής διαφορών, (wt-p  – Πxt-q) είναι ο µηχανισµός διόρθωσης 
λαθών και x*

t είναι η µήτρα xt χωρίς το σταθερό όρο. Όπως στην περίπτωση του 
στατικού υποδείγµατος (1) οι περιορισµοί της προσθετικότητας συνεπάγονται ότι τα 
στοιχεία του διανύσµατος wt έχουν άθροισµα τη µονάδα, έτσι και στην περίπτωση 
του δυναµικού υποδείγµατος τα στοιχεία του διανύσµατος ∆wt έχουν άθροισµα µηδέν 
και άρα κάθε µία από τις n εξισώσεις του συστήµατος (12) µπορεί να γραφτεί ως 
γραµµικός συνδυασµός των υπολοίπων n-1 εξισώσεων. Μάλιστα, το πρόβληµα αυτό 
της περίσσειας ενός από τα µερίδια δαπάνης εντοπίζεται και στις εξαρτηµένες 
µεταβλητές της δεξιάς πλευράς του συστήµατος. Καθώς, λοιπόν, το σύστηµα των 
εξισώσεων (12) δεν µπορεί να εκτιµηθεί ως έχει, οι Anderson και Blundell (1982) 
προτείνουν τη διαγραφή ενός από τα µερίδια. Τώρα, το σύστηµα (12) µπορεί να 
γραφτεί ως εξής:  
 

tqtnpnt
n

tnt
n

t xwxLwLAw ε+Π−Λ−∆Γ+∆−=∆ −− )()()( *               (13) 
 

όπου ο δείκτης n δηλώνει τη διαγραφή της n σειράς σε µια µήτρα και ο εκθέτης n 
δηλώνει µήτρα διάστασης (n x n-1). Οι παράµετροι οι οποίες εξαλείφονται µπορούν 
να ανακτηθούν κατόπιν της εκτίµησης του συστήµατος (13), από τους περιορισµούς 
της προσθετικότητας σύµφωνα µε τους οποίους οι στήλες των µητρών An, Γ, Λn και 
Πn πρέπει να έχουν άθροισµα µηδέν.  

Ακολουθώντας τους Anderson και Blundell (1984) και Duffy (2003), στη δεξιά 
πλευρά των εξισώσεων του συστήµατός µας θα συµπεριλάβουµε µερίδια δαπάνης 
όλων των αγαθών µε κάποια χρονική υστέρηση, ενσωµατώνοντας µε τον τρόπο αυτό 
ένα ευρύ µέτρο της επιρροής της συνήθειας στο µοτίβο της κατανάλωσης (habit 
formation). Επιπλέον, θα θεωρήσουµε ότι όλες οι µεταβλητές της δεξιάς πλευράς των 
εξισώσεων του συστήµατος έχουν τον ίδιο αριθµό χρονικών υστερήσεων 
προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτίµηση. Ο προσδιορισµός του αριθµού των 
χρονικών υστερήσεων επιτυγχάνεται συχνά µε επανειληµµένες εκτιµήσεις του 
συστήµατος, ξεκινώντας αρχικά µε ένα µεγάλο αριθµό χρονικών υστερήσεων οι 
οποίες µειώνονται σταδιακά, έτσι ώστε να λάβουµε ένα υπόδειγµα που να 
χαρακτηρίζεται από εξοικονόµηση παραµέτρων (parsimony) αλλά να είναι και 
συνεπές µε τα δεδοµένα. Στην παρούσα περίπτωση, αρχικές εκτιµήσεις του 
υποδείγµατος έδειξαν ότι ο µέγιστος αριθµός χρονικών υστερήσεων από τον οποίο 
µπορούµε να ξεκινήσουµε τον έλεγχο της εξειδίκευσης του υποδείγµατός µας αφορά 
σε µία χρονική υστέρηση. Το δυναµικό σύστηµα το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε στην 
παρούσα ανάλυση είναι, σε µορφή εξισώσεων, το ακόλουθο:  
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όπου, α*
ij, β*

i και γ*
ij είναι οι βραχυχρόνιες παράµετροι ή παράµετροι προσαρµογής. 

Οι παράµετροι αυτοί δείχνουν τον τρόπο κατά τον οποίο στη βραχυχρόνια περίοδο οι 
καταναλωτές µεταβάλλουν τα µερίδια δαπάνης τους προκειµένου να επιστρέψουν 
στα επίπεδα επιθυµητής µακροχρόνιας κατανάλωσης, κάθε φορά που µεταβολές στις 
τιµές ή στο εισόδηµα τους αποµακρύνουν από αυτήν. Ειδικότερα, ο πρώτος όρος 
στην δεξιά πλευρά της εξίσωσης (14), ο οποίος αντιπροσωπεύει την επιρροή της 
συνήθειας στο µοτίβο της κατανάλωσης, δείχνει το πώς ο τρόπος κατανοµής της 
δαπάνης µεταξύ των αγαθών στην προηγούµενη περίοδο επιδρά στις αποφάσεις για 
κατανοµή αυτής στην τρέχουσα περίοδο. Επιπλέον, ο δεύτερος και τρίτος όρος της 
εξίσωσης δείχνουν ότι ένα µέρος της µεταβολής των µεριδίων δαπάνης στην 
τρέχουσα περίοδο µπορεί να οφείλεται στην πληροφόρηση που έλαβαν οι 
καταναλωτές για µεταβολές στις τιµές και στο εισόδηµα των προηγούµενων 
περιόδων. 

Ο όρος  είναι ο µηχανισµός 
διόρθωσης λαθών. Όταν ο όρος αυτός είναι διαφορετικός του µηδενός τότε 
αναπαριστά την απόκλιση των µεριδίων δαπάνης της προηγούµενης περιόδου από τα 
επίπεδα της επιθυµητής µακροχρόνιας ισορροπίας. Βραχυχρόνια, λοιπόν, οι 
καταναλωτές προσπαθούν να µεταβάλλουν τα µερίδια δαπάνης της τρέχουσας 
περιόδου σε σχέση µε αυτά της προηγούµενης έτσι ώστε να κλείσουν το χάσµα αυτό. 
Η παράµετρος λ

)]/ln(ln[ *
111 1,1, −−= −− −−− ∑ ttj

n
k tkjkjtj Pmpaw βγ

ij δείχνει την ταχύτητα µε την οποία αυτή η απόκλιση – το σφάλµα 
ισορροπίας – διορθώνεται, δηλαδή, την ταχύτητα µε την οποία τα µερίδια δαπάνης 
προσαρµόζονται προς τα µακροχρόνια επίπεδα. Στο δυναµικό AIDS που δίνεται από 
τις εξισώσεις (14), η µεταβολή του µεριδίου δαπάνης για το αγαθό i δεν επηρεάζεται 
µόνον από το µηχανισµό διόρθωσης λαθών του ίδιου του αγαθού, αλλά και από 
εκείνον των υπολοίπων αγαθών. Το σκεπτικό είναι ότι µπορεί να υπάρχει 
αλληλεπίδραση µεταξύ των αγορών των εκάστοτε αγαθών και συνεπώς µπορεί οι 
προσαρµογές σε ένα συγκεκριµένο µερίδιο δαπάνης να εξαρτώνται από αποκλίσεις 
από την ισορροπία των άλλων µεριδίων δαπάνης του συστήµατος. Συνακολούθως, η 
ταχύτητα µε την οποία το µερίδιο δαπάνης για το αγαθό i προσαρµόζεται προς τη 
µακροχρόνια ισορροπία δεν εξαρτάται µόνον από την ταχύτητα διόρθωσης του ίδιου 
σφάλµατος ισορροπίας, λii, η οποία και αναµένεται να είναι αρνητική, αλλά και από 
την ταχύτητα διόρθωσης για τα σφάλµατα ισορροπίας των υπολοίπων αγαθών, λij 

. )( ji ≠
Όσον αφορά στην εκτίµηση δυναµικών συστηµάτων εξισώσεων ζήτησης, οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία είναι δύο. Η πρώτη µέθοδος αφορά 
στην εκτίµηση του στατικού υποδείγµατος (1) και κατόπιν στην εκτίµηση του 
δυναµικού υποδείγµατος των εξισώσεων (14), όπου όµως ο µηχανισµός διόρθωσης 
λαθών αντί να αναπτύσσεται στην πλήρη του µορφή αντικαθίσταται από τα 
κατάλοιπα της εκτίµησης του στατικού υποδείγµατος µε χρονική υστέρηση 
συγκεκριµένης τάξης, η οποία εξαρτάται από το υπό εξέταση υπόδειγµα (βλ. για 
παράδειγµα, Karagiannis et al. (2000)). Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, οι εξισώσεις 
του δυναµικού συστήµατος (14) εκτιµώνται ως έχουν, µε τον µηχανισµό διόρθωσης 
λαθών στην πλήρη του µορφή (βλ. για παράδειγµα, Anderson & Blundell (1983, 
1984), Duffy (2003), Tridimas (2000)). Η δεύτερη µέθοδος εκτίµησης του δυναµικού 
συστήµατος έχει το πλεονέκτηµα ότι δίνει άµεσες εκτιµήσεις για τις µακροχρόνιες 
παραµέτρους αj, βj, και γjk και επιτρέπει τη σύγκριση αυτών µε εκείνες που 
προκύπτουν από το στατικό υπόδειγµα. Λόγω µικρού µεγέθους του υπό µελέτη 
δείγµατος, στην παρούσα µελέτη ακολουθείται η πρώτη µέθοδος, και το δυναµικό 
σύστηµα των εξισώσεων των µεριδίων δαπάνης (14) εκτιµάται µε τη µέθοδο FIML. 
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι περιορισµοί της προσθετικότητας συνεπάγονται ότι 
πρέπει να εκτιµηθούν n-1 εξισώσεις του συστήµατος, ενώ οι παράµετροι της 
εξίσωσης που δεν συµπεριλαµβάνεται στην εκτίµηση υπολογίζονται υπολειµµατικά 
µέσω των προαναφερθέντων περιορισµών.  

Όπως και στην περίπτωση του στατικού υποδείγµατος, θα επιβληθούν οι 
περιορισµοί της, βραχυχρόνιας πλέον, οµογένειας και συµµετρίας και θα γίνει LR 
έλεγχος προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία του δυναµικού συστήµατος µε τους 
περιορισµούς που θέτει η οικονοµική θεωρία. Τέλος, θα υπολογιστούν οι 
βραχυχρόνιες εισοδηµατικές ελαστικότητες και οι βραχυχρόνιες µη-σταθµισµένες και 
σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς την τιµή των αγαθών, βάσει των τύπων (7)-(9) 
και µε τη χρήση των εκτιµηθέντων παραµέτρων βραχυχρόνιας προσαρµογής, α*

ij, β*
i 

και γ*
ij.  

Κλείνοντας, σηµειώνουµε ότι η δυνατότητα µοντελοποίησης της ζήτησης για µη-
διαρκή αγαθά και υπηρεσίες σύµφωνα µε το στατικό υπόδειγµα (1) και κατόπιν 
δυναµικής εξειδίκευσής της σύµφωνα µε το υπόδειγµα (14) εξαρτάται από τις 
ιδιότητες χρονολογικών σειρών των υπό µελέτη µεταβλητών. Ειδικότερα, αν οι 
εξαρτηµένες και οι ερµηνευτικές µεταβλητές του στατικού υποδείγµατός µας 
συνολοκληρώνονται, τότε το στατικό υπόδειγµα πράγµατι απεικονίζει µία σχέση 
µακροχρόνιας ισορροπίας και τότε µόνο µπορούµε να το παρουσιάσουµε σε µορφή 
µηχανισµού διόρθωσης λαθών. Το ζήτηµα αυτό αποτελεί και το σηµείο εστίασης 
ενδιαφέροντος του Τµήµατος 3.2 της παρούσας µελέτης.  
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ και Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΕΙΡΩΝ 
 
 
 

3.1 Τα Στατιστικά Στοιχεία  
 
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη προέρχονται από 

δηµοσιευµένα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.) και αφορούν σε τριµηνιαία στοιχεία χρονολογικών σειρών για την 
ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες, στη Γαλλία και 
στην Ιταλία. Τα δεδοµένα καλύπτουν την περίοδο από το πρώτο τρίµηνο του 1970 
έως και το τέταρτο τρίµηνο του 1997 και είναι ήδη διορθωµένα για εποχικότητα. Η 
τρέχουσα και η σταθερή (µε έτος βάσης το 1990) καταναλωτική δαπάνη είναι 
εκφρασµένη σε γαλλικά φράγκα και ιταλικές λιρέτες και αφορά σε πέντε κατηγορίες 
αγαθών: (1) τρόφιµα, ποτά και καπνός, (2) ένδυση και υπόδηση, (3) µεταφορές και 
επικοινωνίες, (4) ακαθάριστο ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός, (5) άλλα µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες. Η τελευταία κατηγορία είναι το σύνολο της δαπάνης για µη-
διαρκή αγαθά και υπηρεσίες µείον τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες καταναλωτικών 
δαπανών. 

Οι ερµηνευτικές µεταβλητές αφορούν στους δείκτες τιµών για τις παραπάνω 
κατηγορίες αγαθών και στην πραγµατική συνολική δαπάνη για µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες. Οι δείκτες τιµών για παραπάνω κατηγορίες αγαθών προκύπτουν από 
διαίρεση της τρέχουσας καταναλωτικής δαπάνης για το εκάστοτε αγαθό προς την 
καταναλωτική δαπάνη γι’ αυτό σε σταθερές τιµές. Η πραγµατική συνολική δαπάνη 
προκύπτει από διαίρεση της συνολικής τρέχουσας καταναλωτικής δαπάνης για µη-
διαρκή αγαθά και υπηρεσίες µε τον Stone-Geary δείκτη τιµών. Η εξαρτηµένες 
µεταβλητές στο προς εκτίµηση σύστηµα ζήτησης είναι τα µερίδια καταναλωτικής 
δαπάνης, τα οποία προκύπτουν από διαίρεση της τρέχουσας καταναλωτικής δαπάνης 
για την εκάστοτε κατηγορία αγαθών προς τη συνολική τρέχουσα κατανάλωση. 

Η περίοδος 1970-1997 χαρακτηρίζεται από µια αξιοσηµείωτη αύξηση της 
ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στις δύο χώρες. Συγκεκριµένα, η ιδιωτική τελική 
κατανάλωση σε σταθερές τιµές 1980 για τη Γαλλία και 1990 για την Ιταλία αυξήθηκε 
περίπου 2 φορές σε κάθε χώρα, από 285,7 σε 586,3 τρισεκατοµµύρια γαλλικά φράγκα 
και από 100,4 σε 218,7 τρισεκατοµµύρια ιταλικές λιρέτες αντίστοιχα (βλ. 
Παράρτηµα, διαγράµµατα 1 και 2). Στο σύνολο της περιόδου 1970-1997, το 
άθροισµα των υπό µελέτη πέντε κατηγοριών καταναλωτικής δαπάνης για µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί τα επτά δέκατα περίπου της συνολικής καταναλωτικής 
δαπάνης τόσο στην περίπτωση της Γαλλίας όσο και στην περίπτωση της Ιταλίας.  

Τα περιγραφικά στατιστικά για τα µερίδια δαπάνης παρουσιάζονται στον Πίνακα 
1, ενώ διαγράµµατα αυτών δίνονται στο Παράρτηµα. Η δαπάνη για τρόφιµα, ποτά και 
καπνό, στην περίπτωση και των δύο χωρών, κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στη 
συνολική δαπάνη για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες το οποίο, όµως, παρουσιάζει 
έντονη τάση µείωσης, ιδίως για την Ιταλία. Καθώς και στις δύο χώρες η 
καταναλωτική δαπάνη για την κατηγορία αυτή των αγαθών παρουσιάζει αύξηση, η 
σχετική µείωσή της ως µερίδιο στη συνολική δαπάνη για µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες οφείλεται στο ότι παρουσιάζει µικρότερο ρυθµό αύξησης από εκείνον της 
συνολικής δαπάνης. Αυτό φαίνεται λογικό αν σκεφτούµε ότι η φύση των αγαθών της 
κατηγορίας αυτής θέτει ένα φυσικό όριο στην κατανάλωσή τους. Τάση µείωσης 
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παρουσιάζεται, επίσης, και στο µερίδιο δαπάνης για ένδυση και υπόδηση στη Γαλλία, 
ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας το µερίδιο δαπάνης για την ίδια κατηγορία αγαθών 
παραµένει στα ίδια περίπου επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου, 
γεγονός που αντανακλά διαφορά στον τρόπο ζωής των καταναλωτών στις δύο χώρες.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Μερίδια στη Συνολική ∆απάνη για Μη-διαρκή Αγαθά και Υπηρεσίες α

          
Αγαθό i Γαλλία Ιταλία 

 Mean Min. Max. 
   Std.  
  Dev. Mean Min. Max. 

Std. 
Dev. 

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 27,99 22,14 35,47 3,91 37,26 25,29 49,78 7,62 
Ένδυση και υπόδηση 9,54 6,19 13,33 1,81 13,75 10,57 16,53 1,46 
Μεταφορές και 
επικοινωνίες 

21,08 17,82 23,62 1,38 16,32 12,80 18,99 1,84 

Ακαθάριστο Ενοίκιο, 
καύσιµα και ηλεκτρισµός 

23,89 20,44 28,08 2,21 19,83 15,75 25,46 2,86 

Άλλα µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες 

17,50 12,59 23,52 3,19 12,83 6,44 19,82 3,67 

 

α Όλα τα περιγραφικά στατιστικά είναι εκφρασµένα ως ποσοστά στη συνολική δαπάνη για µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες. 

 
 
Και στις δύο χώρες, η δαπάνη για ακαθάριστο ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµό 

ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης για µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες έρχεται 
δεύτερη σε µέγεθος, ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για µεταφορές και επικοινωνίες. 
Στην περίπτωση της Γαλλίας, οι δαπάνες για άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 
βρίσκονται στην τέταρτη θέση και οι δαπάνες για ένδυση και υπόδηση έρχονται 
τελευταίες, ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας συµβαίνει το αντίστροφο, δηλώνοντας 
τη µεγαλύτερη σηµασία που δίνουν οι κάτοικοι της Ιταλίας στην ένδυση και υπόδηση 
σε σύγκριση µε τους κατοίκους της Γαλλίας. 

 
 
 
 
 

3.2 Ιδιότητες Χρονολογικών Σειρών των Μεταβλητών 
 
 
Πριν εξειδικεύσουµε την κατάλληλη µορφή του υποδείγµατος (1), θα πρέπει να 

διερευνηθούν οι ιδιότητες των χρονολογικών σειρών. Η πρώτη φάση της ανάλυσης 
των δεδοµένων µας αφορά σε έλεγχο για στασιµότητα και τάξη ολοκλήρωσης των 
ατοµικών χρονολογικών σειρών. Εν συντοµία, διερευνάται το αν οι χρονολογικές 
σειρές είναι στάσιµες σε επίπεδα, δηλαδή Ι(0), και, εφόσον βρεθεί ότι έχουν 
µοναδιαία ρίζα, το κατά πόσο είναι στάσιµες οι πρώτες διαφορές τους (δηλ., 
ολοκληρώσιµες πρώτης τάξης, Ι(1). Η δεύτερη φάση αφορά σε έλεγχο για 
συνολοκλήρωση των χρονολογικών σειρών στο σύνολό τους, δηλαδή, σε στατιστικό 
έλεγχο για την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ τους. Μόνον µετά από την 
παραπάνω ανάλυση είναι δυνατόν να γνωρίζουµε κατά πόσο το υπόδειγµα (1) µπορεί 
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να παρουσιαστεί σε µορφή µηχανισµού διόρθωσης λαθών όπως αυτή περιγράφθηκε 
στο Τµήµα 2.3 της παρούσας µελέτης.  

Ο προσδιορισµός, σε πρώτη φάση, των ατοµικών ιδιοτήτων των χρονολογικών 
σειρών πριν από οποιαδήποτε απόπειρα εκτίµησης µακροχρόνιων, 
συνολοκληρωµένων χρονολογικών σειρών αποτελεί κοινή πρακτική σε εµπειρικές 
µελέτες. Ο στόχος τον οποίο εξυπηρετεί είναι το να διασφαλισθεί ότι το µοντέλο που 
χτίζεται είναι κατάλληλα εξισορροπηµένο, δηλαδή, ότι τα κύρια χαρακτηριστικά των 
εξαρτηµένων µεταβλητών αντιπροσωπεύονται κάπου µεταξύ των ανεξάρτητων 
µεταβλητών (Granger, 1997).  
Από την άλλη πλευρά, η έννοια της συνολοκλήρωσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

ανάµεσα στις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ ολοκληρωµένων µη-στάσιµων 
χρονολογικών σειρών µεταβλητών και στην έννοια της µακροχρόνιας ισορροπίας. Η 
σχέση µεταξύ των εννοιών αυτών µπορεί ερµηνευθεί ευκολότερα αν φανταστούµε 
χρονολογικές σειρές δύο ή περισσότερων οικονοµικών µεταβλητών, η κάθε µία από 
τις οποίες κινείται στο χρόνο µε κατά πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι η άλλη, και 
από την άλλη µεριά, χρονολογικές σειρές δύο ή περισσότερων οικονοµικών 
µεταβλητών που διαχρονικά κινούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αποµακρύνονται 
πολύ η µία από την άλλη. Τέτοιες µεταβλητές είναι, για παράδειγµα, τα βραχυχρόνια 
και µακροχρόνια επιτόκια και, όπως στην περίπτωση που εξετάζουµε στην παρούσα 
µελέτη, η καταναλωτική δαπάνη, οι τιµές των αγαθών και το εισόδηµα των 
καταναλωτών. Από άποψη οικονοµικής θεωρίας, η µακροχρόνια ισορροπία µεταξύ 
τέτοιων οικονοµικών µεταβλητών είναι ένα σηµείο σταθερής κατάστασης το οποίο 
χαρακτηρίζεται από δυνάµεις, όπως π.χ. οι µηχανισµοί της αγοράς ή η κρατική 
παρέµβαση, οι οποίες τείνουν να επαναφέρουν τις µεταβλητές στην µακροχρόνια 
ισορροπία κάθε φορά που οι σειρές αυτές αποµακρύνονται από αυτήν.  

Από οικονοµετρικής σκοπιάς, σύµφωνα µε τους Engle και Granger (1987), αν 
έχουµε ένα διάνυσµα χρονολογικών σειρών xt οι οποίες είναι ολοκληρώσιµες τάξης d 
(συµβολίζεται I(d)) και υπάρχει ένα διάνυσµα α τέτοιο ώστε ο γραµµικός 
συνδυασµός zt=α΄xt να είναι ολοκληρώσιµη σειρά τάξης (d-b), b>0, τότε οι 
χρονολογικές σειρές του διανύσµατος xt λέγονται συνολοκληρωµένες τάξης (d, b) 
(συµβολίζεται CI(d-b)) µε διάνυσµα συνολοκλήρωσης α. Επιπρόσθετα, αν xt είναι ένα 
διάνυσµα οικονοµικών µεταβλητών, τότε µπορεί να λεχθεί ότι είναι σε ισορροπία 
όταν ισχύει ότι zt = α΄xt =0, ενώ στις περιόδους όπου το xt δεν θα είναι σε ισορροπία η 
ποσότητα zt=α΄xt αποτελεί το σφάλµα ισορροπίας. Συνεπώς, βάσει των όσων 
ειπώθηκαν γύρω από την έννοια της µακροχρόνιας ισορροπίας και στα πλαίσια του 
προαναφερθέντος ορισµού της συνολοκλήρωσης των Engle και Granger (1987), η 
συνολοκλήρωση συνεπάγεται ότι η ισορροπία θα συµβαίνει περιστασιακά και οι 
αποκλίσεις από την ισορροπία (δηλαδή το σφάλµα ισορροπίας, zt) χαρακτηρίζονται 
από στασιµότητα και πεπερασµένη διακύµανση, ακόµα και αν ισχύει το αντίθετο για 
τις ίδιες τις χρονολογικές σειρές. Αντιθέτως, αν οι µεταβλητές του διανύσµατος xt δεν 
είναι συνολοκληρωµένες τότε το σφάλµα ισορροπίας είναι µη-στάσιµο και οι 
αποκλίσεις από την ισορροπία µπορεί να είναι τέτοιες ώστε η έννοια της ισορροπίας 
να µην έχει πρακτική εφαρµογή.  

Βάσει των παραπάνω ιδεών, οι Engle και Granger (1987) αποδεικνύουν ότι, αν 
δύο µεταβλητές είναι συνολοκληρωµένες, τότε η µεταξύ τους βραχυχρόνια σχέση 
ανισορροπίας µπορεί πάντοτε να διατυπωθεί ως ένα υπόδειγµα διόρθωσης λαθών. Το 
αποτέλεσµα αυτό είναι γνωστό ως Θεώρηµα Αντιπροσώπευσης του Granger (Granger 
Representation Theorem). Τα υποδείγµατα διόρθωσης λαθών επιτρέπουν στους µεν 
µακροχρόνιους συντελεστές των µεταβλητών να υπακούουν στους περιορισµούς της 
ισορροπίας και στους δε βραχυχρόνιους συντελεστές να έχουν µια εύκαµπτη 
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δυναµική εξειδίκευση, έτσι ώστε ένα τµήµα της ανισορροπίας της µίας περιόδου να 
διορθώνεται στην επόµενη.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την προηγούµενη ανάλυση, είναι σηµαντικό πριν από την 
διαδικασία εξειδίκευσης του υποδείγµατός µας να προηγηθεί εφαρµογή ελέγχων για 
τα χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών των υπό µελέτη µεταβλητών. Ο 
έλεγχος των χρονολογικών σειρών των εξαρτηµένων και των ερµηνευτικών 
µεταβλητών για µοναδιαίες ρίζες, δηλαδή, για την τάξη ολοκλήρωσης, γίνεται µέσω 
Ελέγχου Dickey-Fuller (DF), ή µέσω Επαυξηµένου Ελέγχου Dickey-Fuller 
(Augmented Dickey-Fuller – ADF). Στην περίπτωση ADF ελέγχου, η διαδικασία του 
ελέγχου αφορά στην εκτίµηση της ακόλουθης εξίσωσης παλινδρόµησης για την 
εκάστοτε µεταβλητή υπό µελέτη:  

 
tjttt xtxax n

j i υγβ θ +∆+++=∆ −− ∑ =11                 (15) 

 
όπου xt είναι οι µεταβλητές του υποδείγµατος (1).  

Καθώς οι υπό µελέτη χρονολογικές σειρές είναι ήδη διορθωµένες για 
εποχικότητα, αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε bias στην στατιστική ADF (Ghysels 
and Perron, 1993). Προκειµένου να µειωθεί το bias στην στατιστική ADF, οι Ghysels 
και Perron (1993) προτείνουν τη χρήση ενός αριθµού χρονικών υστερήσεων για τις 
εξαρτηµένες µεταβλητές της εξίσωσης παλινδρόµησης ADF µεγαλύτερου από το 
µήκος της εποχικής διόρθωσης. Για το λόγο αυτό, η εξίσωση παλινδρόµησης ADF 
(15) εκτιµάται αρχικά µε µια µέγιστη χρονική υστέρηση των οκτώ τριµήνων για τις 
εξαρτηµένες µεταβλητές. Ακολουθώντας µια στρατηγική ‘από το γενικό στο ειδικό’ 
εκτιµάµε επανειληµµένως την εξίσωση ADF (15) µειώνοντας κάθε φορά τον αριθµό 
των χρονικών υστερήσεων στις εξαρτηµένες µεταβλητές. Η τελική επιλογή του 
αριθµού των χρονικών υστερήσεων που δίνει την καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης 
(15) γίνεται βάσει των κριτηρίων Akaike Information Criterion (AIC) και Schwarz 
Bayesian Criterion (SBC). Επίσης, χρησιµοποιείται και το κριτήριο Durbin-Watson, 
το οποίο µπορεί να δώσει ένδειξη λάθους εξειδίκευσης στο υπόδειγµα λόγω χρήσης 
λανθασµένου αριθµού χρονικών υστερήσεων. Τέλος, ο έλεγχος για µοναδιαία ρίζα 
αφορά, κατά πρώτο λόγο, σε έλεγχο της υπόθεσης β=0 µέσω σύγκρισης της 
στατιστικής ADF που δίνει ο έλεγχος µε την κριτική τιµή της στατιστικής ττ από τους 
πίνακες των Dickey και Fuller (1981), και κατά δεύτερο λόγο, σε έλεγχο της 
υπόθεσης γ=0/β=0 µέσω σύγκρισης της στατιστικής t για το συντελεστή της χρονικής 
τάσης µε την κριτική τιµή της στατιστικής ττγ από τους προαναφερθέντες πίνακες.  

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι στατιστικές του ελέγχου ADF για την υπόθεση 
µηδέν ότι οι διαδικασίες που δηµιουργούν τις µεταβλητές του συστήµατος έχουν 
µοναδιαία ρίζα. Στην περίπτωση της Γαλλίας, ο έλεγχος για µοναδιαία ρίζα έδωσε 
ενδείξεις ότι το µερίδιο δαπάνης για µεταφορές και επικοινωνίες δηµιουργείται από 
µια διαδικασία µοναδιαίας ρίζας η οποία περιλαµβάνει σταθερό όρο. Για τα υπόλοιπα 
µερίδια δαπάνης, καθώς και για τη συνολική δαπάνη, ο έλεγχος έδωσε ενδείξεις ότι οι 
χρονολογικές σειρές των µεταβλητών αυτών δηµιουργούνται από µια διαδικασία 
µοναδιαίας ρίζας η οποία περιλαµβάνει και σταθερό όρο και χρονική τάση. Για την 
Ιταλία, έχουµε ενδείξεις ότι το µερίδιο δαπάνης για φαγητό, ποτά και καπνό και το 
µερίδιο δαπάνης για ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµό, δηµιουργούνται από µια 
διαδικασία µοναδιαίας ρίζας η οποία περιλαµβάνει µόνο σταθερό όρο. Για τα 
υπόλοιπα µερίδια δαπάνης και τη συνολική δαπάνη στην Ιταλία, ο έλεγχος έδωσε 
ενδείξεις ότι δηµιουργούνται επίσης από µια διαδικασία µοναδιαίας ρίζας, αλλά χωρίς 
σταθερό όρο και χωρίς χρονική τάση. Τέλος, για τις τιµές των αγαθών, και στις δύο 
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χώρες, ο έλεγχος έδωσε ενδείξεις ότι αυτές είναι ολοκληρώσιµες χρονολογικές σειρές 
δεύτερης τάξης και ότι περιλαµβάνουν σταθερό όρο και ίσως και χρονική τάση.  

Συνοψίζοντας, και στις δύο χώρες, τόσο τα µερίδια δαπάνης όσο και η συνολική 
δαπάνη είναι ολοκληρώσιµες σειρές πρώτης τάξης. Βέβαια, τα µερίδια δαπάνης είναι 
από κατασκευής αυτών φραγµένα µεταξύ του µηδενός και της µονάδας και για το 
λόγο αυτό θα αναµέναµε να είναι στάσιµα. Όµως, είναι δυνατόν µέσα στο διάστηµα 
αυτό στο οποίο παίρνουν τιµές να έχουν µοναδιαία ρίζα και για το λόγο αυτό τα 
αντιµετωπίζουµε ως έχουν9. Όσον αφορά δε τις τιµές των αγαθών στις δύο χώρες, 
έχουµε ενδείξεις ότι µερικές από αυτές ίσως είναι ολοκληρώσιµες δεύτερης τάξης. 
Όµως, υπάρχει µεγάλη διχογνωµία για το αν θα πρέπει να δεχτούµε τις ενδείξεις 
αυτές ή όχι. Ένας λόγος είναι ότι για πολύ λίγες χρονολογικές σειρές οικονοµικών 
µεταβλητών έχει δώσει η διεθνής βιβλιογραφία ενδείξεις ότι είναι ολοκληρώσιµες 
δεύτερης τάξης. Από την άλλη πλευρά, οι έλεγχοι για µοναδιαία ρίζα είναι ευπαθείς 
στις χρονικές υστερήσεις που θέτουµε στις εξαρτηµένες µεταβλητές και συνεπώς το 
µέγεθος του υπό µελέτη δείγµατος δεν επαρκεί για να δώσει συνεπή αποτελέσµατα 
όσον αφορά σε έλεγχο για δεύτερη µοναδιαία ρίζα. Κατόπιν τούτων, για τις 
περαιτέρω ανάγκες της ανάλυσής µας θεωρούµε ότι οι σειρές αυτές είναι 
ολοκληρώσιµες πρώτης τάξης.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller για την Ύπαρξη Μοναδιαίας 

Ρίζας α

     
Μεταβλητή β Γαλλία Ιταλία 

w1 -1,693  -2,714  
w2 -2,375  -1,689  
w3 -1,383  -2,044  
w4 -2,043  -2,930  
w5 -1,674  -1,994  

lnp1 -0,871  -1,406  
lnp2 -0,561  -0,205  
lnp3 -0,473  -0,920  
lnp4 -0,775  -1,098  
lnp5 -1,068  -0,516  

ln(m/p) -0,754  -0,144  
 

α Όλες οι παλινδροµήσεις και ο έλεγχος έγιναν στο οικονοµετρικό πακέτο EViews 3, 
για σταθερό µέγεθος δείγµατος. Οι στατιστικές ADF που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2 προκύπτουν από την εκτίµηση της ADF εξίσωσης παλινδρόµησης στην 
οποία έχει συµπεριληφθεί ο σταθερός όρος και η γραµµική τάση. Η κριτική τιµή 
της στατιστικής ττ από τους πίνακες των Dickey και Fuller (1981) είναι 3,15 και 
3,45 για επίπεδα σηµαντικότητας 10% και 5% αντίστοιχα. 

β Οι δείκτες αναφέρονται σε: (1) τρόφιµα, ποτά και καπνός, (2) ένδυση και υπόδηση, 
(3) µεταφορές και επικοινωνίες, (4) ακαθάριστο ενοίκιο, καύσιµα και 
ηλεκτρισµός, (5) άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. 

 
 
Όσον αφορά στον έλεγχο για συνολοκλήρωση των υπό µελέτη µεταβλητών, 

σύµφωνα µε τον ορισµό των Engle και Granger (1987) για τη συνολοκλήρωση, αν τα 
µερίδια δαπάνης και οι ερµηνευτικές µεταβλητές (τιµές και συνολική δαπάνη) είναι 
                                                 
9 Για το ζήτηµα της τάξης ολοκλήρωσης των µεριδίων δαπάνης για κατανάλωση βλ. Duffy (2003), 
Attfield (1997). 
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ολοκληρώσιµες σειρές της ίδιας τάξης, τότε οι µεταβλητές αυτές είναι 
συνολοκληρωµένες. Όµως, το να έχουν οι χρονολογικές σειρές τις ίδιες ιδιότητες δεν 
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να συνεχίσουµε την ανάλυσή µας. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε το Θεώρηµα Αντιπροσώπευσης του Granger (Engle and Granger, 1987), 
ακόµα και αν οι υπό µελέτη χρονολογικές σειρές έχουν διαφορετική τάξη 
ολοκλήρωσης ένας γραµµικός συνδυασµός αυτών µπορεί να αποτελεί µια 
συνολοκληρωµένη παλινδρόµηση. Συνεπώς, µπορούµε να εξειδικεύσουµε αυτό το 
γραµµικό συνδυασµό σύµφωνα µε τη συναρτησιακή µορφή του χρησιµοποιούµενου 
συστήµατος ζήτησης, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δίνεται από την εξίσωση 
(1) και επιπλέον, να τον γράψουµε µε τη µορφή ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών. 

Ο έλεγχος για συνολοκλήρωση γίνεται µε Έλεγχο Engle-Granger, ο οποίος είναι 
γνωστός και ως Τροποποιηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller10. Η διαδικασία ελέγχου 
αποτελείται από δύο βήµατα: πρώτα γίνεται εκτίµηση της µακροχρόνιας σχέσης που 
εκφράζεται από τις εξισώσεις (1), και κατόπιν γίνεται έλεγχος της συµπεριφοράς των 
καταλοίπων µέσω εκτίµησης της εξίσωσης παλινδρόµησης ADF (15) χωρίς σταθερό 
όρο και χωρίς τάση. Η τελική επιλογή του αριθµού των χρονικών υστερήσεων στις 
εξαρτηµένες µεταβλητές οποίος δίνει την καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης (15) 
γίνεται βάσει των κριτηρίων AIC και SBC, καθώς επίσης και του κριτηρίου Durbin-
Watson. Οι στατιστικές DF ή ADF που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτό 
συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες κρίσιµες τιµές που δίνουν οι πίνακες των Engle και 
Yoo (1987) για έλεγχο συνολοκλήρωσης. Εφόσον προκύψει ότι τα κατάλοιπα είναι 
στάσιµη σειρά, τότε οι µεταβλητές του υποδείγµατος (1) συνολοκληρώνονται. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Έλεγχος Engle-Granger για Συνολοκλήρωση α

   
Εξίσωση Γαλλία Ιταλία 

w1 -4,574 -5,829 
w2 -4,533 -6,036 
w3 -4,795 -4,183 
w4 -3,955 -4,423 
w5 -5,672 -4,987 

 

α Ο έλεγχος για συνολοκλήρωση βασίστηκε σε παλινδρόµηση χωρίς σταθερό όρο και χωρίς τάση και 
έγινε στο οικονοµετρικό πακέτο EViews 3, για σταθερό µέγεθος δείγµατος. Για τον έλεγχο, η 
κριτική τιµή ADF για συνολοκλήρωση από τους πίνακες των Engle και Yoo (1987) είναι 4,06 για 
επίπεδο σηµαντικότητας 10%.  

 
 
Τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Engle-Granger για συνολοκλήρωση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Για τη Γαλλία, τα αποτελέσµατα που παραθέτουµε 
για τις µεταβλητές w1, w3 και w5 αφορούν σε µία χρονική υστέρηση της εξαρτηµένης 
µεταβλητής στην εξίσωση παλινδρόµησης ADF, ενώ για τη µεταβλητή w4 αφορούν 

                                                 
10 Μία άλλη µέθοδος ελέγχου για συνολοκλήρωση είναι η µέθοδος Johansen (Johansen, 1988). Είναι 
µέθοδος µεγίστης πιθανοφάνειας και, σε αντίθεση µε τη µέθοδο Dickey-Fuller, µπορεί να εκτιµήσει 
και να ελέγξει την ύπαρξη περισσότερων του ενός διανυσµάτων συνολοκλήρωσης. Μειονέκτηµα της 
µεθόδου είναι ότι απαιτεί µεγάλα δείγµατα επειδή η ανάλυση γίνεται για όλες τις µεταβλητές του 
υποδείγµατος και ότι δεν υπάρχει a priori πληροφόρηση που να επιτρέπει την επιλογή εκείνου του 
διανύσµατος συνολοκλήρωσης που πράγµατι αντιστοιχεί στην υποτιθέµενη µακροχρόνια σχέση ή που 
να επιτρέπει την ερµηνεία των υπολοίπων (Χρήστου (2002), Karagiannis et al. (2000)). Για τη µέθοδο 
Johansen βλ. επίσης, Enders (1995), Johnston και diNardo (1997). 
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σε δύο χρονικές υστερήσεις και για τη µεταβλητή w2 αφορούν σε τρεις χρονικές 
υστερήσεις. Για την Ιταλία, τα αποτελέσµατα του ελέγχου που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 3 αφορούν σε τέσσερις χρονικές υστερήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής 
στην εξίσωση παλινδρόµησης ADF για τις µεταβλητές w1, w2 και w4, και σε µία 
χρονική υστέρήση για τις µεταβλητές w3 και w5. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 3, τόσο 
στην περίπτωση της Γαλλίας όσο και στην περίπτωση της Ιταλίας, όλα τα µερίδια 
δαπάνης συνολοκληρώνονται µε τις τιµές των αγαθών και τη συνολική πραγµατική 
δαπάνη, σε επίπεδα σηµαντικότητας 10%. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαταραχές (shocks) 
που επηρεάζουν τις τιµές των αγαθών ή την πραγµατική δαπάνη θα αντανακλώνται 
σε διαφορετικά µερίδια µε ένα παρόµοιο τρόπο, δείχνοντας ότι αυτές οι µεταβλητές 
κινούνται µαζί στο µακροχρόνιο ορίζοντα και υπακούουν σε ένα περιορισµό 
ισορροπίας. Συνεπώς, το σύστηµα ζήτησης των εξισώσεων (1) είναι σε µακροχρόνια 
ισορροπία και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση της καταναλωτικής 
συµπεριφοράς στη Γαλλία και στην Ιταλία. 
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 
4.1 Εµπειρικά Αποτελέσµατα από την Εκτίµηση του Στατικού Υποδείγµατος  
 

Το στατικό υπόδειγµα των εξισώσεων µεριδίων δαπάνης (1) εκτιµήθηκε στο 
οικονοµετρικό πακέτο Eviews 3, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο FIML. Η εξίσωση η 
οποία δεν λήφθηκε υπόψη κατά την εκτίµηση, λόγω των περιορισµών της 
προσθετικότητας, αφορά στο µερίδιο δαπάνης για άλλα µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες. Από την αρχική εκτίµηση του υποδείγµατος χωρίς τους περιορισµούς της 
οµογένειας και της συµµετρίας προέκυψαν πολύ υψηλές τιµές για τις στατιστικές t, το 
οποίο είναι ένδειξη ότι υπάρχουν κοινές τάσεις µεταξύ των µεταβλητών. Για το λόγο 
αυτό, εκτιµήσαµε εκ νέου το στατικό υπόδειγµα έχοντας συµπεριλάβει ως επιπλέον 
ερµηνευτική µεταβλητή µία προσδιοριστική χρονική τάση. Η εισαγωγή της 
προσδιοριστικής τάσης στο σύστηµα των εξισώσεων των µεριδίων δαπάνης (1) είχε 
ως αποτέλεσµα να µειωθούν οι τιµές των στατιστικών t σε περισσότερο λογικά 
επίπεδα. Η σηµαντικότητα της εισαγωγής της µεταβλητής αυτής ελέγχθηκε µε τεστ 
Λόγου Πιθανοφάνειας (LR) (βλ. Πίνακα 4), το οποίο αποδέχτηκε την υπόθεση µηδέν 
ότι το µοντέλο περιλαµβάνει και χρονική τάση. Η χρονική τάση ως ερµηνευτική 
µεταβλητή σε µοντέλα συνολικής ζήτησης µπορεί να ερµηνευθεί ως ότι 
αντιπροσωπεύει µεταβολές στη δηµογραφική σύνθεση του πληθυσµού κατά τη 
διάρκεια του χρόνου (Lewbel, 1991), ή και µεταβολές στις προτιµήσεις (tastes) των 
καταναλωτών (Brox, 2003). 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Έλεγχος Εξειδίκευσης του Στατικού Υποδείγµατος 

      
(i) Γαλλία      

Μοντέλο α
Log 

Likelihood LR statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας 
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

Χωρίς περιορισµό  2052,41     
Με περιορισµό (T=0) 2035,12 34,58 4 13,28 9,49 
      
(ii) Ιταλία      

Μοντέλο α
Log 

Likelihood LR statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας 
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

Χωρίς περιορισµό  1983,282     
Με περιορισµό (T=0) 1906,342 153,88 4 13,28 9,49 

 

α όπου Τ είναι η µεταβλητή που δηλώνει τη χρονική τάση και η οποία παίρνει τιµές σύµφωνα µε τον 
αριθµό των τριµήνων που έχουµε στη διάθεσή µας για τα δεδοµένα (δηλ., Τ = 1,2,…,112).  
 
 
Η περαιτέρω εξειδίκευση του στατικού µοντέλου αφορά σε επιβολή και έλεγχο 

των περιορισµών της οµογένειας και της συµµετρίας. Εφόσον οι περιορισµοί αυτοί 
αποδειχθούν συνεπείς µε τα δεδοµένα, µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση των 
παραµέτρων του υποδείγµατός και να αυξήσουν τους βαθµούς ελευθερίας για την 
εκτίµηση και, συνεπώς, να συµβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 
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εκτιµήσεων. Η διαδικασία ελέγχου αφορά σε µια ακολουθία LR ελέγχων όπου σε µια 
πρώτη επανεκτίµηση του στατικού υποδείγµατος λαµβάνεται υπόψη ο περιορισµός 
της οµογένειας, ενώ σε µια δεύτερη εκτίµηση του στατικού υποδείγµατος µε τους 
περιορισµούς της οµογένειας λαµβάνεται υπόψη ο συγκριτικά ισχυρότερος 
περιορισµός της συµµετρίας. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων παρατίθενται στον 
Πίνακα 5, όπου µαζί µε τις αντίστοιχες κριτικές τιµές της κατανοµής X2 για επίπεδα 
σηµαντικότητας 5% δίνουµε και εκείνες που αντιστοιχούν σε επίπεδα 
σηµαντικότητας 1%.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Έλεγχος Περιορισµών Οµογένειας και Συµµετρίας, για το Στατικό Υπόδειγµα 

       
(i) Γαλλία       

Μοντέλο 
Log 

Likelihood Έλεγχος
LR 

statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµούς 2052,41      
2. Οµογένεια 2037,26 2 v 1 30,32 4 13,28 9,49 
3. Οµογένεια & Συµµετρία 1968,72 3 v 2 137,07 6 16,81 12,59 
       
(ii) Ιταλία       

Μοντέλο 
Log 

Likelihood Έλεγχος
LR 

statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµούς 1983,28      
2. Οµογένεια 1955,51 2 v 1 55,54 4 13,28 9,49 
3. Οµογένεια & Συµµετρία 1917,46 3 v 2 76,10 6 16,81 12,59 

 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των LR ελέγχων, τόσο οι περιορισµοί της 

οµογένειας όσο και της συµµετρίας απορρίπτονται σε επίπεδα σηµαντικότητας 5% 
και 1%. Είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ότι στην περίπτωση υποδειγµάτων µε µεγάλο 
αριθµό παραµέτρων και µικρά δείγµατα µπορεί να µην είναι έγκυρη η χρήση 
ασυµπτωτικών κριτηρίων, όπως το LR. Ειδικότερα, το LR έχει την τάση να 
µεροληπτεί προς την απόρριψη της υπόθεσης µηδέν σε περιπτώσεις όπως η 
παραπάνω. Μια διόρθωση που χρησιµοποιείται ευρέως στην εµπειρική έρευνα, και 
στην οποία προβήκαµε, είναι εκείνη που προτείνει ο Pudney (1981) και η οποία 
αφορά σε διόρθωση στους βαθµούς ελευθερίας για τη στατιστική LR11. Όµως, το 
αποτέλεσµα ήταν µια πολύ µικρή διόρθωση στην εν λόγω στατιστική, η οποία 
τελικώς δεν αντιστρέφει την αποτυχία των περιορισµών της οµογένειες και της 
συµµετρίας για το υπό µελέτη στατικό υπόδειγµα.  

Η απόρριψη των περιορισµών της οµογένειας και της συµµετρίας σε συστήµατα 
ζήτησης είναι κάτι που εµφανίζεται σε αρκετές εµπειρικές µελέτες που ασχολούνται 
µε τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του καταναλωτή και έχει γίνει αρκετή 
                                                 
11 Η διορθωµένη για τους βαθµούς ελευθερίας στατιστική LR δίνεται από τον τύπο: 

 )]log()[log(*
ru pqNpqNqNLRLR −−−+=

όπου, q είναι ο αριθµός των εξισώσεων, N είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων, pu είναι ο αριθµός των 
παραµέτρων στο υπόδειγµα µε τους περιορισµούς και pr είναι ο αριθµός των παραµέτρων στο 
υπόδειγµα χωρίς τους περιορισµούς.  
Σχόλια για τη χρήση του διορθωµένου για µικρά δείγµατα κριτηρίου LR µπορεί ο αναγνώστης να βρει 
και στις δηµοσιεύσεις των Duffy (2003), Anderson και Blundell (1983), Tridimas (2000). 
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προσπάθεια στη βιβλιογραφία για την αιτιολόγησή της. Βέβαια, η ερµηνεία της 
απόρριψης της συµµετρίας δεν είναι ξεκάθαρη χωρίς µια διερεύνηση των πιθανών 
αιτιών που έχουν οδηγήσει στην απόρριψη της οµογένειας. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Deaton (1981), από τη στιγµή που επιβληθεί η οµογένεια η συµµετρία, ως 
το µάλλον υψηλότερο επίπεδο που συνεπάγεται η ορθολογική συµπεριφορά σε ένα 
συνολικό (aggregate) επίπεδο, συνήθως γίνεται δεκτή. Ένας λόγος αποτυχίας της 
οµογένειας θα µπορούσε να είναι στην περίπτωσή µας η µεροληψία η οποία πηγάζει 
από την υψηλή οµαδοποίηση των αγαθών που περιλαµβάνονται στο µοντέλο µας. 
Επιπλέον, η οµαδοποίηση από πλευράς καταναλωτών έχει αποδειχθεί ότι παίζει 
σηµαντικό ρόλο στο ζήτηµα της ισχύος των περιορισµών που θέτει η οικονοµική 
θεωρία, καθώς αυτό που µπορεί να ισχύει σε ατοµικό επίπεδο ίσως να µην ισχύει στο 
σύνολο των καταναλωτών. Για παράδειγµα, οι Blundell et al. (1993) εκτιµώντας ένα 
Quadratic AIDS µε διαστρωµατικά στοιχεία χρονολογικών σειρών και κατόπιν µε 
δεδοµένα χρονολογικών σειρών που προέκυψαν από οµαδοποίηση των πρώτων ως 
προς τους καταναλωτές, διαπίστωσαν την ισχύ των περιορισµών της οµογένειας και 
της συµµετρίας στη πρώτη περίπτωση και την αποτυχία αυτών στη δεύτερη. Η 
αποτυχία των περιορισµών της οµογένειας θα µπορούσε επίσης να οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι χρονολογικές σειρές των µεταβλητών µας είναι διορθωµένες για 
εποχικότητα. Σύµφωνα µε τον Bohl (2000), η χρήση διορθωµένων αντί µη-
διορθωµένων δεδοµένων µπορεί να στρεβλώσει την εκτίµηση µακροχρόνιων 
σχέσεων. Τέλος, οι Muellbauer και Pashardes (1988) παραθέτουν µια σειρά αιτιών 
απόρριψης της οµογένειας σε στατικά µοντέλα µερικές εκ των οποίων είναι η 
ορθολογική ψευδαίσθηση του χρήµατος (money illusion), η αποτυχία της υπόθεσης 
της διαχρονικής διαχωρισιµότητας, η λανθασµένη εξειδίκευση που οφείλεται σε 
παράληψη δυναµικών επιδράσεων όπως εκείνες της συνήθειας (habit effects), και η 
χαµηλή ποιότητα των στοιχείων λόγω σφάλµατος µέτρησης. 

Καθώς οι περιορισµοί της οµογένειας και της συµµετρίας απορρίπτονται τόσο για 
την περίπτωση της Γαλλίας όσο και για την περίπτωση της Ιταλίας, οι εκτιµήσεις των 
παραµέτρων και των ελαστικοτήτων που παραθέτουµε αφορούν στο υπόδειγµα (1) 
χωρίς τους περιορισµούς. Οι εκτιµήσεις των µακροχρόνιων παραµέτρων για τη 
Γαλλία και την Ιταλία παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Υπενθυµίζουµε ότι η εξίσωση 
την οποία δεν λάβαµε υπόψη κατά την εκτίµηση είναι εκείνη του µεριδίου δαπάνης 
για άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες και ότι οι µακροχρόνιες παράµετροι της 
εξίσωσης αυτής υπολογίστηκαν υπολειµµατικά από τους περιορισµούς της 
προσθετικότητας. Σηµειώνουµε, επίσης, ότι λόγω εισαγωγής της µεταβλητής για τη 
χρονική τάση στατικό υπόδειγµα οι περιορισµοί της προσθετικότητας (4) θα 
περιλαµβάνουν τώρα και τον περιορισµό ότι .  01 =∑ =

n
i iδ

Οι εκτιµήσεις των συντελεστών της συνολικής δαπάνης είναι σηµαντικές για τα 
τέσσερα πρώτα µερίδια δαπάνης, και στις δύο χώρες, και κατατάσσουν την οµάδα 
των τροφίµων, ποτών και καπνού ως αναγκαία αγαθά, ενώ οι µεταφορές και 
επικοινωνίες, και η οµάδα που περιλαµβάνει το ακαθάριστο ενοίκιο τα καύσιµα και 
τον ηλεκτρισµό θεωρούνται από τους κατοίκους των δύο χωρών ως αγαθά 
πολυτελείας. Τα άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες θεωρούνται ως αγαθά 
πολυτελείας από τους κατοίκους της Γαλλίας και ως αναγκαία αγαθά από τους 
κατοίκους της Ιταλίας. Τέλος, ο συντελεστής της συνολικής δαπάνης για την ένδυση 
και υπόδηση στη Γαλλία κατατάσσει τα αγαθά αυτά ως αναγκαία. Αντιθέτως, οι 
κάτοικοι της Ιταλίας θεωρούν τα αγαθά αυτά πολυτελή και µάλιστα ο συντελεστής 
της συνολικής δαπάνης για την ένδυση και υπόδηση είναι συγκριτικά πολύ 
µεγαλύτερος από εκείνον στην περίπτωση της Γαλλίας. Την ιδιαίτερη σηµασία που 
δίνουν οι Ιταλοί καταναλωτές στην ένδυση και υπόδηση σε σύγκριση µε τους 
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Γάλλους τονίζει και το µέγεθος του σταθερού όρου που αντιστοιχεί σε αυτό το 
µερίδιο δαπάνης. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα συµπεράσµατα του 
Τµήµατος 3.1 της παρούσας µελέτης, περί διαφοράς στον τρόπο ζωής µεταξύ των δύο 
χωρών. Όσον αφορά στους συντελεστές των τιµών των αγαθών, δώδεκα από τους 
είκοσι για τη Γαλλία και έντεκα από τους είκοσι για την Ιταλία είναι σηµαντικοί σε 
επίπεδα σηµαντικότητας 5%. Επιπλέον, για τη Γαλλία, το µερίδιο δαπάνης για 
ακαθάριστο ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµό επηρεάζεται µόνο από την τιµή των 
αγαθών αυτών, ενώ για την Ιταλία, καµία από τις τιµές των αγαθών δεν επηρεάζει το 
µερίδιο δαπάνης για µεταφορές και επικοινωνίες. Τέλος, η χρονική τάση, αν και έχει 
πολύ µικρό συντελεστή, είναι στατιστικά σηµαντική στην πλειοψηφία των εξισώσεων 
µεριδίων δαπάνης για τις δύο χώρες.  

Καλύτερη ερµηνεία των µακροχρόνιων παραµέτρων για τις τιµές και τη συνολική 
δαπάνη προκύπτει µέσω των µακροχρόνιων εισοδηµατικών ελαστικοτήτων και 
ελαστικοτήτων τιµής, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Η εισοδηµατική 
ελαστικότητα στη Γαλλία κατατάσσει και πάλι τις µεταφορές και επικοινωνίες και τα 
άλλα µη-διαρκή αγαθά ως αγαθά πολυτελείας και τα υπόλοιπα αγαθά ως αναγκαία. Η 
εισοδηµατική ελαστικότητα στην Ιταλία κατατάσσει τα αγαθά όπως περιγράψαµε 
παραπάνω για την ερµηνεία του συντελεστή της συνολικής δαπάνης. Όσον αφορά τις 
µη-σταθµισµένες (Marshallian) ελαστικότητες, αξιοσηµείωτο είναι ότι στην 
περίπτωση της Γαλλίας η ζήτηση σε όλες τις κατηγορίες αγαθών είναι ανελαστική 
προς τις τιµές. Από την άλλη πλευρά, η τιµή για τα τρόφιµα, τα ποτά και τον καπνό 
επηρεάζει αρνητικά το µερίδιο δαπάνης για την ένδυση και υπόδηση, και η τιµή για 
ένδυση και υπόδηση επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση των άλλων µη-διαρκών 
αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, οι ίδιες µη-σταθµισµένες ελαστικότητες για τη 
Γαλλία κατατάσσουν όλες τις κατηγορίες αγαθών στα κανονικά αγαθά, και η ίδια 
εικόνα εµφανίζεται και στην Ιταλία µε εξαίρεση τα άλλα µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες.  

Όσον αφορά στη συµπληρωµατικότητα ή υποκατάσταση µεταξύ των διαφόρων 
οµάδων αγαθών, η οποία καθορίζεται από τα πρόσηµα των µη-σταθµισµένων 
σταυροειδών ελαστικοτήτων τιµής, αναφέρουµε ότι στην περίπτωση της Γαλλίας τα 
τρόφιµα, ποτά και καπνός είναι υποκατάστατα ως προς την ένδυση και υπόδηση και 
συµπληρωµατικά ως προς τις υπόλοιπες οµάδες αγαθών, οι µεταφορές και 
επικοινωνίες είναι συµπληρωµατικά αγαθά ως προς την ένδυση και υπόδηση και ως 
προς τα άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες και, τέλος, το ακαθάριστο ενοίκιο, τα 
καύσιµα και ηλεκτρισµός είναι υποκατάστατα αγαθά ως προς τα άλλα µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες. Στην περίπτωση της Ιταλίας, τα τρόφιµα, ποτά και καπνός είναι 
συµπληρωµατικά αγαθά ως προς τις µεταφορές και επικοινωνίες, τα αγαθά της 
οµάδας της ένδυσης και υπόδησης είναι συµπληρωµατικά ως προς τα άλλα µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες και, τέλος, το ακαθάριστο ενοίκιο, τα καύσιµα και ηλεκτρισµός 
είναι συµπληρωµατικά αγαθά ως προς τα τρόφιµα, τα ποτά και καπνό, ως προς την 
ένδυση και υπόδηση και ως προς τα άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. Τέλος, για 
τις σταθµισµένες (Hicksian) ελαστικότητες τιµής σηµειώνουµε ότι οι ίδιες 
ελαστικότητες δεν είναι όλες µη-θετικές και οι σταυροειδείς ελαστικότητες δεν 
υποστηρίζουν τη συµµετρία κατά Slutsky, ως απόρροια της απόρριψης των 
περιορισµών της συµµετρίας.  

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, υπενθυµίζουµε ότι οι υποθέσεις της 
διαχωρισιµότητας των προτιµήσεων και του two-stage budgeting έχουν ως 
αποτέλεσµα να ερµηνεύεται το υπόδειγµά µας ως ένα υπό συνθήκη σύστηµα ζήτησης  
(βλ. Τµήµα 2.1). Αυτό σηµαίνει ότι οι υπό συνθήκη ελαστικότητες τιµής δεν 
λαµβάνουν υπόψη τις επιδράσεις που η τιµή ενός αγαθού µπορεί να έχει πάνω στην 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Εκτιµήσεις Παραµέτρων του Στατικού Υποδείγµατος Χωρίς τους Περιορισµούς α

(i) Γαλλία         
Μερίδιο ∆απάνης i αi γi1 γi2 γi3 γi4 γi5 βi δi 

3,433      0,179 -0,001 -0,076 -0,041 -0,051 -0,161 -0,225Ε-04 Τρόφιµα, ποτά και καπνός 
(166,823)* (18,766)*      

      
       

        
      

        
       

        
        

        
        

(-0,264) (-8,667)* (-7,384)* (-7,388)* (-157,729)* (-2,848)*
1,131 0,024 0,073 -0,060 0,009 -0,029 -0,052 -0,461Ε-03 Ένδυση και υπόδηση 

(26,793)* (1,041) (5,114)* (-3,239)* (0,516) (-2,402)* (-22,475)* (-5,386)*
-4,410 -0,035 -0,117 0,260 -0,143 0,039 0,240 -0,001Μεταφορές και επικοινωνίες 

(-56,956)* (-0,699) (-4,651)* (6,915)* (-6,006)* (1,422) (60,396)* (-20,609)*
1,095 -0,052 -0,033 0,017 0,059 0,003 -0,046 0,001Ακαθάριστο Ενοίκιο,  

καύσιµα και ηλεκτρισµός (48,236)* (-1,599) (-1,499) (0,709) (3,372)* (0,142) (-34,947)* (10,621)*
-0,249 -0,115 0,078 -0,141 0,116 0,038 0,019 0,001Άλλα µη-διαρκή αγαθά και  

υπηρεσίες (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
 

(ii) Ιταλία 
Μερίδιο ∆απάνης i  αi γi1 γi2 γi3 γi4 γi5 βi δi 

4,891        0,199 -0,023 -0,071 -0,047 -0,034 -0,176 -0,001Τρόφιµα, ποτά και καπνός 
(75,403)*       

        
     

       
       

       
     

        
        

(11,355)* (-1,361) (-3,871)* (-5,167)* (-6,843)* -(74,369)* (-47,018)*
-8,794 -0,056 0,124 -0,019 -0,031 -0,041 0,353 -0,001Ένδυση και υπόδηση 

(-26,379)* (-2,218)** (6,682)* (-1,444) (-3,918)* (-6,311)* (26,570)* (-104,710)*
-1,006 -0,121 0,104 0,034 0,028 -0,032 0,048 -0,488Ε-03 

 
Μεταφορές και επικοινωνίες 

(-5,843)* (-1,524) (1,657) (0,499) (1,105) (-1,693) (8,348)* (-1,443)
1,157 -0,021 -0,048 -0,034 0,139 -0,014 -0,037 0,364Ε-04 

 
Ακαθάριστο Ενοίκιο, 
καύσιµα και ηλεκτρισµός (15,164)* (-0,744) (-2,252)** (-2,333)** (12,517)* (-4,161)* (-11,076)* (0,228)

4,752 -0,001 -0,156 0,090 -0,090 0,121 -0,188 0,003Άλλα µη-διαρκή αγαθά και  
υπηρεσίες (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

 

α Η παράµετρος δi είναι ο συντελεστής της χρονικής τάσης. Οι αριθµοί σε παρενθέσεις είναι τα t-statistics, ενώ τα * και ** δηλώνουν επίπεδο 
σηµαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. Το (-) δηλώνει ότι η παράµετρος υπολογίστηκε µε βάση τους περιορισµούς της προσθετικότητας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
Μακροχρόνιες Ελαστικότητες α

             
(i) Γαλλία            

Αγαθό i Μη-σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής Σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής 
 

Εισοδηµατική 
Ελαστικότητα εi1 εi2 εi3 εi4 εi5 ε*

i1 ε*
i2 ε*

i3 ε*
i4 ε*

i5

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 0,425 -0,201          0,050 -0,149 -0,010 -0,082 -0,082 0,090 -0,059 0,091 -0,007
Ένδυση και υπόδηση 0,458           

           
           
           

           
           

0,399 -0,184 -0,512 0,227 -0,207 0,527 -0,141 -0,416 0,336 -0,127
Μεταφορές και επικοινωνίες 2,139 -0,484 -0,663 -0,009 -0,950 -0,016 0,115 -0,459 0,442 -0,439 0,358
Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός 0,807 -0,164 -0,119 0,110 -0,708 0,048 0,061 -0,042 0,280 -0,515 0,189
Άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 
 

1,107 -0,689 0,437 -0,828 0,639 -0,802 -0,379 0,543 -0,594 0,903 -0,609

(ii) Ιταλία 
Αγαθό i Μη-σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής Σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής 

 
Εισοδηµατική 
Ελαστικότητα εi1 εi2 εi3 εi4 εi5 ε*

i1 ε*
i2 ε*

i3 ε*
i4 ε*

i5

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 0,529 -0,290          0,003 -0,115 -0,032 -0,031 -0,093 0,076 -0,029 0,073 0,037
Ένδυση και υπόδηση 3,566           

           
           
           

-1,366 -0,454 -0,553 -0,731 -0,627 -0,038 0,037 0,028 -0,024 -0,169
Μεταφορές και επικοινωνίες 1,292 -0,849 0,597 -0,841 0,115 -0,232 -0,367 0,774 -0,630 0,371 -0,066
Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός 0,814 -0,036 -0,217 -0,139 -0,263 -0,048 0,268 -0,105 -0,006 -0,102 0,056
Άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες -0,465 0,538 -1,017 0,940 -0,408 0,132 0,365 -1,081 0,864 -0,500 0,073
 

α Οι ελαστικότητες υπολογίστηκαν βάσει των εκτιµήσεων των µακροχρόνιων παραµέτρων του στατικού υποδείγµατος χωρίς περιορισµούς και για τον υπολογισµό τους 
χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή των µεριδίων δαπάνης. ∆εν δίνονται ασυµπτωτικά τυπικά σφάλµατα για τις εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων διότι το οικονοµετρικό πακέτο 
Eviews 3 µε το οποίο έγινε η εκτίµηση δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή. 
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πρωτύτερη κατανοµή της συνολικής δαπάνης σε όλα τα µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες (Edgerton, 1997). Συνεπώς, οι υπό συνθήκη ελαστικότητες που δίνονται 
στην παρούσα µελέτη µπορεί να υποεκτιµούν την επίδραση των τιµών των 
υπολοίπων αγαθών στη ζήτηση ενός προϊόντος.  

 
 
 
 
 

4.2 Εµπειρικά Αποτελέσµατα από την Εκτίµηση του ∆υναµικού Υποδείγµατος  
 
Το µεγαλύτερο µοντέλο χωρίς περιορισµούς από το οποίο θα µπορούσαµε να 

ξεκινήσουµε την εξειδίκευση του δυναµικού υποδείγµατός µας είναι το (14), στο 
οποίο όµως θα συµπεριλάβουµε ένα σταθερό όρο. Η εισαγωγή σταθερού όρου στο 
δυναµικό υπόδειγµα οφείλεται στο ότι η χρονική τάση που έχουµε συµπεριλάβει στο 
στατικό υπόδειγµα εµφανίζεται µε τη µορφή σταθεράς στο δυναµικό υπόδειγµα. Η 
αναγκαιότητα εισαγωγής σταθερού όρου στο δυναµικό υπόδειγµα ελέγχεται 
στατιστικά µε τεστ Λόγου Πιθανοφάνειας (LR), και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

Ακολουθούµε µια στρατηγική εξειδίκευσης ‘από το γενικό στο ειδικό’, 
ξεκινώντας µε το προαναφερθέν υπόδειγµα και µέσω µιας ακολουθίας LR ελέγχων 
λαµβάνουµε υπόψη ολοένα και περισσότερους περιορισµούς για τις µεταβλητές του 
υποδείγµατος, έτσι ώστε να λάβουµε τελικώς ένα υπόδειγµα το οποίο να 
χαρακτηρίζεται από εξοικονόµηση παραµέτρων (parsimony) αλλά και να είναι 
συνεπές µε τα δεδοµένα. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 8, τόσο στην περίπτωση της 
Γαλλίας όσο και στην περίπτωση της Ιταλίας, γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι το 
υπόδειγµα δεν περιλαµβάνει σταθερό όρο. Για τη Γαλλία, το µοντέλο εκείνο που 
έγινε δεκτό σύµφωνα µε τους LR ελέγχους, αλλά και το οποίο έδινε τα περισσότερο 
συνεπή αποτελέσµατα από άποψης θεωρίας και συναφών εµπειρικών µελετών, είναι 
εκείνο στο οποίο οι ερµηνευτικές µεταβλητές κάθε εξίσωσης i περιλαµβάνουν το 
µερίδιο δαπάνης του αγαθού i σε πρώτες διαφορές µε µία χρονική υστέρηση, το 
µηχανισµό διόρθωσης λαθών του αγαθού i µε µία χρονική υστέρηση, και τη συνολική 
δαπάνη και τις τιµές όλων των αγαθών σε πρώτες διαφορές χωρίς χρονικές 
υστερήσεις (υπόδειγµα 6 του Πίνακα 8). Στην περίπτωση της Ιταλίας η διαδικασία 
εξειδίκευσης του δυναµικού υποδείγµατος υπέδειξε ως καλύτερο το υπόδειγµα εκείνο 
στο οποίο οι ερµηνευτικές µεταβλητές κάθε εξίσωσης i περιλαµβάνουν το µερίδιο 
δαπάνης του αγαθού i σε πρώτες διαφορές µε µία χρονική υστέρηση, το µηχανισµό 
διόρθωσης λαθών όλων των υπό µελέτη αγαθών µία χρονική υστέρηση, και τη 
συνολική δαπάνη και τις τιµές όλων των αγαθών σε πρώτες διαφορές και χωρίς και 
µε µία χρονική υστέρηση (υπόδειγµα 4 του Πίνακα 8). 

Σηµειώνουµε ότι οι έλεγχοι που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 είναι οι 
κυριότεροι και πιο γενικοί από αυτούς στους οποίους προβήκαµε, καθώς σε κάθε 
στάδιο των ελέγχων αυτών γίνονταν επί µέρους έλεγχοι για τον αριθµό των χρονικών 
υστερήσεων στις τιµές των αγαθών και στη συνολική δαπάνη αλλά και για την 
ύπαρξη ή µη όλων των µηχανισµών διόρθωσης λαθών σε κάθε εξίσωση µεριδίου 
δαπάνης. Επιπλέον, πριν από τον LR έλεγχο για την ύπαρξη σταθερού όρου στο 
δυναµικό υπόδειγµα, και παρ’ όλο που τα δεδοµένα µας είναι διορθωµένα για 
εποχικότητα, ελέγχθηκε η ύπαρξη καταλοίπων εποχικότητας, µέσω εισαγωγής στο 
υπόδειγµα τριών τριµηνιαίων ψευδοµεταβλητών (seasonal dummies). Ο LR έλεγχος ο 
οποίος διενεργήθηκε έκανε δεκτή την υπόθεση µηδέν ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα 
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εποχικότητας. Τέλος, καθώς η τελική µορφή του δυναµικού υποδείγµατος για τη 
Γαλλία περιλαµβάνει ένα σχετικά µικρό αριθµό παραµέτρων προς εκτίµηση (8 
παράµετροι) δοκιµάστηκε η εκτίµηση του υποδείγµατος µε το µηχανισµό διόρθωσης 
λαθών πλήρως ανεπτυγµένο, όπως αυτός εµφανίζεται στο υπόδειγµα (14). Όµως, ο 
αρχικός ισχυρισµός µας ότι το µικρό µέγεθος του υπό µελέτη δείγµατος δεν επιτρέπει 
µια τέτοια προσέγγιση στην εκτίµηση του δυναµικού υποδείγµατος επιβεβαιώθηκε 
από το γεγονός ότι αρκετές παράµετροι ήταν µη-σηµαντικές και είχαν πρόσηµα που 
έρχονταν σε αντίθεση µε εκείνα που αναµένει η οικονοµική και οικονοµετρική 
θεωρία.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Εξειδίκευση του ∆υναµικού Μοντέλου 

        
(i) Γαλλία       

 Περιορισµόςα
Log 

Likelihood Έλεγχος 
LR 

statistic 
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµό 2117,86      
2. α*

0=0 2113,59 2 v 1 8,53 4 13,28 9,49 
3. λij=0, i ≠ j 2108,80 3 v 2 9,58 12 26,22 21,03 
4. α*

ij=0, i ≠ j 2107,13 4 v 2 12,92 12 26,22 21,03 
5. α*

ij=λij=0, i ≠j 2101,94 5 v 4 10,39 12 26,22 21,03 
6. γ*

1,ij=β*
1,i=0 2091,74 6 v 5 20,40 24 42,98 36,42 

7. γ*
0,ij=β*

0,i=0 2027,78 7 v 5 148,31 24 42,98 36,42 

8. 

α*
ij=0,  i, j 

λ
∀

ij=0, i ≠ j 
γ*

1,ij=β*
1,i=0 2100,99 8 v 5 -18,51 4 13,28 9,49 

        
(ii) Ιταλία       

 Περιορισµόςα
Log 

Likelihood Έλεγχος 
LR 

statistic 
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµό 2479,95      
2. α*

0=0 2474,28 2 v 1 11,33 4 13,28 9,49 
3. λij=0, i ≠ j 2463,28 3 v 2 22,00 12 26,22 21,03 
4. α*

ij=0, i ≠ j 2467,69 4 v 2 13,19 12 26,22 21,03 
5. α*

ij=λij=0, i ≠ j 2455,06 5 v 4 25,26 12 26,22 21,03 
6. γ*

1,ij=β*
1,i=0 2338,07 6 v 5 233,97 24 42,98 36,42 

7. γ*
0,ij=β*

0,i=0 2260,72 7 v 5 388,68 24 42,98 36,42 

8. 
α*

ij=0,  i, j 
λ

∀
ij=0, i ≠ j 2280,30 8 v 5 349,52 4 13,28 9,49 

 

α Το µοντέλο χωρίς περιορισµούς είναι το ακόλουθο:  
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Η περαιτέρω εξειδίκευση του δυναµικού υποδείγµατος αφορά σε επιβολή και 

έλεγχο των περιορισµών της οµογένειας και της συµµετρίας. Η µεθοδολογία ελέγχου 
της ισχύος των περιορισµών της οµογένειας και της συµµετρίας και τα 
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πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την ισχύ αυτών συζητήθηκαν στο Τµήµα 4.1 για 
τα εµπειρικά αποτελέσµατα από την εκτίµηση του στατικού υποδείγµατος. Στην 
περίπτωση του δυναµικού υποδείγµατος, τα αποτελέσµατα των ελέγχων παρατίθενται 
στον Πίνακα 9, όπου µαζί µε τις αντίστοιχες κριτικές τιµές της κατανοµής X2 για 
επίπεδα σηµαντικότητας 5% δίνουµε και εκείνες που αντιστοιχούν σε επίπεδα 
σηµαντικότητας 1%.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ακολουθίας των LR ελέγχων, στην περίπτωση 
του δυναµικού υποδείγµατος για τη Γαλλία τόσο οι περιορισµοί της οµογένειας όσο 
και της συµµετρίας γίνονται δεκτοί σε επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1%. Στην 
περίπτωση του δυναµικού υποδείγµατος για την Ιταλία ο LR έλεγχος απορρίπτει την 
υπόθεση της οµογένειας. Βάσει, όµως, της διορθωµένης για τους βαθµούς ελευθερίας 
στατιστικής LR, που την περίπτωση αυτή έχει τιµή 17,55, η υπόθεση της οµογένειας 
γίνεται δεκτή σε επίπεδα σηµαντικότητας 1%. Επιπλέον, η υπόθεση της οµογένειας 
και συµµετρίας έναντι της υπόθεσης της οµογένειας γίνεται δεκτή σε επίπεδα 
σηµαντικότητας 1% και 5%. Η ισχύς των περιορισµών της οµογένειας και 
συµµετρίας στην περίπτωση της Ιταλίας επιβεβαιώθηκε και όταν αντιστρέψαµε τη 
σειρά των υπό έλεγχο υποθέσεων. Ειδικότερα, ο έλεγχος µε τη µη-διορθωµένη 
στατιστική LR έκανε δεκτή την υπόθεση της συµµετρίας έναντι του αρχικού 
δυναµικού υποδείγµατος και την υπόθεση της οµογένειας και συµµετρίας έναντι του 
συµµετρικού υποδείγµατος, τόσο σε επίπεδα σηµαντικότητας 1% όσο και σε 5%. 
Συνεπώς, µπορούµε να πούµε ότι οι περιορισµοί που θέτει η οικονοµική θεωρία 
ισχύουν και στην περίπτωση του δυναµικού υποδείγµατος για την Ιταλία.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
Έλεγχος Περιορισµών Οµογένειας και Συµµετρίας, για το ∆υναµικό Υπόδειγµα 

       
(i) Γαλλία        

Μοντέλο 
Log 

Likelihood Έλεγχος
LR 

statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµούς 2091,74      
2. Οµογένεια 2087,17 2 v 1 9,13 4 13,28 9,49 
3. Οµογένεια & Συµµετρία 2082,67 3 v 2 9,00 6 16,81 12,59 
       
(i) Ιταλία        

Μοντέλο 
Log 

Likelihood Έλεγχος
LR 

statistic
Βαθµοί 

Ελευθερίας
Κριτική 
Τιµή 1% 

Κριτική 
Τιµή 5%

1. Χωρίς περιορισµούς 2467,69      
2. Οµογένεια 2454,25 2 v 1 26,89 8 20,09 15,51 
3. Οµογένεια & Συµµετρία 2452,61 3 v 2 3,28 12 26,22 21,03 

 
 
Η ισχύς των περιορισµών της οµογένειας και της συµµετρίας σηµαίνει ότι οι 

καταναλωτές προσαρµόζονται πλήρως στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. Μια τέτοια 
προσαρµογή είναι περισσότερο αναµενόµενη στο µακροχρόνιο ορίζοντα παρά στο 
βραχυχρόνιο. Όµως, τα αποτελέσµατα της ανάλυσής µας δείχνουν ότι οι περιορισµοί 
της οµογένειας και της συµµετρίας γίνονται δεκτοί στην περίπτωση του δυναµικού 
υποδείγµατος, ενώ αποτυγχάνουν όταν εξετάζουµε το στατικό υπόδειγµα. Αυτό έχει 
να κάνει µε το ότι το δυναµικό υπόδειγµα διαχωρίζει τη µακροχρόνια από τη 
βραχυχρόνια συµπεριφορά των καταναλωτών, ενώ στο στατικό υπόδειγµα, το οποίο 
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εκφράζει τη µακροχρόνια ισορροπία των καταναλωτών, η βραχυχρόνια και η 
µακροχρόνια συµπεριφορά δεν διαφέρουν. Αν, όµως, οι δύο πλευρές της 
συµπεριφοράς διαφέρουν, τότε δηµιουργείται λάθος εξειδίκευσης στο στατικό 
υπόδειγµα που µπορεί να ευθύνεται για την απόρριψη των περιορισµών της 
οµογένειας και της συµµετρίας στο υπόδειγµα αυτό.  

Καθώς οι περιορισµοί της οµογένειας και της συµµετρίας γίνονται δεκτοί τόσο 
για την περίπτωση της Γαλλίας όσο και για την περίπτωση της Ιταλίας, οι εκτιµήσεις 
των παραµέτρων και των ελαστικοτήτων που παραθέτουµε αφορούν στα δυναµικά 
υποδείγµατα των χωρών µε τους περιορισµούς αυτούς. Οι εκτιµήσεις των 
βραχυχρόνιων παραµέτρων για τη Γαλλία παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 και για 
την Ιταλία στον Πίνακα 11. Υπενθυµίζουµε ότι η εξίσωση την οποία δεν λάβαµε 
υπόψη κατά την εκτίµηση είναι εκείνη του µεριδίου δαπάνης για άλλα µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες και ότι οι βραχυχρόνιες παράµετροι της εξίσωσης αυτής 
υπολογίστηκαν υπολειµµατικά από τους περιορισµούς της προσθετικότητας (βλ. 
Τµήµα 2.3).  

Οι εκτιµήσεις των βραχυχρόνιων συντελεστών της µεταβολής στις τιµές και στη 
συνολική δαπάνη, ή των συντελεστών προσαρµογής των µεριδίων δαπάνης στις 
µεταβολές των τιµών και της συνολικής δαπάνης, δείχνουν το πώς οι µεταβολές 
αυτές επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο κατανέµεται η συνολική δαπάνη της 
τρέχουσας περιόδου µεταξύ των διαφόρων οµάδων αγαθών σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη περίοδο. Στην περίπτωση της Γαλλίας, οι εκτιµήσεις των βραχυχρόνιων 
συντελεστών της µεταβολής της συνολικής δαπάνης, β*

i, είναι σηµαντικές για την 
πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη εξίσωση µεταβολής των µεριδίων δαπάνης. Όσον 
αφορά στα πρόσηµα των συντελεστών αυτών, µία θετική µεταβολή της συνολικής 
δαπάνης, θα οδηγήσει τους Γάλλους καταναλωτές σε µείωση των µεριδίων δαπάνης 
στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε εκείνα της προηγούµενης, για τα τρόφιµα, ποτά 
και καπνό, και για την ένδυση και υπόδηση, ενώ θα οδηγήσει σε αύξηση του µεριδίου 
δαπάνης στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την προηγούµενη, για το ακαθάριστο 
ενοίκιο, τα καύσιµα και τον ηλεκτρισµό. Τα αποτελέσµατα αυτά συνεπάγονται ότι τα 
τρόφιµα, τα ποτά και ο καπνός, καθώς και η ένδυση και υπόδηση είναι αναγκαία 
αγαθά στο βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ τα αγαθά της οµάδας του ακαθάριστου 
ενοικίου είναι αγαθά πολυτελείας. Τα παραπάνω βρίσκονται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα των εκτιµήσεων για τους µακροχρόνιους συντελεστές της συνολικής 
δαπάνης για τα αγαθά αυτά, γεγονός που δηλώνει ότι από άποψη συνολικής δαπάνης 
οι Γάλλοι καταναλωτές συµπεριφέρονται µε τον ίδιο τρόπο τόσο µακροχρόνια όσο 
και βραχυχρόνια.  

Όσον αφορά στους συντελεστές της µεταβολής των τιµών των αγαθών, γ*
ij, επτά 

από τους δέκα είναι σηµαντικοί σε επίπεδα σηµαντικότητας 5%. Για τους 
συντελεστές αυτούς σηµειώνουµε προς το παρόν µόνον ότι στην περίπτωση της 
εξίσωσης για τις µεταφορές και επικοινωνίες ο συντελεστής της µεταβολής στην τιµή 
των αγαθών αυτών είναι στατιστικά µη-σηµαντικός και άρα η µεταβολή του µεριδίου 
δαπάνης για µεταφορές και επικοινωνίες δεν επηρεάζεται από µεταβολές στην τιµή 
των ίδιων των αγαθών αυτών. Επιπλέον, ο συντελεστής της σε χρονική υστέρηση 
µεταβολής των µεριδίων δαπάνης, α*

i, είναι σηµαντικός µόνο στην περίπτωση της 
ένδυσης και υπόδησης και στην περίπτωση των αγαθών της οµάδας του ακαθάριστου 
ενοικίου, που σηµαίνει ότι µόνο στις δύο αυτές οµάδες αγαθών ο τρόπος κατανοµής 
της δαπάνης στο παρελθόν επιδρά στις αποφάσεις για κατανοµή αυτής στο παρόν. 
Τέλος, η ταχύτητα προσαρµογής των µεριδίων δαπάνης στη µακροχρόνια ισορροπία, 
λ*

i, είναι στατιστικά σηµαντική και στις τέσσερις πρώτες εξισώσεις και έχει, όπως 
αναµενόταν, αρνητικό πρόσηµο. 
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Ερχόµενοι στην ανάλυση του δυναµικού υποδείγµατος για την Ιταλία, 
υπενθυµίζουµε ότι σε αυτό το δυναµικό υπόδειγµα οι τιµές και η συνολική δαπάνη σε 
διαφορές εισέρχονται στο υπόδειγµα και χωρίς αλλά και µε µία χρονική υστέρηση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι εκτιµήσεις των συντελεστών προσαρµογής των µεριδίων 
δαπάνης στις µεταβολές των τιµών και της συνολικής δαπάνης δείχνουν το πώς αυτές 
οι µεταβολές επιδρούν στη µεταβολή του µεριδίου δαπάνης της κάθε µίας οµάδας 
αγαθών στο βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι εκτιµήσεις των συντελεστών της τρέχουσας 
µεταβολής της συνολικής δαπάνης, β*

0,i , αλλά και της µεταβολής σε χρονική 
υστέρηση, β*

1,i, είναι σηµαντικές για την πρώτη και τη δεύτερη εξίσωση. Όµως, για 
τις δύο αυτές εξισώσεις, οι συντελεστές της τρέχουσας και της σε χρονική υστέρηση 
µεταβολής της συνολικής δαπάνης δεν έχουν το ίδιο πρόσηµο και συνεπώς δεν είναι 
δυνατόν να µιλήσουµε για κατάταξη των τροφίµων, ποτών και καπνού και της 
ένδυσης και υπόδησης στα αναγκαία ή στα πολυτελείας αγαθά στο βραχυχρόνιο 
ορίζοντα. Μπορούµε µόνον να πούµε ότι η µεταβολή στα εν λόγω µερίδια δαπάνης 
στην τρέχουσα περίοδο επηρεάζεται από την πληροφόρηση που λαµβάνουν οι Ιταλοί 
καταναλωτές για µεταβολές στη συνολική δαπάνη στις προηγούµενες περιόδους.  

Όσον αφορά στους συντελεστές της τρέχουσας µεταβολής των τιµών των 
αγαθών, γ*

0,i, αλλά και της µεταβολής σε χρονική υστέρηση, γ*
1,i, δεκαεπτά από τους 

είκοσι είναι σηµαντικοί σε επίπεδα σηµαντικότητας 5%. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει 
υψηλή αλληλεπίδραση µεταξύ των αγορών των οµάδων αγαθών και άρα η µεταβολή 
του µεριδίου δαπάνης του αγαθού i επηρεάζεται από την πληροφόρηση που 
λαµβάνεται στην τρέχουσα περίοδο για µεταβολές στην τρέχουσα και στην 
προηγούµενη περίοδο τόσο στην τιµή του αγαθού i όσο και στις τιµές των υπολοίπων 
αγαθών. Επιπλέον, ο συντελεστής της σε χρονική υστέρηση µεταβολής των µεριδίων 
δαπάνης, α*

i, είναι σηµαντικός και µεγάλος σε µέγεθος, συγκριτικά µε τους 
υπόλοιπους βραχυχρόνιους συντελεστές, και στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες 
αγαθών, που σηµαίνει ότι στην Ιταλία η συνήθεια παίζει µεγάλο ρόλο στο µοτίβο της 
κατανάλωσης. Τέλος, η ταχύτητα µε την οποία το µερίδιο δαπάνης για ένδυση και 
υπόδηση προσαρµόζεται προς τη µακροχρόνια ισορροπία εξαρτάται από την 
ταχύτητα διόρθωσης του ίδιου σφάλµατος ισορροπίας, η οποία και είναι αρνητική, 
αλλά και από την ταχύτητα διόρθωσης του σφάλµατος ισορροπίας της οµάδας των 
τροφίµων, ποτών και καπνού. Από την άλλη πλευρά, η ταχύτητα µε την οποία τα 
υπόλοιπα µερίδια δαπάνης προσαρµόζονται προς την µακροχρόνια ισορροπία 
εξαρτάται µόνον από την ταχύτητα διόρθωσης του ίδιου σφάλµατος ισορροπίας η 
οποία έχει, όπως αναµενόταν, αρνητικό πρόσηµο.  

Καλύτερη ερµηνεία των βραχυχρόνιων παραµέτρων για τις τιµές και τη συνολική 
δαπάνη προκύπτει µέσω των βραχυχρόνιων εισοδηµατικών ελαστικοτήτων και 
ελαστικοτήτων τιµής, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 12 για τη Γαλλία και 
στον Πίνακα 13 για την Ιταλία. Η βραχυχρόνια εισοδηµατική ελαστικότητα στη 
Γαλλία είναι θετική σε όλες τις κατηγορίες αγαθών. Αυτό σηµαίνει ότι µια αύξηση 
της µεταβολής της συνολικής δαπάνης οδηγεί σε µια ακόµα µεγαλύτερη ή µικρότερη 
αύξηση της µεταβολής της κατανάλωσης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, ενώ στη 
µακροχρόνια περίοδο η ζήτηση για ακαθάριστο ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµό 
είναι ανελαστική ως προς το εισόδηµα, στη βραχυχρόνια περίοδο γίνεται ελαστική. 
Οι σταυροειδείς µη-σταθµισµένες (Marshallian) ελαστικότητες ως προς τη µεταβολή 
των τιµών των αγαθών είναι όλες µικρότερες της µονάδας και οι περισσότερες από 
αυτές αρνητικές, που σηµαίνει ότι µια αύξηση της µεταβολής των τιµών οδηγεί σε 
µείωση, κατά ένα µικρότερο ποσοστό, της µεταβολής της κατανάλωσης. Επιπλέον, οι 
ίδιες µη-σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς τη µεταβολή των τιµών των αγαθών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
Εκτιµήσεις Παραµέτρων του ∆υναµικού Υποδείγµατος µε τους Περιορισµούς της Οµογένειας και της Συµµετρίας, για 

την Ιδιωτική Κατανάλωση στη Γαλλία α

        
Μερίδιο ∆απάνης i α*

ii γ*
i1 γ*

i2 γ*
i3 γ*

i4 β*
i λi

-0,066       0,162 -0,011 -0,053 -0,044 -0,155 -0,622Τρόφιµα, ποτά και καπνός 
(-1,146)     

     
     

      
      

      
      

       
       

(9,980)* (-0,860) (-3,924)* (-3,233)* (-11,804)* (-6,891)*
Ένδυση και υπόδηση -0,322 -0,011 0,075 -0,071 0,041 -0,089 -0,753
 (-3,564)* (-) (3,801)* (-3,297)* (2,556)** (-3,277)* (-5,499)*

-0,002 -0,053 -0,071 0,114 -0,031 0,015 -0,461Μεταφορές και Επικοινωνίες 
(-0,018) (-) (-) (3,627)* (-1,231) (0,313) (-5,440)*

0,164 -0,044 0,041 -0,031 0,022 0,140 -0,658Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα και 
ηλεκτρισµός (2,362)** (-) (-) (-) (0,721) (4,391)* (-6,431)*

0,227 -0,055 -0,034 0,041 0,012 0,089 2,494Άλλα µη-διαρκή αγαθά και 
υπηρεσίες (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

 

α Οι αριθµοί σε παρενθέσεις είναι τα t-statistics. Τα * και ** δηλώνουν επίπεδο σηµαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. Το (-) δηλώνει ότι 
η παράµετρος υπολογίστηκε µε βάση τους περιορισµούς της προσθετικότητας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Εκτιµήσεις Παραµέτρων του ∆υναµικού Υποδείγµατος µε τους Περιορισµούς της Οµογένειας και της Συµµετρίας, για την Ιδιωτική 

Κατανάλωση στην Ιταλία α

           
Αγαθό i: Τρόφιµα, ποτά και καπνός Ένδυση και υπόδηση Μεταφορές και 

επικοινωνίες 
 

Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα 
και ηλεκτρισµός 

 

Άλλα µη-διαρκή 
αγαθά και υπηρεσίες

   α*
ii 0,772     (9,549)* 0,828 (12,702)* 0,699 (9,555)* 0,632 (7,598)* -2,931 (-)

γ*
0,i1 0,190        (8,695)* -0,042 (-) -0,055 (-) -0,051 (-) -0,042 (-)

γ*
1,i1 -0,179          (-6,135)* 0,059 (-) 0,040 (-) 0,044 (-) 0,036 (-)

γ*
0,i2 -0,042          (-3,202)* 0,136 (6,384)* -0,025 (-) -0,034 (-) -0,035 (-)

γ*
1,i2 0,059          (4,488)* -0,104 (-4,479)* 0,012 (-) 0,009 (-) 0,024 (-)

γ*
0,i3 -0,055          (-4,034)* -0,025 (-1,635) 0,123 (6,898)* -0,029 (-) -0,013 (-)

γ*
1,i3 0,040          (3,339)* 0,012 (0,989) -0,086 (-4,323)* 0,023 (-) 0,012 (-)

γ*
0,i4 -0,051          (-3,688)* -0,034 (-2,759)* -0,029 (-2,744)** 0,128 (8,199)* -0,014 (-)

γ*
i4,1 0,044          (3,073)* 0,009 (0,587) 0,023 (2,089)** -0,087 (-5,115)* 0,012 (-)
β*

0,i -0,150          (-3,236)* 0,159 (3,444)* 0,027 (0,292) -0,003 (-0,064) -0,034 (-)
β*

1,i 0,093          (2,215)** -0,134 (-2,922)* -0,015 (-0,183) 0,041 (0,948) 0,015 (-)
λi1 -0,248          (-2,976)* 0,111 (1,970)** -0,069 (-0,543) -0,022 (-0,370) 0,228 (-)
λi2 0,068          (1,254) -0,347 (-9,776)* -0,102 (-1,291) -0,008 (-0,149) 0,389 (-)
λi3 -0,015          (-0,470) 0,027 (1,392) -0,127 (-2,597)* -0,023 (-0,786) 0,137 (-)
λi4 0,053          (0,525) 0,051 (0,675) 0,092 (0,609) -0,357 (-6,764)* 0,161 (-)

 

α Οι αριθµοί σε παρενθέσεις είναι τα t-statistics. Τα * και ** δηλώνουν επίπεδο σηµαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. Το (-) δηλώνει ότι η 
παράµετρος υπολογίστηκε µε βάση τους περιορισµούς της προσθετικότητας.  
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είναι αρνητικές. Μάλιστα, όπως και στη µακροχρόνια περίοδο, οι ίδιες µη-
σταθµισµένες ελαστικότητες είναι µικρότερες της µονάδας, µε εξαίρεση το 
ακαθάριστο ενοίκιο, τα καύσιµα και ηλεκτρισµό, που στη βραχυχρόνια περίοδο 
παρουσιάζουν ελαστική ζήτηση. Τέλος, για τις ίδιες σταθµισµένες (Hicksian) 
ελαστικότητες ως προς τη µεταβολή των τιµών των αγαθών σηµειώνουµε ότι είναι 
όλες αρνητικές και ότι οι µισές από τις σταυροειδείς σταθµισµένες ελαστικότητες 
υποστηρίζουν τη συµµετρία κατά Slutsky.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 13, η βραχυχρόνια εισοδηµατική 
ελαστικότητα για την Ιταλία, όπως και για τη Γαλλία, είναι θετική για όλες τις 
κατηγορίες αγαθών. Αυτό σηµαίνει ότι µια αύξηση της τρέχουσας ή της σε χρονική 
υστέρηση µεταβολής της συνολικής δαπάνης οδηγεί σε µια ακόµα µεγαλύτερη ή σε 
µια µικρότερη αύξηση της µεταβολής της κατανάλωσης. ∆ηλαδή, οι Ιταλοί 
καταναλωτές όταν λαµβάνουν τις αποφάσεις τους για την κατανοµή της συνολικής 
δαπάνης µεταξύ των αγαθών στην τρέχουσα περίοδο λαµβάνουν υπόψη και τον 
ρυθµό µε τον οποίο η συνολική δαπάνη µεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου. Με 
τον ίδιο τρόπο ερµηνεύονται και οι µη-σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς τη 
µεταβολή των τιµών. Οι σταυροειδείς µη-σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς την 
τρέχουσα µεταβολή των τιµών των αγαθών είναι αρνητικές και µικρότερες της 
µονάδας, που σηµαίνει ότι µια αύξηση της τρέχουσας µεταβολής των τιµών οδηγεί σε 
µείωση, κατά ένα µικρότερο ποσοστό, της µεταβολής της κατανάλωσης. Από την 
άλλη πλευρά, οι σταυροειδείς µη-σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς τη σε χρονική 
υστέρηση µεταβολή των τιµών των αγαθών είναι θετικές και µικρότερες της µονάδας, 
που σηµαίνει ότι µια αύξηση της σε χρονική υστέρηση µεταβολής των τιµών οδηγεί 
σε αύξηση, κατά ένα µικρότερο ποσοστό, της µεταβολής της κατανάλωσης. Τέλος, οι 
ίδιες µη-σταθµισµένες και οι ίδιες σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς την τρέχουσα 
µεταβολή των τιµών των αγαθών είναι αρνητικές και µικρότερες της µονάδας. 
Αντιθέτως, οι ίδιες µη-σταθµισµένες και οι ίδιες σταθµισµένες ελαστικότητες ως προς 
τη σε χρονική υστέρηση µεταβολή των τιµών των αγαθών είναι µεν αρνητικές αλλά 
µεγαλύτερες της µονάδας, δηλώνοντας ελαστική ζήτηση.  

Συνοψίζοντας, για την περίπτωση της Ιταλίας, η δυσκολία διεξαγωγής τελικών 
συµπερασµάτων για τη βραχυχρόνια επίδραση των τιµών και της συνολικής δαπάνης 
πάνω στις αποφάσεις για την κατανοµή της συνολικής δαπάνης στην τρέχουσα 
περίοδο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουµε στη διάθεσή µας ασυµπτωτικά τυπικά 
σφάλµατα για τις εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων. Συνεπώς, δεν γνωρίζουµε αν οι 
ελαστικότητες είναι σηµαντικές ή όχι και η περίπτωσή τους χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
Βραχυχρόνιες Ελαστικότητες, για την Ιδιωτική Κατανάλωση στη Γαλλία 

          
Αγαθό i Μη-σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής Σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής  

 
Εισοδηµατική 
Ελαστικότητα εi1 εi2 εi3 εi4 ε*

i1 ε*
i2 ε*

i3 ε*
i4

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 0,446         -0,268 0,014 -0,072 -0,023 -0,143 0,057 0,022 0,083
Ένδυση και υπόδηση 0,065      

         
         
        

0,149 -0,126 -0,551 0,653 0,167 -0,119 -0,537 0,668
Μεταφορές και επικοινωνίες 1,070 -0,270 -0,345 -0,473 -0,164 0,030 -0,243 -0,247 0,092
Ακαθ. Ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός 1,587 -0,346 0,115 -0,253 -1,050 0,098 0,267 0,081 -0,671
Άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 1,509 -0,454 -0,242 0,126 -0,053 -0,032 -0,098 0,444 0,307

 

α Οι ελαστικότητες υπολογίστηκαν βάσει των εκτιµήσεων των βραχυχρόνιων παραµέτρων του δυναµικού υποδείγµατος µε τους περιορισµούς για την 
οµογένεια και τη συµµετρία, και για τον υπολογισµό τους χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή των µεριδίων δαπάνης. ∆εν δίνονται ασυµπτωτικά τυπικά 
σφάλµατα για τις εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων διότι το οικονοµετρικό πακέτο Eviews 3 µε το οποίο έγινε η εκτίµηση δεν δίνει τη δυνατότητα 
αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Βραχυχρόνιες Ελαστικότητες,, για την Ιδιωτική Κατανάλωση στην Ιταλία α

          
(i) Βραχυχρόνιες ελαστικότητες ως προς τη µεταβολή των τιµών και της συνολικής δαπάνης χωρίς χρονική υστέρηση  
          

Αγαθό i Εισοδηµατική 
Ελαστικότητα 

Μη-σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής Σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής

 εi,m,0 εi1 εi2 εi3 εi4 ε*
i1 ε*

i2 ε*
i3 ε*

i4

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 0,599        -0,340 -0,058 -0,081 -0,059 -0,117 0,025 0,017 0,060
Ένδυση και υπόδηση 2,153       

       
       
        

         

-0,735 -0,167 -0,372 -0,474 0,067 0,129 -0,020 -0,047
Μεταφορές και επικοινωνίες 1,168 -0,397 -0,178 -0,276 -0,214 0,038 -0,017 -0,085 0,018
Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός 0,986 -0,254 -0,168 -0,146 -0,350 0,113 -0,032 0,014 -0,155
Άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 
 

0,737 -0,232
 

-0,240
 

-0,061
 

-0,054
 

0,043
 

-0,138
 

0,059
 

0,092
    

   
(ii) Βραχυχρόνιες ελαστικότητες ως προς τη µεταβολή των τιµών και της συνολικής δαπάνης µε µία χρονική υστέρηση 

Αγαθό i Εισοδηµατική 
Ελαστικότητα 

Μη-σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής Σταθµισµένες Ελαστικότητες Τιµής

 εi,m,1 εi1 εi2 εi3 εi4 ε*
i1 ε*

i2 ε*
i3 ε*

i4

Τρόφιµα, ποτά και καπνός 1,249        -1,574 0,1245 0,067 0,069 -1,108 0,297 0,270 0,317
Ένδυση και υπόδηση 0,025  

   
       
        

0,794 -1,620 0,245 0,256 0,804 -1,617 0,249 0,261
Μεταφορές και επικοινωνίες 0,908 0,279 0,085 -1,515

 
 0,158 0,618 0,210 -1,367 0,338

Ακαθ. ενοίκιο, καύσιµα και ηλεκτρισµός 1,209 0,145 0,015 0,081 -1,481
 

0,596 0,181 0,278 -1,241
Άλλα µη-διαρκή αγαθά και υπηρεσίες 1,114 0,236 0,171 0,074 0,068 0,651 0,325 0,255 0,289

 

α Οι ελαστικότητες υπολογίστηκαν βάσει των εκτιµήσεων των βραχυχρόνιων παραµέτρων του δυναµικού υποδείγµατος µε τους περιορισµούς της 
οµογένειας και της συµµετρίας και για τον υπολογισµό τους χρησιµοποιήθηκε η µέση τιµή των µεριδίων δαπάνης. ∆εν δίνονται ασυµπτωτικά 
τυπικά σφάλµατα για τις εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων διότι το οικονοµετρικό πακέτο Eviews 3 µε το οποίο έγινε η εκτίµηση δεν δίνει τη 
δυνατότητα αυτή.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η παρούσα µελέτη ασχολήθηκε µε τη ζήτηση καταναλωτή για µη-διαρκή αγαθά 

και υπηρεσίες στη Γαλλία και Ιταλία, για την περίοδο από το πρώτο τρίµηνο του 
έτους 1970 έως και το τέταρτο τρίµηνο του έτος 1997. Η συνολική ζήτηση για µη-
διαρκή αγαθά και υπηρεσίες χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες και η µακροχρόνια 
ζήτηση για τα αγαθά αυτά µοντελοποιείται χρησιµοποιώντας το στατικό AIDS των 
Deaton και Muellbauer (1980a), στο οποίο έχει εισαχθεί ως επιπλέον ερµηνευτική 
µεταβλητή η χρονική τάση. Οι βραχυχρόνιες δυναµικές προσαρµογές προς τις θέσεις 
µακροχρόνιας ισορροπίας µοντελοποιούνται µέσω ενός δυναµικού AIDS των 
Anderson και Blundell (1982, 1983, 1984) το οποίο διαχωρίζει τη βραχυχρόνια από 
τη µακροχρόνια συµπεριφορά των καταναλωτών. Η τελική µορφή του δυναµικού 
υποδείγµατος που χρησιµοποιείται για την ανάλυση της ζήτησης σε κάθε χώρα 
καθορίστηκε µέσω µιας ακολουθίας LR ελέγχων και από τη δυναµική εξειδίκευση 
της ζήτησης σε κάθε χώρα έγινε εµφανές ότι οι Ιταλοί καταναλωτές χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες συνθήκες σε 
αντίθεση µε τους Γάλλους. 

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του στατικού υποδείγµατος έδειξαν ότι δεν 
ισχύουν οι περιορισµοί της οµογένειας και της συµµετρίας ως προς τις τιµές. Αυτό 
µπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες µεταξύ των οποίων και το ότι µπορεί να 
υπάρχει λάθος εξειδίκευσης που πηγάζει από την υπόθεση ότι στο στατικό υπόδειγµα 
η βραχυχρόνια και µακροχρόνια καταναλωτική συµπεριφορά δεν διαφέρουν. 
Αντιθέτως, στην περίπτωση του δυναµικού υποδείγµατος, τόσο για τη Γαλλία όσο και 
για την Ιταλία, τα αποτελέσµατα των ελέγχων δείχνουν ότι οι περιορισµοί της 
οικονοµικής θεωρίας είναι συνεπείς µε τα δεδοµένα και συνεπώς οι βραχυχρόνιες 
ελαστικότητες που προκύπτουν από τα δύο δυναµικά υποδείγµατα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση ζητηµάτων πολιτικής.  

Οι µακροχρόνιες ελαστικότητες και στις δύο χώρες έχουν τα αναµενόµενα 
πρόσηµα και τα µεγέθη που είναι γενικώς αποδεκτά, ενώ αποκαλύπτουν κάποιες 
διαφορές µεταξύ των δύο χωρών ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης ορισµένων 
κατηγοριών αγαθών όπως είναι η ένδυση και υπόδηση. Επιπλέον, οι µακροχρόνιες 
και οι βραχυχρόνιες ελαστικότητες δεν διαφέρουν πολύ µεταξύ τους στην περίπτωση 
της Γαλλίας, που σηµαίνει ότι µεταβολές στις τιµές ή στο εισόδηµα δεν αναµένεται 
να επηρεάσουν µε διαφορετικό τρόπο τη µακροχρόνια και βραχυχρόνια συµπεριφορά 
των καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση των 
µακροχρόνιων και βραχυχρόνιων ελαστικοτήτων για την Ιταλία. Ο λόγος είναι ότι 
χρειάζονται οι βραχυχρόνιες ελαστικότητες τόσο ως προς την τρέχουσα µεταβολή 
των τιµών και της συνολικής δαπάνης όσο και ως προς την µε µία χρονική υστέρηση 
µεταβολή αυτών, προκειµένου να δοθεί µια πλήρης εικόνα της επίδρασης των τιµών 
και της συνολικής δαπάνης πάνω στην κατανοµή της συνολικής δαπάνης. 

Συνοψίζοντας, η διαφορετική συµπεριφορά των καταναλωτών στις δύο χώρες 
αντανακλάται κυρίως µέσω του τρόπου αντιµετώπισης της ένδυσης και υπόδησης. 
Για τους Γάλλους καταναλωτές θεωρείται ως αναγκαίο αγαθό, ενώ οι Ιταλοί 
καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σηµασία σε αυτή, αντιµετωπίζοντάς την ως αγαθό 
πολυτελείας. Επιπλέον, στην περίπτωση της Γαλλίας οι έλεγχοι εξειδίκευσης του 
δυναµικού υποδείγµατος έδωσαν ένα υπόδειγµα στο οποίο οι µεταβολές στο 
εισόδηµα και στις τιµές εισέρχονται χωρίς χρονική υστέρηση. Η εµπειρική ανάλυση 
του υποδείγµατος αυτού δίνει ενδείξεις ότι οι Γάλλοι καταναλωτές προσαρµόζονται 
πολύ γρήγορα σε µεταβολές στις τιµές και στο εισόδηµα, ενώ επίσης, δεν εντοπίζεται 
µεγάλη διαφορά µεταξύ µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας συµπεριφοράς τους. 
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Αντιθέτως, στην περίπτωση της Ιταλίας είναι πιθανόν το δυναµικό υπόδειγµα να µην 
δίνει την πλήρη εικόνα της βραχυχρόνιας συµπεριφοράς των καταναλωτών. Αν το 
µέγεθος του υπό µελέτη δείγµατος επέτρεπε τη χρήση ενός γενικότερου δυναµικού 
υποδείγµατος για την Ιταλία, µε περισσότερες χρονικές υστερήσεις για τη µεταβολή 
των τιµών και της συνολικής δαπάνης, θα ήταν δυνατόν να γνωρίζουµε αν η 
βραχυχρόνια συµπεριφορά των Ιταλών καταναλωτών είναι διαφορετική από αυτή που 
παρατηρείται στην παρούσα µελέτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
∆ιάγραµµα 1: Ιδιωτικές Τελικές ∆απάνες Κατανάλωσης σε Σταθερές Τιµές (1980), Γαλλία  

(εκ. γαλλικά φράγκα) 
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∆ιάγραµµα 2: Ιδιωτικές Τελικές ∆απάνες Κατανάλωσης σε Σταθερές Τιµές (1990), Ιταλία  

(εκ. ιταλικές λιρέτες) 
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∆ιάγραµµα 3: Μερίδια ∆απάνης, για την Ιδιωτική Κατανάλωση στη Γαλλία  
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∆ιάγραµµα 4: Μερίδια ∆απάνης, για την Ιδιωτική Κατανάλωση στην Ιταλία 
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