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ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ίδρύ-

θη το έτος 1961 ώς αυτόνομος Δημόσιος 'Οργανισμός υπό την επωνυμίαν 

«Κέντρον Οικονομικών Ερευνών)), με βασικον άντικειμενικον σκοπόν την ερευ-

ναν τών προβλημάτων της λειτουργίας, διαρθρώσεως και αναπτύξεως της ελλη

νικής οικονομίας. "Ετερος αντικειμενικός σκοπός αυτού ήτο ή επιμόρφωσις 

νέων 'Ελλήνων οικονομολόγων εις τάς συγχρόνους μεθόδους οικονομικής ανα

λύσεως και ερεύνης. Δια την ϊδρυσιν και λειτουργίαν τοϋ Κέντρου εχορηγή-

θη σημαντική οικονομική βοήθεια υπό ιδρυμάτων τοϋ εξωτερικού. 

Κατά το έτος 1964 το Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών άναδιωργανώθη, 

υπό τήν σημερινήν μορφήν του, ώς Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονο

μικών 'Ερευνών λειτουργούν υπό τήν εποπτε'ιαν τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού. 

Εις το ΚΕΠΕ, υπό τήν νέαν αύτοϋ μορφήν, άνετέθησαν υπό τοϋ Κράτους, πλην 

τών ανωτέρω, και αϊ εξής αρμοδιότητες : (1) Ή κατάρτισις προγραμμάτων 

οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως επί εθνικού και περιφερειακού επι

πέδου, (2) ή άξιολόγησις τών προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και (3) 

ή μελέτη τών βραχυχρόνιων εξελίξεων τής ελληνικής οικονομίας και ή γνω-

μοδότησις επί τρεχόντων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

Δια τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών αύτοϋ, το ΚΕΠΕ συνειργάσθη 

κατά τα πρώτα ετη τής λειτουργίας του (1961-1966) μετά επιστημόνων και 

ιδρυμάτων τοϋ εξωτερικού. Τούτο συνέβαλεν είς τήν επιλογήν και άποστο-

λήν εις το Κέντρον ξένοίν οικονομολόγων δι' επιστημονικός έρευνας επί τών 

προβλημάτων τής ελληνικής οικονομίας και είς τήν οργάνωσιν προγράμματος 

περιλαμβάνοντος μεταπτυχιακήν εκπαίδευσιν νέων 'Ελλήνων οικονομολόγων εις 

πανεπιστήμια τοϋ εξωτερικού. 

Το Κέντρον άνέπτυξεν επίσης ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών δια μεταπτυ

χιακές σπουδας είς τήν οίκονομικήν επιστήμην. Οντως, εν συνεργασία και 

μετά ξένων Πανεπιστημίων και Διεθνών 'Οργανισμών, αριθμός νέων οικο

νομολόγων τής Χώρας αποστέλλεται κατ' έτος εις τήν αλλοδαπήν δι εξει-

δίκενσιν είς τους διαφόρους τομείς τής οικονομικής επιστήμης. Ή εκπαιδευτι

κή δραστηριότης τοϋ ΚΕΠΕ περιλαμβάνει επίσης τήν ' διοργάνωσιν σειρών 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων, συχνάκις διδομένων υπό διακεκρι

μένων ξένων επιστημόνων, προσκαλουμένων υπ' αύτοϋ. 

Παραλλήλως το ΚΕΠΕ ευρίσκεται είς επικοινωνίαν με αντίστοιχα ιδρύ

ματα τής αλλοδαπής δι' άνταλλαγήν εκδόσεων και πληροφοριών επί τών ση

μειουμένων εξελίξεων εις τάς μεθόδους οικονομικής ερεύνης, συμβάλλον ούτως 

εις τήν προαγωγήν τής οικονομικής επιστήμης εις τήν Χώραν, 





Ό συγγραφεύς επιθυμεί να ευχαρίστηση όλους εκείνους οι οποίοι συνέ-

βαλον εις την περάτωσιν και τελικώς είς την δημοσίευσιν της παρούσης με

λέτης. 'Ιδιαιτέρως επιθυμεί να ευχαρίστηση τον Αρα Ενάγγελον Βολουδά-

κην, Γενικον Έπιστημονικον Διευθυντήν τοϋ ΚΕΠΕ, διότι κατόπιν Ιδικής 

του πρωτοβουλίας, μετά σύμφωνον βεβαίως γνώμην της αρμοδίας 'Επιτρο

πής Μελετών τοϋ ΚΕΠΕ, είδε το φώς της δημοσιότητος ή ανά χείρας εργα

σία μετά δύο και ήμισυ ετη. 'Επίσης εύχαριστ'ιαι απευθύνονται εις τους καθη-

γητάς Phoebus Dhrymes και Παναγιώτην Τζωρτζόπουλον, οι όποιοι ανέ

γνωσαν κριτικώς το χειρόγραφον και διετύπωσαν ώρισμένας χρησίμους παρα

τηρήσεις. 

Δέον να σημειωθή,δτι το σύνολον σχεδόν τών υπολογισμών της παρούσης 

εργασίας εγένοντο είς τον ήλεκτρονικόν ύπολογιστήν τοϋ Κέντρου Πυρηνικών 

'Ερευνών «Δημόκριτος». Ή επεξεργασία τών διαφόρων πρωτογενών στοι

χείων, ή διεξαγωγή τών διαφόρων εκτιμήσεων ως καί ή παρουσίασις τών τε

λικών πινάκων και διαγραμμάτων εγένοντο υπό της δίδος Ζαχαρούλας Άνα-

στασάκου, Βοηθού 'Ερευνών τοϋ ΚΕΠΕ, τής οποίας ή συμβολή εις την εργα-

σίαν ταύτην θεωρείται ανεκτίμητος. Ό συγγραφεύς θα ήθελε να ευχαρίστηση 

επίσης τους κ.κ. Δημήτριον Ζώην και Άπόστολον Μυλωνάκην δια τήν συμ-

βολήν των, αντιστοίχως, εις τήν άρχικήν επεξεργασίαν τών πρωτογενών στοι

χείων καί τήν σχεδίασιν τών διαγραμμάτων. 

Ή παρούσα εργασία βασίζεται είς τάς εκπονηθείσας, ύπό τής Γενικής 

Διευθύνσεως 'Εθνικών Λογαριασμών τοϋ "Υπουργείου Συντονισμού, εργα

σίας επί τής τελικής ζητήσεως τών ετών 1963 και 1966. Δια τον λόγον αυτόν 

πολύτιμος ύπήρξεν ή συμβολή τής δίδος Δ. Σπυράκου και τοϋ κ. 'Εμμανουήλ 

Χατζανδρούλη, αμφοτέρων Τμηματαρχών τής ανωτέρω Διευθύνσεως, είς τήν 

επεξήγησιν και συμπληρωματικήν άνάλυσιν τών πρωτογενών στοιχείων. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

3 Αντικείμενον της. âvà χείρας μελέτης είναι ή οιακλαδική ανάλυσις των 

καταναλωτικών δαπανών της ελληνικής οικονομίας. Προς τον σκοπον τούτον 

έχρησιμοποιήθησαν υπό τον συγγραφέως οικονομετρικά υποδείγματα βασι

ζόμενα εις την κλασικήν θεωρίαν ζητήσεως του καταναλωτού, τα οποία είναι 

γνωστά εις την διεθνή βιβλιογραφίαν ως ((πλήρη συστήματα» εξισώσεων ζη

τήσεως. 

Τα υποδείγματα ταϋτα χρησιμοποιούνται εις την παροΰσαν εργασίαν 

δια να ερμηνεύσουν την διαμόρφωσιν της δαπάνης της Ιδιωτικής (εγχωρίου) 

καταναλώσεως κατά τομείς. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθή, δτι τα συστήματα 

ταϋτα έχουν χρησιμοποιηθή διεθνώς κατά τα τελευταία ετη, κυρίως δια την 

επεξήγησιν της καταναλωτικής συμπεριφοράς μιας οικονομίας. Είναι δμως 

δυνατόν να συμβάλουν ταϋτα και εις την άκριβεστέραν εκτίμησιν παραμέτρων 

κατά την εκπόνησιν τών προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως, διότι εις τα 

υποδείγματα ταϋτα ai ελαστικότητες εισοδήματος δεν θεωρούνται διαχρονι-

κώς σταθεραϊ και επί πλέον δεν αγνοούνται ai ελαστικότητες τιμών, ως 

συμβαίνει εις τα συνήθη υποδείγματα οικονομικής αναπτύξεως. Το τελευταϊον 

τούτο είναι Ιδιαιτέρως σημαντικόν, δεδομένου δτι είς ελευθέρας οικονομίας 

χειρισμοί ως προς την διαμόρφωσιν τών σχετικών τιμών αποτελούν βασικον 

όργανον μεταβολής τοϋ μεγέθους ή της κατανομής τών παραγωγικών πόρων 

προς επιθυμητός κατευθύνσεις. Τούτο δέ δύναται να συμβή, ώς ορθώς αναφέρει 

δ συγγραφεύς, και αν ακόμη το γενικον επίπεδον τών τιμών παραμένη άμε-

τάβλητον. 

"Η εργασία τοϋ καθηγητού κ. Θεοδώρου Γκαμαλέτσου είναι λίαν ενδια

φέρουσα και πρωτότυπος τόσον από θεωρητικής δσον και από εμπειρικής από

ψεως, αποτελεί δε μίαν πράγματι σημαντικήν συμβολήν εις την ελληνικήν 

βιβλιογραφίαν επί τοϋ θέματος. Άπα θεωρητικής απόψεως ή καινοτομία τής 

μελέτης συνίσταται εις την χρησιμοποίησιν ενός υποδείγματος (το Γενικον 

Γραμμικον σύστημα), το οποίον ο συγγραφεύς τελευταίως ενεφάνισεν εις 

την διεθνή βιβλιογραφίαν, και την κατά πρωτότυπον τρόπον παρουσίασιν 

τον στοχαστικού προσδιορισμού αυτού. 'Από εμπειρικής απόψεως ή μελέτη 
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παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι δια πρώτην φοράν γίνεται ή διακλαδική άνάλυ-

σις των δαπανών Ιδιωτικής καταναλώσεως της ελληνικής οικονομίας. Ώς 

προς τάς εκτιμηθείσας παραμέτρους πρέπει να παρατηρηθή, ότι αύται είναι 

σκόπιμον να λαμβάνωνται υπ' όψιν μετά σχετικής επιφυλάξεως, ουχί λόγω 

αδυναμιών τών χρησιμοποιηθέντων υποδειγμάτων και τής μεθόδου εκτιμή

σεως, άλλα λόγω, κυρίως, τής ανεπαρκείας τών διαθεσίμων στοιχείων. Παρά 

την αβεβαιότητα ταντην, είναι ενδιαφέρουσα ή παρατήρησις ότι, κατά γε-

νικον κανόνα, αϊ εκτιμήσεις τής παρούσης μελέτης ενισχύουν την θέσιν τής 

κλασικής θεωρίας ώς προς την σημασίαν τών βασικών προσδιοριστικών πα

ραγόντων τής καταναλωτικής ζητήσεως, ήτοι τοϋ πραγματικού εισοδήματος 

και τών σχετικών τιμών. 

Δέον νά σημειωθή τέλος, ότι ή άνά χείρας μελέτη αποτελεί μέρος ενός 

μεσοπρόθεσμου διακλαδικού υποδείγματος, το όποιον ο συγγραφεύς, από κοι

νού μετ άλλων ερευνητών τού ΚΕΠΕ, επεξεργάζεται και το όποιον δύναται 

νά χρησιμοποιηθή δια την πρόβλεψν ή τον προσδιορισμόν τών μεταβολών 

τής διαρθρώσεως της ελληνικής οικονομίας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΛΟΥΛΑΚΗΣ 

Γενικός 'Επιστημονικός Διευθυντής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ή κλασική θεωρία ζητήσεως του καταναλωτού είναι γνωστή εις τους 
οικονομολόγους άπα τα τέλη του περασμένου αιώνος. Ή σύνδεσις όμως της 
θεωρίας ταύτης μετά της πραγματικότητος, ήτοι ή δυνατότης πρακτικής 
εφαρμογής αυτής παρέμεινε μάλλον αδρανής επί πολλά ετη, μέχρις δτου 
εσχάτως ή θεωρία απέκτησε σπουδαΐον ενδιαφέρον δια τους οικονομικούς 
έρευνητάς. 

Το ενδιαφέρον τοΰτο δεν είναι τυχαΐον. Συνδέεται μέ τήν αύξανομένην 
άνά τον κόσμον έφαρμογήν τών προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως 
άφ' ενός και τής αναπτύξεως τής οικονομετρικής μεθοδολογίας άφ' έτερου. 

Ή έν λόγω θεωρία παρέχει εις τους οικονομικούς έρευνητάς το υπό-
βαθρον δια τήν παροχήν πληροφοριών, αϊ όποΐαι βοηθούν τα μέγιστα εις 
τήν κατασκευήν υποδειγμάτων δυναμένων να εξηγήσουν τήν καταναλωτικήν 
συμπεριφοράν μιας οικονομίας. Τα υποδείγματα, τα βασιζόμενα είς τήν θεω-
ρίαν ταύτην, αναφέρονται είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν ώς πλήρη συστή
ματα εξισώσεων ζητήσεως (complete systems of demand equations). 

Πλήρες σύστημα εξισώσεων ζητήσεως είναι εκείνο, εις το όποιον αί 
ζητούμεναι ποσότητες (ή δαπάναι) έκαστου αγαθού i καθορίζονται συναρτη-
σιακώς εκ του εισοδήματος (ή του συνόλου τών δαπανών) του καταναλωτού 
(ή τής εθνικής οικονομίας), εκ τής τιμής τού άβαθου i και εκ τών τιμών όλων 
τών λοιπών αγαθών j , οπού i, j = ï,...,n. Τα συστήματα ταύτα έχουν ώς 
ύπόβαθρον, βάσει τής θεωρίας, μίαν συνάρτησιν χρησιμότητος, τήν οποίαν 
προσπαθεί να μεγιστοποίηση ό καταναλωτής (ή εθνική τις οικονομία) πάν
τοτε υπό τήν προϋπόθεσιν τού περιωρισμένου είσοδήματος. Σημειωτέον 
οτι τα υποδείγματα ταύτα, αν και βασίζονται είς συνάρτησιν χρησιμότητος, 
δεν υπολογίζουν τήν συνάρτησιν ταύτην, ή οποία δεν ενδιαφέρει τον έρευ-
νητήν άπό πλευράς πρακτικής εφαρμογής. 

Ή κλασική θεωρία ζητήσεως συμβάλλει τα μέγιστα, δια τής δημιουρ
γίας οικονομετρικών υποδειγμάτων ύπό μορφήν συστημάτων εξισώσεων 
ζητήσεως, είς τα προγράμματα οίκονομικής αναπτύξεως. 

Ώ ς γνωστόν, είς πλείστα υποδείγματα (άν δχι είς όλα) οίκονομικής 
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αναπτύξεως αί έλαστικότητες του εισοδήματος λαμβάνονται ώς σταθεραί 

διαχρονικώς, αί δε έλαστικότητες τιμών αγνοούνται. Εις τα πλήρη όμως 

συστήματα εξισώσεων ζητήσεως αί έλαστικότητες αύται μεταβάλλονται 

διαχρονικώς. Τα υποδείγματα ταύτα λαμβάνουν ύπ' όψιν ένδεχομένας μετα-

βολάς των σχετικών τιμών τών ύπο έξέτασιν αγαθών ! Ουδείς δύναται να 

άρνηθή, οτι διαχρονικώς αί σχετικαί τιμαί μεταβάλλονται. Αί μεταβολαί 

αύται τών τιμών επηρεάζουν τήν κατανομή ν τοϋ εισοδήματος (ή του συνό

λου τών δαπανών). Είναι γνωστόν, οτι ή μεταβολή της τιμής ενός αγαθού i 

(ή ομάδος αγαθών) θα έπηρεάση τήν ζήτησιν ενός άλλου αγαθού j (i, j = 1, 

...,n). Ή παράλειψις επομένως της μεταβολής τών σχετικών τιμών, ή οποία 

συνηθέστατα γίνεται εις πλείστα υποδείγματα οικονομικής αναπτύξεως, 

αποτελεί σοβαρόν σφάλμα κατά τήν πρόβλεψιν της κατανομής του εισο

δήματος. 

Είναι άξιόλογον, νομίζω, να σημειωθή, οτι διεθνούς φήμης έρευνηταί 

(Stone1, Houthakker2, Theil3, Barten4, Goldberger5 κ.ά.) έχουν τελευταίως 

προωθήσει τα υποδείγματα ταύτα, τα όποια δια της οικονομετρικής μεθοδο

λογίας τών τελευταίων ετών κατέστη δυνατόν να υπολογισθούν και να εξη

γήσουν τήν πραγματικότητα εις πλείστας τών περιπτώσεων μετά μεγάλης 

ακριβείας. 

Τα εν λόγω υποδείγματα, ώς υποδείγματα κατανομής (allocation mo

dels) χρησιμοποιούμενα, δύνανται να εξηγήσουν και κατανείμουν τάς συνο-

λικάς δαπανάς τελικής ζητήσεως μιας εθνικής οικονομίας κατά τομείς της 

οικονομίας ταύτης6. 'Από πλευράς επομένως οικονομικής πολιτικής τα 

πλεονεκτήματα της χρησιμοποιήσεως των είναι προφανή. Ή επιθυμητή 

1. Stone, R., «Models for Demand Projections», σελ. 271-290 είς CR. RAO, Editor, 
Essays on Econometrics and Planning, Oxford : Pergamon, 1965. 

2. Houthakker, H.S., «New Evidence on Demand Elasticities», Econometrica, τόμ. 
33, 'Απρίλιος 1965, σελ. 277-288. 

3. Theil, Η., (.(.Economics and Information Theory», Amsterdam: North Holland, 1967. 
4. Barten, A.P., «Consumer Demand Functions under Conditions of almost Addi

tive Preferences», Econometrica, τόμ. 32, Ίανουάριος-Άπρίλιος 1964, σελ. 1-38. 
5. Goldberger, A.S., «Functional Form and Ulitity : A Review of Consumer De

mand Theory», Social Systems Research Institute, Workshop Paper 6703, University of 
Wisconsin, 'Οκτώβριος 1967. 

6. Parks, R.W., «Systems of Demand Equations: An Empirical Comparison of Alter
native Functional Forms», Econometrica, τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 629-650. 
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άνάπτυξις εις ëva τομέα (π.χ. τής γεωργίας) δύναται να έπιτευχθή δια τής 
ασκήσεως καταλλήλου πολιτικής επί των τιμών. Δια της ασκήσεως της οικο
νομικής ταύτης πολιτικής, βάσει των υποδειγμάτων τούτων, δυνάμεθα μα
κροχρονίως να κατευθύνωμεν τήν έθνικήν οίκονομίαν εις προδιαγεγραμμέ
νους στόχους. 

Έτερον πλεονέκτημα των υποδειγμάτων είναι, οτι αποτελούν ευκόλως 
τμήμα —• σχετικώς άνεξάρτητον — ενός γενικωτέρου υποδείγματος οικο
νομίας τινός, εις το όποιον έχουν περιληφθή συναρτήσεις συμπεριφοράς 
τής παραγωγής, εξωτερικού εμπορίου κ.ά. Ή εργασία τοο καθηγητού Stone 
εις το Πανεπιστήμιον τοΰ Cambridge αποτελεί λίαν επιτυχές παράδειγμα1. 
Πιστεύομεν, οτι ή παρούσα εργασία θα καλύψη ίκανόν τμήμα τοΰ υπό τοΰ 
ΚΕΠΕ σχεδιαζόμενου υποδείγματος εισροων-έκροών τής ελληνικής οικο
νομίας. 

Εις τήν παροΰσαν έργασίαν χρησιμοποιούνται δύο υποδείγματα εξι
σώσεων ζητήσεως : α) τό Γραμμικόν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως (Linear 
Expenditure System), το όποιον βασίζεται εις τήν Stone-Geary (προσθετι-
κήν) συνάρτησιν χρησιμότητος, και β) τό Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα εξι
σώσεων ζητήσεως (Generalized Linear Expenditure System), τό όποιον έχει 
ώς βάσιν τήν Gamaletsos - Pollak (προσθετικήν) συνάρτησιν χρησιμότητος. 
Ό κύριος λόγος τής χρησιμοποιήσεως προσθετικών συναρτήσεων χρησι
μότητος είναι ή μείωσις τών υπό έκτίμησιν παραμέτρων. 

Τα υποδείγματα ταύτα εις τήν παροΰσαν έργασίαν χρησιμοποιοΰνται 
προς έπεξήγησιν τής συμπεριφοράς τών δαπανών Ιδιωτικής καταναλώσεως 
καί δια τον τρόπον κατανομής αυτών κατά τομείς τής ελληνικής οικονο
μίας2. 

Ή εργασία διαιρείται εις εξ κεφάλαια. Εις τό πρώτον γίνεται άνασκό-
πησις τής κλασικής θεωρίας ζητήσεως τοΰ καταναλωτού. Εις το δεύτερον 
δίδονται τα στατιστικά στοιχεία καί ό τρόπος χρησιμοποιήσεως των. Εις 
τα κεφάλαια τρίτον καί τέταρτον αναλύονται τα χρησιμοποιηθέντα θεωρη-

1. Προς τοοτο βλέπε : «A Computable Model of Economic Growth», τόμ. 1, είς R. 
Stone, Editor, A Programme for Growth, the Department of Applied Economics, Uni
versity of Cambridge, 'Ιούλιος 1962. 

2. Ot ύπό έξέτασιν τομείς είναι : 1) Γεωργία 2) 'Ορυχεία 3) Μεταποίησις 4) Κατα-
σκευαί 5) 'Ηλεκτρισμός 6) Μεταφοραί 7) Έπικοινωνίαι 8) Κατοικίαι καί 9) Λοιπαί 
Ύπηρεσίαι. 
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τικά υποδείγματα, 6 στοχαστικός προσδιορισμός αυτών και τα αποτελέσμα
τα των εκτιμήσεων. Εις το πέμπτον κεφάλαιον γίνεται συγκριτική άξιολό-
γησις των χρησιμοποιηθέντων υποδειγμάτων επί τη βάσει τών έπιτευχθεισών 
εκτιμήσεων. Τέλος το έκτον κεφάλαιον αποτελεί σύνοψιν τών συμπερασμά
των της παρούσης μελέτης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ 

1. Γενικά 

Ή κλασική θεωρία της ζητήσεως του καταναλωτού αποτελεί εν έκ των 

σπουδαιότερων θεμάτων της οικονομικής αναλύσεως. Ή αρχή δε της οικο-

νομικότητος εϊναι το κύριον σημεΐον της θεωρίας ταύτης. Ό καταναλωτής 

υποτίθεται, ότι εκλέγει μεταξύ διαφόρων οικονομικών αγαθών (υπό τήν ευρυ-

τέραν εννοιαν) κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να μεγιστοποιή τήν Ικανοποίη

ση/, τήν οποίαν λαμβάνει εξ αυτών. Έχομεν εν προκειμένφ εν πρόβλημα 

μεγιστοποιήσεως. Ό λ α ι δε αί πληροφορίαι, αί όποΐαι όδηγοον είς τήν ίκα-

νοποίησιν ταύτην του καταναλωτού, ευρίσκονται εις τήν συνάρτησιν χρη-

σιμότητος. 

Ό καταναλωτής προσπαθεί να μεγιστοποίηση τήν συνάρτησιν χρησι-

μότητός του υπό τον περιορισμόν του εισοδήματος του, το όποιον είναι 

δεδομένον. 'Αποτέλεσμα της μεγιστοποιήσεως ταύτης είναι ή εξαγωγή ενός 

πλήρους συστήματος εξισώσεων ζητήσεως. Εις εν πλήρες σύστημα εξισώ

σεων ζητήσεως έκαστη έκ τών ζητουμένων ποσοτήτων, έστω η, αγαθών 

προσδιορίζεται έκ του συνόλου τών η τιμών τών αγαθών τούτων καί τοϋ είσο-

δήματος του καταναλωτού' το σύνολον δέ τών δαπανών τών n αγαθών ίσοϋ-

ται προς το εισόδημα. Έάν, συγκεκριμένως, ή συνάρτησις χρησιμότητος 

του καταναλωτού είναι 

(1.1) u = u(q!,q2,...,qn), 

ένφ το εισόδημα αύτου προσδιορίζεται υπό της σχέσεως 

Π 

(1.2) Σ pi qi = y , 
i=l 

οπού pi είναι ή τιμή του i άγαθοο (i = l,...,n), τότε ό καταναλωτής προσπα

θεί να μεγιστοποίηση τήν συνάρτησιν (1.1) υπό τον περιορισμόν τής (1.2). 

Αί πρώτης τάξεως συνθήκαι τής μεγιστοποιήσεως ταύτης είναι 

(1.3) Ui — λ Ρ ί = 0 (i = l,...,n), 
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όπου Ui = du/dpj είναι ή οριακή χρησιμότης του i αγαθού και λ ό πολλα

πλασιαστής του Lagrange (υπό τήν μαθηματικήν αυτού εννοιαν) ή ή οριακή 

χρησιμότης του εισοδήματος (υπό τήν οίκονομικήν αύτου εννοιαν). Ό πολ

λαπλασιαστής ούτος εϊναι, ώς γνωστόν, θετικός. Έκ τών συνθηκών δε πρώ

της τάξεως λαμβάνομεν το πλήρες σύστημα τών εξισώσεων ζητήσεως, το 

οποίον εϊναι της μορφής 

(1.4) qr=f(y ,Piv ,p n ) (i = i,...,n). 

Ή συγκεκριμένη μορφή της (1.4) εξαρτάται έκ της συγκεκριμένης μορ

φής της συναρτήσεως χρησιμότητος. Πλην όμως, αν και δεν γνωρίζομεν 

τήν συγκεκριμένην μορφήν τών εξισώσεων ζητήσεως, δυνάμεθα να έπιτύ-

χωμεν σχέσεις μεταξύ τών μερικών παραγώγων της (1.4) ώς προς το εισό

δημα και τάς τιμάς. 

2. Σχέσεις μεταξύ τών Έλαστικοτήτων Εισοδήματος και Τιμών 

Ώ ς ανεφέρθη προηγουμένως, είναι δυνατόν να έπιτύχωμεν σχέσεις 

μεταξύ τών έλαστικοτήτων εισοδήματος και τιμών ενός πλήρους συστή

ματος εξισώσεων ζητήσεως. 

Έάν συγκεκριμένως λάβωμεν τάς μερικάς παραγώγους της (1.2) και 

(1.3) ώς προς τό εισόδημα και έκάστην τών τιμών, έχομεν ώς αποτέλεσμα 

τήν θεμελιώδη έξίσωσιν μητρών του Theil1, ή οποία είναι της μορφής 

(1.5) 
U 
Ρ' 

Ρ 
0. 

qy 

^y 

Qp 

Κ ρ 

• 0 λΐ 

. 1 - q ' 

οπού U = 
d2 u/dq2 . . . d2u/dq! ôqn 

d2 u/dqn dq!... d2u/dql 

εϊναι ή μήτρα τών μερικών παραγώγων τών οριακών χρησιμοτήτων ή άλ

λως ή Hessian μήτρα της συναρτήσεως χρησιμότητος και όπου 

1. Βλέπε Theil, Η., Economics and Information Theory, Amsterdam: North Holland, 

1967. 
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qY = (dqJdy . . . dq n /dy) 

και 

Qp = (dqfdp') = 
dqi/dp! .. . ôqjdpn 

dqn /dpt . . . ôqn /δρη 

είναι μητραι των μερικών παραγώγων των εξισώσεων (1.4) ώς προς το εισό

δημα και τάς τιμάς αντιστοίχως' επίσης 

και 
Xy — δλ / dy 

λρ = (δλ/dpa) = (δλ/δρι . . . δλ/δρη ) 

είναι αί (μερικαί) παράγωγοι της οριακής χρησιμότητος του εισοδήματος 

εν σχέσει προς το εισόδημα και τάς τιμάς αντιστοίχως. 

Ύποθέτοντες, οτι ή μήτρα U είναι αυστηρώς αρνητική (δευτέρας τά

ξεως συνθήκη της μεγιστοποιήσεως) και επομένως ομαλή (non-singular), 

δυνάμεθα να έπιλύσωμεν τήν (1.5) ώς προς qy, Q , Xy και λ . Δοθέντος, οτι 

δυνάμεθα να έπιμερίσωμεν τήν άντίστροφον μήτραν της U ώς ακολούθως 

(1.6) 

U Ρ 

Ρ' 0 

- 1 

u-'-te'u-'py'eu-'pHu-'p)' 

(p'ir'py'or'p) 

(p'uV'U-'p 

- ( p ' U ^ p ) - 1 

εχομεν τάς λύσεις της (1.5), αί όποΐαι είναι τής μορφής 

(1.7) qy = ( p ' U - 1 p ) - 1 U - 1 p 

(το διάνυσμα τών συντελεστών τοϋ εισοδήματος), 

(1.8) Qp = λ υ - 1 - λ (p'U-^p)-1 (LMp) (U-1?)' — ( p ' U ^ p ) - ^ " 1 pq 

(ή μήτρα τών συντελεστών τών τιμών), 

(1.9) λy = (p'U-1 ρ) ' 1 

(ό συντελεστής του εισοδήματος τής οριακής χρησιμότητος του εισοδή-
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ματος ό όποιος είναι αρνητικός, διότι U"1 είναι αυστηρώς αρνητική) και 

(1.10) λρ = -λ&π1 ρ)'1 U-ip-Cp'U-1?)-1? 

(το διάνυσμα των συντελεστών τών τιμών της οριακής χρησιμότητος του 
εισοδήματος). 

Αί εξισώσεις ζητήσεως (1.4), ώς προερχόμεναι εκ μιας συναρτήσεως 
χρησιμότητος, υπόκεινται εις ώρισμένους περιορισμούς. Οί περιορισμοί 
οΰτοι αναφέρονται εις ώρισμένας συγκεκριμένας σχέσεις, αί όποίαι διέπουν 
τους συντελεστάς τών μεταβλητών. 

Έάν πολλαπλασιάσωμεν εξ αριστερών αμφότερα τα μέλη της εξισώ-
σεως (1.7) επί ρ', εχομεν 

(1.11) P ' q y = l , 

διότι p'U"1 ρ είναι εϊς «αριθμός» (scalar). Ή έξίσωσις (1.11) υπό άλγεβρι-
κήν μορφήν γράφεται ώς 

(1.12) Σ ρ Α / < ? ν ) = 1 . 
i = l 

Έαν δε εκαστον ορον του αθροίσματος της (1.12) πολλαπλασιάσωμεν επί 
(qi/y)(y/qi), τότε ή σχέσις αυτή γράφεται και ώς 

(U3) Σνν ί η . = 1, 

δπου 

W,· = ptfi/y (i = l,...,n) 

είναι το «μέσον ποσοστόν συμμετοχής» του εισοδήματος (average budget 
share), τό όποιον δαπανάται δια τό i αγαθόν, και 

Άι = (Ôqjdy) (y/q.) 

είναι ή έλαστικότης του εισοδήματος του i αγαθού. Ή έξίσωσις (1.12) ή 
(1.13) είναι γνωστή είς τήν βιβλιογραφίαν ώς «συνθήκη της άθροιστικότη-
τος του Engel» (Engel aggregation condition), ή οποία σημαίνει οτι, μία αυ-
ξησις του εισοδήματος (ή του συνόλου τών καταναλωτικών δαπανών) κατά-
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νέμεται πλήρως μεταξύ όλων των αγαθών, τα δποϊα περιλαμβάνονται εις 

τον προϋπολογισμον του καταναλωτού. 

Έ ά ν πολλαπλασιάσωμεν εξ αριστερών αμφότερα τα μέλη της έξισώ-

σεως(1.8) επί τον «αριθμόν» λ/λ και πολλαπλασιάσωμεν εκ δεξιών επί ρ, 

εχομεν τήν σχέσιν 

(1.14) (λ,/λ)<3ρΡ = λ, U- 1? — q y q ; P - ( X y / X ) q y q 'p . 

Χρησιμοποιούντες εν συνεχεία τάς εξισώσεις (1.7), (1.9), (1.11) και (1.2) 

εις τήν ανωτέρω σχέσιν, εχομεν 

(1.15) (λγ /λ) Qp ρ = q y — qy — (Xy /λ) qy y 

ή 

(1.16) Q p P = - q y y , 

όπερ υπό άλγεβρικήν μορφήν γράφεται ως 

(1.17) Σ (dqifôV)pi = -(dq.Jôy)y (i=l,...,n). 

Ή (1-17) υπό μορφήν έλαστικοτήτων γράφεται καί ώς 

(1.18) Σ ^ » - η , (i = l,...,n), 

δπου 

Άί} = (0q,/dpj) (Pj/Qi) 

είναι ή έλαστικότης του i άγαθοϋ εν σχέσει προς τήν j τιμήν. 

Ή εξίσωσις (1.17) ή (1.18) είναι γνωστή εις τήν βιβλιογραφίαν ώς «συν

θήκη της ομογένειας» (homogeneity condition), ή οποία σημαίνει, ότι ισό

ποσος αΰξησις (ή μείωσις) όλων τών τιμών καί του εισοδήματος δεν μετα

βάλλει τάς ποσότητας τών αγαθών, τα όποια πρόκειται να άγοράση ό κατα

ναλωτής. Εις τήν κλασικήν θεωρίαν ζητήσεως ή λεγομένη «αυταπάτη τοϋ 

χρήματος» (money illusion) εϊναι άγνωστος. 

Έ α ν πολλαπλασιάσωμεν αμφότερα τα μέλη της ένηλλαγμένης μήτρας 
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(1.8) επί ρ και χρησιμοποιήσωμεν τάς σχέσεις (1.7), (1.9) και (1.11), λαμβά-
νομεν τήν σχέσιν 

0-19) Q p P = - q , 

ή οποία υπό άλγεβρικήν μορφήν γράφεται ώς 

(1.20) Σ Piiôqjdp.) = - q j (j = Ι,.,.,η). 

'Εάν εκαστον öpov του αθροίσματος της (1.20) πολλαπλασιάσωμεν έπί 

(c|j/Pj) ' (PJ/QÌ) και έν συνεχείς αμφότερα τά μέλη της επί p./y, ή έξίσωσις 

αύτη γίνεται 

(1.21) S w ^ ^ - w . (j = Ι,.,.,η). 

Ή έξίσωσις (1.20) ή (1.21) είναι γνωστή ώς «συνθήκη της άθροιστι-

κότητος τοϋ Cournot» (Cournot aggregation condition), ή οποία σημαίνει, 

δτι αυξησις (ή μείωσις) του μέσου ποσοστού συμμετοχής του εισοδήματος, 

το όποιον δαπανάται δια τήν άγοράν του j άγαθοϋ, ισούται ακριβώς προς 

μείωσιν (ή αύξησιν) των μέσων ποσοστών συμμετοχής του εισοδήματος, 

τα όποια δαπανώνται δια τήν άγοράν τών υπολοίπων αγαθών, τών έλαστι-

κοτήτων η ί χρησιμοποιουμένων έν προκειμένω ώς σταθμικών μέσων. 

Επειδή, τέλος, ή αντίστροφος μήτρα της U είναι συμμετρική, έπεται 

ότι ή μήτρα 

λ ί Γ 1 —λΐρ ' ΐΤ 'ρ)" 1 (U_ 1p) (U_ 1p)' 

της έξισώσεως (1.8) είναι συμμετρική. Έαν δέ χρησιμοποιήσωμεν τήν έξί-

σωσιν (1.7), λαμβάνομεν τήν σχέσιν 

(1.22) (Qp + qyq') = (Qp + qyq'), 

ή οποία υπό άλγεβρικήν μορφήν γράφεται ώς 

(1.23) (dqJÔPi) + (dqjdy)qj = (öq./θρ.) + (dq.Jdy)^ (i,j = Ι,.,.,η). 

Ή έξίσωσις (1.22) ή (1.23) είναι γνωστή ώς «συνθήκη της συμμετρι-

κότητος» (symmetry condition). 
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Έάν λάβωμεν το i, j στοιχεΐον της (1.8), εχομεν την σχέσιν 

(1.24) (Ôqjdv) = λυ« - (λ/λγ) (dqjdy) (dqjdy) - (ôqi/ôy)Pj, 

ή οποία μετρεΐ την μεταβολήν είς την ποσότητα τοϋ i αγαθού εν σχέσει 
προς μεταβολήν (αΰξησιν ή μείωσιν) της j τιμής, του εισοδήματος και τών 
λοιπών τιμών διατηρουμένων σταθερών. Έάν όμως αντί του εισοδήματος 
διατηρήσωμεν τήν χρησιμότητα σταθεράν (φυσικά καί τών λοιπών τιμών), 
λαμβάνομεν τήν έξίσωσιν τοο Slutsky ή οποία, ώς γνωστόν, εϊναι 

(1.25) (Ôq.Jdp) = (dqjp)* - {Ôqjdy)^. 

Έν προκειμένω παρατηρουμεν, οτι ή (1.25) προέρχεται εκ τής (1.24), οπού 

(dq.Jdp)* = λιι« -{Xfry){dqjdy)(dq.ldy) 

είναι ή μεταβολή τής ζητούμενης ποσότητος του i άγαθοϋ έν σχέσει προς 
μεταβολήν τίνα τής j τιμής, τής χρησιμότητος και τών λοιπών τιμών διατη
ρουμένων σταθερών1. 

Ό ορός (dqjôpj)* τής έξισώσεως (1.25) είναι το «αποτέλεσμα υποκα
ταστάσεως» (substitution effect), ένφ ό ορός (dqjdy)qj είναι το «είσοδημα-
τικόν αποτέλεσμα» (income effect). Έκ τής (1.24) παρατηρουμεν, οτι το 
αποτέλεσμα υποκαταστάσεως υποδιαιρείται είς δύο μέρη : εις το «είδικόν» 
αποτέλεσμα υποκαταστάσεως (specific substitution effect) καί είς τό «γε-
νικόν» αποτέλεσμα υποκαταστάσεως (general substitution effect), βάσει 
τήξ χρησιμοποιούμενης υπό του Houthakker ορολογίας2. 

3. Προσθετικοί Συναρτήσεις Χρησιμότητος 

Ώ ς ανεφέρθη καί προηγουμένως, αί ανωτέρω άναπτυχθεΐσαι κλασικαί 
συνθήκαι έχουν έφαρμογήν εις οιονδήποτε σύστημα εξισώσεων, έφ' όσον 

1. Δια τήν περαιτέρω άνάλυσιν τών ανωτέρω σχέσεων βλέπε Arthur S. Goldberger, 
((Functional Form and Utility: A Review of Consumer Demand Theory», Systems Formu
lation, Methodology, and Policy Workshop Paper 6703, Social Systems Research Institute, 
University of Wisconsin, Οκτώβριος 1967. 

2. Houthakker, H.S., «Additive Preferences», Econometrica, τόμ. 28,'Απρίλιος 1960, 
σελ. 244-256. 
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αύται προέρχονται (επί τη βάσει της μεθόδου της μεγιστοποιήσεως) εκ μιας 

(γενικής μορφής) συναρτήσεως χρησιμότητος. Έάν ή συνάρτησις χρησι-

μότητος (1.1) είναι τής μορφής 

Π.26) u = u(q l s...,qn) = £ u ( i ) ( q i ) , 
i = l 

οπού q; = ή ζητούμενη ποσότης του ί αγαθού, και κάθε u(l) ( ) είναι συνάρ-

τησις μόνον τής ζητούμενης ποσότητος ς ί ?τότε ή (1.26) καλείται «άμεσος 

προσθετική» συνάρτησις χρησιμότητος (direct additive utility function)1. 

Έάν αί εξισώσεις ζητήσεως (1.4) αντικαταστήσουν τάς ζητουμένας 

ποσότητας εις τήν συνάρτησιν χρησιμότητος (1.1), τότε αυτή λαμβάνει τήν 

μορφήν 

(1.27) u* = u[qi(y,-pi,...tpn),...,qtfy,pl,...,pj] 

= u* (y,pi,...,pn), 

όπου y = όνομαστικόν εισόδημα και pi = τιμή του i αγαθού (i = l,...,n). 

Ή (1.27) καλείται «έμμεσος» συνάρτησις χρησιμότητος (indirect utility 

function) και είναι συνάρτησις του εισοδήματος και των τιμών. Έ ά ν ή 

(1.27) εϊναι τής μορφής 

(1.28) u* = u*(y,Pi,...,Pn) 

= £u*G>(y/ P i ), 
i = l 

τότε καλείται «έμμεσος προσθετική» συνάρτησις χρησιμότητος (indirect 

additive utility function). 

'Από θεωρητικής απόψεως ή άμεσος και ή έμμεσος συνάρτησις χρη

σιμότητος περιγράφουν τήν αυτήν κατάταξιν προτιμήσεων του καταναλω

τού. Εϊς μεν τήν πρώτην περίπτωσιν προσπαθοϋμεν να μεγιστοποιήσωμεν 

τήν ίκανοποίησίν μας εκ τής καταναλώσεως n αγαθών (υπό τον περιορισμόν 

1. Κατά καιρούς 'έχουν δοθή από διαφόρους συγγραφείς και άλλα ονόματα εις τήν 
(1.26), ώς : «ανεξαρτησία προτιμήσεων» (preference independence), «ανεξαρτησία χρη
σιμοτήτων» (independence of utilities) κ.λπ. 
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τοΰ εισοδήματος πάντοτε), δηλαδή να μεγιστοποιήσωμεν τήν άμεσον συν-
άρτησιν χρησιμότητος, δοθέντων του εισοδήματος και τών τιμών, ενώ 
εις τήν δευτέραν περίπτωσιν ή μεγιστοποίησις της αυτής ικανοποιήσεως 
εκ της καταναλώσεως τών n αγαθών γίνεται δια της έλαχιστοποιήσεως της 
εμμέσου συναρτήσεως χρησιμότητος, δοθεισών τών ζητουμένων ποσοτή
των. 

Ή ύπόθεσις της προσθετικότητος, είτε αυτή είναι άμεσος εϊτε έμμεσος, 
έχει σοβαράς επιπτώσεις εϊς τήν ταξινόμησιν τών προτιμήσεων τοο κατα
ναλωτού. 'Υπό τήν προϋπόθεσιν της αμέσου προσθετικότητος αί (μερικαί) 
παράγωγοι της οριακής χρησιμότητος, έστω Uj = du/dpj (i = l,...,n), έν 
σχέσει προς το j αγαθόν ισούνται προς το μηδέν, δηλαδή ujj=52u/öqi dq^= 0 
(i, j = Ι,.,.,η). Τούτο σημαίνει, οτι ή οριακή χρησιμότης ενός άγαθοϋ εξ
αρτάται μόνον έκ της ποσότητος του άγαθοϋ τούτου (και ουχί έκ τών 
λοιπών αγαθών). 

Έαν δε Uy = 0 δια κάθε i Φ j , τότε εκάστη έλαστικότης τιμών η^ δύ
ναται νά έκφρασθή ως συνάρτησις μιας μόνον ελαστικότητος εισοδήματος, 
ενός μέσου ποσοστού συμμετοχής και του λεγομένου δείκτου «ευκαμψίας 
τοΰ εισοδήματος» (income flexibility). Ή άπόδειξις της σχέσεως ταύτης 
έχει ώς ακολούθως. Έαν πολλαπλασιάσωμεν τήν σχέσιν (1.8) επί (pjq^ 
και πολλαπλασιάσωμεν επί πλέον τον δεύτερον ορον του δευτέρου μέλους 
επί (y/y) (qj/y) (y/qp και τον τρίτον ορον επί (y/y), λαμβάνομεν τήν σχέσιν 

(1.29) η.. = ζ.. — φ η ί η. W j — η. w. (i, j = Ι,.,.,η), 

δπου 

(1.30) ζ ^ λ η ^ / ς . 

εϊναι το «είδικόν αποτέλεσμα υποκαταστάσεως», uij εϊναι το i, j στοιχείον 
τήςΐΐ"1 μήτρας, και 

(1.31) φ = (λ/y) (δλ/dy) = η£ 

είναι ô δείκτης «ευκαμψίας τοΰ εισοδήματος», ό όποιος ισούται προς το 
άντίστροφον τής έλαστικότητος τής οριακής χρησιμότητος τοΰ εισοδήμα
τος έν σχέσει προς το εισόδημα. Έαν ή U μήτρα εϊναι διαγώνιος, τότε και 
ή U"1 εϊναι διαγώνιος και επομένως 
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(1.32) u« = ( 1 / u " f à V Ì~ j (i,j = Ι,.,.,η). 
[ 0 εαν ] Φ j 

Χρησιμοποιούντες δε τήν (1.32) εις τήν (1.30) και λαμβάνοντες υπ' όψιν 

την (1.7) εχομεν 

(1.33) ζ Γ = ί φ ΐ 1 ί è à V Ì = = J 

1J I 0 εάν i Φ j . 

Τελικώς χρησιμοποιούντες τήν (1.33) εις τήν (1.29) εχομεν 

11 l-n,w/i 
(L34) n J «.ι « Φ θ — w ^ i ) ] εάν i = j 

Λ(1 + φη^ εάν i#=j. 

Επομένως εκ της (1.34) παρατηροϋμεν, οτι ή προϋπόθεσις της άμεσου 

προσθετικότητος μας επιτρέπει να ύπολογίζωμεν ελαστικότητας τιμών, 

χρησιμοποιούντες μόνον οικογενειακών προϋπολογισμών στοιχεία1. , 

Ύπο τήν προϋπόθεσιν της έμμεσου προσθετικότητος δλαι αί (μερικαί) 

παράγωγοι της οριακής χρησιμότητος της i τιμής, έστω ιι* = du*/dpj 

(i = l,...,n), εν σχέσει προς τήν j τιμήν ισούνται προς τό μηδέν, ήτοι 

u*. = d2u*/dPi dPj = 0 (i Φjï,j = Ι,.,.,η). 

Ώ ς αναφέρει ô Houthakker2, ή ύπόθεσις της έμμεσου προσθετικότη
τος έχει ώς συνέπειαν, αί έλαστικότητες εισοδήματος και τιμών να συνδέον
ται δι' ώρισμένων συγκεκριμένων σχέσεων. Αί σταυροειδείς έλαστικότητες 
τιμών του Cournot εξαρτώνται μόνον εκ του άγαθου, του οποίου ή τιμή 
μεταβάλλεται, και ουχί έκ του άγαθου, του όποιου ή ποσότης ζητείται. 
Ή άπόδειξις δίδεδαι ώς ακολούθως : Έφαρμόζοντες τον άλυσιδωτόν κανό
να του διαφορισμου εις τήν (1.28) εχομεν 

(1.35) Î = u q Q p , 

όπου u* = 5u*/5pj(i = l,...,n), ή οποία, έάν λάβωμεν ύπ' όψιν τήν πρώτης 

1. Σχετικώς βλέπε Frisch, R., «A Complete Scheme for Computing all Direct and 
Cross Demand Elasticities in a Model with Many Sectors», Econometrica, τόμ. 27, 
'Απρίλιος 1959, σελ. 177-196. 

2. Houthakker, H.S., «Additive Preferences», Econometrica, τόμ. 28, 'Απρίλιος 1960, 
σελ. 244-256. 
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τάξεως συνθήκην μεγιστοποιήσεως, ήτοι uq = λρ, και χρησιμοποιήσωμεν 

τήν (1.19), λαμβάνει τήν μορφή ν 

(1.36) u ; = λ ρ ' Ο ρ = - λ ς 

ή 

(1.37) ς = - λ υ ; . 

Ή εξίσωσις (1.37) εϊναι γνωστή εις τήν βιβλιογραφίαν ως «ταυτότης 
του Roy» (Roy's identity). Λαμβάνοντες τάς παραγώγους της (1.37) ως προς 
ρ' έπιτυγχάνομεν τήν μήτραν τών συντελεστών τών τιμών, ή οποία είναι της 
μορφής 

(1.38) (3ρ = - λ - ΐ υ * _ λ - 2 ι ι ; λ ρ 

= — λ'1 (Ό* + ςλ'ρ), 

οπού U* = ((d2u*/dpidpj)) (i,j = l,...,n)· ή σχέσις αυτή ύπο άλγεβρικήν 

μορφήν γράφεται ώς 

(1.39) (dq./dPi) = - λ"1 [ uj + q, (5λ/5ρ.) ] (i,j =l,...,n). 

'Εάν πολλαπλασιάσωμεν τήν άντίστροφον της (1.38) έπί ρ και χρησιμο-
ποιήσωμεν τάς εξισώσεις (1.2) και (1.19), ευρίσκομεν τήν σχέσιν 

(1.40) ς ^ λ " 1 ( υ * ρ + λ ρ Υ ) , 

ή οποία υπό τήν προϋπόθεσιν της έμμεσου προσθετικότητος γίνεται 

(1.41) q. = λ"1 [ujpj + y W P j ) ] (j = Ι,.,.,η), 

ήτοι 

(1.42) λ'^δλ/δρ.) = q./y - (Pj/y) (u'/λ) (j = Ι,.,.,η). 

Χρησιμοποιούντες τέλος τήν σχέσιν (1.42) είς τήν (1.39) ευρίσκομεν τήν 
σχέσιν 

(1.43) (Ôq./Ôp.) = q; [ (Pj/y) (ιι!/λ) - (q./y) ] (i Φ j· i,j = Ι,.,.,η), 

ή οποία υπό μορφήν έλαστικοτήτων γράφεται ώς 

(1.44) ^ = (P?/y)K/^-(p
j q j

/y) (ίΦχ ÌJ = Ι,.,.,η). 
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Έκ τών μέχρι τούδε λεχθέντων παρατηρούμεν, ότι ή χρησιμοποίησις 
ενός πλήρους συστήματος εξισώσεων ζητήσεως, το οποίον προέρχεται έκ 
μιας συναρτήσεως χρησιμότητος, διευκολύνει την έκτίμησιν τών παραμέ
τρων τοϋ συστήματος τούτου, διότι αί κλασικαί συνθήκαι περιορίζουν κατά 
πολύ τον αριθμόν αυτών. Κατ' αυτόν τον τρόπον είναι δυνατόν να αύξή-
σωμεν τους λεγόμενους «βαθμούς ελευθερίας» εις μίαν έξίσωσιν, οί όποιοι 
εϊναι πολύ περιωρισμένοι, δεδομένου οτι αί χρονολογικαί σειραί τών στα
τιστικών στοιχείων είναι λίαν περιωρισμέναι. Έπί πλέον ή χρησιμοποίησις 
προσθετικών (αμέσων ή έμμεσων) συναρτήσεων χρησιμότητος, ώς εϊδο-
μεν ανωτέρω, μειώνει ετι πλέον τον αριθμόν τών ύπό έκτίμησιν παραμέτρων 
ενός πλήρους συστήματος εξισώσεων ζητήσεως. 

Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα έκ της χρησιμοποιήσεως εξισώ
σεων ζητήσεως, αί όποΐαι έχουν ώς βάσιν μίαν (άμεσον ή εμμεσον) προσθε
τική ν συνάρτησιν χρησιμότητος. Ώς παρατηρεί ό Theil1, ή ύπόθεσις της 
προσθετικότητος (αμέσου ή εμμέσου) δεν λαμβάνει υπ' όψιν αγαθά, τα όποια 
εϊναι «κατώτερα» ή «συμπληρωματικά». 

Είναι δυνατόν, αντί της συναρτήσεως χρησιμότητος (1.1), να χρησι-
μοποιήσωμεν μίαν άλλη ν, ή οποία όμως συνδέεται μετά της (1.1) δι' ενός 
μονοτονικού μετασχηματισμού. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην αί έξαγόμεναι 
συναρτήσεις ζητήσεως εϊναι της αυτής μορφής. 

"Εστω, έπί παραδείγματι, ή συνάρτησις χρησιμότητος 

(1.45) v = v(u) = v[u(qi,...}qn)], 

οπού ή v(u) εϊναι μονοτονικώς αύξουσα της συναρτήσεως u, δηλαδή vu = 
dv/du > 0. Εϊναι προφανές, δτι ή μεγιστοποίησις της ν υπό τον περιορισμόν 
τοΰ εισοδήματος παράγει το αυτό (πλήρες) σύστημα εξισώσεων ζητήσεως 
προς εκείνο, το όποιον προέρχεται έκ της μεγιστοποιήσεως της u όπό τον 
αυτόν περιορισμόν. Δέν δυνάμεθα έν προκειμένω να άναγνωρίσωμεν, ποία 
έκ τών δύο συναρτήσεων χρησιμότητος εϊναι ή αληθής. Αί εξισώσεις ζη
τήσεως παραμένουν αμετάβλητοι ύπό οιονδήποτε μονοτονικόν μετασχημα-
τισμόν τής συναρτήσεως χρησιμότητος. Επομένως αμετάβλητοι παραμέ
νουν και οί συντελεσταί τών ανεξαρτήτων μεταβλητών τών εξισώσεων 
ζητήσεως (άρα και ή έξίσωσις του Slutsky). 

1. Theil, Η., Economies and Information Theory, Amsterdam : North Holland, 
1967. 
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Υπάρχουν όμως ώρισμένα χαρακτηριστικά, τα όποια μεταβάλλονται 
οπό την έπίδρασιν ενός μονοτονικού μετασχηματισμού τής συναρτή
σεως χρησιμότητος. Ή οριακή χρησιμότης του i άγαθου μεταβάλλεται : 

V i = d\/dqì — (dv/du) (du/dqj) = vuUj Φ ui5 έκτος έάν vu = 1, δηλαδή έκτος 
έάν ν = (σταθερός ορός) + υ. Έφ' δσον μεταβάλλεται ή οριακή χρησι
μότης του i άγαθου, μεταβάλλεται και ή παράγωγος ταύτης εν σχέσει προς 
τήν ζητουμένην ποσότητα ενός (οιουδήποτε) άγαθου : ν» = d (ôv/dq) / 
dqj = 5(vu u ^ q , = \(dujdq) + u. (ôvjdq) = vu u.. + Ui (dvjdu) {duldq) = 
= vu uij "Ί" Vuu u i ui ^ uij Υενικω?> κα^· οπού vuu = d2v/du2. Ή οριακή χρησι
μότης του εισοδήματος μεταβάλλεται επίσης. Έστω μ ή οριακή χρησιμό
της του εισοδήματος, ή οποία αντιστοιχεί εις τήν συνάρτησιν χρησιμότητος 
ν, και λ ή αντιστοιχούσα εις τήν συνάρτησιν u" ή συνθήκη πρώτης τάξεως 
Vj = μρ, συνεπάγεται, δτι μ = vu λ Φ λ, διότι ιΐ; = λρ; και ν. = vu Uj. 
"Αρα μΦλ, έκτος εάν vu — 1. Επομένως ή παράγωγος της οριακής 
χρησιμότητος έν σχέσει προς τό εισόδημα μεταβάλλεται. Κατ' αρχήν ή 
σχέσις μ = vu λ έχει ώς αποτέλεσμα τήν σχέσιν θμ/δγ = vu(dX/dy) + λ(5ν0/ 
dy) = vu(dk/dy) + X(dwjdu)(du/ôy) = vü(dX/dy) + X\u. Επομένως εχο-
μενημγ = (δμ/dy) (y/μ) = (δμ/dy) (y/\uX) = ηλ5, + Xy\m ν^1 Φ η λ χ γενικώς, 
έκτος έάν vuu = 0. 

Ή θεωρία της χρησιμότητος και επομένως και ή κλασική θεωρία ζητή
σεως αναφέρεται είς τήν συμπεριφοράν ενός άτομου, τοϋ καταναλωτού. 
"Ολαι όμως αί έμπειρικαί έρευναι, αί όποΐαι έχουν ώς βάσιν τήν θεωρίαν 
ταύτην, χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία, τα όποια αναφέρονται είς ομά
δας ατόμων ή συνήθως είς τό σύνολον τών καταναλωτών δαπανών ενός 
έθνους. Έν προκειμένω γεννάται τό ερώτημα, αν δυνάμεθα να έφαρμόσωμεν 
τήν θεωρίαν ταύτην είς εν σύνολον ατόμων καί να όμιλοΟμεν δια μίαν συν-
ολικήν (γενικήν) συνάρτησιν χρησιμότητος. 

Τό πρόβλημα τούτο είναι γνωστόν είς τήν έφηρμοσμένην οίκονομετρίαν 
ώς πρόβλημα τής άθροιστικότητος (aggregation problem), τό όποιον, ώς 
έκφεϋγον τοβ ενδιαφέροντος τοϋ παρόντος, δεν πρόκειται να άναλύσωμεν 
λεπτομερώς. Εκείνο τό όποιον χρειάζεται να γνωρίζωμεν έν προκειμένω, 
έφ' δσον θα χρησιμοποιήσωμεν στατιστικά στοιχεία αναφερόμενα είς σύν
ολον ατόμων, εϊναι είς ποίαν περίπτωσιν δέν έχομεν προβλήματα άθροι-
στικότητος. 

Έστω δτι υπάρχουν Κ άτομα Kai δτι έκαστον έξ αυτών έχει Ιδίαν συν-
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άρτησιν χρησιμότητος και, επομένως, ίδιας συναρτήσεις ζητήσεως, έστω 

q.k = qik(yk»Pi'-'Pn) 0 = ι>···>η' k = 1»···,Κ). Ή συνάρτησις ζητήσεως του 

i άγαθοο δια το σύνολον των Κ ατόμων (market demand function) ίσου-
κ 

ται προς το άθροισμα των Κ συναρτήσεων ζητήσεως, ήτοι Q. = Σ qjk 

k=l 

κ 
= Σ q i k (y k ,Piv,P n ) = Qi(y1v.,yk,Pi,...,Pa). οπού Q{ ή συνάρτησις ζη-

k=I 

τήσεως του συνόλου των Κ ατόμων. Ώς δε παρατηρουμεν, ή Q{ δεν 
κ 

εϊναι συνάρτησις της μεταβλητής Υ = Σ yk και τώνρ 1 ν . . ,ρ η . Έάν όμως ή 
k = l 

κατανομή του εισοδήματος των ατόμων ήτο γνωστή, ούτως ώστε yk = akY, 

τότε θα ήδυνάμεθα να εχωμεν τήν Q{ ώς συνάρτησιν μόνον της Υ και 

τών τιμών. Όλαι επομένως αί ερευναι, ai όποΐαι έχουν ώς βάσιν τήν 

θεωρίαν της χρησιμότητος, προϋποθέτουν τήν λύσιν του προβλήματος 

της άθροιστικότητος. 

4. Εφαρμογή της Κλασικής Θεωρίας Ζητήσεως 

εις τήν Σύγχρονον Έρευναν 

Ή κλασική θεωρία της ζητήσεως του καταναλωτού αποτελεί τον 

άκρογωνιαΐον λίθον είς τήν οίκονομικήν άνάλυσιν ήδη άπό τα μέσα τοϋ 

περασμένου αιώνος. Οί οικονομολόγοι W. Stanley Jevons, Leon Walras, 

Alfred Marshall, Pareto, οί «Αυστριακοί» περί το τέλος του προηγουμένου 

αιώνος και τάς αρχάς του παρόντος, ώς και οί Hicks, Samuelson, Frisch μέ

χρι σήμερον ήσχολήθησαν με τήν θεωρίαν ταύτην. Πλην όμως ή εφαρμογή 

της θεωρίας άνεπτύχθη τελευταίως, λόγω άφ' ενός της ανάγκης τών προ

γραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως και άφ' έτερου της αναπτύξεως της οι

κονομετρικής αναλύσεως. 

Συνοπτικώς θα άναφέρωμεν κατωτέρω τάς κυριωτέρας έρευνας εις τήν 

σύγχρονον βιβλιογραφίαν και θα ΐδωμεν τον τρόπον τής χρησιμοποιή

σεως της σχετικώς παλαιάς ταύτης θεωρίας είς τήν σύγχρονον οίκονο

μικήν πρακτικήν. Λόγω τής έκτενοϋς βιβλιογραφίας, και προς διευκόλυν-

σιν του άναγνώστου, εχομεν κατατάξει τάς μελετάς ταύτας είς κατηγο

ρίας, αί όποΐαι παρουσιάζουν ώρισμένα κοινά χαρακτηριστικά, ακριβώς 

ώς προς τον τρόπον χρησιμοποιήσεως τής θεωρίας ταύτης. 

Είς τήν πρώτην κατηγορίαν ανήκουν αί μελέται αί όποΐαι προϋποθέ-
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τουν συγκεκριμένη ν τινά παραμετρικήν μορφήν της συναρτήσεως χρησι-
μότητος, εκ της οποίας πηγάζουν αί συγκεκριμένης μορφής συναρτήσεις 
ζητήσεως. Τοιαυται μελέται είναι των Stone1, Gamaletsos and Goldberger2, 
Gamaletsos3 κ.α. Σημειωτέον, οτι ολαι αί ανωτέρω μελέται, ενώ χρησιμο
ποιούν συνάρτησιν χρησιμότητος, δεν ενδιαφέρονται δια τα χαρακτηρι
στικά ταύτης, ώς ή έκτίμησις τής οριακής χρησιμότητος κ.α., τα όποια 
οΰτε εν προκειμένω ενδιαφέρουν. Ή χρησιμοποίησις μιας συναρτήσεως 
χρησιμότητος ώς βάσεως δια τήν εΰρεσιν των εξισώσεων ζητήσεως γίνε
ται μόνον δια τους προηγουμένως έκτεθέντας λόγους, ήτοι κυρίως δια τήν 
μείωσιν τοδ άριθμοο τών υπό εκτίμησιν παραμέτρων. 

Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν υπάγονται αί μελέται, αί όποΐαι προϋπο
θέτουν συγκεκριμένης μορφής εξισώσεις ζητήσεως και χρησιμοποιούν 
έκλεκτικώς ώρισμένας έκ τών κλασικών συνθηκών, δια να μειώσουν τον 
αριθμόν τών υπό εκτίμησιν παραμέτρων. Τοιαυται μελέται είναι τών Hout-
hakker4, Leser5, Somermeijer6 κ.α. Εις τάς εργασίας ταύτας έχρησιμοποιή-
θη ή γνωστή συνάρτησις «σταθερών έλαστικοτήτων» ή συνάρτησις Cobb-

n 

Douglas ώς έξίσωσις ζητήσεως. Επειδή δέ ό περιορισμός Σ ρ{ % = y 
i - l 

1. Stone, R., «Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application 
to the Pattern of British Demand», Economic Journal, τόμ. 24, Σεπτέμβριος 1954, 
σελ. 511-527. 

2. Gamaletsos Theodore and Goldberger A.S., «A Cross-Country Comparison of Con
sumer Expenditure Patterns», European Economic Review, τόμ. 1, Άνοιξις 1970, σελ. 
357-400. 

3. Gamaletsos Theodore, «.International Comparison of Consumer Expenditure Pat
terns : An Econometric Analysis», Doctoral Dissertation, University of Wisconsin, 1970. 

4. Houthakker, H.S., «The Influence of Prices and Incomes on Household Expen
ditures», Bulletin of the International institute of Statistics, τόμ. 23, 'Οκτώβριος 1961, 
άρ. 2, σελ. 704-740. 

5. Leser, C.E.V., «Commodity Group Expenditure Functions for the United King
dom, 1948-1957», Econometrica, τόμ. 29, 'Ιανουάριος 1961, σελ. 24-32. «Forms of Engel 
Functions», Econometrica, τόμ. 31, 'Οκτώβριος 1963, σελ. 694-703. 

6. Somermeijer, W.H., «Simultaneous Estimation of Complete Sets of Price and In
come Elasticities : Application of an Allocation Model to Time Series Data», Nether
lands Central Bureau of Statistics, 1961 (Mimeographed). Somermeijer, W.H. and Wit, 
J.W.W.A., «Een Verdeelmodel», Netherlands Central Bureau of Statistics, 1956 (Mimeo
graphed). 



δεν εϊχεν ίσχύν, έτροποποιήθη αΰτη και έλαβε την μορφήν q{ = yfj (y, ρ)/ 
n 

Σ Pj fj (y,p), οπού f. (y,p) = aiy

bi pjbil · · · p b i n είναι ή γνωστή συνάρτησις 

Cobb-Douglas. 
Εις την τρίτην κατηγορίαν ανήκουν αί μελέται, αί όποΐαι χρησιμο

ποιούν συναρτήσεις ζητήσεως, ώς και εις την προηγουμένην κατηγορίαν, 
και εφαρμόζουν συστηματικός τάς κλασικάς συνθήκας, δια να μειώσουν 
τον αριθμόν των υπό έκτίμησιν παραμέτρων (και παραλλήλως να έχουν 
θεωρητικήν ύπόστασιν). Το υπόδειγμα του Stone επί παραδείγματι επιτυγχά
νεται, εάν εις εν γενικής μορφής γραμμικόν σύστημα εξισώσεων ζητήσεως 
έφαρμόσωμεν ολας τάς κλασικάς συνθήκας. 

Έάν ύποθέσωμεν, οτι αί συναρτήσεις ζητήσεως είναι της μορφής 

ei = aio + V + a i iPi+ - + ainPn Ο = i'-.n), 

οπού ej = Pj qt αί δαπάναι δια τήν άγοράν του i άγαθοϋ, a{ και fy αί παράμε

τροι, και έφαρμόσωμεν τάς κλασικάς συνθήκας, τότε, ώς αποδεικνύει ό 
n 

Stone1, πρέπει aio = 0, Σ bj = 1 και aik ~ (ôik — b{) ck, οπού ôik είναι το 
i = l 

«δέλτα του Kronecker» και ck είναι αυθαίρετοι παράμετροι. Ή εφαρμογή 
των περιορισμών τούτων επί τών παραμέτρων εις τήν ανωτέρω έξίσωσιν 
μετατρέπει ταύτην εις τήν μορφήν 

n n 

e, = bjy+ Σ (5ik-bi)ckpk = c i P j + bf (y — Σ ck pk), 
k = l k=l 

ή οποία ακριβώς περιγράφει τό υπόδειγμα του Stone. 
'Αξιοσημείωτον είναι, οτι τό υπόδειγμα του Stone οχι μόνον έχει ώς 

βάσιν μίαν συνάρτησιν χρησιμότητος καί, επομένως, ικανοποιεί ολας τάς 
κλασικάς συνθήκας, αλλ5 ήτο τό μόνον γραμμικόν σύστημα εξισώσεων 
ζητήσεως, τό όποιον προήρχετο (ύπό αύστηράν εννοιαν) από μίαν συνάρ
τησιν χρησιμότητος, μέχρι της ευρέσεως του υποδείγματος του γράφοντος. 

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγεται καί ή εργασία του Powell2, ό όποιος 

1. Βλέπε Stone (1954). 
2. Powell Alan, «Post-War Consumption in Canada : A First Look at the Aggrega

tes», Canadian Journal of Economics and Political Science, τόμ. 31, Νοέμβριος 1965, 
σελ. 559-565. «Trends in Australian Consumption in the post-War Period - The Analy-
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χρησιμοποιεί ëv υπόδειγμα περίπου ομοιον προς εκείνο τοδ Stone, διαφέρον 
όμως εκείνου κατά το οτι εφαρμόζει τάς κλασικάς συνθήκας κατά προσέγ
γισιν — συγκεκριμένως αί κλασικαί συνθήκαι έχουν έφαρμογήν μόνον είς 
τον μέσον άριθμητικόν του χρησιμοποιουμένου δείγματος. Τα δύο υπο
δείγματα ομοιάζουν κατά πολύ, άλλα του Powell είναι προτιμότερον από 
πλευράς υπολογισμού. 

'Επίσης ή εργασία του Theil1, είς την οποίαν αναπτύσσεται το «υπό
δειγμα της Σχολής του Rotterdam»—δια να χρησιμοποιήσωμεν τον χαρά
κτη ρισμόν του Goldberger—ανήκει είς τήν έν λόγω κατηγορίαν. Το θεωρη-
τικον μέρος τής εργασίας ταύτης δύναται να συνοψισθή ώς ακολούθως. 

Επειδή ή συνάρτησις ζητήσεως είναι τής μορφής qj = qi (y Pi,...,pn), 
οιαδήποτε και αν είναι ή αληθής μαθηματική μορφή της, είναι δυνατόν να 
προσεγγίσωμεν τήν αληθή (και έν πολλοίς αγνωστον) μορφήν ταύτης χρη
σιμοποιούντες τήν σειράν του Taylor, ή οποία, εάν λάβωμεν μόνον τους 
πρώτους ορούς και χρησιμοποιήσωμεν τήν σχέσιν (1.29), δίδει τήν έξίσω-
σιν 

n 

d λογ^ = η. d λογγ + Σ ηΰ λογρ] 

n 

= η; d λογγ + Σ (ζ9 — η η, wj — η ί w.) d λογρ-, 
i-i 

οπού η;, η~ αί έλαστικότητες εισοδήματος και τιμών. Ή ανωτέρω έξίσω-
σις δύναται να γραφή και υπό τήν μορφήν 

n 

d λ ο γ ς ί = η ; (d λογγ — Σ Wj d λ ο γ ρ ^ 

n 

+ Σ (Cy — φη,η^ράλογρ^ 

sis of Demand» (Mimeographed), 1965. «A Complete System of Consumer Demand Equa
tion for the Australian Economy fitted by a Model of Additive Preferences», Econometri
ca, τόμ. 34, 'Ιούλιος 1966. «A nine-Sector Model of Consumer Demand in the Postwar 
USA» (Mimeographed), 1966. 

1. Theil, H., «The Information Approach to Demand Analysis», Econometrica, τόμ. 
33, 'Ιανουάριος 1965, σελ. 67-87. Theil, Η., and Mnookin, R.H., «The Information Va
lue of Demand Equations and Predictions», The Journal of Political Economy, τόμ. 74, 
Φεβρουάριος 1966, σελ. 34-45. 

\ 



38 

η η 

Επειδή δε Σ Çy = Σ (η^+ 9n in jw j+ η-Wj) 
j=J j = l 

ή ανωτέρω έξίσωσις λαμβάνει την μορφή ν 

n 

d λογς; = η. (d λογν — Σ Wj d λογη) 
i-i 

n n 
+ Σ Cy (d λογρ; — Σ wk îik) (d λογρ^. 

j=I k = l 

Πολλαπλασιάζοντες τέλος τήν έξίσωσιν ταύτη ν επί wP λαμβάνομεν τήν 

(τελικήν) μορφήν του υποδείγματος τής Σχολής του Rotterdam, το όποιον 

είναι 

n 

Wj d λογ q{ = b{ (d λογγ — Σ Wjd λογρ^ 
j = i 

n n 

+ Σ Cjj (d λογη — Σ bk d λογρ^, 
j=l k = l 

οπού bj = w,. η { και c^ = w; ζ... Ή άντικατάστασις των d υπό των Δ εις τήν 

πρακτικήν έφαρμογήν επιτρέπει ευκόλως τον ύπολογισμόν του ανωτέρω 

υποδείγματος, το όποιον, ώς παρατηρουμεν, εκτιμά κατ' (χμεσον τρόπον 

τάς ελαστικότητας εισοδήματος και τιμών. Εις το υπόδειγμα τούτο λαμβά

νονται πλήρως υπ' όψιν αί κλασικαί συνθήκαι. Έν πρώτοις εχομεν li b ; = 

Σ.\ν. T|J = 1 επί τη βάσει της συνθήκης τής άθροιστικότητος τοο Engel. 

Δεύτερον εχομεν Σ} ci} = Xjwi ζ~ = W; Σ} ζ„ = Wj φη; = φ^ επί τη βάσει τής 

συνθήκης τής ομογένειας. Τρίτον εχομεν cì} — w{ ζ.ή = (pj qjy) (Xu'' p^/q) = 

(qj pj/y) (λιι'ΐ qj/qj) = ω} ζ.. = ĉ  χρησιμοποιούντες τήν σχέσιν (1.29) καί> 

επομένως, ή συνθήκη τής συμμετρίας ικανοποιείται. Έφ' όσον δε αί τρεις 

ανωτέρω συνθήκαι ικανοποιούνται, τότε αυτομάτως έχει ισχύν καί ή συν

θήκη τής άθροιστικότητος του Cournot. 

Παρατηρουμεν επομένως ότι, αντί να ύπολογίσωμεν η + η 2 = n(n-f-l) 
παραμέτρους, εχομεν να ύπολογίσωμεν τελικώς μόνον (1/2) [η(η +1)] 
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παραμέτρους, διότι ή σχέσις Σί b. = 1 μειώνει τάς παραμέτρους κατά μίαν, 

ή σχέσις Σ} c ; j = φ ^ μειώνει τάς παραμέτρους κατά n — 1 και ή σχέσις 
cij = cjì μ ε ι ω ν ε ι τάς παραμέτρους κατά (1/2) n ( n — ] ) . 

Εις τήν τετάρτην κατηγορίαν υπάγονται αί μελέται εκεΐναι, αί όποΐαι 

προϋποθέτουν συγκεκριμένης μορφής εξισώσεις ζητήσεως, επί των οποίων 

εφαρμόζονται συστηματικώς δλαι αί κλασικαί συνθήκαι, ώς εϊς τήν προη-

γουμένην κατηγορίαν, και επί πλέον χρησιμοποιούνται εκλεκτικώς περιο

ρισμοί προερχόμενοι εκ της υποθέσεως της προσθετικότητος (άμεσου ή 

εμμέσου) τής συναρτήσεως χρησιμότητος. 

Ή εργασία του Barten1 ανήκει εις τήν κατηγορίαν ταύτην. Ό Barten, 

εργαζόμενος με 14 κατηγορίας αγαθών, ύπέθεσεν ότι, ενώ είναι λογικόν να 

έχωμεν πλήρως προσθετικότητα (δηλαδή μίαν προσθετικήν συνάρτησιν 

χρησιμότητος) και επομένως ufj = 0 εάν i Φ] δια μίαν ομάδα αγαθών μετα

ξύ των, τούτο δυνατόν να μή Ισχύη επακριβώς δια μίαν άλλην ομάδα αγαθών. 

Ή συνάρτησις χρησιμότητος, τήν οποίαν χρησιμοποιεί, καλείται «σχε

δόν προσθετική» (almost additive). Τούτο σημαίνει εις τελική ν άνάλυσιν, 

οτι ώρισμέναι εκ τών e., παραμέτρων του υποδείγματος τής Σχολής του Rot

terdam, εις τήν οποίαν ανήκει και ό Barten, ισούνται προς το μηδέν. Ό 

Barten εις τήν έργασίαν του χρησιμοποιεί «εξωγενείς πληροφορίας» ώς προς 

τάς ελαστικότητας, δια να επιτυχή ακριβεστέρας εκτιμήσεις τών παραμέ

τρων. Τοΰτο καθιστά περισσότερον πολύπλοκον τήν ολην έργασίαν και 

τους υπολογισμούς του. Έξ άλλου έχει άποδειχθή, οτι χρησιμοποιούντες 

μίαν (πλήρως) προσθετικήν συνάρτησιν χρησιμότητος ώς βάσιν έπιτυγχάνο-

μεν σχεδόν τάς αύτάς εκτιμήσεις2. 

Τέλος είς τήν πέμπτην κατηγορίαν υπάγονται αί έργασίαι, αί όποΐαι 

προϋποθέτουν ώρισμένης μορφής εξισώσεις ζητήσεως, έπί τών οποίων εφαρ

μόζονται έκλεκτικώς αί κλασικαί συνθήκαι και επί πλέον χρησιμοποιούν

ται ώρισμέναι «αυθαίρετοι» υποθέσεις. 

1. Barten, Α.P., «Consumer Demand Functions under Conditions of almost Additi
ve Preferences», Econometrica, τόμ. 32, 'Ιανουάριος - 'Απρίλιος 1964, σελ. 1-38. «Eviden
ce on the Slutsky Conditions for Demand Equations», Econometric Institute, Netherland 
School of Economics : Report 6504, 'Απρίλιος 1965. 

2. Βλέπε Ayanian Robert, «A Comparison of Barten's Estimated Demand Elasticities 
with those Obtained Using Frisçh's Method», Econometrica, τόμ. 37, 1969, σελ. 79-94. 
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Ή εργασία του Houthakker1 υπάγεται είς τήν κατηγορίαν ταύτην. 
Ό Houthakker χρησιμοποιεί εμμεσον προσθετικήν συνάρτησιν χρησιμό-
τητος της μορφής u(plv..,pn,y) = ιι<%/ρι) + ... + u(n)(y/pn). Ή οικονο
μική ερμηνεία τής συναρτήσεως ταύτης δεν είναι και τόσον σαφής — κυ
ρίως διότι δέν υπάρχει μέθοδος, έπί τη βάσει τής οποίας να δυνάμεθα να 
ευρωμεν τήν αντιστοιχούσαν είς ταύτην άμεσον συνάρτησιν χρησιμότη-
τος. Ή σκοπιμότης τής συναρτήσεως ταύτης συνίσταται εις τήν μείωσιν 
του αριθμού των ύπό έκτίμησιν παραμέτρων. Ή χρησιμοποίησις τής εμμέ
σου ταύτης προσθετικής συναρτήσεως χρησιμότητος δίδει συναρτήσεις 

Α ε - bi - 0 + b j ) . „ (bj—1) , , 
εςισωσεως της μορφής qj = a^ ' pj ' / Σ fry i , εις τας 
οποίας εχομεν νά έκτιμήσωμεν μόνον 2η παραμέτρους αντί τών η(η + 2). 

1. Houthakker, H.S., «Additive Preferences», Econometrica, τόμ. 28, 'Απρίλιος 1960, 
σελ. 244-256. «The Influence of Prices and Incomes on Household Expenditures», Bulletin 
of the International Institute of Statistics, τόμ. 37, 1960, άρ. 2, σελ. 1-16. 



ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 2 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τά στατιστικά στοιχεία, τά όποια χρησιμοποιούνται εις τήν παροϋσαν 
έργασίαν, βασίζονται εις τήν άνάλυσιν της εγχωρίου ιδιωτικής καταναλώ
σεως κατά τομείς τής οικονομίας, ως αυτή εδόθη υπό της αρμοδίας υπηρε
σίας της Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος (Διεύθυνσις 'Εθνι
κών Λογαριασμών) δια τα ετη 1963 και 1966. Ή άνάλυσις αυτή επιμερί
ζει έκάστην κατηγορίαν ιδιωτικής καταναλώσεως, ώς αυτή δίδεται εις τα 
δημοσιευθέντα τεύχη τών Εθνικών Λογαριασμών, εις 49 τομείς τής ελληνι
κής οικονομίας. 

Αΐ κατηγορίαι τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τήν κατά-
ταξιν τών Εθνικών Λογαριασμών είναι αί έξης : 1) Τρόφιμα 2) Ποτά 
3) Καπνός 4) Ιματισμός - Ύπόδησις 5) Στέγασις - Ύδρευσις 6) Θέρμαν-
σις - Φωτισμός 7) Έπιπλα - Σκεύη 8) Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 9) 'Υγι
εινή -'Ατομικός Εύπρεπισμός 10) Ταξίδια - Μεταφοραί 11) Τηλεπικοινω-
νίαι 12) Δαπάναι 'Αναψυχής 13) Έκπαίδευσις 14) Λοιπαί Ύπηρεσίαι. 

Οί διάφοροι τομείς τής ελληνικής οικονομίας, εις τους οποίους έχει 
έπιμερισθή έκαστη τών ανωτέρω δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως, είναι 
οί ακόλουθοι : 1) Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δάση - 'Αλιεία 2) 'Ορυχεία - Λα
τομεία - Άλυκαί 3) 'Αλευροποιία 4) Ζυμαρικά 5) Σοκολατοποιία 6) Βιομη
χανία Λιπαρών Ουσιών 7) Λοιπαί Τροφίμων 8) Βιομηχανία Ποτών 9) 'Επεξ
εργασία Φύλλων Καπνοϋ 10) Βιομηχανία Σιγαρέττων 11) Βαμβακουργία 
12) Έριουργία 13) Λοιπαί Ύφαντικαί 14) 'Υποδηματοποιία 15) Βιομηχα
νία Ειδών 'Ενδύσεως 16) Βιομηχανία Ξύλου και Φελλού 17) Βιομηχανία 
'Επίπλων 18) Βιομηχανία Χάρτου 19) Βιομηχανία 'Εκδόσεων -'Εκτυπώσεων 
20) Βιομηχανία Δέρματος 21) Βιομηχανία 'Ελαστικού 22) Κατασκευαί 'Αντι
κειμένων έκ Πλαστικής "Υλης 23) Βιομηχανία Λιπασμάτων 24) Φαρμακευτι-
καί Βιομηχανίαι 25) Σαπωνοποιία 26) Παρασκευή 'Απορρυπαντικών 27) Λοι
παί Χημικαί 28) Παράγωγα Πετρελαίου 29) Παραγωγή Τσιμέντων 30) Κα-
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τασκευή Ύαλων 31) Λοιπαί Βιομηχανίαι μή Μεταλλικών'Ορυκτών 32) Βιο
μηχανίαι Σιδήρου 33) Λοιπαί Βασικαί Μεταλλουργικοί 34) Κατασκευή 
'Αντικειμένων εκ Μετάλλου 35) Κατασκευή Μηχανών έκτος 'Ηλεκτρικών 
36) Κατασκευή 'Ηλεκτρικών Συσκευών 37) Κατασκευαί 'Ηλεκτρικών Συρ
μάτων 38) Λοιπαί Βιομηχανίαι Κατασκευής 'Ηλεκτρικών Μηχανών 39) Βιο
μηχανίαι Κατασκευής Μεταφορικών Μέσων 40) Λοιπαί Βιομηχανίαι 41) Κα
τασκευαί 42) 'Ηλεκτρισμός - Φωταέριον - Ύδρευσις 43) Μεταφοραί - 'Απο
θηκεύσεις 44) Έπικοινωνίαι 45) Έμπόριον 46) Τράπεζαι - 'Ασφαλίσεις 
47) Λοιπαί Ύπηρεσίαι 48) Κατοικίαι 49) Ύπηρεσίαι Δημοσίου. 

Εις τήν παρουσαν έργασίαν καθίσταται αδύνατος, λόγω κυρίως τοο 
περιωρισμένου αριθμού τών παρατηρήσεων, ή άνάλυσις της ζητήσεως των 
δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τους ανωτέρω 49 τομείς. Προς τού
το έγένετο όμαδοποίησις τών ανωτέρω τομέων εις εννέα, ώς έξης : 1) Γεωρ
γία 2) 'Ορυχεία 3) Μεταποίησις 4) Κατασκευαί 5) 'Ηλεκτρισμός 6) Μετα
φοραί 7) Έπικοινωνίαι 8) Κατοικίαι 9) Λοιπαί Ύπηρεσίαι1. 

Είναι γνωστόν, ότι έκ τών δημοσιευθέντων δελτίων τών 'Εθνικών Λογα
ριασμών δυνάμεθα νά έχωμεν τάς 14 κατηγορίας τών δαπανών ιδιωτικής 
καταναλώσεως δια μίαν σειράν ετών. Δυστυχώς όμως τάς ιδίας δαπανάς κα
τά τους ανωτέρω τομείς τής ελληνικής οικονομίας εχομεν μόνον δια τα 
έτη 1963 και 1966. Οικονομετρική όμως άνάλυσις ιδιωτικής καταναλώσεως 
κατά τομείς καθίσταται αδύνατος, βασιζόμενη μόνον εις δύο παρατηρήσεις. 
Προς αύξησαν του αριθμού τών παρατηρήσεων ήκολουθήθη ή εξής μέθοδος: 
Έχοντες ώς βάσεις τα έτη 1963 και 1966 κατενείμαμεν έκάστην τών ανωτέ
ρω 14 κατηγοριών ιδιωτικής καταναλώσεως εις τους εννέα τομείς δια μέν 
τα ετη 1962 και 1964 συμφώνως προς τήν κατανομήν του 1963, δια δε τα 
έτη 1965 και 1967 συμφώνως προς τήν κατανομήν του έτους 1966. Ή μέθο
δος αυ'τη κρίνεται λίαν ικανοποιητική, υπό τάς ανωτέρω δεδομένας συνθή-
κας. 

Προς τους σκοπούς τής παρούσης εργασίας αί 14 ανωτέρω κατηγορίαι 
συνεπτύχθησαν είς πέντε, οπού τούτο άπητεΐτο, ώς εξής : 1) Τρόφιμα -
Ποτά - Καπνός 2) Ιματισμός - Ύπόδησις 3) Έπιπλα - Σκεύη 4) Οίκιακαί 

1. Αϊ κατηγορίαι αύται περιλαμβάνουν τους διαφόρους τομείς ώς ακολούθως : Γεωρ
γία : (1), Όρυχεΐα : (2), Μεταποίησις : (3) εως (41), Κατασκευαί : (41), 'Ηλεκτρισμός: 
(42), Μεταφοραί : (43), Έπικοινωνίαι : (44), Κατοικίαι : (48) καί Λοιπαί Ύπηρεσίαι ; 
(45), (46), (47) καί (49). 
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Δαπάναι (ήτοι Θέρμανσις - Φωτισμός, Στέγασις - Τδρευσις και Τρέχουσαι 

Οίκιακαί Δαπάναι) και 5) Λοιπαί Δαπάναι (αϊ όποΐαι περιλαμβάνουν τάς 

κατηγορίας (9) εως (14)). 

Αί κατηγορίαι τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως (έγχωρίως πα-

ραχθέντων προϊόντων), τών οποίων τήν άνάλυσιν έπιχειροϋμεν εϊς την πα-

ροοσαν έργασίαν, δίδονται εις τον Πίνακα 2.1. 

ΠΙΝΑΞ 2.1 

Δαπάναι 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως (κατά Τομείς) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις - Φωτισμός 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις - Φωτισμός 

3. Μεταποίησις > 

3.1. Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός 

3.2. Ιματισμός - Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα - Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκευαΙ 

4.1. Στέγασις - Ύδρευσις 

5. Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις - "Υδρευσις 

5.2. Θέρμανσις - Φωτισμός 

6. Μεταφοραί 

6.1. Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός 

6.2. Ιματισμός - Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα * Σκεύη 

6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός 

7.2. Ιματισμός - Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα - Σκεύη 

7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις - Ύδρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός 

9.2. 'Ιματισμός - Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα - Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

Έ ν άλλο πρόβλημα, το όποιον έπρεπε να λυθή, ήτο ή ευρεσις τών τι-

μών-άποπληθωριστών τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τομείς 
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της ελληνικής οικονομίας. Υπενθυμίζεται, δτι αί (απόλυτοι) τιμαί, συμφώ-
νως προς τα αναπτυχθέντα εϊς το προηγούμενον κεφάλαιον, είναι απαραί
τητοι δια τήν έκτίμησιν οιουδήποτε οικονομετρικού υποδείγματος βασι
ζόμενου εις μίαν συνάρτησιν χρησιμότητος. Ή ευρεσις των τιμών εις τήν 
παρουσαν έργασίαν έγένετο επί τη βάσει της έξης μεθόδου. Έκ τών δελτίων 
των 'Εθνικών Λογαριασμών έλάβομεν τους άποπληθωριστάς έκαστης έκ 
των 14 κατηγοριών ιδιωτικής καταναλώσεως δια τα έτη 1962 έως και 1967. 
Κατόπιν, χρησιμοποιούντες τάς ανωτέρω τιμάς, άπεπληθωρίσαμεν τάς δα
πανάς ιδιωτικής καταναλώσεως της αυτής κατηγορίας εντός εκάστου το-
μέως' π.χ. χρησιμοποιούντες τον άποπληθωριστήν τών «Τροφίμων» άπεπλη
θωρίσαμεν τα «Τρόφιμα Μεταποιήσεως», «Τρόφιμα Γεωργίας» κ.ο.κ. Τέ
λος, άθροίζοντες τάς επί μέρους 14 κατηγορίας εντός έκαστου τομέως, ευρί-
σκομεν τό σύνολον τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως δι' έκαστον το
μέα έκπεφρασμένας εις τρέχουσας και σταθεράς (έτους βάσεως 1958) τιμάς1. 
Ό λόγος δέ αυτών δίδει τάς τιμάς δι' έκαστον τομέα τών δαπανών ιδιωτι
κής καταναλώσεως2·3. Έκ του Πίνακος 2.1 δυνάμεθα ευκόλως να ϊδωμεν, 
ποίοι άποπληθωρισταί έχρησιμοποιήθησαν είς έκαστον τομέα δια τήν ευρε-
σιν τών τιμών των. 

Έν πρόβλημα εν προκειμένω είναι, ότι αί κατηγορίαι τής ίδιωτικής 
καταναλώσεως κατά τους Εθνικούς Λογαριασμούς περιλαμβάνουν και τάς 
δαπανάς τής καταναλώσεως τών εισαγομένων προϊόντων. Αί δαπάναι όμως 
τής ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τομείς τής οικονομίας αναφέρονται είς 
έγχωρίως μόνον παραχθέντα αγαθά. Οί άποπληθωρισταί επομένως, τους 
οποίους χρησιμοποιούμε ν δια τήν εύ'ρεσιν τών κατά τομείς τιμών, επηρεά
ζονται άπό τάς εισαγωγάς καταναλωτικών αγαθών. Έκ τών στατιστικών 
όμως στοιχείων δια τα έτη 1963 και 1966 συμπεραίνεται, ότι εις 6 τομείς 
(ήτοι : Κατασκευαί, 'Ηλεκτρισμός, Μεταφοραί, Έπικοινωνίαι, Κατοικίαι 
και Λοιπαί Ύπηρεσίαι) δεν υπάρχουν εισαγόμενα προϊόντα, ενώ εις τους 
λοιπούς τομείς τα ποσοστά τών εισαγομένων προϊόντων ως προς τό σύνο
λον τών δαπανών έκαστου τομέως δίδονται δια του Πίνακος 2.2. 

1. Βλέπε Πίνακας Β.1 και Β.2 Παραρτήματος Β. 
2. Σημειωτέον, ότι είς πολλούς τομείς, ώς π.χ. εις Γεωργίαν, 'Ορυχεία, Κατασκευάς, 

Ήλεκτρισμόν κ.α., έχρησιμοποιήθησαν μόνον εις ή δύο άποπληθωρισταί, έφ' όσον είς 
τους τομείς τούτους εν ή δύο το πολύ «αγαθά» παράγονται. 

3. Βλέπε Πίνακας Β.1 καί Β. 3 τοϋ Παραρτήματος Β, 
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ΓΠΝΑΞ 2.2 

Ποσοστά Συμμετοχής Εισαγομένων Προϊόντων 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως 

1. 

2. 

Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-
Φωτισμος 

'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-
Φωτισμος 

1963 
0/ 

/ο 

1,7 
1,8 

— 

46,2 

46,2 

1966 
0/ 

/ο 

1,0 

1,0 

— 

50,0 

50,0 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτα-
Καπνός 

3.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

1963 

/ο 

15,2 

12,7 

16,1 
26,0 

1,0 

33,9 

1966 

/ο 

15,8 

13,7 
13,0 -
30,0 

1,0 

36,0 

Έκ του ανωτέρω πίνακος παρατηρουμεν, οτι ή έπίδρασις των εισαγο
μένων προϊόντων εις την διαμόρφωσιν των τιμών της καταναλώσεως είναι 
ελαχίστη — εκτός τών δαπανών του τομέως «'Ορυχεία», ό όποιος δμως 
αποτελεί το 0,006% κατά μέσον ορον δια τήν περίοδον 1962-67 του συνό
λου τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως1. Επομένως θεωροΰμεν, δτι ή 
ανωτέρω αναπτυχθείσα μέθοδος της ευρέσεως τών τιμών-άποπληθωριστών 
της Ιδιωτικής καταναλώσεως κατά τομείς εϊναι λίαν ικανοποιητική. 

Ό περιωρισμένος αριθμός τών παρατηρήσεων εις το χρησιμοποιηθέν 
δείγμα δημιουργεί εν άλλο πρόβλημα κατά τον ύπολογισμόν τών υποδει
γμάτων. Οι λεγόμενοι «βαθμοί ελευθερίας» είναι περιορισμένοι είς τοιούτον 
σημεΐον, ώστε να καθίσταται αμφίβολος ή αξιοπιστία τών εκτιμήσεων. 
Το πρόβλημα τούτο λύεται είς τήν παρουσαν έργασίαν δι* ενός συνδυασμού 
τών 6 παρατηρήσεων τού δείγματος προς τάς 9 κατηγορίας τών δαπανών 
ιδιωτικής καταναλώσεως. 

'Ενώ δι* έκάστην έξίσωσιν ζητήσεως θα εϊχομεν 4 «βαθμούς ελευθερίας» 
(6 αί παρατηρήσεις μείον 10 αί παράμετροι — εννέα δια τάς τιμάς και μία 
δια το σύνολον τών δαπανών), μετά τον συνδυασμόν θα Μχωμεν 36 βαθμούς 
ελευθερίας (6 Χ 9 = 54 αί παρατηρήσεις μείον 18 αί παράμετροι). «Μία 

1. Βλέπε Πίνακα Β.4 τοϋ Παραρτήματος Β. 
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απλή χρονολογική σειρά 10 παρατηρήσεων μόλις αξίζει να άναλυθή, Οταν 
δμως χρησιμοποιηθή εϊς συνδυασμός 10 χρονολογικών σειρών εκ 10 παρα
τηρήσεων, έκαστη είναι δυνατόν οχι μόνον να δίδη χρησίμους εκτιμήσεις, 
αλλ' επίσης αποτελέσματα θεωρητικά και μεθοδολογικά, μή δυνάμενα να 
επιτευχθούν δι' αλλού τρόπου»1. . 

1. Βλέπε Houthakker, H.S., «New Evidence of Demand Elasticities», Econometri
ca, τόμ. 33, 'Απρίλιος 1965, σελ. 277. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3 

ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 

1. Το Θεωρηηκον 'Υπόδειγμα 

Το Γραμμικόν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως (Linear Expenditure Sys
tem), γνωστόν είς την βιβλιογραφίαν ως το υπόδειγμα του Stone, είναι 
ϊσως το πλέον γνωστόν μεταξύ των συστημάτων εκείνων, τα όποια προέρ
χονται από μίαν άμεσον προσθετικήν έξίσωσιν χρησιμότητος. Οί Stone1 

και Frisch2 είναι οί πρώτοι έρευνηταί, οί όποιοι ανέλυσαν το υπόδειγμα 
τούτο και επεσήμαναν την σπουδαιότητα του είς την έπεξήγησιν τής συμ
περιφοράς τών δαπανών τοΰ καταναλωτού. 

Ή άνάπτυξις τοΰ υποδείγματος τούτου έν προκειμένω είναι παράλλη
λος προς έκείνην, ή οποία εγένετο είς άλλας εργασίας σχετικάς προς τήν 
ζήτησιν καταναλωτικών αγαθών3. 

Ή συνάρτησις χρησιμότητος, είς τήν οποίαν βασίζεται το έν λόγω 
σύστημα, είναι τής μορφής 

(3.1) u = Σ α ^ - γ . ) , 
i - l 

1. Stone, R., «Linear Expenditure System and Demand Analysis : An Application 
to the Pattern of British Demand», Economic Journal, τόμ. 64, Σεπτέμβριος 1954, σελ. 
511-527. 

2. Frisch, R., «Linear Expenditure Functions», Econometrica, τόμ. 22, 'Οκτώβριος 
1954, σελ. 505-510. 

3. Βλέπε έπί παραδείγματι Gamaletsos Theodore, «International Comparison of 
Consumer Expenditure Patterns : An Econometric Analysis», Doctoral Dissertation, 
University of Wisconsin, 1970. 
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οπού a i? yi είναι παράμετροι, q{ ή ζητούμενη ποσότης των ί κατηγορίας αγα

θών και οπού 

0 < α . < 1 , Σ α , . = 1, και (q, — γ,) > 0. 

Ή συνάρτησις χρησιμότητος (3.1) εϊναι ένας μονοτονικός μετασχη

ματισμός (συγκεκριμένως λογαριθμικός) της συναρτήσεως 

(3.2) ν = Π ( q j - Y i ) ^ , 
i = l 

ή οποία είναι μία συνάρτησις σταθερών έλαστικοτήτων (ή Cobb-Douglas). 

Tò (πλήρες) Γραμμικον Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως προέρχεται εκ 

της μεγιστοποιήσεως της συναρτήσεως (3.1) — ή (3.2) — υπό τον «εισοδημα-
n 

τικον περιορισμον» Σ V{ Qi = y» οπού pj ή τιμή του i άγαθου και y το 
i = l 

σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών. Λαμβάνοντες τήν μερικήν παρά-

γωγον της συναρτήσεως (3.1) ώς προς q; εχομεν τήν όριακήν χρησιμότητα 

της i κατηγορίας καταναλωτικών αγαθών 

(3.3) u, = 5u/*J, = afa - y,)'1 (i = l,...,n), 

ή οποία εϊναι θετική, όταν α ; και (qj — γ.) εϊναι θετικά δια κάθεί (i = Ι,.,.,η). 

Αί (μερικαί) παράγωγοι τών οριακών χρησιμοτήτων εϊναι 

, χ « ,- „ ί — α . (α.—γ.)"2 = u ( q . — γ ) " 1 δ ι ά ί = ί 
(3.4) ^ => du/d^ ôq.=\ ' w > V ™ V

 Β , . . . 
1 I 0 δια ι Φ J 

(i,j = Ι,.,.,η), 

αί όποΐαι εϊναι άρνητικαί. Έ κ τών συνθηκών πρώτης τάξεως της μεγιστο

ποιήσεως της ανωτέρω συναρτήσεως χρησιμότητος λαμβάνομεν τήν εξί-

σωσιν 

(3.5) U j - λ ρ ^ Ο (i = Ι,.,.,η), 

ή οποία, εάν χρησιμοποιήσωμεν τήν σχέσιν (3.3) είς τήν (3.5), λαμβάνει 

τήν μορφήν 

(3.6) α, (q, - γ,)"1 = λ Ρ ί (i = Ι,.,.,η). 
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Λύοντες την ανωτέρω έξίσωσιν ώς προς q. εχομεν την σχέσιν 

(3.7) ς ί = γ ί + α ί λ " 1 ρ ί - 1 (i = l,...,n), 

ή οποία λαμβάνει τήν μορφή ν 

(3.8) Υ - Σ Ρ ί ^ + λ " 1 

κατόπιν πολλαπλασιασμού" της (3.7) επί ρ ρ προσθέσεως ώς προς i, καί δέ
η 

δομένου δτι Σ 0 ^ = 1 . Έκ τής σχέσεως (3.8) λαμβάνομεν τον πολλαπλά: 
i = l 

σιαστήν του Lagrange λ, ό όποιος εις τό παρόν υπόδειγμα είναι 

(3.9) λ = ( γ - £ PiYi)"1· 
i=l 

Τό (πλήρες) Γραμμικόν Σύστημα εξισώσεων των ζητουμένων ποσοτήτων 
£χει επομένως τήν μορφήν 

(3.10) q. = γ, + α, pf1 (y - Σ Ρ, η) (i = 1,-,η), 
j - i 

ευρίσκεται δε κατόπιν αντικαταστάσεως τής έξισώσεως (3.9) είς τήν (3.7). 
Τό δε (πλήρες) Γραμμικόν Σύστημα τών εξισώσεων των καταναλωτικών 
δαπανών είναι 

Β 

(3.11) % = ρ,γ, + at ( y - Σ PJYJ) (i = l,...,n), 

δπου e. == p. qj ή δαπάνη δια τήν άγοράν τής qf ποσότητος. Ευρίσκεται δέ 

αυτή δια πολλαπλασιασμού τών εξισώσεων (3.10) επί p.. 

Ό Goldberger1 άπέδειξεν δτι, έάν ή συνάρτησις χρησιμότητος τοϋ κα
ταναλωτού είναι «αμέσως προσθετική» καί οι συντελεσταί τοϋ εισοδήματος 

1. Βλέπε A.S. Goldberger, «Directly Additive Utility and Constant Marginal Budget 
Shares», Review of Economic Studies, τόμ. XXXVI (2), 1969, σελ. 251-254. 
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dejdy εϊναι σταθεροί ως προς τάς μεταβολάς των y, pi,...,pn, τότε ή συνάρ-

τησις αυτή της χρησιμότητος πρέπει να είναι της μορφής (3.1). 
Το Γραμμικό ν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως είναι υπόδειγμα επιμε

ρισμού (allocation model) και ως τοιούτον χρησιμοποιείται είς τήν παροΰ-
σαν εργασίαν1'2. Ή οικονομική ερμηνεία του υποδείγματος τούτου, ή βα
σιζόμενη εις τήν κλασική ν θεωρίαν ζητήσεως, είναι ή ακόλουθος : Ό κα
ταναλωτής, έφ' όσον έχει λύσει το πρόβλημα, πόσον εκ του εισοδήματος 
του (ή του συνολικού πλούτου του) θα κατανάλωση και πόσον θα αποτα
μίευση, προσπαθεί να έπιμερίση τό σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών 
του, έστω y, μεταξύ τών διαφόρων αγαθών κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να 
επιτυχή τήν μεγίστην ίκανοποίησιν εξ αυτών. Δοθέντος επομένως του συν
ολικού ποσού τών καταναλωτικών δαπανών, ô καταναλωτής αγοράζει κατ' 
αρχάς εν ελάχιστον ποσόν εξ ενός εκάστου αγαθού, έστω γι,...,γη, και κα
τόπιν επιμερίζει ο,τι απέμεινεν μεταξύ τών n κατηγοριών, χρησιμοποιών 
ώς ποσοστά (weights) τους συντελεστάς αι,...,αη. Δοθεισών τών τιμών 
pi,...,pn , ή δαπάνη τής άγορας τών καλουμένων «ελαχίστων ποσοστών 

n 

συμμετοχής» (minimum required quantities) ji,...,yn είναι Σ ρ;· γ^ καλείται 

δε «εισόδημα επιβιώσεως» (subsistence income). Τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ 
n 

εισοδήματος και του «εισοδήματος επιβιώσεως» (y — Σ pj Yj), τό όποιον 
j = i 

καλοΰμεν «υπερβάλλον εισόδημα», επιμερίζει ό καταναλωτής μεταξύ τών n 
αγαθών αναλόγως τών ποσοστών α 1 ν .,αη. 

Ή έννοια τών γι,...,γη είς τήν παροΰσαν άνάλυσιν δεν ομοιάζει ακρι

βώς προς έκείνην, ή οποία αποδίδεται εις τήν θεωρίαν ζητήσεως τοϋ κατα

ναλωτού. Είναι μάλλον πιθανόν ή έννοια τών «ελαχίστων ποσοστών συμ-

1. Σημειωτέον, δτι έχει χρησιμοποιηθή και ύπο τοϋ Parks δια τον έπιμερισμόν τών 
δαπανών τελικής ζητήσεως κατά τομείς τής οικονομίας. Προς τοϋτο βλέπε Parks, R.W., 
«Systems of Demand Equations : An Empirical Comparison of Alternative Functional 
Forms», Econometrica, τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 629-650. 

2. Τό παρόν υπόδειγμα έχει χρησιμοποιηθή δια πρώτην φοράν ύπό του γράφοντος 
και δια τήν έπεξήγησιν τής συμπεριφοράς τής ζητήσεως ρευστών διαθεσίμων (και δή τών 
ιδιωτικών καταθέσεων), μέ λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Προς τούτο βλέπε : Γκα-
μαλέτσος Θεόδωρος, α'Η Ζήτησις 'Ιδιωτικών Καταθέσεων εν 'Ελλάδι : Οίκονομομετρι-
κή Άνάλνσις», Κεφ. 5, 'Αθήναι 1971. 



51 

μετοχής» να μη εχη νόημα εν προκειμένω, ήτοι γΧ = ... = γη = 0. Έάν 
αί παράμετροι αΰται ισούνται ή όχι προς το μηδέν (ή, εις τήν στατιστι-
κήν γλώσσαν, εάν αΰται δεν είναι σημαντικώς διάφοροι του μηδενός), τούτο 
παραμένει να διαπιστωθή εκ των αποτελεσμάτων της παρούσης έρεύνης. 

Έαν λάβωμεν τήν μερικήν παράγωγον της (3.11) ώς προς y εχομεν 

(3.12) dejdy = α, (i = l,...,n). 

Ή έξίσωσις (3.12) δίδει τους συντελεστάς του εισοδήματος ή του συνόλου 
τών καταναλωτικών δαπανών, τους οποίους συνήθως καλουμεν «οριακά πο
σοστά συμμετοχής» (marginal budget shares), προς διάκρισιν έκ τών κα
λουμένων «μέσων ποσοστών συμμετοχής» (average budget shares), τα όποια 
είναι 

(3.13) w . ^ / y (i = Ι,.,.,η). 

Έκ τής (3.12) παρατηροΰμεν, οτι τά οριακά ποσοστά συμμετοχής εις 
το σύνολον τών δαπανών παραμένουν αμετάβλητα διαχρονικώς. Τούτο ση
μαίνει, οτι ό καταναλωτής δεν άλλάσσει ταύτα διαχρονικώς, άγνοών έστω 
τυχόν άλλαγάς εις τάς τιμάς, τήν ποιότητα τών διαφόρων αγαθών κ.ά\ Τούτο 
είναι μειονέκτημα τοΰ υποδείγματος τοΰ Stone, το όποιον έρχεται να διόρ
θωση, ώς θα ΐδωμεν εις το έπόμενον κεφάλαιον, το Γενικόν Γραμμικόν υπό
δειγμα. Σημειωτέον, οτι οί Stone, Brown και Rowe1 προσεπάθησαν να διορ
θώσουν το μειονέκτημα τούτο τής σταθερότητος τών οριακών ποσοστών 
συμμετοχής, μετατρέποντες ταύτα εις συναρτήσεις ώς προς τον χρόνον. 

Έκαστον μέσον ποσοστόν συμμετοχής, w., είναι είς σταθμικός μέσος 

μεταξύ έκαστου «οριακού ποσοστού συμμετοχής», αί5 και έκαστου «μέσου 

ποσοστού επιβιώσεως» (subsistence budget share), w*, τοΰ «λόγου επιβιώ

σεως» (subsistence ratio) και τοΰ «λόγου υπερβάλλοντος εισοδήματος» 

(supernumerary ratio) χρησιμοποιουμένων ώς συντελεστών σταθμίσεως. 

Έαν συγκεκριμένως όρίσωμεν 

(3.14) - 9 * = ( y - Z p j y i ) / y 
j - l 

1. Βλέπε Stone, R., Brown, A. and Rowe, D.A., «Demand Analysis and Projections 
for Britain, 1900-1970 : A Study in Method», σελ. 200-225 είς J.D., Sandee, Editor, Euro
pean Future Consumption, Amsterdam : North Holland. 
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ώς τον «λόγον υπερβάλλοντος εισοδήματος» και 

(3.15) w; = p i T i / £ PjYj (i=l,...,n) 
j = i 

ώς το «μέσον ποσοστον επιβιώσεως», τότε το μέσον ποσοστον συμμετοχής 
δίδεται ύπο της σχέσεως 

(3.16) W j = (1 - | φ* | )w* + ! φ* | α, (i = l,...,n). 

Ή έξίσωσις (3.16) ευρίσκεται κατόπιν αντικαταστάσεως της (3.11) εις 
τήν (3.13), ήτοι 

Wj = Cj/y 

n 

= Pi Yi/y + α. [(y — Σ pj γρ/y ] 

n n n 

= [ Σ p. γ./y] [ Pi Yi/ Σ pj yj + α; (y — Σ η η )/y 
j = l j = l j = l 

= (1 + φ*)\ν; — φ*α. (i = l,...,n). 

Έκ τής ανωτέρω έξισώσεως παρατηροϋμεν, ότι w* και — φ* είναι θετικά 
Π 

και μικρότερα τής μονάδος, υπό τήν προϋπόθεσιν φυσικά, οτι (y — Σ Pi ΥΛ 

j = i ν 

είναι μεγαλύτερο ν ή ϊσον του μηδενός. "Οσον ό «λόγος υπερβάλλοντος εισ
οδήματος» αυξάνει εϊτε λόγω μιας αυξήσεως του" εισοδήματος είτε λόγω 
μιας μειώσεως των τιμών, τόσον μεγαλύτερον μέρος του εϊσοδήματός του 
επιμερίζει ό καταναλωτής συμφώνως προς τα οριακά ποσοστά συμμετο
χής μάλλον παρά προς τα «μέσα ποσοστά επιβιώσεως». 

Ή ευρεσις των διαφόρων ελαστικοτήτων, αί όποΐαι βασίζονται είς τάς 
παραμέτρους τοϋ υποδείγματος τούτου, έχει ώς ακολούθως. 

Λαμβάνοντες τάς μερικάς παραγώγους τής (3.10) ώς προς το «εισόδημα» 
y και τάς τιμάς Ρι,...,ρη έχομεν 

(3.17) dqjdy^a, (i = l,..,n), 

και 
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— (q,— Yi + aiy.i)/pi δια i = j 
(3.18) 5 q . / a P j = ; 

•α,γ,/ρ, ô i à i ^ j 

(i,j = l,...,n). 

Επομένως αί έλαστικότητες εισοδήματος και τιμών είναι αντιστοίχως 

(3.19) T]ì = (dqì/dy)l(qi/y) 
= ai/wj (i = l,...,n), 

(3.20) ^ W W t a i / P i ) 

= _ 1 + ( 1 _ α . ) γ . / ς . (i = U,n) 

και 

(3.21) η ^ ^ / ^ ρ ρ / ί ς . / ρ . ) 

= — a i Ti Pj/Pi qi ( i ^ j ) · 

Αί ανωτέρω (3.20) καί (3.21) έλαστικότητες τιμών δύνανται να γράφουν 
και ώς 

(3.22) η.. = — η. [Wj — φ* (1 — w. η^] (ΐ = 1,...,η) 

καί 

(3.23) ^ = -11^.(1+9*11.) (i¥=j) 

(ij = l,...,n) 

αντιστοίχως. 

Έκ τών ανωτέρω σχέσεων παρατηροομεν, οτι ολαι αί έλαστικότητες 
εισοδήματος είναι θετικαί, εφ' όσον ολαι αί παράμετροι αχ,...,αη είναι θετι-
καί. Τούτο σημαίνει, οτι τα αγαθά είναι «κανονικά». Είς το υπόδειγμα τοϋτο 
δεν υπεισέρχονται «κατώτερα» αγαθά. Έκ της σχέσεως (3.16) παρατηροο
μεν, οτι ή έλαστικότης εισοδήματος η ί είναι μεγαλύτερα, ίση ή μικρότερα 
τής μονάδος αναλόγως, εάν το άντίστοιχον όριακον ποσοστόν συμμετοχής 
aj είναι μεγαλύτερον, ίσον ή μικρότερον του «μέσου ποσοστού επιβιώσεως» 
w*. Δοθεισών τών τιμών, ή κατάταξις τών αγαθών είς πολυτελή, ουδέτερα 
και αναγκαία είναι ανεξάρτητος του εισοδήματος. Αί είσοδηματικαί έλαστι
κότητες όμως μεταβάλλονται' δια μεν τα πολυτελή αγαθά αύται τείνουν (έκ 
του + οο ) προς τήν μονάδα, ένφ δια τα αναγκαία αγαθά τείνουν (έκ τοο —οο ) 



54 

προς την μονάδα, δσον το εισόδημα αυξάνει και αϊ τιμαί παραμένουν στα-

θεραί. 

Έκ της έξισώσεως (3.20) παρατηρουμεν, οτι ολαι αί έλαστικότητες 

τιμών (Cournot) η Π είναι άρνητικαί και μικρότεραι της μονάδος κατ' από

λυτον τιμήν, εφ' όσον γ ^ Ο . 'Επίσης έκ της (3.21) παρατηρουμεν, οτι ολαι αί 

σταυροειδείς έλαστικότητες τιμών (Cournot) είναι άρνητικαί, εφ' όσον αί 

παράμετροι aj και γ. είναι θετικαί. Σημειωτέον, οτι αί έλαστικότητες τιμών 

δεν παραμένουν αμετάβλητοι. 

Έάν χρησιμοποιήσωμεν τάς εξισώσεις (3.20) και (3.21), ώς και την έξί-

σωσιν του Slutsky, λαμβάνομεν τάς ελαστικότητας τιμών (Slutsky), αί όποΐαι 

είναι της μορφής 

(3.24) η;, = — ( 1 — a j X l — Y i / q i ) 

= η . ( 1 — α > * (i = l,...,η) 

καί 

(3.25) η ; = — η ι Ο , Φ * ( ι 8 * ] ) 

(i,j = l,...,n). 

Έκ της έξισώσεως (3.24) παρατηρουμεν, οτι ολαι αί έλαστικότητες τι

μών κατά Slutsky ευρίσκονται μεταξύ μηδενός και αρνητικής μονάδος, 

ένώ ή έξίσωσις (3.25) δεικνύει, οτι ολαι αί σταυροειδείς έλαστικότητες κατά 

Slutsky είναι θετικαί" εις τό παρόν υπόδειγμα δεν υφίστανται συμπληρωμα

τικά αγαθά. 

Τό Γραμμικον Σύστημα έχει μόνον 2η — 1 παραμέτρους προς έκτίμη-
n 

σιν : (η — 1) α{ (διότι έκ τής έξισώσεως όμαλοποιήσεως Σ otj = 1 κερδί-
i - l 

ζομεν μίαν παράμετρον) καί n γ., αντί τών n(n + 1) παραμέτρων, τάς 

οποίας θά έπρεπε να έκτιμήσωμεν, εάν εΐχομεν εν γραμμικόν σύστημα άνευ 

περιορισμών τής μορφής 

(3.26) e. - a, y + Σ βιΊ ρ, (i = l,...,n) 
j=i 

2. Άνάλυσις τών Αγαθών εις έπί μέρους Κατηγορίας 

Συμφώνως προς τό Γραμμικόν Σύστημα δυνάμεθα να έκτιμήσωμεν άπε-

ριόριστον αριθμόν εξισώσεων ζητήσεως καταναλωτικών αγαθών. Άπαι-
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τείται προς τούτο, τα αγαθά να είναι υποκατάστατα μεταξύ των και ουχί 
συμπληρωματικά. Έάν τοϋτο συμβαίνη πράγματι, εϊναι θέμα καταλλήλου 
όμαδοποιήσεως τών διαφόρων αγαθών. Δεν εϊναι δε άκρως δύσκολον να 
όμαδοποιήσωμεν τα καταναλωτικά αγαθά κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να 
έπιτυγχάνωμεν τούτο. 'Επί παραδείγματι αί κατηγορίαι αγαθών «Τρόφιμα» 
και «Οίκιακαί Δαπάναι» δύνανται να θεωρηθούν υποκατάστατα αγαθά. Εις 
τήν παροΟσαν έργασίαν ή διάκρισις τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως 
κατά τομείς της οικονομίας θεωρείται μία μάλλον επιτυχής όμαδοποίησις 
προς τον σκοπόν τής εφαρμογής του Γραμμικού Συστήματος1. Έφ' όσον 
θεωρουμεν τα άγαθά-κατηγορίας ώς υποκατάστατα, δυνάμεθα εντός έκα
στης κατηγορίας να άναλύσωμεν περαιτέρω τάς διαφόρους υποκατηγορίας 
αυτών κεχωρισμένως, χρησιμοποιούντες το παρόν υπόδειγμα. Κατ' αυτόν 
τον τρόπον θα εχωμεν να έκτιμήσωμεν κεχωρισμένως τόσα Γραμμικά Υπο
συστήματα, οσα και αί διάφοροι κατηγορίαι, τα όποια όμως συνθέτουν τελι
κώς ëv συνολικό ν Γραμμικό ν Σύστημα. 

"Εστω, επί παραδείγματι, ότι πρόκειται ή άνάλυσις τής ζητήσεως δια n 
(κυρίας) κατηγορίας αγαθών και οτι εντός εκάστης κατηγορίας έχομεν να 
άναλύσωμεν τήν ζήτησιν δια Κ υποκατηγορίας αγαθών2. Αί εξισώσεις 
ζητήσεως τών διαφόρων κατηγοριών εϊναι 

(3.27) e; = ρ. γ, + ^ (yn — Σ-, ρ, γ,) (i = l,...,n), 

n 

όπου yn = Σ e., ενώ αί εξισώσεις ζητήσεως τών διαφόρων υποκατηγοριών 
i = l 

εκάστης κατηγορίας εϊναι 

(3.28) ek = p k Y k + a k(yK - Σ p k Y k ) (k = 1,...,K), 
k = l 

1. "Ηδη ό Parks έχρησιμοποίησε τό υπόδειγμα τοϋτο χρησιμοποιών στοιχεία κα
ταναλωτικής δαπάνης κατά τήν ανωτέρω όμαδοποίησιν. Προς τοϋτο βλέπε : Parks, 
R.W., «An Econometric Model of Swedish Economic Growth 1861-1955», Doctoral Dis
sertation, University of California, Berkeley, 1965, και τοϋ αύτοΰ, «Systems of Demand 
Equations : An Empirical Comparison of Alternative Functional Forms», Econometrica, 
τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 629-650 

2. "Εστω, έπί παραδείγματι, ότι εις τήν παροΰσαν έργασίαν αί κύριαι κατηγορίαι 
είναι «Κατανάλωσις έκ Μεταποιήσεως» και «Κατανάλωσις έκ Γεωργίας», ένω αί ύποκα-
τηγορίαι είναι δια μέν τήν «Κατανάλωσιν έκ Μεταποιήσεως» : «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός», 
«'Ιματισμός-Ύπόδησις», «Έπιπλα-Σκεύη», «Οίκιακαί Δαπάναι», «Λοιπαί Δαπάναι», δια 
δέ τήν «Κατανάλωσιν έκ Γεωργίας» : «Τρόφιμα», «Θέρμανσις-Φωτισμός». 
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οπού yK = e{ = Σ ek. Τα επί μέρους συστήματα (3.27) και (3.28) συνθέτουν 
k = l 

όμως εν ώλοκληρωμένον σύστημα της μορφής 

(3.29) e, = ρ, γ, + α! (yn - Σ Ρ! γ,) 0 = 1,..,L = nK), 
1 = 1 

L 

δπου yn = Σ e r Είναι προτιμότερον να έκτιμήσωμεν κεχωρισμένως τα 
1=1 

συστήματα (3.27) και (3.28) αντί του (3.29), διότι εις μεν το σύστημα (3.27) 
εχομεν να έκτιμήσωμεν n εξισώσεις ζητήσεως, είς εκαστον δε τών συστημά
των (3.28) Κ εξισώσεις ζητήσεως, ενώ είς το σύστημα (3.29) nK εξισώσεις 
ζητήσεως. Τούτο εϊναι προτιμότερον, διότι αφ' ενός μεν είναι δυνατόν ή 
υποκατηγορία μιας κυρίας κατηγορίας να είναι συμπληρωματικόν «αγαθόν» 
προς τήν ύποκατηγορίαν μιας άλλης κυρίας κατηγορίας, αφ' έτερου δε από 
οικονομετρικής πλευράς είναι εύκολωτέρα ή έκτίμησις συστημάτων εχόν
των σχετικώς μικρόν αριθμόν εξισώσεων. 

Έκ τών εξισώσεων (3.27), (3.28) και (3.29) παρατηροϋμεν, ότι τα αντί
στοιχα οριακά ποσοστά συμμετοχής συσχετίζονται μεταξύ των. Έάν άθροί-
σωμεν τάς εξισώσεις (3.29) ώς προς εκαστον k(k = 1,...,Κ), εχομεν 

Κ. Κ. L Κ 

(3.30) Σ e, = Σ ρ, γ, + (yn - Σ Ρ, γ,) Σ α, 
k - 1 k = l 1=1 k « l 

ή 

(3.31) (e. - Σ Ρ, Υ!) (Σ α,)"1 = (y - Σ Ρ, γ,)· 
k = l k = l 1=1 

Άντικαθιστώντες δε τήν (3.31) είς τήν (3.29) εχομεν 

Κ. κ 

(3.32) (e. - Σ Ρ,γ,) ( Σ α,)'1 = (e, -ρ ,γ , ) α,"1 (1=1,..,Κ), 

k = l k = l 

ή οποία τελικώς λαμβάνει τήν μορφήν 

κ κ 
(3.33) e, = ρ, γ, + aj ( Σ α,)"1 (e. — Σ Ρ,y). 

k = l k = l 

Κ 

Ή ανωτέρω έξίσωσις (3.33) είναι ή (3.28), διότι k = 1, ak = α1 ( Σ α,)-1 και 
k = l 
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κ κ 
e. = yK, καί εις την οποίαν ισχύει ό περιορισμός Σ ak = Σ ctj · 

k = l k=l 

κ 
( Σ «j)'1 = 1. "Εκ τών ανωτέρω επομένως παρατηροϋμεν, οτι μεταξύ των 

k - l 

οριακών ποσοστών συμμετοχής αϊ , ak και aj ισχύει ή σχέσις 

de. ôe, 
(3.34) a, = ^ · ~ = ai ak (i = l,...,n • k = Ι,.,.,Κ ' 1 = ,...,nK), 

κ κ 
διότι aj = Σ ak καί ak = a, ( Σ α^"1 . 

k = l k = l 

Έκτιμώντες κεχωρισμένως τα συστήματα (3.27) καί (3.28) εύρίσκομεν 

τάς ελαστικότητας εισοδήματος εκάστου e; (ος προς το yn καί έκαστου ek ως 

προς το yK αντιστοίχως. 'Εάν θέλωμεν όμως νά εΰρωμεν τάς ελαστικότητας 

εισοδήματος εκάστου e1 ώς προς το yn, χρησιμοποιοϋμεν τήν σχέσιν 

(3.35) η == - = η. η. 

(i = l5...,n'k = l,...,Kl = l,...,nK), 

ή οποία προέρχεται εκ της (3.34). Ή ευρεσις των σταυροειδών έλαστικο-
τήτων τιμών (κατά Cournot ή κατά Slutsky) μεταξύ δύο οιωνδήποτε υποκα
τηγοριών — καί ουχί μεταξύ δύο υποκατηγοριών της αυτής κατηγορίας, ώς 
εύρίσκομεν εκ του συστήματος (3.28) —, γίνεται δια της χρησιμοποιήσεως 
της σχέσεως 

(3.36) ηη1 = ηΠ · γ\α · ηγ1 (m,l = 1,...,ηΚ), 

διότι 7]ml = (dqjdp}) (ρ,/qj - (ßqjqj (ς,/dq,) (ôq,/ôPl) (ρ,/q,) = [(dqjdpj 

(Pi/qi)] [ ( ^ m W W O ] [ W f y , ) WPi)]" 1 = % · nm · V> ο π ο υ α ί πλα
στικότητες εισοδήματος ηΠ1 καί η, δίδονται εκ τής σχέσεως (3.35). Παρα
τηρουμεν επομένως εκ τών ανωτέρω σχέσεων (3.35) καί (3.36), οτι δυνάμεθα 
να ευρωμεν τάς ελαστικότητας εισοδήματος καί τιμών τάς αντιστοιχούσας 
εις το σύστημα (3.29) άνευ ανάγκης υπολογισμού τούτου. 
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3. Στοχαστικός Προσδιορισμός τού Υποδείγματος 

Δια τον ύπολογισμόν ενός συστήματος εξισώσεων καθίσταται απαραί
τητος ό στοχαστικός προσδιορισμός αυτού. Το πρόβλημα της ταυτοποι-
ήσεως (identification) αφ' ενός και της συσχετίσεως (simultaneity) άφ' έτε
ρου των εξισώσεων ενός συστήματος είναι προφανές. 

Δια τον στοχαστικόν προσδιορισμον του παρόντος υποδείγματος τί
θεται τό ερώτημα, αν και αί παρατηρούμενοι σχέσεις μεταξύ ζητουμένων 
ποσοτήτων άφ' ενός και τιμών και εισοδήματος ή συνόλου δαπανών άφ' 
ετέρου δύνανται να ερμηνευθούν ως εξισώσεις ζητήσεως. Ή άπάντησις εις 
το ερώτημα τούτο καθίσταται εύκολος, εάν έρμηνεύσωμεν έκάστην έξίσω-
σιν ζητήσεως ώς μίαν παλινδρόμησιν πληθυσμού (conditional expectation 
function), οπότε αυτομάτως έχομεν μίαν «κλασικήν» τυχαίαν άπόκλισιν 
(classical disturbance), ή οποία επιτρέπει τήν χρησιμοποίηση; της μεθόδου 
τών ελαχίστων τετραγώνων προς ύπολογισμόν τών παραμέτρων. Δυστυχώς 
όμως ο υπολογισμός δεν είναι όσον φαίνεται εύκολος, διότι εις τά πλήρη 
συστήματα εχομεν μίαν εξ ορισμού συσχέτισιν τών τυχαίων αποκλίσεων 
τών διαφόροίν εξισώσεων. Έν άλλο πρόβλημα είναι ή έτεροσκεδαστικότης 
(heteroskedasticity) τών τυχαίων αποκλίσεων, ύπό τήν εννοιαν οτι αί δια
κυμάνσεις αυτών εις μερικάς κατηγορίας ζητουμένων αγαθών είναι μεγαλύ-
τεραι παρ' όσον εις τάς λοιπάς. 

Δια τόν στοχαστικόν προσδιορισμον τοΰ Γραμμικού Συστήματος εξι
σώσεων ζητήσεως θεωροΰμεν, οτι εκάστη τών εξισώσεων (3.11) είναι ή συμ
βατική μέση τιμή (conditional expectation) της ei? δοθέντων τών y και Ρρ··.,ρη. 
Επομένως, εάν Sj (t) είναι ή τυχαία άπόκλισις εις τήν i έξίσωσιν και εις 
χρόνον t (i=l,...,n' t=l,...,.T), ύποθέτομεν οτι 

Εε; (t) = 0 ανεξαρτήτως τών y (t), pj (t),...,pn (t). 

Τό σύστημα (3.11) επομένως ύπό τήν στοχαστικήν αυτού μορφή ν γίνεται 

(3.37) φ = Ύι P l (t) +·α, [ y (t) - Σ Pj (t) y,] + ^ (t) 

(i = l,...,n-t =1,...,T). 

Ai n εξισώσεις τοΰ συστήματος (3.37) αποτελούν υπόδειγμα συσχετιζόμε
νων εξισώσεων. Τό κριτή pio ν, τό όποιον χρησιμοποιείται δια τον ύπολο-
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γισμον του υποδείγματος τούτου, είναι ή ευρεσις εκτιμήσεων τών παραμέ

τρων at και γ. (i=l,...,n), τοιούτων, ώστε να ελαχιστοποιούν το άθροισμα 

τών τετραγώνων του γενικού συνόλου τών αποκλίσεων, ήτοι δι5 αθροίσεως 

ώς προς i και ως προς t. 

'Εάν όρίσωμεν ai,...,an και Ci,-..,cn τάς εκτιμήσεις τών παραμέτρων 

αι,...,αη και γι,...,γη αντιστοίχως και Vj (t) το ύπόλοιπον της i έξισώσεως 

εις χρόνον t, τότε αί εξισώσεις (3.37) γίνονται 

. (3.38) β | (t) = Cj P i (t) + a, [y (t) - Σ ρ,· (t) cj + v, (t) 

(i-l,...,n· t=l,...,T). 

Το κριτή piov, επομένως, το όποιον χρησιμοποιείται, είναι ή ευρεσις τών 
εκτιμήσεων aj και Ci , αί όποΐαι ελαχιστοποιούν τήν συνάρτησιν 

Σ Σ vf (t) Κ 
t = l i = l 

Σχετικώς προς τάς τυχαίας αποκλίσεις τών διαφόρων εξισώσεων είναι 
λογικόν να ύποθέσωμεν, οτι παρουσιάζεται το φαινόμενον τής έτεροσκεδα-
στικότητος, εφ' όσον ή ποσοστιαία συμμετοχή έκαστης κατηγορίας ζητου
μένων αγαθών εις το σύνολον αυτών διαφέρει. Τοΰτο σημαίνει, οτι τα δια
γώνια στοιχεία της μήτρας τών διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων τών απο
κλίσεων εις τον αυτόν χρόνον δέν είναι όλα ϊσα μεταξύ των. Έάν δηλαδή 
ύποθέσωμεν οτι 

ε'(ΐ) = [εΧ(ί) . . . en(t)] (t = U,T) 

1. Τό κριτήριον τοοτο έχει χρησιμοποιηθώ και εις άλλας εργασίας. Βλέπε έπί πα
ραδείγματι : Stone, R., «Models for Demand Projections», σελ. 271-290 είς CR. RAO, 
Editor, Essays on Econometrics and Planning, Oxford : Pergamon, 1965. Stone, R., 
Brown, Α., and Rowe, D.A., «Demand Analysis and Projection for Britain 1960-1970 : 
A Study in Method», σελ. 200-225 είς J. Sandee, Editor, Europe's Future Consum
ption, Amsterdam : North Holland, 1964. Gamaletsos Theodore, «International Compa
rison of Consumer Expenditure Patterns : An Econometric Analysisn, Doctoral Dis
sertation, University of Wisconsin, 1970. Goldberger, A.S. and Gamaletsos, Th., «A 
Cross-Country Comparison of Consumer Expenditure Patterns», European Economic 
Review, "Ανοιξις 1970, σελ. 357-400. Των ίδίων, «Utility Functions and Demand Func
tions», European Congress of the Econometric Society, Amsterdam, Σεπτέμβριος 1968. 



60 

είναι το διάνυσμα των τυχαίων αποκλίσεων εις χρόνον t, τότε τα διαγώνια 
στοιχεία της μήτρας 

Εε(ί)ε'(ί)= Σ (t = l,..,T) 

δεν είναι ϊσα μεταξύ των. 

'Επίσης ύποθέτομεν, οτι υπάρχει συσχέτισις μεταξύ τών n τυχαίων 
αποκλίσεων, διότι εκ της (3.37), άθροίζοντες ως προς i, εχομεν 

(3.39) Σ ei (t) = Σ γ, Ρ, (t) + [y(t) - Σ ρ fi) Yj] Σ α. + Σ ε. (t), 
i=l i = l j=l i=--l i = l 

n 

και εφ' όσον Σ α,· = 1 (εκ της έξισώσεως του «εισοδήματος))), έπεται οτι 

n 

Σ ε{ (t) = 0. "Αρα τα στοιχεία του διανύσματος ε (t) είναι γραμμικώς έξηρ-

τημένα (ύπό τήν εννοιαν της γραμμικής άλγεβρας), ήτοι ι'ε (t) = 0, όπου 
ι'= (1 ... 1) τό «άθροιστικον» διάνυσμα. Έκ τών ανωτέρω υποθέσεων συμ
περαίνεται, οτι ή μήτρα τών διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων τών αποκλί
σεων είναι της μορφής 

Εε(1)ε'(1) Εε(1)ε'(Τ) 

(3.40) Ε(εε') Εε (t) ε' (t) 

Εε(Τ)ε'(1) Εε(Τ)ε'(Τ) 
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Σ1 . . . Ο 

Ο Σ1 Ο 

Σ τ 

και δπου Et(t = 1,...,Τ) ή γενικώς Σ είναι μία μή αρνητική και μή ομα
λή (singular) μήτρα, διότι ι' Σι = Ο1. Επομένως αί εκτιμήσεις του Aitken 
είναι αί άρισται εν προκείμενα), εφ* όσον το γενικόν κριτήριον των ελαχί
στων τετραγώνων εφαρμόζεται λαμβανομένων ύπ' όψιν των περιορισμών, 
οί όποιοι υπάρχουν ώς προς τάς εκτιμήσεις των παραμέτρων. 

'Επειδή ή μήτρα Σ είναι άγνωστος, φαίνεται οτι ή μέθοδος εκτιμήσεως 
του Zellner2, έπί τή βάσει της οποίας εύρίσκομεν μίαν έκτίμησιν ταύτης 
εκ των στατιστικών στοιχείων, είναι ή μάλλον ενδεδειγμένη. Βεβαίως £χομεν 
έν προκειμένω το πρόβλημα τής μή όμαλότητος της μήτρας Σ, άλλα τοϋτο 
δύναται να αντιμετωπισθώ δια της (αυθαιρέτου) παραλείψεως μιας εκ τών 
εξισώσεων τοο συστήματος3. 'Εάν δε ύποθέσωμεν, έπί πλέον τών ανωτέρω, 
οτι αί τυχαΐαι αποκλίσεις κατανέμονται κανονικώς, τότε δυνάμεθα να έκτι-
μήσωμεν τάς παραμέτρους του συστήματος δια της μεθόδου της μεγίστης 
πιθανότητος. Ό Parks4 έχει χρησιμοποιήσει τήν μέθοδον ταύτην προς 

1. Επειδή ι'ε (t) = 0, Επεται δτι ι' Σι - Ε [ι'ε (t) ε' (t) ι] — Ε [ι'ε (t)]2 = 0. 
2. Zellner, Α., «An Efficient Method of Estimating seemingly Unrelated Regressions 

and Tests for Aggregation Bias», Journal of the American Statistical Association, τόμ. 
57, 'Ιούνιος 1962, σελ. 348-368. 

3. ΕΙς τήν περίπτωσιν ταύτην δέον νά ë/ωμεν ύπ' δψει, οτι αί εκτιμήσεις πιθανόν να 
έξαρτώνται^έκ τής έξισώσεως, τήν οποίαν παραλείπομεν. Επομένως ή μέθοδος αΰτη 
δέν είναι ή πλέον ενδεδειγμένη. 

4. Parks, R.W., «Systems of Demand Equations: An Empirical Comparison of Alter
native Functional Forms», Econometrica, τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 629-650. 
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ύπολογισμον του ανωτέρω υποδείγματος. Επίσης ό Barten1 εις εν υπό
δειγμα, το όποιον ομοιάζει προς το Γραμμικόν υπόδειγμα τοϋ Stone, έχει 
χρησιμοποιήσει την μέθοδον ταύτην. Είς αλλάς εργασίας οί Theil2 και 
Barten3 χρησιμοποιούν εξωγενείς πληροφορίας δια την έκτίμησιν της 
μήτρας Σ. Σχετικώς δε προς τον υπολογισμόν τοϋ υποδείγματος του Stone 
οί Pollak και Wales4 αναπτύσσουν αρκούντως ενδιαφέρουσας μεθόδους 
εκτιμήσεως. 

Εις πρόσφατον έργασίαν του ό Wales5 υπολογίζει το Γραμμικόν Σύστη
μα (ώς και τό Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα) δια της μεθόδου της μεγίστης 
πιθανότητος, χρησιμοποιών προς άπλούστευσιν, αντί της γνωστής συναρ
τήσεως πιθανότητος (likelihood function), μίαν «συγκεντρωμένην» συνάρ-
τησιν πιθανότητος (concentrated likelihood function). Κατ' αυτόν τον τρό
πον αποφεύγει τήν ευρεσιν της αντιστρόφου της μήτρας τών διακυμάνσεων-
συνδιακυμάνσεων. Εις τήν έργασίαν ταύτην ό Wales προτείνει τήν χρησι-
μοποΐησιν των ανωτέρω συστημάτων υπό μίαν δυναμικήν μορφήν, ήτοι 
τήν μετατροπήν τών γι παραμέτρων είς συναρτήσεις έξηρτημένας εκ της 
ζητούμενης ποσότητος του αντιστοίχου άγαθοϋ της προηγουμένης χρονικής 
περιόδου. Τούτο όμως προϋποθέτει, οτι ή μήτρα των διακυμάνσεων-συνδια-
κυμάνσεων τών υπολοίπων είναι διαχρονικώς σταθερά, διότι, έάν υποθέ-
σωμεν οτι αί αύτοσυνδιακυμάνσεις (autocovariances) τών υπολοίπων είναι 
διάφοροι του μηδενός, τότε αί εκτιμήσεις, τάς οποίας ούτος ευρίσκει, και 
έπί τών οποίων βασίζονται τα συμπεράσματα του, είναι ασυνεπείς (incon
sistent). 

Έχοντες υπ' οψει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τών ανωτέρω 
μεθόδων έχρησιμοποιήσαμεν εις τήν παροΟσαν έργασίαν τό κριτήριον της 
απλής μεθόδου τών ελαχίστων τετραγώνων. Τοϋτο έχει ώς συνέπειαν τήν 
μείωσιν της δραστικότητος (efficiency) τών εκτιμήσεων, αί όποΐαι είναι 

1. Barten, Α.Ρ., «Maximum Likelihood Estimation of a Complete System of Demand 
Equations», European Economic Review, τόμ. 1, Φθινόπωρον 1966, σελ. 7-73. 

2. Theil, Η., Economics and Information Theory, Amsterdam: North Holland, 1967, 
σελ. 237-241. 

3. Barten, A.P., «Estimating Demand Equations», Econometrica, τόμ. 36, 'Απρίλιος 
1968, σελ. 213-252. 

4. Pollak, P.A., and Wales, T.J., «Estimation of the Linear Expenditure System», 
Econometrica, τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 611-628. 

5. Wales, T.J., «A Generalized Linear Expenditure Model of the Demand for non-
Durable Goods in Canada», The Canadian Journal of Economics, τόμ. IV, άρ. 4, Νοέμ
βριος 1971, σελ. 471-484. 
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άσυμπτωτικώς αμερόληπτοι, άλλα λαμβάνονται υπ' όψιν αί υποθέσεις της 
έτεροσκεδαστικότητος και αύτοσυσχετίσεως των τυχαίων αποκλίσεων κατά 
την έκτίμησιν της μήτρας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των συντελε
στών του υποδείγματος. "Αν και ή μέθοδος υπολογισμού τοϋ υποδείγμα
τος τούτου αναπτύσσεται διεξοδικώς εις άλλη ν εργασίαν τοϋ γράφοντος1 ·2, 
κρίνεται σκόπιμον, προς διευκόλυνσιν του άναγνώστου, όπως άναπτυχθή* 
έν συντομία και εν προκειμένω. 

Δια τήν έκτίμησιν τοϋ υποδείγματος τοϋ Stone έχρησιμοποιήθη το πρό
γραμμα δι' ηλεκτρονικούς ύπολογιστάς τών Gauss-Newton3, το όποιον 
υπολογίζει μή γραμμικός συναρτήσεις4. Δοθείσης μιας συναρτήσεως, έστω 
y = f (χ 1,...,χκ 'θ Ι,...,θρ)+ν, οπού y,Xi,...,xK τα στατιστικά στοιχεία, καί 
θ^.,.,θρ αί υπό έκτίμησιν παράμετροι, το πρόγραμμα τοΰτο ευρίσκει το ελά
χιστον της συναρτήσεως 

s2 = ( Τ - ρ ) - 1 Σ [y (t) -f(X l(t),...,xK(t)· θ 1 ν . .,θ ρ] 2

5 

t=i 

ήτοι εφαρμόζεται το κριτήριον της μεθόδου τών ελαχίστων τετραγώνων. 
Δι' αυθαιρέτους άρχικάς τιμάς τών παραμέτρων το πρόγραμμα ευρίσκει μίαν 
τιμήν δια το ανωτέρω άθροισμα τών τετραγώνων τών αποκλίσεων. Έν 
συνεχεία επιλέγει έτέραν τιμήν δια μίαν παράμετρον ή και δια το σύνο
λον αυτών κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να έπιτυγχάνη μικροτέραν τιμήν 
δια τήν ανωτέρω συνάρτησιν. Ή διαδικασία αύτη επαναλαμβάνεται, μέ
χρις ότου έπιτευχθη το ελάχιστον τοϋ s2. Εύρίσκοντες δέ τό ελάχιστον 
εχομεν καί τάς εκτιμήσεις τών παραμέτρων αντιστοίχως, ώς επίσης καί 
τα τυπικά σφάλματα αυτών. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης μέγιστον 
καί ελάχιστον δι' έκάστην παράμετρον. Κατά τον ύπολογισμόν όμως τοϋ 
παρόντος υποδείγματος δεν έχρησιμοποιήθησαν περιορισμοί εϊς τάς έκτι-

1. Gamaletsos Theodore, International Comparison of Consumer Expenditure Pat
terns : An Econometric Analysis, Doctoral Dissertation, University of Wisconsin, 1970, 
σελ. 36-41. 

2. Σημειωτέον, δτι ή μέθοδος αΰτη οπολογισμοϋ τοϋ υποδείγματος τοϋ Stone έγένε-
το δια πρώτην φοράν είς τήν ανωτέρω εργασίαν. 

3. Gauss-Newton non-Linear Least Squares Program BMD X 85, Social Science 
Data and Program Library Service University of Wisconsin, 1967. 

4. Μή γραμμικός έννοοΰμεν, βεβαίως, ώς προς τάς παραμέτρους καί ουχί ώς προς 
τάς μεταβλητός. 
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μήσεις των παραμέτρων, διότι εις έκ των αντικειμενικών σκοπών τής πα
ρούσης εργασίας είναι ή άξιολόγησις τών χρησιμοποιουμένων υποδειγμά
των εις τον τομέα τής ζητήσεως καταναλωτικών αγαθών. Ή επιβολή επιθυ
μητών περιορισμών εις τάς παραμέτρους, π.χ. αί aj va είναι θετικαί, θα εΐχεν 
ώς αποτέλεσμα τήν παραποίησιν τών αποτελεσμάτων. Το κριτήριον τής 
συγκλίσεως (convergence criterion) δια τήν συνάρτησιν s2 είναι 0,0001, 
θεωρούμενον ώς ίκανοποιητικόν1. 

Το πρόγραμμα τούτο υπολογίζει το ελάχιστον τών τετραγώνων τών 
υπολοίπων μιας μόνον μή γραμμικής συναρτήσεως. Τό υπόδειγμα όμως του 
Stone είναι σύστημα έκ n εξισώσεων, του οποίου ζητείται τό ελάχιστον τών 
τετραγώνων τών αποκλίσεων. Προς τον σκοπόν τούτον μετατρέπομεν τό 
σύστημα (3.38) είς μίαν μόνον (μή γραμμικήν) εξίσωσιν δια τής χρησιμο
ποιήσεως τών κάτωθι «τεχνητών» μεταβλητών (constructed variables) : 

ei Ο) 

ei(T) 

e2 (1) 

e2 (T), 

e.0D 

en(T) 

y = 

y d ) 

y(T) 

yd) 

y(T) 

y d ) 

y(T) 

,Pi = 

P i d ) 

p'i(T) 

P i d ) 

Pi CO 

Pi 0) 

PI en 

,...,Pn = 

Pnd) 

P > ) 
Pnd) 

P. CD 

P.0) 

Pa CO 

, z 1 = = 

1 

1 
0 

0 

- 1 

- 1 

1. Τοϋτο δύναται να μετατραπη αναλόγως τής περιπτώσεως. Γενικώς έπιτυγχάνομεν 
ταχυτάτην σύγκλισιν, αλλ' ώς συμβαίνει είς τας περιπτώσεις ταύτας ουδεμία έγγύησις 
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0 

0 

1 

1 

0 

0 

—1 

—1 

' · · · ' Z n - 1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

- 1 

—1 

> Z n = 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

, v = 

ViCO 

Vx(T) 

v2 (1) 

v 2 (T) 

v„(D 

V n ( T ) 

Έκαστον των ανωτέρω διανυσμάτων είναι διαστάσεων ηΤΧΐ, όπου Τ ô 
αριθμός των παρατηρήσεων και n ό αριθμός τών διαφόρων κατηγοριών 
ζητουμένων αγαθών. Επομένως το σύστημα (3.38) δια της χρησιμοποιήσεως 
των ανωτέρω «τεχνητών)) μεταβλητών γίνεται συνάρτησις τής μορφής 

(3.41) e(k) = y(k)[zn(k) + I 1 z j ( k ) a.] + Pi (k)[z t (k) - Σ z,(k)ajcx 

i-i i-i 

+ p 2 ( k ) [ z 2 ( k ) - i : 1 z j ( k ) a j ] c 2 + . . . 
j - l 

+ P n (k) [ - ï Zj (k) a. ] c n + ν (k) (k - l,...,nT) 

υπάρχει, δτι το ελάχιστον, το όποιον ευρέθη δι* ëv σύνολον τιμών τών παραμέτρων, είναι 
το άριστον (global). 
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ή 

(3.42) e (k) = [ "Σ ZJ (k) a, ] [ y (k) - Σ Pi (k) e·] + y (k) zn (k) + 
j = i j = i 

"Σ Ζ. (k) p. (k) c. + v(k) (k = 1,..., nT). 

Προς ύπολογισμον της μη γραμμικής συναρτήσεως (3.42) απαιτούνται 
αί μερικαί παράγωγοι ταύτης ώς προς τάς παραμέτρους της, αι όποϊαι είναι 
τής μορφής 

D,(k)' = 3e(k)/ôa, = Zl(k)x2(k), 

D2(k) = 5e(k)/5a2 = z2(k)x2(k), 

Dn_! (k) = 5e (k) / 5an_, = zn_, (k) x2(k), 

Dn (k) = 5e (k) / 5Cl = P l (k) [ Zl(k) - Xl (k)], 

Dn+l (k) = 5e(k) / 5c2 = p2(k) [z2(k) - x, (k) ], 

D2n-2 00 = ^e (k) / 5 V l = pn_, (k) [ V l (k) - Xl (k) ], 

D2n_, (k) = 5e (k) / 5cn = - pn(k) xj(k), 

δπου 

xi(k)=n£ z(k)a j 
j - i 

καί 

x2(k) = y (k) - Ìp j (k )c . · . 
j = l 

Το κριτήριον, το οποίον χρησιμοποιείται προς έκτίμησιν της έξισώσεως 
(3.42), είναι το αυτό προς εκείνο, το όποιον χρησιμοποιείται προς έκτί-

ηΤ Τ η 

μησιν του συστήματος (3.38), διότι Σ ν2 (k) = Σ Σ ν? (t). 
k - l t - l i = l 
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Το χρησίμοποιηθέν πρόγραμμα υπολογίζει τάς εκτιμήσεις 

(3.43) b = (D'D)-1 D'e 

των παραμέτρων αι,...,αη, γι,...,γη και τάς εκτιμήσεις των διακυμάνσεων 

αυτών 

(3.44) 

όπου 

Sb = s2(D'D)-\ 

nT 

(3.45) s2 = [ ηΤ — (2η — 1) ]-χ Σ ν2 (k). 
k = l 

Ai εκτιμήσεις (3.43) και (3.44) είναι ai «κλασικαί». Επειδή δε υπετέθη, ότι 
εις το παρόν υπόδειγμα εχομεν το φαινόμενον της έτεροσκεδαστικότητος 
και της συσχετίσεως των τυχαίων αποκλίσεων, τό «Γενικόν Γραμμικόν Υ
πόδειγμα» (Generalized Linear Regression Model) Ισχύει έν προκειμένφ 
και επομένως ή (3.44) γίνεται 

(3.46) Sb = (D'D)"1 D' Ω D (D'D)"1, 

οπού Ω — ΙΤ® Σ, Ι τ είναι ή ΤΧΤ διαστάσεων μοναδιαία μήτρα, και 

Σ = Τ -1 

Σ,ν?(ί) 

I tvn(t)V l(t) 

I tvi(t)vn(t) 

I tvn

2(t) 

είναι μία n X n συμμετρική μήτρα των ροπών τών υπολοίπων 1. 
Ώς προς τήν έκτίμησιν (3.43) δεν προβαίνομεν εις διόρθωσιν, διότι άφ' ενός 
μεν ή αντιστροφή τής μήτρας Ω είναι αδύνατος, άφ' έτερου δε αί έπιτυγχα-
νόμεναι διορθώσεις είναι ασήμαντοι. 

1. Βλέπε Θεοδώρου Γκαμαλέτσου, Οικονομετρία, 'Αθήναι 1973, σελ. 188-191. 
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4. Εκτιμήσεις 

Ai εκτιμήσεις των παραμέτρων του Γραμμικού Συστήματος δίδονται 

εις τον Πίνακα 3.1. Παρατηρουμεν, οτι δλαι αί εκτιμήσεις των παραμέτρων 

ai είναι θετικαί και μικρότεραι της μονάδος, ενώ δύο μόνον εξ αυτών δεν 

είναι σημαντικός διάφοροι του μηδενός. Αί μη σημαντικός διάφοροι του 

μηδενός εκτιμήσεις ευρέθησαν εις τάς κατηγορίας της ιδιωτικής καταναλώ

σεως εξ «'Ορυχείων» και «Επικοινωνιών», τών οποίων όμως τα μέσα πο

σοστά συμμετοχής εις τό σύνολον τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεοκ: 

είναι περίπου 0,005% και 0,40% αντιστοίχως. Έκ τών εκτιμήσεων τών ελα

χίστων ποσοστών συμμετοχής γϊ παρατηρουμεν, οτι δύο μόνον έξ αυτών 

δέν είναι σημαντικώς διάφοροι του μηδενός. Σημειωτέον οτι, ενώ τα οριακά 

ποσοστά συμμετοχής είναι συγκρίσιμα μεταξύ των, τά ελάχιστα ποσοστά 

συμμετοχής δέν είναι δυνατόν να συγκριθούν μεταξύ των, ώς επηρεαζόμενα 

έκ τών μονάδων μετρήσεως τών διαφόρων κατηγοριών ιδιωτικής κατανα

λώσεως. 

Εις τον αυτόν πίνακα δίδονται αί έλαστικότητες εισοδήματος, ώς αύται 

ύπελογίσθησαν εις τό μέσον τοϋ χρησιμοποιηθέντος δείγματος (ήτοι εις τό 

ΠΙΝΑΞ 3.1 

Εκτιμήσεις τών Παραμέτρων-Έλαστικότητες Εισοδήματος (Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 
2. 'Ορυχεία 
3. Μεταποίησις 
4. Κατασκευαί 
5. Ηλεκτρισμός 

6. Μεταφοραί 
7. 'Επικοί νωνίαι 

8. Κατοικίαι 
9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

ai 

0,12637 
0,00005 
0,31475 
0,00180 
0,03040 

0,05714 
0,00921 

0,11343 
0,34685 

Yi 

12,482 
0,008 

37,312 
0,291 
1,455 
7,112 
0,538 

12,405 
29,062 

ίί 

0,979 
0,685 
0,845 
0,619 
2,175 

0,801 
1,708 

0,915 
1,235 

m(T) 

0,973 
0,801 
0,856 
0,659 
2,056 

0,821 
2,038 

0,937 
1,197 

η] == Μέση Έλαστικότης Εισοδήματος. 

ηΐ (Τ) = Έλαστικότης Είσοδήματος Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 
Αί ύπογραμμισθεΐσαι εκτιμήσεις είναι μικρότεραι, κατ' απόλυτον τιμήν, του διπλα

σίου τών αντιστοίχων τυπικών σφαλμάτων αυτών. 
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σημείον y, ρΐ5...,ρ9) και εις το τέλος της ύπό έξέτασιν χρονικής περιόδου· 
Έξ αυτών παρατηρείται, οτι ολαι είναι θετικαί, εφ' όσον ολα τα οριακά 
ποσοστά συμμέτοχης είναι θετικά. Έπί πλέον ολαι είναι μικρότεραι της 
μονάδος εκτός εκείνων, αί όποιαι αντιστοιχούν εις τάς κατηγορίας «Ηλε
κτρισμός», «Έπικοινωνίαι» και «Λοιπαί Ύπηρεσίαι». Αί έλαστικότητες 
εισοδήματος παρουσιάζουν αΰξησιν προς το τέλος της υπό έξέτασιν χρο
νικής περιόδου έκτος εκείνων, αί όποΐαι αντιστοιχούν είς τάς κατηγορίας 
«Γεωργία», «Ηλεκτρισμός» και «Λοιπαί Ύπηρεσίαι», οπού παρατηρείται 
μικρά μείωσις αυτών. 

Αί εκτιμήσεις τών αυτών παραμέτρων και έλαστικοτήτων εισοδήματος 
δι' έκάστην ύποκατηγορίαν καταναλωτικών δαπανών δίδονται είς τον Πίνα
κα 3.2. Έξ αυτών παρατηρείται, οτι ολαι αί εκτιμήσεις τών οριακών ποσο
στών συμμετοχής είναι θετικαί και μικρότεραι τής μονάδος, ενώ μία μόνον 
έξ αυτών είναι μή σημαντικώς διάφορος του μηδενός. Σχετικώς προς τα 
ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής παρατηρουμεν, οτι εκ τών 24 εκτιμήσεων 
14 δέν είναι σημαντικώς διάφοροι του μηδενός. Τούτο προφανώς σημαίνει, 
οτι ή ερμηνεία τών παραμέτρων αυτών δέν είναι ή αύτη προς την άποδιδο-
μένην εις την κλασικήν θεωρίαν ζητήσεως του καταναλωτού. Ώς προς τάς 
ελαστικότητας εισοδήματος εντός εκάστης κατηγορίας καταναλωτικών δα
πανών παρατηρουμεν, οτι αί πλεΐσται έξ αυτών ευρίσκονται πλησίον τής 
μονάδος. Μεταξύ δέ τών έλαστικοτήτων αυτών, ώς ύπελογίσθησαν είς το 
μέσον και το τέλος τής υπό έξέτασιν χρονικής περιόδου, βλέπομεν οτι αυ
ξανομένου του εισοδήματος (εν προκειμένω του συνόλου τών καταναλωτικών 
δαπανών) αί μεν έλαστικότητες, αί όποιαι εϊναι μικρότεραι τής μονάδος, 
αυξάνουν, ένω έκεΐναι, αί όποιαι είναι μεγαλύτεραι τής μονάδος, μειοϋνται, 
συμφώνως προς το θεωρητικόν υπόδειγμα. 

Αί εκτιμήσεις του Πίνακος 3.2 δίδουν τα οριακά ποσοστά συμμετοχής 
και τάς ελαστικότητας εισοδήματος εκάστης υποκατηγορίας ώς προς το 
σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών έκαστης κυρίας κατηγορίας και ουχί 
ώς προς το γενικόν σύνολον τών δαπανών. Επειδή δμως ενδιαφέρει έν προ
κειμένω ή ευρεσις τών εκτιμήσεων τών α. και η; ώς προς το γενικόν σύνο
λον τών καταναλωτικών δαπανών, παραθέτομεν είς τον Πίνακα 3.3 τάς εκτι
μήσεις ταύτας. Έκ τών έλαστικοτήτων εισοδήματος παρατηρουμεν, ότι ολαι 
αί μικρότεραι τής μονάδος αυξάνουν, ένω ολαι αί μεγαλύτεραι τής μονάδος 
μειοϋνται, αυξανομένου του συνόλου τών καταναλωτικών δαπανών, με μόνην 
κυρίως έξαίρεσιν τάς ελαστικότητας, αί όποιαι αντιστοιχούν είς τάς ύπο-
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ΠΙΝΑΞ 3.2 

Εκτιμήσεις των Παραμέτρων - Έλαστικότης Εισοδήματος (Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέ ρμανσις-Φωτισμος 

Oi 

0,97802 

0,02198 

Yi 

18,635 

0,849 

Πι 

1,030 

0,435 

m(T) 

1,018 

0,554 

3. Μεταποίηοις 

α; Yi η« Hid) 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,55150 

0,34140 

0,05601 

0,00304 

0,04805 

— 6,645 

— 10,062 

— 0,433 

1,483 

—1,209 

0,909 

1,412 

0,798 

0,073 

1,230 

0,920 

1,343 

0,810 

0,085 

1,172 

5. 'Ηλεκτρισμός 

Yi rii Hi(T) 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

0,15716 
0,84284 

0,375 
1,532 

0,716 
1,079 

0,711 
1,081 

6. Μεταφοραι 

Ά\ Tli(T) 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

6.3. "Επιπλα-Σκεύη 

6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,39722 

0,19964 

0,03088 

0,02642 

0,34584 

0,597 

- 0,429 

0,009 

0,071 

0,189 

0,830 

1,420 

0,981 

0,745 

1,102 

0,843 

1,361 

0,984 

0,782 

1,091 
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ΠΙΝΑΞ 3.2 (συνέχεια) 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

* 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

αϊ 

0,51053 

0,16451 

0,03566 

0,03145 

0,25785 

Yi 

— 0,113 

— 0,048 

—0,009 

—0,004 

—0,028 

Hi 

1,068 

1,175 

1,076 

0,850 

0,828 

îiiCT) 

1,059 

1,137 

1,040 

0,861 

0,853 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

aj 

0,18030 

0,10029 

0,01850 

0,10627 

0,59464 

Yi 

5,959 

1,559 

0,390 

1,757 

11,339 

η· 

0,672 

1,268 

1,042 

1,192 

1,090 

Πχ(Τ) 

0,692 

1,215 

1,051 

1,176 

1,083 

η; = Μέση Έλαστικότης Εισοδήματος. 

ΊΤϊ(Χ) = Έλαστικότης Εισοδήματος Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

Αϊ ύπογραμμισθεΐσαι εκτιμήσεις είναι μικρότεροι, κατ' απόλυτον τιμήν, τοΰ διπλα
σίου των αντιστοίχων τυπικών σφαλμάτων αύτων. 

κατηγορίας 7.1 εως 7.5. Τοϋτο οφείλεται εις το γεγονός, ότι ή έλαστικότης 
εισοδήματος τής κατηγορίας «Έπικοινωνίαι)) (βλέπε Πίνακα 3.1) αυξάνει 
αντί να μειοΰται διαχρονικώς. Ή έκτίμησις όμως αυτή δεν πρέπει να λαμβά
νεται υπ' όψιν, διότι βασίζεται εις έκτίμησιν της παραμέτρου aj5 ή οποία 
δεν είναι σημαντικός διάφορος τοϋ μηδενός. 
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ΠΙΝΑΞ 3.3 

'Εκτιμήσεις τών Παραμέτρων-Έλαστικότητες Εισοδήματος 

(Γραμμικον Σύστημα) 

1. 

2. 

3. 

Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
3.2. Ιματισμός-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

« i 1 

0,12359 
0,00278 

0,00005 

0,17358 
0,10746 
0,01763 
0,00096 
0,01512 

1,008 
0,425 

0,685 

0,767 
1,193 
0,673 
0,061 
1,038 

îli(T)3 

0,991 
0,538 

0,801 

0,787 
1,149 
0,692 
0,073 
1,003 

4. ΚατασκευαΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. Μεταφοραϊ 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,00180 0,619 0,659 

0,00478 
0,02561 

0,02370 
0,01141 
0,00176 
0,00151 
0,01976 

0,00170 
0,00152 
0,00033 
0,00029 
0,00237 

1,557 
2,347 

0,664 
1,137 
0,785 
0,597 
0,883 

1,822 
2,005 
1,836 
1,452 
1,413 

1,462 
2,223 

0,692 
1,117 
0,808 
0,642 
0,895 

2,156 
2,315 
2,120 
1,755 
1,738 
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8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

9. Λοιπαι Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαι Δαπάναι 

ai1 

0,11343 

0,06254 

0,03479 
0,00642 
0,03686 
0,20626 

~"2 

0,945 

0,830 

1,566 
1,287 
1,471 
1,345 

Πί(Τ)3 

0,937 

0,828 

1,453 
1,258 
1,406 
1,296 

1. aj = aj (τομέως)· aj (κλάδου), οπού α; (τομέως) = Όριακον Ποσοστον Συμμε
τοχής του i τομέως εις τό σύνολον (έκ τοΰ Πίνακος 3.1) και aj (κλάδου) = Όριακον 
Ποσοστον Συμμετοχής του j κλάδου εις το σύνολον τοϋ τομέως (έκ του Πίνακος 3.2). 

2,3. η; = η; (τομέως)· r|j (κλάδου), οπού η; (τομέως) = Έλαστικότης Εισοδήματος 
τοϋ i τομέως εις το σύνολον (έκ του Πίνακος 3.1), και η^ (κλάδου) = Έλαστικότης Εισο
δήματος τοϋ j κλάδου είς το σύνολον του τομέως (έκ τοϋ Πίνακος 3.2). 

Το Γραμμικον Σύστημα χρησιμοποιείται εις την παρουσαν έργασίαν 
ώς εν υπόδειγμα επιμερισμού των δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως. Επο
μένως ενδιαφέρει να γνωρίζωμεν, εάν ύπάρχη και ποία είναι ή μεταβολή, 
διαχρονικώς, τών μέσων ποσοστών συμμετοχής εκάστης κατηγορίας ή υπο
κατηγορίας δαπανών εις το σύνολον αυτών. Προς τον σκοπον τοϋτον δί
δονται εις μεν τον Πίνακα 3.4 αί εκτιμήσεις τών μέσων ποσοστών συμμε
τοχής εκάστης κατηγορίας ώς προς το γενικόν σύνολον τών δαπανών, εις 
δε τον Πίνακα 3.5 αί εκτιμήσεις τών μέσων ποσοστών συμμετοχής έκαστης 
υποκατηγορίας ώς προς το σύνολον τών δαπανών τής κατηγορίας, εις τήν 
οποίαν υπάγονται. Έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω πινάκων αντιστοίχως 
προς τους Πίνακας Β.4 και Β.5 του Παραρτήματος Β, οί οποίοι δίδουν τα 
(πραγματικά) μέσα ποσοστά συμμετοχής, παρατηροΰμεν οτι το Γραμμικόν 
Σύστημα, ώς υπόδειγμα επιμερισμού, δύναται να έξηγήση μετά σχετικώς 
μεγάλης ακριβείας τήν πραγματικότητα. 

Διερευνώντες τον Πίνακα 3.4 βλέπομεν, οτι δια μέν τάς κατηγορίας 
«Γεωργία», «Ηλεκτρισμός», «Έπικοινωνίαι» και «Λοιπαι Ύπηρεσίαι» 
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παρουσιάζεται αυξησις των αντιστοίχων μέσων ποσοστών συμμετοχής, δια 

δε τάς κατηγορίας «'Ορυχεία», «Μεταποίησις», «Κατασκευαί», «Μεταφο-

ραί» και «Κατοικίαι» παρατηρείται μείωσις τών αντιστοίχων ποσοστών. 

Γενικώς όμως δυνάμεθα να εΐπωμεν, οτι αί ανωτέρω μεταβολαί δέν είναι 

μεγάλαι. Πιθανήν έρμηνείαν της μικρδς μεταβολής τών μέσων ποσοστών 

συμμετοχής αποτελεί άφ' ενός ή σχετικώς μικρά ύπο έξέτασιν χρονική 

περίοδος και άφ' έτερου ό μικρός ρυθμός αυξήσεως τών σχετικών τιμών-

άποπληθωριστών1,2. Τούτο όμως δέν σημαίνει, οτι τα μέσα ποσοστά συμ

μετοχής δέν επηρεάζονται έκ τών μεταβολών τών σχετικών τιμών. 'Από 

πλευράς συμμετοχής τών εννέα κλάδων-τομέων τής ελληνικής οικονο

μίας εις τάς δαπανάς (τελικής) ιδιωτικής καταναλώσεως παρατηροϋμεν, 

οτι ή «Μεταποίησις» δίδει εις τήν τελικήν κατανάλωσιν κατά μέσον ορον 

το 37,2% του συνόλου αυτής, ή «Γεωργία» το 12,9%, αί «Κατοικίαι» το 

ΠΙΝΑΞ 3.4 

'Εκτιμήσεις Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής (Γραμμικόν Σύστημα) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Γεωργία 

'Ορυχεία 

Μεταποίησις 

Κατασκευαί 

'Ηλεκτρισμός 

Μεταφοραί 

Έπικοινωνίαι 

Κατοικίαι 

1962 

0,12265 

0,00008 

0,37751 

0,00305 

0,01141 

0,07329 

0,00389 

0,12709 

9. ΛοιπαΙ Ύπηρεσίαι 0,28092 

1963 

0,12596 

0,00008 

0,37251 

0,00305 

0,01269 

0,07184 

0,00404 

0,12547 

0,28436 

1964 

0,12540 

0,00008 

0,36934 

0,00299 

0,01370 

0,07083 

0,00421 

0,12513 

0,28832 

1965 

0,13093 

0,00007 

0,36959 

0,00283 

0,01428 

0,07058 

0,00431 

0,12106 

0,28635 

1966 

0,13138 

0,00007 

0,36684 

0,00276 

0,01459 

0,07018 

0,00444 

0,12100 

0,28874 

1967 

0,12990 

0,00006 

0,36754 

0,00273 

0,01479 

0,06960 

0,00452 

0,12100 

0,28986 

Μέσος 
Περιόδου 
1962-1967 

0,12909 

0,00007 

0,37246 

0,00291 

0,01398 

0,07132 

0,00539 

0,12396 

0,28082 

1. 'Υπενθυμίζεται, οτι αί εκτιμήσεις τών ανωτέρω μέσων ποσοστών συμμετοχής 
είναι εκπεφρασμένοι εις τρέχουσας τιμάς και επομένως αί διαχρονικοί μεταβολαί τών σχε
τικών τιμών επηρεάζουν ταΰτα. 

2. Ό ρυθμός αυξήσεως τών εννέα άποπληθωριστών κατά τήν περίοδον 1962-1967 
κυμαίνεται μεταξύ —0,7% και 1,6%, ως θα ίδωμεν σχετικώς και είς το Κεφάλαιον 6 κα
τωτέρω. 
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12,4% και αί «Λοιπαί Ύπηρεσίαι» το 28,1%, ένώ όλοι οί λοιποί κλάδοι 

δίδουν μόνον το 9,4%. 

Ή σπουδαιότης της διερευνήσεως της συμμέτοχης έκαστου κλάδου-

τομέως της ελληνικής οικονομίας εις την τελικήν ζήτησιν (και συγκεκρι

μένως εις τάς δαπανάς ιδιωτικής καταναλώσεως) ώδήγησεν εις περαιτέρω 

άνάλυσιν των ανωτέρω εννέα κατηγοριών. Προς τοϋτο ύπελογίσθησαν (κε-

χωρισμένως) εντός έκαστου κλάδου αί επί μέρους κατηγορίαι των δαπανών 

ιδιωτικής καταναλώσεως κατά την κωδικοποίησιν τών 'Εθνικών Λογαρια

σμών, άφου προηγουμένως έγένοντο αί απαραίτητοι ομαδοποιήσεις αυτών. 

Ό Πίναξ 3.5 κατωτέρω δίδει τάς εκτιμήσεις τών μέσων ποσοστών συμμε

τοχής εντός έκαστου κλάδου-τομέως. 'Εξετάζοντες εκαστον κλάδον κεχω-

ρισμένως παρατηρουμεν τα έξης : 

1. Γεωργία 

Ό κλάδος τής «Γεωργίας» δίδει εις τήν τελικήν κατανάλωσιν τα αγαθά 

«Τρόφιμα» καί «Θέρμανσις-Φωτισμός». Έκ του Πίνακος 3.5 παρατηρουμεν, 

οτι κατά μέσον δρον τό 9 5 % είναι «Τρόφιμα», ένώ μόνον 5% είναι «Θέρ-

μανσις-Φωτισμός». Τό ποσοστόν συμμετοχής τών «Τροφίμων» αυξάνει 

κατά τήν περίοδον 1962-1967, ενώ εκείνο τής «Θερμάνσεως-Φωτισμου» μει-

οΰται. 

2. 'Ορυχεία 

Ό κλάδος οΰτος αποτελεί μόνον το 0,007% κατά μέσον ορον του συνό

λου τών δαπανών, ως εμφαίνεται έκ του Πίνακος 3.4, και δίδει εις τήν τε

λικήν ζήτησιν τα αγαθά «Θέρμανσις-Φωτισμός». Τό ποσοστόν συμμετοχής 

του κλάδου τούτου βαίνει μειούμενον κατά τήν περίοδον 1962-1967. 

3. Μεταποίησις 

Ό κλάδος τής «Μεταποιήσεως» είναι ô σπουδαιότερος όλων, συμμετέ

χων κατά 37,2 % εις τό σύνολον τών δαπανών τής τελικής καταναλώσεως. 

'Επειδή καθίσταται δύσκολος ή άνάλυσις τής ζητήσεως όλων τών αγαθών, 

τα όποια ούτος προσφέρει εις τήν τελικήν κατανάλωσιν, έθεωρήθη σκόπιμος 

ή όμαδοποίησις αυτών εις πέντε κατηγορίας : 1) Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

2) Ίματισμός-Ύπόδησις 3) Έπιπλα-Σκεύη 4) Οίκιακαί Δαπάναι καί 5) Λοιπαί 

Δαπάναι. Έκ τοΟ Πίνακος 3.5 παρατηρουμεν, οτι ή υποκατηγορία «Τρόφι-
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μα-Ποτά-Καπνος» αποτελεί κατά μέσον ορον περίπου το 61% του συνό

λου των δαπανών τελικής καταναλώσεως εκ του κλάδου τούτου. Τα εκ της 

«Μεταποιήσεως» «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός» βαίνουν μειούμενα κατά τήν πε-

ρίοδον 1962-1966, ένω παρουσιάζουν μικράν αϋξησιν κατά το 1967, ώς πο

σοστά του συνόλου τών δαπανών. 'Αντιθέτως τα αγαθά «Ίματισμός-Ύπό-

δησις» παρουσιάζουν αυξησιν κατά τήν υπό έξέτασιν περίοδον, αποτελούντα 

κατά μέσον ορον το 24,2% του συνόλου τών δαπανών εκ του κλάδου τού

του. Ή αΰξησις της ζητήσεως τών εν λόγω αγαθών, ή οποία είναι περίπου 

5% κατά τήν περίοδον 1962-1967, δύναται να θεωρηθή ώς σημαντική και 

να έξηγηθή ώς ενδειξις της βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου τών Ελλή

νων. 

Σχετικώς προς τα λοιπά αγαθά παρατηροϋμεν, οτι τα μεν «Έπιπλα-

Σκεύη» ώς ποσοστά συμμετοχής παραμένουν περίπου σταθερά, συμμετέ

χοντα κατά 7% είς τήν τελικήν κατανάλωσιν εκ του κλάδου της «Μετα

ποιήσεως», τα δε αγαθά «Οίκιακαί Δαπάναι» αποτελούντα το 4,2% περίπου 

τών εκ του κλάδου αγαθών παρουσιάζουν σημαντικήν μείωσιν κατά τήν 

τριετίαν 1965-1967, ιδία δέ κατά το 1967, ενώ τα αγαθά «Λοιπαί Δαπάναι» 

παρουσιάζουν αυξησιν κατά τήν ύπό έξέτασιν περίοδον. 

4. Κατασκευαϊ 

Ό κλάδος ούτος προσφέρει είς τήν τελικήν κατανάλωσιν μόνον τα 

αγαθά «Στέγασις-Ύδρευσις», τα όποια αποτελούν κατά μέσον ορον το 

2,9% του συνόλου τών δαπανών. Ώ ς εμφαίνεται εκ του Πίνακος 3.4, το 

ποσοστόν συμμετοχής τών αγαθών του κλάδου τούτου είς τήν τελικήν ίδιω-

τικήν κατανάλωσιν μειουται μεταξύ τών ετών 1962-1967. 

5. 'Ηλεκτρισμός 

Ό κλάδος τοϋ «Ηλεκτρισμού» προσφέρει είς τήν τελικήν ζήτησιν τα 

αγαθά «Στέγασις-Ύδρευσις» και «Θέρμανσις-Φωτισμός». Έξ αυτών παρατη

ροϋμεν, ότι το 78% ανήκει είς τήν ύποκατηγορίαν «Θέρμανσις-Φωτισμός», 

ενώ τό ύπόλοιπον 22% αποτελείται εκ τών αγαθών «Στέγασις-Ύδρευσις». 

Έ κ τοϋ Πίνακος 3.5 καθίσταται φανερόν, οτι ή μεν «Θέρμανσις-Φωτισμός» 

αυξάνει ώς ποσοστόν συμμετοχής κατά τήν υπό έξέτασιν περίοδον, ενώ ή 

«Στέγασις-Ύδρευσις» μειουται. 
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6. Μεταφοραι 

Ό κλάδος των «Μεταφορών» δίδει εις την τελικήν κατανάλωσιν αγαθά 

ολων των κατηγοριών. Προς τοϋτο ήκολουθήθη ή αυτή όμαδοποίησις τών 

αγαθών τούτων, ώς και εις τον κλάδον της «Μεταποιήσεως». Έκ τών πέντε 

κατηγοριών αγαθών παρατηροΰμεν, οτι τα «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος» απο

τελούν κατά μέσον ορον το 47,9% του συνόλου της ζητήσεως τών αγαθών 

του κλάδου και μειοϋνται διαχρονικώς, τα αγαθά «Ίματισμός-Ύπόδησις» 

αποτελούν το 14% και αυξάνουν κατά τήν ύπο έξέτασιν περίοδον, ενώ τα 

αγαθά «Λοιπαί Δαπάναι» αποτελούν το 31,4% περίπου και αυξάνουν με

ταξύ των ετών 1962-1967. Σχετικώς προς τα αγαθά «Έπιπλα-Σκεύη» και 

«Οίκιακαί Δαπάναι», τά όποια αποτελούν τό 3,1% καί 3,5% αντιστοίχως 

τοΰ συνόλου τών αγαθών τελικής καταναλώσεως τοΰ κλάδου, παρατη

ρουμεν οτι τό ποσοστόν συμμετοχής αυτών μειοΰται διαχρονικώς. 

7. Έπικοινωνίαι 

Ό κλάδος ούτος προσφέρει ολων τών κατηγοριών αγαθά είς τήν τε

λικήν κατανάλωσιν, επομένως ήκολουθήθη ή αυτή όμαδοποίησις ώς προς 

έκείνην τών αγαθών έκ τοΰ κλάδου της «Μεταποιήσεως». Έκ του Πίνακος 

3.5 παρατηρείται, οτι τά ποσοστά συμμετοχής τών πέντε κατηγοριών αγα

θών του κλάδου τούτου είναι περίπου τά αυτά προς εκείνα τού προηγουμέ

νου. 

8. Κατοικίαι 

Ό κλάδος ούτος προσφέρει εις τήν τελικήν κατανάλωσιν μόνον τά 

αγαθά «Στέγασις-Ύδρευσις». Τό ποσοστόν συμμετοχής τοΰ κλάδου τούτου 

εις τήν τελικήν ζήτησιν καταναλωτικών αγαθών, ώς εμφαίνεται έκ τοΰ Πί

νακος 3.4, είναι κατά μέσον ορον 12,4%, παρουσιάζει δε μείωσιν μεταξύ 

τών ετών 1962-1967. 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

Έ κ τοΰ Πίνακος 3.5 παρατηρείται, οτι ό πολυσύνθετος ούτος κλάδος 

δίδει είς τήν τελικήν καταναλωτικήν ζήτησιν αγαθά ολων τών κατηγοριών, 

τά όποια, όμαδοποιηθέντα εις πέντε κατηγορίας, συμμετέχουν ώς ακολού

θως : «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός» 26,8%, «Ίματισμός-Ύπόδησις» 7,9%, «"Επι

πλα-Σκεύη» 1,8%, «Οίκιακαί Δαπάναι» 8,9% καί «Λοιπαί Δαπάναι» 54,6%. 
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ΠίΝΑΞ 3.5 

'Εκτιμήσεις Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής (Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

1.1. Τρόφιμα 0,93591 0,94043 0,94202 0,95105 0,95751 0,96030 0,94944 

1.2. Θέρμανσις-
Φωτισμός 0,06409 0,05957 0,05798 0,04895 0,04249 0,03970 0,05056 

3. Μεταποίησις 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

0,62479 

0,21899 

0,07110 

0,04811 

0,03701 

0,61184 

0,23730 

0,07063 

0,04360 

0,03663 

0,61390 

0,22724 

0,07318 

0,04852 

0,03716 

0,60476 

0,24202 

0,06823 

0,04594 

0,03905 

0,58797 

0,26094 

0,07179 

0,04053 

0,03875 

0,60265 

0,24872 

0,06320 

0,02542 

0,04031 

0,60704 

0,24179 

0,07020 

0,04189 

0,03908 

5. 'Ηλεκτρισμός 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

5.1. Στέγασις-
Ύδρευσις 0,23109 0,22406 0,22018 0,20582 0,21987 0,22087 0,21927 

5.2. Θέρμανσις-
Φωτισμός 0,76891 0,77594 0,77982 0,79418 0,78013 0,77913 0,78073 

3.1. Τρόφιμα-Πο-
τα-Καπνός 

3.2. Ίματισμός-
Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-
Σκεύη 

3.4. ΟΙκιακαί 
Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί 
Δαπάναι 



1962 

6.1. Τρόφιμα-Πο-
τά-Καπνος 0,49167 

6.2. Ίματισμός-
Ύπόδησις 0,12960 

6.3. Έπιπλα-
Σκεύη 0,03183 

6.4. Οίκιακαί 
Δαπάναι 0,03786 

6.5. Λοιπαί 
Δαπάναι 0,30904 

1962 

7.1. Τρόφιμα-Πο-
τα-Καπνός 0,47678 

7.2. Ίματισμος-
Ύπόδησις 0,12812 

7.3. Έπιπλα-
Σκεύη 0,03107 

7.4. Οίκιακαί 
Δαπάναι 0,03803 

7.5. Λοιπαί 
Δαπάναι 0,32600 

ΠΙΝΑΞ 3.5 (συνέχεια) 

6. Μεταφορά! 

1963 1964 1965 

0,48380 0,47943 0,47843 

0,13600 0,13947 0,14151 

0,03163 0,03153 0,03136 

0,03676 0,03609 0,03532 

0,31181 0,31348 0,31338 

7. Έπικοινωνίαι 

1963 1964 1965 

0,47829 0,47540 0,47771 

0,13509 0,13557 0,14462 

0,03236 0,03269 0,03308 

0,03722 0,03731 0,03648 

0,31704 0,31903 0,30811 
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Μέσος 
1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

0,47343 0,47101 0,47871 

0,14556 0,14672 0,14059 

0,03135 0,03138 0,03149 

0,03416 0,03378 0,03547 

0,31550 0,31711 0,31374 

Μέσος 
1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

0,47697 0,48219 0,47821 

0,14443 0,14473 0,14005 

0,03406 0,03428 0,03315 

0,03703 0,03651 0,03699 

0,30751 0,30229 0,31160 



ΠΙΝΑΞ 3.5 (συνέχεια) 

9. ΛοιπαΙ Ύπηρεσίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 
Μέσος 

1967 Περιόδου 
1962-1967 

9.1. Τρόφιμα-Πο-
τά-Καπνος 0,27233 0,27154 0,26921 0,27306 0,26625 0,26050 0,26824 

9.2. Ίματισμος-
Ύπόδησις 0,07335 0,07657 0,07813 0,08003 0,08090 0,08255 0,07906 

9.3. Έπιπλα-
Σκεύη 0,01784 0,01801 0,01772 0,01773 0,01770 0,01760 0,01775 

9.4. Οίκιακαί 
Δαπάναι 0,08967 0,08694 0,09150 0,08826 0,08820 0,09037 0,08918 

9.5. Λοιπαί 
Δαπάναι 0,54681 0,54694 0,54344 0,54092 0,54695 0,54898 0,54577 

Έκ τών κατηγοριών τούτων τα «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός» παρουσιάζουν 
διαχρονικούς μικράν μείωσιν, ενώ ai λοιπαί κατηγορίαι διατηρούν τά αυτά 
μέσα ποσοστά συμμετοχής κατά την υπό έξέτασιν χρονικήν περίοδον. 

Εις τον Πίνακα 3.6 δίδονται ai έλαστικότητες τιμών κατά Cournot και 
κατά Slutsky, ώς αύται ύπελογίσθησαν εις το μέσον και το τέλος τής ύπο 
έξέτασιν χρονικής περιόδου. Έκ τών έλαστικοτήτων τιμών κατά Cournot 
(ηΠ και η^Τ)) παρατηροϋμεν, ότι ολαι είναι άρνητικαί εξαιρέσει εκείνης 
τών «'Ορυχείων», κυμαίνονται δε μεταξύ 0 και —1, συμφώνως προς το θεωρη-
τικον υπόδειγμα. Ή μη αρνητική έλαστικότης τών «'Ορυχείων» οφείλεται 
εις τήν αντιστοιχούσαν παράμετρον α,, ή οποία ευρέθη ότι εϊναι μή σημαν-
τικώς διάφορος του μηδενός. Έκ τών έλαστικοτήτων τιμών κατά Slutsky 
όμως ολαι αί ελαστικότητες, αί έκτιμηθείσαι είς τό μέσον του δείγματος, 
ευρέθησαν θετικαί (άλλα πολύ πλησίον τού μηδενός), ένω όταν αύται έξε-
τιμήθησαν είς τό τέλος τής χρονικής περιόδου τοϋ δείγματος, ευρέθησαν 
ολαι άρνητικαί και μικρότεραι τής μονάδος, συμφώνως προς τό θεωρητι-
κόν υπόδειγμα. Σημειωτέον, ότι αί ανωτέρω έλαστικότητες τιμών κατά Cour
not και κατά Slutsky ευρέθησαν έπί τη βάσει τών σχέσεων (3.22) και 
(3.24). Ή εΰρεσις τών θετικών έλαστικοτήτων τιμών ηΗ οφείλεται εις τό 
γεγονός, οτι ό αντίστοιχος «λόγος του υπερβάλλοντος εισοδήματος», ώς 
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ΠΙΝΑΞ 3.6 

Έλαστικότητες Τιμών (Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 
2. 'Ορυχεία 
3. Μεταποίησις 
4. Κατασκευαί 
5. 'Ηλεκτρισμός 
6. Μεταφοραί 
7. Έπικοινωνίαι 
8. Κατοικίαι 
9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

ηϋ 

— 0,126 
0,000 

— 0,314 
— 0,001 
— 0,029 
— 0,057 
— 0,008 
— 0,113 
— Q,346 

riii(T) 

— 0,233 
— 0,101 
— 0,389 
— 0,085 
— 0,281 
— 0,155 
— 0,263 
— 0,218 
— 0,445 

η*. 
11 

0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

nJCD 

— 0,107 
— 0,101 
— 0,074 
— 0,083 
— 0,251 
— 0,097 

— 0,254 
— 0,105 
— 0,098 

rijj = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Cournot). 

ηπ(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Cournot) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

η* = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Slutsky). 
11 

η.*(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Slutsky) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

ούτος δίδεται υπό της σχέσεως (3.14), ευρέθη οτι είναι αρνητικός, τούτο 
δε λόγω προφανώς της κακής εκτιμήσεως των ελαχίστων ποσοστών συμμε
τοχής. Ή εΰρεσις αρίστων εκτιμήσεων δια τάς ελαστικότητας τιμών πα
ραμένει εν πρόβλημα1. Μία λύσις του προβλήματος τούτου είναι να θέσω-
μεν περιορισμούς εις τάς υπό έκτίμησιν παραμέτρους (π.χ. αί παράμετροι 
Oj να κείνται μεταξύ 0 και 1, ενώ αί παράμετροι y{ va είναι μικρότεραι τών 
αντιστοίχων q.). 

Εις τον Πίνακα 3.7 δίδονται αί αύται έλαστικότητες τιμών κατά Cournot 
και κατά Slutsky δι' έκάστην ύποκατηγορίαν αγαθών τών κλάδων εκείνων, 
οί όποιοι προσφέρουν περισσότερα τοϋ ενός αγαθά εις τήν τελικήν κατα-
νάλωσιν. Έκ τών 96 εκτιμήσεων παρατηρουμεν, οτι 9 είναι θετικαί. Αί θε-

1. Συμφώνως προς τον Houthakker: «The difficulty of obtaining good estimates of 
price elasticities is especially challenging». Too ΐδίου, «Additive Preferences», Econome
trica, τόμ. 28, 'Απρίλιος 1960, σελ. 287-288. 
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ΠΙΝΑΞ 3.7 

Έλαστικότητες Τιμών (Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

η» 

—0,965 

0,223 

Tlii(T) 

—0,969 

0,184 

η * 
11 

0,013 

0,244 

η* (Τ) 
11 

0,008 

0,206 

3. Μεταποίησις 

η » îlii(T) η*. 
11 

η*.(Τ) 
11 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

—1,140 

—1,684 

—1,144 

-0,107 

—1,739 

—1,128 

—1,579 

—1,125 

—0,121 

—1,609 

—0,588 

—1,343 

—1,080 

—0,104 

—1,691 

—0,577 

—1,237 

—1,069 

—0,118 

—1,561 

5. Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

riii 

0,047 

—0,788 

Tlii(T) 

—0,180 

—0,849 

11 

0,194 

0,054 

η! m 
11 

—0,023 

—0,007 

6. ΜεταφοραΙ 

Hü Hü(T) 'Κ η.*(Τ) 
11 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμός-Ύπόδη σις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

—0,889 

—1,318 

—0,966 

—0,740 

—1,056 

—0,898 

—1,273 

—0,971 

—0,777 

—1,049 

—0,492 

—1,119 

—0,935 

—0,714 

—0,710 

—0,501 

—1,073 

—0,940 

—0,750 

—0,703 
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ΠΙΝΑΞ 3.7 (συνέχεια) 

7. Έπικοινωνίαι 
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ïlii η»(Τ) η : η*. (Τ) 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

1,271 
1,592 
1,544 
•1,224 

—1,220 
—1,465 
—1,409 
—1,174 

—0,760 
—1,427 
—1,509 
—1,198 

—0,709 
—1,300 
—1,373 
—1,142 

—1,151 —1,124 -0,893 -0,867 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

η« îlii(T) η*.(Τ) 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
'Ιματισμός-Ύπόδη σις 
Έπιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

—0,338 
—0,427 
—0,312 
—0,411 
—0,721 

—0,401 
—0,526 
—0,420 
—0,515 
—0,765 

—0,158 
—0,327 
—0,293 
—0,305 
—0,126 

—0,221 
—0,425 
—0,402 
—0,409 
—0,171 

Tin = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Cournot). 

Ίϋ(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Cournot) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

η* = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Slutsky). 

η.*.(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Slutsky) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

τικαί έλαστικότητες ευρέθησαν εις τους κλάδους «Γεωργία» και «Ηλεκτρι
σμός». Έκ τών αρνητικών έλαστικοτήτων τιμών πλεΐσται είναι μικρότεραι 
της αρνητικής μονάδος, εν αντιθέσει προς το θεωρητικον υπόδειγμα. Αί 
έλαστικότητες αύται συγκεντρουνται εις τους κλάδους «Μεταποίησις» και 
«Έπικοινωνίαι», ένώ μόνον 6 εξ αυτών εμφανίζονται εις τον κλάδον «Με-
ταφοραί». 

Το Γραμμικον Σύστημα, έχον ώς βάσιν μίαν συνάρτησιν χρησιμότητος, 
παρέχει τήν δυνατότητα τής ευρέσεως όλων τών σταυροειδών ελαστικό-
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τήτων. Ai εκτιμήσεις αυτών εις το μέσον τού δείγματος μεταξύ των 9 

κλάδων δίδονται εις τον Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α, ένω εις τον Πί

νακα Α.2 του αυτού παραρτήματος δίδονται αί σταυροειδείς έλαστικότητες 

μεταξύ των διαφόρων υποκατηγοριών εντός έκαστου κλάδου κεχωρισμένως. 

Έκ τών εκτιμήσεων του Πίνακος Α.1 παρατηροϋμεν, δτι ολαι αί έλαστι

κότητες είναι άρνητικαί, συμφώνως προς τό θεωρητικόν υπόδειγμα, ένω 44 

έκ τών 72 εκτιμήσεων του Πίνακος Α.2 είναι θετικαί. Αί εκτιμήσεις του Πί

νακος Α.2 παρέχουν τάς επιδράσεις της μεταβολής της τιμής μιας υποκα

τηγορίας αγαθών είς τήν ζήτησιν τών αγαθών μιας άλλης υποκατηγορίας 

εντός του αύτοϋ κλάδου. Εκείνο όμως, το οποίον ενδιαφέρει έν προκειμέ

νω, είναι ή έκτίμησις τών αλληλεπιδράσεων τούτα>ν μεταξύ δύο οιωνδήποτε 

αγαθών και ουχί μόνον μεταξύ δύο αγαθών του αύτοϋ κλάδου. Προς τόν σκο-

πόν τούτον δίδονται εις τόν Πίνακα 3.8 αί σταυροειδείς έλαστικότητες τιμών 

κατά Cournot (έκτιμηθεΐσαι είς τό μέσον της υπό έξέτασιν χρονικής περιό

δου) μεταξύ δύο οιωνδήποτε αγαθών. Αί έλαστικότητες αύται ευρέθησαν επί 

τή βάσει της σχέσεως (3.36). Ό Πίναξ 3.8 δίδει τάς ελαστικότητας η ϋ 

εκάστου άγαθοϋ i έν σχέσει προς τήν τιμήν j είς τήν ιγραμμήνκαί j στήλην. 

Έκ τών 702 εκτιμήσεων του Πίνακος τούτου 78 μόνον έχουν θετικόν ση-

μεΐον, έν αντιθέσει προς τό θεωρητικόν υπόδειγμα. Αί θετικαί σταυροειδείς 

έλαστικότητες ευρέθησαν είς τήν μεταβολήν τών τιμών τών αγαθών «Θέρ-

μανσις-Φωτισμός» του κλάδου της «Γεωργίας», «Θέρμανσις-Φωτισμός» του 

κλάδου τών «'Ορυχείων» και «Στέγασις-Ύδρευσις» του κλάδου «Ηλεκτρι

σμός». Τούτο οφείλεται εις τό γεγονός, ότι αί μέσαι έλαστικότητες τιμών 

κατά Cournot είς τάς ανωτέρω υποκατηγορίας αγαθών είναι θετικαί (βλέπε 

Πίνακα 3.7). Ή θετικότης τών ανωτέρω εκτιμήσεων δεν μειώνει τήν σπου

δαιότητα τών αποτελεσμάτων, διότι αί ύποκατηγορίαι αύται δεν παρου

σιάζουν ενδιαφέρον. 
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Έλαστικότητες Σταυροειδείς (Μέσαι)1 (Γραμμικον Σύστημα) 

Τιμή j 
'Αγαθόν i 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

1.1 

—0,407 

—0,656 

—0,734 
—1,142 
—0,644 
—0,058 
—0,994 

1.2 

0,529 

0,359 

0,402 
0,626 
0,353 
0,032 
0,544 

2.1 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.1 

—1,498 
—0,632 

—1,018 

—1,773 
—1,000 
—0,091 
—1,543 

3.2 

—1,423 
—0,600 

—0,967 

—1,083 

—0,950 
—0,086 
—1,466 

3.3 

—1,713 
—0,722 

—1,164 

—1,304 
—2,027 

—0,104 
—1,764 

4. ΚατασκευαΙ 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 0,593 0,325 0,000 —0,920 —0,874 —1,052 

5. Ηλεκτρισμός 
5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. Μεταφοραί 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις —0,876 0,480 0,000 —1,360 —1,292 —1,555 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος —0,795 
9.2. 'Ιματισμός-Ύπόδησις —1,499 
9.3. Έπιπλα-Σκεύη —1,232 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι [—1,408 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι —1,288 

—1,491 
—2,247 

—0,636 
—1,088 
—0,751 
—0,572 
-0,845 

—1,744 
—1,919 
—1,758 
—1,390 
—1,353 

0,816 
1,231 

0,348 
0,596 
0,412 
0,313 
0,463 

0,955 

1,051 
0,963 
0,761 
0,741 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

—2,314 
—3,488 

—0,987 

—1,690 
—1,167 
—0,887 
—1,312 

—2,708 

—2,980 
—2,729 
—2,158 
—2,100 

—2,198 
—3,314 

—0,938 

—1,605 
—1,108 
—0,843 
—1,247 

—2,573 

—2,831 
—2,592 
—2,050 
—1.995 

—2,646 
—3,989 

—1,128 
—1,932 
—1,334 
—1,015 
—1,501 

—3,096 

—3,407 
—3,120 
—2,468 
—2,401 

0,435 
0,821 
0,675 
0,771 
0,705 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

—1,234 
—2,328 
—1,913 
—2,186 
—1,999 

—1,172 
—2,211 
—1,817 
—2,077 
—1,899 

—1,411 
—2,661 
—2,187 
—2,500 
—2,286 
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Τιμή j 

'Αγαθόν i 3.4 3.5 4.1 5.1 5.2 6.1 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 

Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπ νος 

"Ιματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

ΚατασκεναΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

'Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

Μεταψοραι 

6.1. "Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδ ρευσις 

Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

—1,779 —1,688 —0,002 0,024 —0,339 —1,350 

—0,749 —0,712 —0,001 0,010 —0,143 —0,569 

—1,208 —1,147 —0,001 0,016 —0,230 —0,918 

—1,352 

—2,103 

—1,186 

-1,830 

—1,285 

—1,998 

—1,127 

—0,102 

—0,001 

—0,002 

-0,001 

—0,000 

—0,002 

0,018 

0,028 

0,016 

0,001 

0,025 

—0,258 

-0,401 

-0,226 

—0,020 

-0,349 

—1,028 

—1,598 

—0,902 

—0,082 

—1,391 

—1,091 —1,037 0,016 —0,208 —0,829 

-2,745 

-4,137 

-1,170 

-2,004 

-1,384 

-1,052 

-1,557 

-3,212 

-3,534 

-3,236 

-2,560 

-2,491 

—2,608 

—3,931 

—1,112 

—1,905 

—1,315 

—1,000 

—1,479 

—3,052 

—3,359 

—3,075 

—2,432 

—2,367 

—0,003 

—0,004 

—0,001 

—0,002 

—0,001 

—0,001 

—0,001 

—0,003 

—0,003 

—0,003 

—0,002 

—0,002 

0,056 

0,016 

0,027 

0,019 

0,014 

0,021 

0,043 

0,048 

0,044 

0,034 

0,033 

—0,523 

—0,223 

—0,382 

—0,264 

—0,201 

—0,297 

—0,612 

—0,673 

—0,617 

—0,488 

—0,475 

—2,086 

—3,144 

—1,523 

—1,052 

—0,800 

—1,183 

—2,441 

—2,686 

—2,460 

—1,945 

—1,893 

-1,613 —1,533 —0,001 0,022 —0,307 —1,226 

•1,463 

-2,761 

-2,269 

-2,592 

-2,371 

—1,390 

—2,623 

—2,156 

—2,464 

—2,253 

—0,001 

—0,003 

—0,002 

—0,002 

—0,002 

0,020 

0,037 

0,031 

0,035 

0,032 

—0,279 

—0,526 

—0,432 

—0,494 

—0,452 

—1,112 

—2,098 

—1,724 

—1,971 

—1,802 
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Τιμή j 
'Αγαθόν i 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
3.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκεναΙ 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 
5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

6. ΜεταφοραΙ 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
6.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. 'Επικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-'Υδρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
9.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

6.2 6.3 6.4 

—1,169 —1,241 —1,250 

—0,493 —0,523 —0,527 

—0,794 —0,843 —0,849 

—0,889 —0,944 —0,951 

—1,383 —1,468 —1,479 
—0,780 —0,828 —0,834 
—0,071 —0,075 —0,076 
—1,203 —1,278 —1,287 

—0,718 —0,762 —0,768 

—1,805 —1,916 —1,931 
—2,721 —2,889 —2,910 

—0,770 —0,817 —0,823 
—1,399 —1,410 

—0,910 —0,970 
—0,692 —0,735 
—1,024 —1,087 —1,095 

—2,112 —2,243 —2,259 
—2,325 —2,468 —2,486 
—2,129 —2,260 —2,277 
—1,684 —1,787 —1,800 
—1,638 —1,739 —1,752 

—1,061 —1,126 —1,135 

—0,962 
—1,816 
—1,492 
—1,706 
—1,559 

—1,022 
—1,927 
—1,584 
—1,811 
—1,655 

—1,029 
—1,942 
—1,596 
—1,824 
—1,668 

6.5 7.1 7.2 

—1,205 —0,702 —0,800 

—0,508 —0,296 —0,337 

—0,819 —0,478 —0,544 

—0,917 —0,535 —0,609 

—1,426 —0,832 —1,947 
—0,805 —0,469 —0,534 
—0,073 —0,043 —0,048 
—1,241 —0,724 —0,824 

—0,740 —0,432 —0,491 

—1,861 —1,086 —1,236 
—2,806 —1,637 —1,864 

—0,794 —0,463 —0,527 
—1,359 —0,793 —0,903 
—0,938 —0,547 —0,623 
—0,714 —0,416 —0,474 

—0,616 —0,701 

—2,178 —1,447 
—2,397 —1,398 
—2,195 —1,280 —1,458 
—1,736 —1,013 —1,153 
—1,689 —0,985 —1,122 

—1,094 —0,638 —0,727 

—0,992 —0,579 —0,659 
—1,872 —1,092 —1,243 
—1,539 —0,897 —1,022 
—1,759 —1,026 —1,168 
—1,608 —0,938 —1,068 
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—0,645 
—1,004 
—0,566 
—0,051 
—0,873 

—0,649 
—1,010 
—0,570 
—0,052 
—0,879 

—0,625 
—0,972 
—0,548 
—0,050 
—0,846 

—0,009 
—0,015 
—0,008 
—0,001 
—0,013 

—0,312 
—0,486 
—0,274 
—0,025 
—0,423 

—0.209 
—0,326 
—1,184 
—0,017 
—0,283 

Τιμή j 

Αγαθόν i 7.3 7.4 7.5 8.1 9.1 9.2 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα —0,848 —0,853 —0,821 —0,012 —0,411 —0,275 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος —0,357 —0,360 —0,346 —0,005 —0,173 —0,116 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος —0,576 —0,580 —0,558 —0,008 —0,279 —0,187 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

3.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκευαΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις —0,521 —0,524 —0,504 —0,008 —0,252 —0,169 

5. 'Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. ΜεταφοραΙ 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

6.2. Τματισμος-Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. 'Επικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

7.2. 'Ιματισμός-Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 

7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις —0,770 —0,775 —0,745 —0,373 —0,250 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-ΙΊοτά-Καπνος —0,968 

9.2. 'Ιματισμός-'Υπόδησις —1,317 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη —1,083 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι —1,237 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι —1,131 

—1,310 
—1,974 

—0,559 
—0,956 
—0,660 
—0,502 
—0,743 

—1,533 
—1,687 

—1,221 
—1,189 

—1,318 
—1,987 

—0,562 
—0,962 
—0,664 
—0,505 
—0,747 

—1,542 
—1,697 
—1,554 

—1,196 

—1,268 
—1,912 

—0,541 
—0,926 
—0,639 
—0,486 
—0,719 

—1,484 
—1,633 
—1,496 
—1,183 

—0,019 
—0,029 

—0,008 
—0,014 
—0,010 
—0,007 
—0,011 

—0,023 
—0,025 
—0,023 
—0,018 
—0,017 

—0,634 
—0,956 

—0,271 
—0,463 
—0,320 
—0,243 
—0,360 

—0,742 
—0,817 
—0,748 
—0,592 
—0,576 

—0,425 
—0,640 

—0,181 

—0,310 
—0,214 
—0,163 
—0,241 

—0,497 
—0,547 
—0,501 
—0,396 
—0,386 

—0,703 
—1,326 
—1,089 
—1,245 
—1,138 

—0,676 
—1,276 
—1,048 
—1,198 
—1,096 

—0,010 
—0,019 
—0,016 
—0,018 
—0,017 

—0,638 
—0,524 
—0,599 
—0,548 

—0,226 

—0,351 
—0,401 
—0,367 
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Τιμή j 

'Αγαθόν i 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οικιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκευαΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. Μεταφοραι 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

6.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

6.4. Οικιακαί Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 

7.4. Οικιακαί Δαπάναι 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-"Υδ ρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπ νός 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. ΟΙκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

9.3 

—0,244 

—0,103 

—0,166 

—0,186 

—0,289 

—0,163 

—0,015 

—0,251 

—0,150 

—0,377 

—0,568 

—0,161 

—0,275 

—0,190 

—0,146 

—0,214 

—0,441 

-0,485 

—0,445 

—0,352 

—0,342 

—0,222 

—0,201 

—0,379 

—0,356 

—0,326 

9.4 

—0,282 

—0,119 

—0,192 

—0,214 

—0,334 

—0,188 

—0,017 

—0,290 

—0,173 

—0,435 

—0,656 

—0,186 

—0,317 

—0,219 

—0,167 

—0,247 

—0,510 

—0,561 

—0,513 

—0,406 

—0,395 

—0,256 

—0,232 

—0,438 

—0,360 

—0,376 

9.5 

—0,540 

—0,228 

—0,367 

—0,411 

—0,640 

—0,361 

—0,033 

—0,557 

—0.33? 

—0,835 

—1,258 

—0,356 

—0,610 

—0,421 

—0,320 

—0,473 

—0,977 

—1,075 

—0,984 

—0,779 

—0,758 

—0,491 

—0,445 

—0,840 

—0,690 

—0,789 

1- Άϋ = ηί · \~)> «που η;, η^ αί Έλαστικότητες Εισοδήματος (έκ του Πίνακος 

(3.3)) και η^ αί Έλαστικότητες Τιμών (έκ τοϋ Πίνακος (3.7)). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΣ 

1. Εΰρεσις του Γενικού Γραμμικού Συστήματος 

Το Γενικον Γραμμικον Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως (Generalized Lin

ear Expenditure System), το οποίον, σημειωτέον, άνεπτύχθη διά πρώτην 

φοράν εις άλλη ν έργασίαν του γράφοντος1 καί, ώς φαίνεται, καθίσταται 

έπίκαιρον εις την σχετικήν βιβλιογραφίαν2, υπερέχει, θεωρητικώς τουλά

χιστον, του υποδείγματος τοϋ Stone ώς προς τα έξης : α) Οί συντελεσταί 

εισοδήματος ή τα «οριακά ποσοστά συμμετοχής» εξαρτώνται εκ των τιμών, 

β) Ή έλαστικότης υποκαταστάσεως μεταξύ δύο ζητουμένων ποσοτήτων, 

μετά τήν άφαίρεσιν των αναγκαιουσών τοιούτων, λαμβάνει οιανδήποτε τι

μήν μεταξύ 0 καί °° καί δέν ισούται κατ' ανάγκην προς τήν μονάδα, γ) Αι 

ελαστικότητες τιμών κατά Slutsky λαμβάνουν οιανδήποτε τιμήν μεταξύ 0 

καί — οο. 

Έστω ή συνάρτησις χρησιμότητος 

(4.1) ιι = Σ ^ - « » ( q j — γ ;)
ρ 

i = l 

1. Βλέπε Gamaletsos Theodore, «International Comparison of Consumer Expendi
ture Patterns: An Econometric Analysis», Doctoral Dissertation, University of Wisconsin, 
1970, Κεφ. 3. 

2. Βλέπε έπί παραδείγματι : A.S. Goldberger and Th. Gamaletsos, «Utility Functions 
and Demand Functions», European Congress of Econometric Society, Amsterdam, Σε
πτέμβριος 1968. Gamaletsos Theodore, «A Generalized Linear Expenditure System», Ap
plied Economics, τόμ. 6, 1974, σελ. 59-71. Carlevaro, F., «Formulation et Estimation des 
Fonctions de Consommation semi-Agrégées», The Canadian Journal of Economics, τόμ. 
IV, άρ. 2, Νοέμβριος 1971, σελ. 441-470. Wales, T.J., «A Generalized Linear Expenditure 
Model of the Demand for non-Durable Goods in Canada», The Canadian Journal of 
Economics, τόμ. IV, άρ. 2, Νοέμβριος 1971, σελ. 471-484. 
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οπού δρ γ; και ρ είναι παράμετροι εχουσαι τους περιορισμούς 0 < ô j < 1, 
η 

0 < ρ < 1, Σ δ. = 1, (q; —γ;) > 0 δια κάθε i = 1,...,η, αί δε q; είναι αί ζη-
i = l 

τούμεναι ποσότητες της i κατηγορίας καταναλωτικών αγαθών. Ή συνάρτη-
σις (4.1) είναι είς μονοτονικός μετασχηματισμός (συγκεκριμένως λογαριθμι
κός) της «σταθεράς έλαστικότητος υποκαταστάσεως» (constant elasticity 
of substitution) συναρτήσεως 

(4.2) ν = [ Σ ôp-P)( q i - Y i )P]T, 
i = l 

κατά τον αυτόν τρόπον, ώς ή συνάρτησις χρησιμότητος των Stone-Gea
ry είναι εις μονοτονικός μετασχηματισμός μιας συναρτήσεως Cobb-Doug
las. Ή συνάρτησις (4.2) λαμβάνει την μορφήν της συναρτήσεως χρησιμό
τητος των Stone-Geary δια ρ -> 0. Δια ρ -• °° λαμβάνει αυτή την μορφήν 
της λεγομένης «όμοθετικής» (homothetic) συναρτήσεως χρησιμότητος 

(4.3) u = Σ α, e "xi , 
i = l 

δπου α; εϊναι παράμετροι και χ; είναι αί ζητούμεναι ποσότητες1. 

Τό Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως προέρχεται εκ 
της μεγιστοποιήσεως της (4.1) υπό τον περιορισμόν της έξισώσεως του 

n 

«εισοδήματος», ή οποία εν προκειμένω είναι Σ Ρ; qj = y, όπου Pj είναι 
i = l 

ή τιμή του i αγαθού. Λαμβάνοντες τήν μερικήν παράγωγον της (4.1) ώς 
προς q; εχομεν τήν συνάρτησιν της οριακής χρησιμότητος 

(4.4) u; = öu/öq, = ρδ/'-Ρ> (q i - γ,^-Λ (i = Ι,.,.,η), 

ή οποία δια 0 < ρ < 1, 0 < δ; < 1, καί (qj —γ;) > 0 είναι θετική. Ή μερική 

παράγωγος της (4.4) ώς προς q; είναι 

1. Βλέπε Chipman, J.S., «A Survey of the Theory of International Trade: Part II, 
The Neo-Classical Theory», Econometrica, τόμ. 33, άρ. 4,1, 1965, σελ. 685-760. 
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(4.5) U i j = a 2 u / 3 q i a q j = j ( ρ - < > ( * - * > - ' » < * * ; - i 
Ι Ο δια ι =/= J 

(i,j = 1,...,η). 

Έκ των συνθηκών πρώτης τάξεως της μεγιστοποιήσεως της συναρτή

σεως χρησιμότητος (4.1) εχομεν 

(4.6) ui = ^ p j (i = l,...,n), 

ή οποία γίνεται 

(4.7) ρδί' -Ρ) (q, - T i ) ί Ρ - » = λΡ ί (i - l,...,n) 

δι' αντικαταστάσεως της έξισώσεως (4.4) εις την (4.6) ανωτέρω. Λύοντες 

εν συνεχεία τήν (4.7) ώς προς qt εχομεν 

(—) 
(4-8) q, = γ, + (ρ-1 λΡ ί ) V P ' U 6j (i = l,...,n). 

Πολλαπλασιάζοντες αμφότερα τά μέλη της έξισώσεως (4.8) επί ρ; και άθροί-

ζοντες ώς προς i εχομεν 

(4.9) y = Σ Pi q, 

i = l 

n ( - ) n / ρ \ 

= Σρ,γ, + ίλρ-ν" "^Σδ.ρΛ-ρ^ΓΛ 
i = l i = l 

εκ της οποίας λαμβάνομεν τον πολλαπλασιαστήν του Lagrange 

n (-^rr)(1-p> n (P-I) 
(4.10) λ = ρ [ Σ S ^ r Ί ' ( y - Σ ft y,) · 

Άντικαθιστώντες τήν έξίσωσιν (4.10) εις τήν (4.8) εχομεν 

(4.11) qu =.y, + δ, P l

 C T - , ) ( Σ «, Ρ,*)"" 1 . 

i-i 

( y — Σ pjYj) (i = l,...,n), 
j = l 

όπου τ = ρ/(ρ — 1). Δια 0 <[ ρ < 1 εχομεν — οο < τ < 0. 
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Tò ανωτέρω σύστημα εξισώσεων ζητήσεως δεν έχει μόνον την συνάρ-
τησιν χρησιμότητος (4.1) ώς βάσιν. Αί συναρτήσεις χρησιμότητος 

(4.12) u = - Σ δ/ 1 "^ ( ^ - γ / , 
i = l 

οπού αί παράμετροι Ôi5 ρ και γ. έχουν τους περιορισμούς 0 <^ 8i <[ 1, 

ρ < 0 , Σ δ, = 1, Cqi — Yi) > 0, και 
i = l 

(4.13) u = - Σ δ / ^ ^ - ^ + γ ^ , 
i=l 

11 

οπού 0 < δ. < 1, οο < ρ < 1, Σ δ. = 1, και (q; — y ) < 0, δίδουν έξισώ-
ί = 1 

σεις ζητήσεως της μορφής (4.11). Έκ τών σχέσεων (4.1), (4.12) και (4.13) 
προκύπτει, οτι αί συναρτήσεις αύται προέρχονται εκ της γενικωτέρας 
μορφής συναρτήσεως χρησιμότητος 

(4.14) u = Σ α. (ζ. + ß i q ^ 
i = l 

δια καταλλήλου προσδιορισμού των παραμέτρων α ρ ζ^ ßj και ρ1. 

2. Το Θεωρητικον Υπόδειγμα 

Το Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως ευρίσκεται δια 
πολλαπλασιασμού τών εξισώσεων (4.11) επί ρ ρ είναι δε της μορφής 

(4.15) e, = P l γ, + δ, ρτ ( Σ δ, ρ/ ) " ! (y - Σ ρ,γ,) 
j - l j - I 

(i = l,...,n). 

1. Προς άπόδειξιν τούτου βλέπε Pollak, R.A., «Additive Utility Functions and Lin
ear Engel Curves», Department of Economics, University of Pennsylvania, Discussion 
Paper άρ. 53, 'Ιούνιος 1967. 
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Tò σύστημα (4.15) αποτελεί υπόδειγμα επιμερισμού (allocation model), 
ώς είναι το υπόδειγμα του Stone. "Εχει όμως γενικωτέραν μορφήν εκείνου 
διότι, ώς παρατηροΰμεν, λαμβάνει τήν μορφήν του υποδείγματος του Stone 
μόνον δια τ = 0. Ουδείς περιορισμός υπάρχει ώς προς τήν τιμήν της πα
ραμέτρου τ, ή οποία δύναται να κυμαίνεται μεταξύ —οο καί + 0 0 . Έάν αύτη 
λαμβάνη τήν τιμήν μηδέν, τούτο είναι θέμα πραγματικόν δυνάμενον να δια-
πιστωθή εκ των στατιστικών αποτελεσμάτων. 

Είναι γνωστόν, ότι τό υπόδειγμα τοΰ Stone είναι απλούν καί περιέχει 
περιωρισμένον αριθμόν παραμέτρων. Άλλα καί τό παρόν υπόδειγμα δεν 
υστερεί, καθ' όσον εις τάς παραμέτρους έχει προστεθή μόνον ή τ. Βεβαίως 
τό υπόδειγμα (4.15) δεν έχει τήν απλότητα τοΰ υποδείγματος (3.11), αλλ' 
ή ύ'παρξις σήμερον καταλλήλων προγραμμάτων δι' ηλεκτρονικούς ύπολο-
γιστάς καθίστα ευχερή τήν έκτίμησιν αυτού. 

Ό τρόπος, καθ' ον γίνεται ό επιμερισμός τοΰ συνόλου τών καταναλω
τικών δαπανών εις τάς επί μέρους κατηγορίας αυτών, είναι ό αυτός προς 
εκείνον τοΰ υποδείγματος τοΰ προηγουμένου κεφαλαίου. Ή βασική δια
φορά μεταξύ τών δύο υποδειγμάτων είναι, ότι τα «οριακά ποσοστά συμμε
τοχής» εις τό παρόν υπόδειγμα 

δ ι Ρ ι ' ( Σ δ ^ ) ~ \ . . . , δ η Ρ ; ( Σ δ,ρ,*)"1 

j ^ l j = l 

δέν είναι σταθερά, ώς συμβαίνει είς τό υπόδειγμα τοΰ Stone, άλλ' εξαρτών
ται έκ τών τιμών. 

Ό καταναλωτής, επί τή βάσει τοΰ υποδείγματος τοΰ Stone, δέν άλλάσ-
σει τα ποσοστά ταΰτα συμμετοχής διαχρονικώς. Συμφώνως όμως προς τό 
παρόν υπόδειγμα οιαδήποτε μεταβολή τών τιμών διαχρονικώς ή γενικώ-
τερον οιαδήποτε μεταβολή τών προτιμήσεων τοΰ καταναλωτοΰ έχει ώς απο
τέλεσμα τήν μεταβολήν τών οριακών ποσοστών συμμετοχής. Ό Stone 
αντελήφθη τήν άδυναμίαν ταύτην τοΰ υποδείγματος του καί προσεπάθησε 
να διόρθωση ταύτην δια της παροχής μιας διαστάσεως χρόνου εις τους 
σταθερούς συντελεστάς ar Τοΰτο όμως δέν έχει τήν θεωρητικήν τελειό
τητα τοΰ παρόντος υποδείγματος. Σημειωτέον, ότι είς αμφότερα τα υποδεί
γματα αί λεγόμεναι «καμπύλαι τοΰ Engel» είναι εύθείαι. Οί συντελεσταί 

(4.16) fi^dejdy 

= δ;ΡΤ(Σ ô j P ] ) _ 1 ( i = U , n ) 
j = l 
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εΐναι ανεξάρτητοι του εισοδήματος. 
Έκ της έξισώσεως (4.11) διαπαραγωγίσεως ώς προς y και pj (j—l,...,n) 

λαμβάνομεν τάς ελαστικότητας εισοδήματος και τιμών, αί όποΐαι εΐναι της 

μορφής 

(4.17) η, = (Ôqjdy) (y/q,) 

= ßi/Wj 0' = l,...,n) 

οπού Wj = cjy, 

(4.18) % - - l + ( l - ß i ) [ ( l - x ) Y i q - 1 + τ ] (i = l,...,n) 

καί 

(4.19) nu == - ß i η P j / P i qi — τ^ßj(y — Σ Ρ,η)/Ρ,ς, 

( i * j ) (i,j = l,...,n). 

Έκ της σχέσεως (4.17) παρατηρείται, οτι ολαι αί έλαστικότητες εισο
δήματος εΐναι θετικαί, εφ' όσον όλοι οι β; είναι θετικοί" εις το παρόν υπό
δειγμα ολα τα αγαθά είναι «κανονικά». Αί εισοδηματικά! έλαστικότητες 
τείνουν προς τήν μονάδα, όσον τα «οριακά ποσοστά συμμετοχής», ßi? τεί
νουν να έξισωθοον προς τα αντίστοιχα «μέσα ποσοστά συμμετοχής», \ν·. 

Έκ τής έξισώσεως (4.18) παρατηρείται, οτι ολαι αί έλαστικότητες τιμών 
κατά Cournot κείνται μεταξύ μηδενός καί μείον άπειρον, έφ' όσον ολα 
τα β; κείνται μεταξύ μηδενός καί μονάδος, ολα τα q; εΐναι μεγαλύτερα τών 
αντιστοίχων γ. καί ή παράμετρος τ λαμβάνει οιασδήποτε τιμάς μικροτέρας 
τής μονάδος. Αί έλαστικότητες αύται παραμένουν άρνητικαί υπό τήν προϋ-
πόθεσιν, οτι όλα τα β. είναι θετικά καί μικρότερα τής μονάδος, ολα τα γ; 
εΐναι μεγαλύτερα τών αντιστοίχων q; καί ή παράμετρος τ είναι μεγαλύτερα 
τής μονάδος. Παρατηρουμεν, οτι εις το παρόν υπόδειγμα δέν τίθεται περιο
ρισμός εις τάς τιμάς τών έλαστικοτήτων, ώς τοοτο συνέβαινεν εις τό υπό
δειγμα του Stone (όπου αύται έπρεπε να λαμβάνουν τιμάς μεταξύ 0 καί —1). 

Τέλος ή σχέσις (4.19) δεικνύει, οτι ολαι αί σταυροειδείς έλαστικότητες 
τιμών κατά Cournot εΐναι άρνητικαί, έφ' δσον ισχύουν αί προϋποθέσεις 
0 < ßj <C 1, (y — Xj Pj. γ.) > 0 καί — <*> < τ < 1, ή έφ' όσον ισχύουν αί 
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προϋποθέσεις 0 < β; < 1, (y — Σ} Pj Yj) <ί Ο και 1 < τ < οο . Αί ανωτέρω 

ελαστικότητες τιμών (4.18) και (4.19) δύνανται να γράφουν και ώς 

(4.20) ηΗ = - η ί [ \ ν ί — η ^ 1 (1 — w ^ ) ] (i = l,...,n) 

και 

(4.21) 7].. = - n ; W j (1 + ηλ·} η,) (i*j) (i,j = l,...,n) 

αντιστοίχως, οπού r\Xy είναι ή έλαστικότης εισοδήματος της οριακής χρη-

σιμότητος του εισοδήματος (income elasticity of marginal utility of in

come), ή οποία εις το παρόν υπόδειγμα δίδεται υπό της σχέσεως 

(4.21α) η λ γ = (δλ/δγ)(γ/λ) 

= ( * - l ) - ! [ y / ( y - £ PjYj)]. 
j=i 

Ai έλαστικότητες τιμών κατά Slutsky εις το παρόν υπόδειγμα ευρίσκον

ται, εάν χρησιμοποιήσωμεν τήν έξίσωσιν του Slutsky 

(4.22) η*. = η„ -f η, W j (i,j = l,...,n). 

Έκ τής (4.22) παρατηρουμεν, οτι ολαι αί έλαστικότητες τιμών κατά 

Slutsky είναι άρνητικαί και ολαι αί σταυροειδείς έλαστικότητες τιμών κατά 

Slutsky είναι θετικαί. Τούτο σημαίνει, οτι όλα τα αγαθά είναι υποκατάστατα, 

διότι ή βάσις του παρόντος υποδείγματος είναι προσθετική συνάρτησις 

χρησιμότητος. 

Το Γενικον Γραμμικόν Σύστημα δύναται να χρησιμοποιηθή δια τήν 

άνάλυσιν τής ζητήσεως αγαθών ομαδοποιημένων εις διαφόρους κατηγορίας 

και υποκατηγορίας. Τα λεχθέντα επομένως εις το προηγούμενον κεφάλαιον 

δια τήν άνάλυσιν τών αγαθών είς επί μέρους κατηγορίας ισχύουν καί εν 

προκειμένω. Συγκεκριμένως χρησιμοποιουμεν τάς σχέσεις (3.34) - (3.36) δια 

τήν ευρεσιν τών έλαστικοτήτων μιας οιασδήποτε υποκατηγορίας αγαθών 

ώς προς το γενικόν σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών, έχοντες υπ' 

όψει οτι τα οριακά ποσοστά συμμετοχής εις το παρόν υπόδειγμα είναι τα 

ßj και ουχί τα δ{. 
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3. Ή Έλαστικότης 'Υποκαταστάσεως 

Ώς ήδη ελέχθη, το Γενικό ν Γραμμικό ν Σύστημα εξισώσεων ζητήσεως 
διαφέρει του υποδείγματος του Stone και είναι γενικώτερον εκείνου, έξ 
αίτιας της παραμέτρου τ. Ή παράμετρος αυτή δύναται να λάβη οιανδήποτε 
τιμήν μεταξύ —οο και + <χ>. 'Αλλ3 ας ΐδωμεν εν συντομία, ποία είναι ή σπου-
δαιότης της παραμέτρου ταύτης άπό οικονομικής απόψεως. 

Κατ' αρχάς εξετάζεται, πως ή παράμετρος ρ ή τ συσχετίζεται προς 
τήν μερικήν ελαστικότητα υποκαταστάσεως, ώς έχει όρισθή υπό του Allen1. 

Ή μερική ελαστικότης υποκαταστάσεως μεταξύ δύο οιωνδήποτε αγα
θών qv q} της συναρτήσεως χρησιμότητος u = u(ql5...,qn) είναι 

(4.23) 
σ ϋ = 

ί = 1 
<Jiui 

Qi <3j 

Φ·. 

ΙΦΙ 
( i ^ j ) (i, j=l,...,n) 2, 

δπου Ui = du/dqj (i = Ι,.,.,η) είναι ή οριακή χρησιμότης του i άγαθοο, 

Uij = S2^/ôqi dq^ (i, j = l,...,n) αί παράγωγοι των οριακών χρησιμοτήτων, 

Ι Φ Ι ή ορίζουσα τής μήτρας 

1. Βλέπε Allen, R.G.D., Mathematical Analysis for Economists, London, Macmil
lan, 1938, σελ. 512. 

2. Ai ελαστικότητες υποκαταστάσεως σ^ είναι τα μή διαγώνια στοιχεία τής n x n 

διαστάσεων μήτρας Σ = ( uq q ) q " ! Λ*1 q"1, όπου 

u 
_ n _ 

, q = 

q x ... 0 

0 ... q_ 

»ua = 

Ui . . . 0 

0 . . . u 

, u = 

U n . . . u,n 

_ u nl · · · u nn 

Φ -

0 u q 

_ u a U _ 

, Φ"1 = 

— * * — 

* Δ"1 

, καί Λ"1 = U" 1 - ( uq U " 1 Uq)"1 U"1 uq u q U" 
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Φ = 

ϋ Ui u 

u l U n 

u2 

2 . . . U 

. . . u, 

u„ u 

και j Φ,-j | /1 Φ j είναι το i, j στοιχεΐον της μήτρας Φ"1. 

Ή μερική έλαστικότης υποκαταστάσεως (4.23) δι' οιανδήποτε προσθε-
τικήν συνάρτησιν χρησιμότητος λαμβάνει τήν μορφήν 

Σ q ku k 

(4.24) oij=-k-=l 

Uii ujj * u k u 

UiUj 

c=l 
k "kk 

διότι u,,· = 0 δια κάθε i =/=} και επομένως 

Ο * j), 

| Φ„ ι = u. Uj Π u k k 
k - 1 

καί 

(k=^i 5 k¥=j,i¥=j) 

i * i = - ( n U k k ) ( z u k U : ; ) . 
k = l k = l 

Ή (4.24) διά τήν συνάρτησιν χρησιμότητος (4.1) γίνεται 

(4.25) σϋ = - ( ^ ) 
«,-τ^-το ΪΛΜ* (*"Υ^ 

(Ρ-ΙΓ 

^ i ^ j ν s ( 1 - ρ ) ( ' 

Σ δ, ( q k - 7 k ) 
k = l 

(i=^j), 



99 

ή οποία είναι θετική, διότι 0 < ρ < 1 και (q. — γ^ > 0 1. Ή έξίσωσις 

(4.25) δίδει επίσης την μερικήν ελαστικότητα υποκαταστάσεως δύο οιων

δήποτε αγαθών qi? q} δια την συνάρτησιν χρησιμότητος (4.12), ή οποία 

είναι θετική, διότι ρ < 0 και (q, —γ.) > 0. Δια την συνάρτησιν χρησιμό

τητος (4.13) όμως ή (4.25) αντικαθίσταται υπό της 

(4.26) '« - W 

I I 

(Ρ-1) 

^i^J Σ δ, ( 1 'ρ ) 

k=i * 
Κ—Yk) 

ή οποία είναι θετική, διότι ρ ]> 1 και (q· — γ^ < 0. 

Έκ των εξισώσεων (4.25) και (4.26) παρατηρείται, οτι ή μερική ελα-

στικότης υποκαταστάσεως δύο οιωνδήποτε αγαθών δεν είναι σταθερά 

κατά μήκος μιας καμπύλης αδιαφορίας. 'Εάν όμως λάβωμεν τήν μερικήν 

ελαστικότητα υποκαταστάσεως μεταξύ τών αγαθών q* = (qj — γ.) και 

q! = faj — Υ,·)» τ ο τ ε Π ( 4 · 2 4 ) γ ίνεται 

1. Ή εΰρεσις τής (4.25) γίνεται ώς ακολούθως : Άντικαθιστώντες τάς (4.4) και 
(4.5) είς τήν (4.24) ανωτέρω έχομεν 

QiQi 

Ρ2(Ρ - Ι ) 2 [ (di - Yi) (Qj - Yj) ] - » Ui Uj l k [ P(P - 1) ] -1 6 k (1 -P) (q k - yk)P 

P l k q k 5 k ( 1 - P ) ( q k - Y k ) ( p - 1 ) (Qj - Yi) (Qj - Yj) 

qiqj " P ( P - 1 ) Z k 6 k

( I - p ) ( q k - r k ) p 

(qi - Yi) (qj - Yj) Σ , δ ί / 1 - ^ q k (qk - Y k ) 0»-!> = -(ώ) 
qiqj S k6 k

( I~ p )«ik- ïk) p 
β¥*ί)· 
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Σ * 
q k u k 

-1 
(4.27) σ„ = - * - * - · — (ι Φ J), 

k = l 

οπού ή παραγώγισις της u γίνεται ώς προς q* και ουχί ώς προς q;. Προς διευ-

κόλυνσιν θα όνομάζωμεν την σ*. «ύπερβάλλουσαν μερικήν ελαστικότητα 

υποκαταστάσεως» (supernumerary partial elasticity of substitution) μεταξύ 

δύο οιωνδήποτε αγαθών qf, q.. 

ΔΓ αντικαταστάσεως τών σχέσεων u; = ρ δ | ( , ~ ρ ) q* ( p _ 1 ) και uu = 

(ρ — 1) q*"1 Uj εις την έξίσωσιν (4.27) ανωτέρω εχομεν 

(4.28) * 
συ — 

* Φ « α - ρ ) * ( ρ - ΐ ) 
ρ Σ qkôk qk 

k = l 

* * 

U iu. 

p 2 ( p - - l ) 2 ( q ; q p . - , u i u j i [ P ( p - l ) ] " 1 ô k
( ! ~ P ) q k

P 

k = l 

Ρ ( Σ ôk
(1-p)

q;p) 
k = i Qi Qj 

* * n (1 — p) 
<M, ρ ( ρ _ ] ) ( Σ -P) 

k = l k k 

= σ*, 

ή οποία εϊναι θετική, δ ι ό τ ι — ο ο < [ τ < ^ 1 . Ή έξίσωσις (4.28) ισχύει δια 
τάς συναρτήσεις χρησιμότητος (4.1) και (4.12). Δια την συνάρτησιν χρη-
σιμότητος (4.13) ή σ~ γίνεται 

<4-29) σ ΰ = ( Λ ) = ^ - " ) 
= σ», 
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ή οποία είναι θετική, διότι 1 < τ < + οο. Έκ των (4.28) καί (4.29) επομέ
νως παρατηροϋμεν, ότι εις το παρόν υπόδειγμα ή «υπερβάλλουσα έλαστι-
κότης υποκαταστάσεως» είναι σταθερά καί καθορίζεται έκ της παραμέτρου 
ρ ή τ. Εις το Γραμμικον υπόδειγμα εχομεν σ* = 1, διότι ρ = τ = 0. 

Ή μερική έλαστικότης υποκαταστάσεως, o;j, εξαρτάται έκ των q{, qj 
καί y, ένφ ή «υπερβάλλουσα μερική έλαστ'κότης υποκαταστάσεως», σ*, είναι 
σταθερά. Επομένως εις το Γενικόν Γραμμικόν υπόδειγμα ή υπερβάλλουσα 
μερική έλαστικότης υποκαταστάσεως είναι παράμετρος, ένω αί σ̂  είναι 

Σ ? Ο- Ρ) / ν (ρ-Ο 

( g ì — Y i H q j — yj) k- i ' 

q ^ i ôk
(,->(qk-Yk)p 

k = l 

(i¥=j). 

Ή έξίσωσις (4.30) δια ρ ·= 0 δίδει τάς μερικός ελαστικότητας υποκατα
στάσεως δια το υπόδειγμα του Stone, αί όποΐαι είναι της μορφής 

(4.31) (qi-YiHqi-yj) ^ δ , ^ - γ , ) - 1 ] $+& 
11 Qi Qj k = i 

καί ισούνται προς τήν μονάδα διά γ. = 0 (i = Ι,.,.,η). 

Άξιοσημείωτον είναι, ότι καί εις το Γραμμικόν υπόδειγμα, οπού σ* = 1 , 
ή σ^ δεν καθίσταται άπαραίτητον νά είναι σταθερά κατά μήκος μιας κα
μπύλης αδιαφορίας. Τούτο σημαίνει, ότι ή παρουσία των γί παραμέτρων επι
τρέπει εις τάς καμπύλας αδιαφορίας, αί όποΐαι βασίζονται εις το υπόδειγμα 
του Stone, νά λαμβάνουν διαφόρους μορφάς έκτος της ισοσκελούς ασύμ
πτωτου υπερβολής. Όταν, επομένως, εις το υπόδειγμα του Stone εχωμεν 
^ ¥ = 0 ( i = l,...,n), τότε αί παράμετροι αύται δύνανται νά μεταβάλλουν 

τήν κυρτότητα των καμπυλών αδιαφορίας κατά τον ίδιον τρόπον προς εκεί
νον, όπου εχομεν σ* Φ 1, δηλαδή το υπόδειγμα του Stone διά γί =/=0 δύναται 
νά παράγη ενα χάρτη ν αδιαφορίας ομοιον προς εκείνον του παρόντος υπο
δείγματος. 

Προς πληρεστέραν κατανόησιν των ανωτέρω δίδεται το Διάγραμμα 4.1α, 

(4.30) σ ϋ = 



102 

εις το όποιον παρουσιάζονται αί καμπύλαι αδιαφορίας Α,Β και C μεταξύ 

δύο οιωνδήποτε αγαθών qi? q. και εις τάς οποίας αντιστοιχούν αί έλαστι-

κότητες υποκαταστάσεως σ* = 1, σ* = 0 και σ* = <*>. Όταν αί παρά

μετροι Yj ισούνται προς το μηδέν, το Γενικον Γραμμικόν Σύστημα δύναται νά 

παράγη οιασδήποτε μορφής καμπύλας αδιαφορίας μεταξύ των Β και C, ένω 

το Γραμμικόν Σύστημα παράγει μόνον καμπύλας αδιαφορίας της μορφής Α. 

'Εάν όμως εχωμεν γ. = 0, τότε τό υπόδειγμα του Stone δύναται νά πα-

ράγη οιασδήποτε μορφής καμπύλας αδιαφορίας μεταξύ τών Β και C, διότι 

Ojj =f=- 1, αν και σ* — 1. Ώ ς δε παρατηροΰμεν εκ τοϋ Διαγράμματος 4.1 β, δια 

γ ^ 0 αί καμπύλαι αδιαφορίας Α τοΰ προηγουμένου διαγράμματος λαμβάνουν 

τήν μορφήν ΑΓ, αί όποΐαι δεν είναι πλέον άσυμπτωτικαί των αξόνων ς ί ? ς^ 

αλλά τών αξόνων (q; — γ.), (q. — γ.). Επομένως δια γ{ ^> 0 αί καμπύλαι 

αδιαφορίας Α γίνονται περισσότερον κυρταί εκείνων, αί όποΐαι αντιστοιχούν. 
εΐζ Υ, — 0. Κατά τον αυτόν τρόπον, δια γ{ <^ 0 αί καμπύλαι Α γίνονται όλι-

γώτερον κυρταί εκείνων, οπού εχομεν γ. = 0. "Αρα, όταν γ. Φ 0, τό υπόδει

γμα τοΰ Stone δύναται νά παράγη καμπύλας αδιαφορίας όμοιας προς έκεί-

νας τοΰ Γενικού Γραμμικού υποδείγματος. 

Παρ' ολην όμως τήν δυνατότητα ταύτην τοΰ Γραμμικοΰ Συστήματος 

νομίζομεν, οτι είναι προτιμότερον να χρησιμοποιήσωμεν τό Γενικό ν Γραμ

μικόν Σύστημα, τό όποιον επιτρέπει εις τήν ύπερβάλλουσαν μερικήν ελα

στικότητα υποκαταστάσεως νά διαφέρη τής μονάδος. Έξ άλλου ουδείς 

αποκλείει τήν περίπτωσιν, καθ' ήν αί παράμετροι γ. δυνατόν να ίσοΰνται 

προς τό μηδέν. 'Αλλ' ας ϊδωμεν, κατά ποιον τρόπον ή παρουσία τής παρα

μέτρου σ* εις τό παρόν υπόδειγμα επηρεάζει τήν συμπεριφοράν τοΰ κατα

ναλωτού1. 

'Εάν ύποθέσωμεν δτι 

(4.32) w;* = ( e i - p i Y i ) / y (i = l,..,n) 

1. Ή παρούσα ανάλυσις διετυπώθη κατά διάφορον εν τινι μέτρφ τρόπον και υπό τών 
Brown και Heien. Προς τοϋτο βλέπε : Brown, Μ. and Heien, M.D., «The S Branch Utility 
Tree : A Generalization of the Linear Expenditure System», Department of Economics, 
State University of New York at Buffalo ; Discussion Paper άρ. 18, 'Απρίλιος 1968, σελ. 
13-16. 



103 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 

ΚΑΜΠΥΛΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Μ 
s,· 

Α/ ( ( f . ΐ ) 

ï i Qi 



104 

είναι το «υπερβάλλον ποσοστόν συμετοχής» (supernumerary budget sha
re), τότε 

(4.33) wp /wf = (δ^δρ (ρ./ρθτ (i Φj) 

είναι ô «λόγος τών υπερβαλλόντων ποσοστών συμμετοχής» (supernumer
ary budget ratio). 

Ή έξίσωσις (4.33) δια τ = 1—σ*, δηλαδή δια τάς συναρτήσεις χρησι-
μότητος (4.1) και (4.12), λαμβάνει τήν μορφήν 

(4.34) w*' /νν** = (δ./δ.) (Pj/Pi) (*-σ*) (i Φj) 

και δια τ = 1 -f σ, δηλαδή δια τήν συνάρτησιν χρησιμότητος (4.13), γί
νεται 

(4.35) w.* /w* = (δ./δρ (Pj/Pi)
 (σ*+1) (i^j). 

Έκ της έξισώσεως (4.34) παρατηρείται, οτι δια 1 <^ σ* <̂  <*> ό λόγος 
των τιμών δύο οιωνδήποτε αγαθών qi; q. επηρεάζει ευθέως τον λόγον τών 

υπερβαλλόντων ποσοστών συμμετοχής, ενώ δια 0 <^ σ* <C 1 ό αυτός λόγος 
επηρεάζεται αντιστρόφως υπό του λόγου τών τιμών. Δια σ* = 1 ή έξΐσω-
σις αυτή λαμβάνει τήν μορφήν 

(4.36) w**/w]* = oßi ( i ^ j ) , 

ή οποία είναι ό λόγος τών υπερβαλλόντων ποσοστών συμμετοχής του υπο
δείγματος του Stone. Έκ τής (4.36) παρατηροϋμεν, οτι ό καταναλωτής επι
μερίζει το υπερβάλλον εισόδημα του εις σταθεράς αναλογίας ανεξαρτήτως 
τών μεταβολών τών τιμών. Τούτο είναι εν αδύνατον ση μείον του Γραμμικού 
Συστήματος, τό όποιον δύναται να διόρθωση τό Γενικόν Γραμμικόν Σύστη
μα, εφ' όσον κατ' αυτό ό επιμερισμός του εισοδήματος τών καταναλωτών 
επηρεάζεται έκ τών ενδεχομένων μεταβολών τών τιμών. 

4. Στοχαστικός Προσδιορισμός του 'Υποδείγματος 

Ό στοχαστικός προσδιορισμός του υποδείγματος (4.15) γίνεται κατά 
τον αυτόν τρόπον, ώς του υποδείγματος του Stone. Τούτο εγένετο, κυρίως, 
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προς ορθολογικήν σύγκρισιν των υποδειγμάτων αυτών. Επομένως το υπό
δειγμα (4.15) υπό την στοχαστική ν μορφήν του γίνεται 

(4.37) öj (t) = γ, P i (t) + δ. P j

 τ (t) [ Σ δ, p/(t) J"1 . 

(y(t) — Σ PjCOr,) + β, (t) 
j = l 

(i = l,...,n-t = l,...,T), 

όπου 8j(t) ή τυχαία άπόκλισις της i έξισώσεως, δια τήν οποίαν ύποθέτο-

μεν, οτι Εε^ί) = 0 ανεξαρτήτως τών y(t) και p,(t),...,pn(t). 

Tò κριτήριον, το όποιον χρησιμοποιοϋμεν προς έκτίμησιν τών εξισώ

σεων (4.37), είναι ή εΰρεσις τών τιμών τών παραμέτρων δ ρ γ̂  και τ, αί όποΐαι 

ελαχιστοποιούν το γενικόν άθροισμα τών τετραγώνων τών αποκλίσεων όλων 

τών εξισώσεων. Έάν di5 cf και τ είναι αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων δ Γ 

yi και τ αντιστοίχως και v^t) τα υπόλοιπα της i έξισώσεως, τότε το χρη-

σιμοποιούμενον κριτήριον είναι ή έλαχιστοποίησις της συναρτήσεως 

Σ Σ vf (t). 
i = l i = l 

Ai υπό έκτίμησιν εξισώσεις είναι της μορφής 

(4-38) φ = e. p.(t) -hd.p^ (t) [ Σ ά.} ρ/ (t) ] * 

•(y ( t ) . - Σ Ρ,(ί)ορ + ν.(ί) 

(i -= l,...,n· t = Ι,.,.,Τ). 

Τάς εξισώσεις (4.38) έκτιμώμεν χρησιμοποιούντες τό πρόγραμμα (μή 
γραμμικόν) ελαχίστων τετραγώνων δι' ηλεκτρονικούς ύπολογιστάς, τό πε
ριγραφέν εις το προηγούμενον κεφάλαιον. Προς τοΰτο μετατρέπομεν τό σύ
στημα (4.38) εις έξίσωσιν, χρησιμοποιούντες «τεχνητάς» μεταβλητάς. Αί 
(αεχνηταί» αύται μεταβληταί εις τό παρόν υπόδειγμα είναι αί αύται προς 
έκείνας, τάς οποίας έχρησιμοποιήσαμεν εις τό υπόδειγμα του Stone, και 
επί πλέον αί κάτωθι 
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(θ! = 

• " " ~ ~ 

1 

1 
0 

0 

0 

0 

,ω2 = 

— — 
0 

0 
1 

1 
0 

0 

,.··,ωη -

Ή χρησιμοποίησις των ανωτέρω τεχνητών μεταβλητών εις το σύστη
μα (4.38) έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπήν αύτου εις έξίσωσιν της μορ
φής 

n-l η-1 

(4.39) e(k) = y(k) [ Σ d, ρ/ (k) + (1 - Σ Η) ρη

τ (k) ] 
j = l J j = l J 

. [ œ n ( k ) + Z z , ( k ) d j [ l Wj(k)p/(k)] 
j = i j = i J J 

n-l A n- l A -1 

+ P l (k) Cl {ω ι (k) - [ Σ d ρ τ (k) + (l - Σ d.) pj(k)] 
j = l ' J j = l ' 

n-l n A 

• [ con (k) + Σ ζ. (k) d.] [ Σ ω, (k) ρ/ (k)] } + . . . + 

Pn (k) cn { ωη (k) - [ Σ d j p/ (k) + ( 1 - Σ d.) ρ/ (k)] 

n-l n Λ 

• [ ωη (k) + Σ Zj (k) dj [ Σ ω, (k) ρ/ (k)] } + ν (k) 
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ή 

n-l Λ n-1 Α -1 

(4.40) e(k) = [Σ d. ρ τ (k) + (1 - Σ d.) ρ τ (k)] 

• [ ωΒ (k) + Σ ζ. (k) dj [ Σ ω. (k) p,î (k)] 
j = l j = l 

n n 

• [ y (k) - Σ ρ (k) cj + Σ ω (k) ρ (k) c. + ν (k) 
j - l j = l 

(k = l,...,nT). 

At προς έκτίμησιν παράμετροι επομένως είναι 2η : (η — 1) δ ρ η γ ί και τ, 

ένφ αί ανεξάρτητοι μεταβληταί είναι 3n : y, np i ? η ω{ και (η — 1) ζ̂ . 

Προς ύπολογισμον της έξισώσεως (4.40), ή οποία είναι μη γραμμική 

ώς προς τάς παραμέτρους της, απαιτείται ή έκτίμησις των μερικών παραγώ

γων αυτής. Αί μερικαί παράγωγοι της e(k) ώς προς εκαστον dP Cj και τ 

είναι της μορφής 

D,(k) = defâ/ddt 

= Χ4 (k) Χ3 (k)Xr1 (k) [zx(k) - X2 (k) x r ' (k) [p/(k) - p n ' (k)]] , 

D2(k) = de (k)/dd2 

= X4 (k) X2 (k)Xx -1 (k) [z2(k) - X2 (k) Χ, -1 (k) [p2* (k) - p / (k)]], 

Dn_, (k) = Ü(k)/ddB^ 

= X4 (k) X3 (k) ΧΓ1 (k)[ zn_, ( k ) - χ 2 (k) Xt-\k) [pLiOO- pï (k)]]. 

Dn(k) = de(k)/dCl 

= P l (k) [ωχ (k) - X2(k) X3(k)Xl-
i (k) ], 

D n + 1(k) = dQ(k)/dc2 

= p 2 (k) [ω2 (k) - X 2 (k)X3 (k)Xf1 (k) ], 

D 2 n - i ( k ) = öe(k)/3cn 

= Pn (k) K (k) - X2 (k) X3 (k) X,-1 (k) ], 
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D2n(k) = <5e(k)/<h 

= X4 (k) X2 (k) Xi1 (k) [X5 (k) - X3 (k) X6 (k) ΧΓ1 (k j 

δπου 

x, (k) = Σ d. P ; (k) + (l - Σ dp p; (k), 
j = l J J j = l J n 

n - 1 

X2(k) = œn(k) + ïdj^flc) , 

η A 

x3(k)= zfflj(k)P;(k), 

η 

X*(k) = y ( k ) - Σ C j P,(k), 
j = l J ' 

η Λ 

X 5 (k)= Σ ω (k) P ; lnPj(k) 

και 
n-l A n-1 

X6 (k) = Σ ρ ; (k) lnP j (k) + (1 - Σ dp ρ ; (k) 1ηΡ (k). 
j = l J J jc=i J J J 

η Τ η 

Έκ της (4.40) παρατηροϋμεν, δτι Σ v.2(k) = Σ Σ ν? (t). Επομένως 
i = l t = l j = l 

το χρησιμοποιηθέν κριτήριον παραμένει το αυτό. Ώς προς τήν διόρθω-
σιν των τυπικών σφαλμάτων των εκτιμήσεων χρησιμοποιοΰμεν τήν σχέ-
σιν (3.46) του προηγουμένου κεφαλαίου, λαμβάνοντες υπ' όψιν τάς υπο
θέσεις (3.40) περί έτεροσκεδαστικότητος και αύτοσυσχετίσεως τών τυχαίων 
αποκλίσεων. 

5. Εκτιμήσεις 

Εις τον κατωτέρω Πίνακα 4.1 αναγράφονται αί εκτιμήσεις των παραμέ
τρων του Γενικού Γραμμικού υποδείγματος. Έξ αύτων παρατηρουμεν, δτι 
δλαι αί εκτιμήσεις τών òi είναι θετικαί και μικρότεραι της μονάδος, συμφώ-
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νως προς το θεωρητικόν υπόδειγμα, ενώ τρείς μόνον έξ αυτών, αί όποΐαι 
αντιστοιχούν εις τάς κατηγορίας «'Ορυχεία», «Κατασκευαί» και «Έπικοι
νωνίαι», δεν είναι σημαντικώς διάφοροι τοϋ μηδενός. Σημειωτέον, οτι αί 
τρεις αύται κατηγορίαι συμμετέχουν είς το σύνολον τών δαπανών ιδιωτικής 
καταναλώσεως κατά μέσον ορον 0,006%, 0,29% και 0,45% αντιστοίχως. Έκ 
τών εκτιμήσεων τών ελαχίστων ποσοστών συμμετοχής παρατηρουμεν,οτι 
τρεις έξ αυτών δεν είναι σημαντικώς διάφοροι τοϋ μηδενός. Αί μη σημαντι-
καί εκτιμήσεις τών γ. αντιστοιχούν εις τάς κατηγορίας «'Ορυχεία», «Κατα
σκευαί» και «Έπικοινωνίαι». Τέλος έκ της εκτιμήσεως τής παραμέτρου τ, 
ή όποια είναι σημαντικώς διάφορος του μηδενός, λαμβάνομεν έκτίμησιν 
τής έλαστικότητος υποκαταστάσεως σ* διάφορον τής μονάδος, εν αντιθέ
σει προς τό υπόδειγμα του Stone. 

Αί έλαστικότητες εισοδήματος, ως αύται έξετιμήθησαν εις τό μέσον 
και εις τό τέλος τής υπό έξέτασιν χρονικής περιόδου, δίδονται επίσης είς 
τον κατωτέρω πίνακα. Έξ αυτών παρατηρείται, οτι ολαι είναι θετικαί, εφ' 
όσον ολαι αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων δ; είναι θετικαί, ένω πέντε έξ αυτών 
είναι μεγαλύτεραι τής μονάδος. Έκ τής συγκρίσεως δε τών έλαστικοτήτων 
εισοδήματος εις τό μέσον και τό τέλος τής υπό έξέτασιν χρονικής περιό
δου βλέπομεν οτι είς έκείνας, αί όποΐαι είναι μεγαλύτεραι τής μονάδος, 
παρουσιάζεται διαχρονικώς μείωσις εξαιρέσει εκείνης τής κατηγορίας 
«Ηλεκτρισμός», ένω είς έκείνας, αί όποΐαι είναι μικρότεραι τής μονάδος, 
παρουσιάζεται αυξησις. 

Αί εκτιμήσεις τών αυτών παραμέτρων και έλαστικοτήτων εισοδήματος 
δι' έκαστη ν ύποκατηγορίαν καταναλωτικών δαπανών δίδονται είς τον Πί
νακα 4.2. Έκ τών 24 εκτιμήσεων τών παραμέτρων^ μία μόνον δεν είναι ση
μαντικώς διάφορος του μηδενός, ενώ ολαι είναι θετικαί και μικρότεραι τής 
μονάδος, συμφώνως προς τό θεωρητικόν υπόδειγμα. Σχετικώς προς τάς 
εκτιμήσεις τών ελαχίστων ποσοστών συμμετοχής παρατηροομεν, οτι μόνον 
είς τάς υποκατηγορίας τών τομέων «Έπικοινωνίαι» και «Λοιπαί Ύπηρε-
σίαι» αί εκτιμήσεις αύται δέν είναι σημαντικώς διάφοροι τού μηδενός. Ώς 
ανεφέρθη και εις τό προηγούμενον κεφάλαιον, ή έννοια τών παραμέτρων % 

γΐ είς τήν παρουσαν έργασίαν δέν είναι προφανώς ή αυτή προς την άποδι-
δομένην έκ τής κλασικής θεωρίας τής ζητήσεως. 

Έκ τών εκτιμήσεων τής παραμέτρου τ παρατηροομεν, οτι έκτος τών 
εκτιμήσεων τών κατηγοριών «Μεταφοραί» και «Έπικοινωνίαι» ολαι αί 
λοιπαί δέν είναι σημαντικώς διάφοροι του μηδενός. Είς τήν περίπτωσιν 



ilo 

ΠΙΝΑΞ 4.1 

'Εκτιμήσεις των Παραμέτρων-Έλαστικότητες Εισοδήματος 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

2. 'Ορυχεία 

3. Μεταποίησις 

4. Κατασκευαί 

5. 'Ηλεκτρισμός 

6. Μεταφοραί 

7. Έπικοινωνίαι 

8. Κατοικίαι 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

δ; 

0,15795 

0,00013 

0,33939 

0,00202 

0,01941 

0,06153 

0,00723 

0,10904 

0,30330 

Yi τ 

9,456 

0,004 

2,990 

0,246 

0,941 

5,786 

0,296 

9,992 

2,235 

σ* ηΐ 

1,118 

2,210 

0,905 

0,690 

1,543 

0,848 

1,578 

0,874 

1,130 

ηι(Τ) 

1,071 

2,172 

0,895 

0,741 

3,213 

0,857 

1,462 

0,914 

1,127 

—2,26780 3,26780 

σ * = ( ΐ _ τ ) . 

τ]·, — Μέση Έλαστικότης Είσοδήματος. 

ηί(Τ) = Έλαστικότης Είσοδήματος Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

Αί ύπογραμμισθεϊσαι εκτιμήσεις είναι μικρότεραι, κατ' απόλυτον τιμήν, τοο δι
πλασίου των αντιστοίχων τυπικών σφαλμάτων αυτών. 

ταύτην—οπού δηλαδή τ = 0—δεχόμεθα, οτι το Γενικον Γραμμικον υπόδει
γμα συγκλίνει προς το υπόδειγμα του Stone. Μία πιθανή ερμηνεία τής μή 
σημαντικότητος της εκτιμήσεως της παραμέτρου τ είναι, οτι ή χρησιμο
ποιηθείσα χρονική περίοδος είναι πολύ μικρά, μή επιτρέπουσα σημαντικάς 
διαρθρωτικός μεταβολάς. Ώς προς τάς ελαστικότητας είσοδήματος, ώς 
αΰται ύπελογίσθησαν είς τό μέσον και το τέλος τής χρονικής περιόδου 
1962-1967, παρατηρουμεν οτι αί πλεΐσται έξ αύτω'ν ευρίσκονται πλησίον 
τής μονάδος. 

'Επειδή αί παράμετροι δί εις το παρόν υπόδειγμα δεν είναι τα οριακά 

ποσοστά συμμετοχής, εις τον Πίνακα 4.3 δίδονται αί εκτιμήσεις αυτών είς 

τήν αρχήν, τό μέσον και τό τέλος τής υπό εξέτασιν χρονικής περιόδου. 



ili 

ΠΪΝΑΞ 4.2 

Εκτιμήσεις των Παραμέτρων-Έλαστικότητες Είσοδήματος 

(Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα) 

1. Γεωργία 

δι Ti m îli(T) 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

0,97782 13,296 

0,02218 0,734 

—10,52900 11,52900 

0,994 

1,129 

0,825 

4,890 

3. Μεταποίησις 

δί Ti ηί Tli(T) 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

>ς 0,69995 

0,23213 

0,03383 

0,00011 

0,03398 

14,980 

5,225 

2,130 

1,654 

0,894 
-4,40510 5,40510 

0,924 

1,397 

0,743 

0,004 

1,281 

0,891 

1,364 

0,890 

0,006 

1,381 

5. ΉL·κτρισμòς 

δι η; TliCT) 

5.1. Τρόφιμα 0,15343 0,380 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 0,84657 1,584 
—2,86030 3,86030 

0,608 

1,114 

0,466 

1,150 
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ΠΙΝΑΞ 4.2 (συνέχεια) 

6. Μεταφοραί 

δ; Hi îli(T) 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οικιακοί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 

7.4. ΟΙκιακαί Δαπάναι 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,45812 2,550 
0,15350 0,664 
0,02192 0,180 
0,01811 0,218 
0,34835 1,562 

0,831 0,808 
1,438 1,374 
0,960 1,064 
0,635 0,878 
1,109 1,119 

—3,40080 4,40080 

7. Έπικοινωνίαι, 

ôj Yi τ σ* ili Ά0) 

0,46567 

0,18922 

0,04265 

0,03794 

0,26452 

0,511 

0,181 

0,042 

0,041 

0,308 

1,80130 0,80130 

1,049 

1,160 

1,095 

0,895 

0,856 

1,060 

1,129 

1,004 

0,815 

0,864 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

δι 

0,17487 

0,10145 

0,01891 

0,10690 

0,59787 

Yi 

5,459 

1,248 

0,331 

1,436 

9,537 

τ 

0,33762 

σ* 

0,66238 

ηι 

0,670 

1,267 

1,047 

1,195 

1,090 

ηί(Τ) 

0,697 

1,218 

1,049 

1,172 

1,081 

σ* = (1—τ). 

η; == Μέση Έλαστικότης Είσοδήματος. 
ηϊ(Τ) = Έλαστικότης. 

Αί ύπογραμμισθεΐσαι εκτιμήσεις είναι μικρότεροι, κατ' απόλυτον τιμήν, τοϋ διπλα
σίου τών αντιστοίχων τυπικών σφαλμάτων αυτών. 
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Π1ΝΑ2 4.3 

Εκτιμήσεις Όριακων Ποσοστών Συμμετοχής1 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

ßid) ßi ßi(T) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Γεωργία 
'Ορυχεία 
Μεταποίησις 
Κατασκευαί 
Ηλεκτρισμός 
ΜεταφοραΙ 
Έπικοινωνίαι 
Κατοικίαι 
Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

0,15828 
0,00012 
0,34354 
0,00194 
0,01867 
0,06103 
0,00717 
0,10484 
0,30440 

0,14406 
0,00014 
0,33550 
0,00199 
0,02089 
0,06021 
0,00708 
0,10752 
0,32262 

0,13969 
0,00019 
0,32764 
0,00205 
0,02637 
0,05961 
0.0070Γ 
0,11043 
0,32701 

1. ßj = δι ρΤ (t) [Zj ôj pj (t)]"1, ai εκτιμήσεις τών Όριακών Ποσοστών Συμμετοχής 

εις τήν αρχήν, ßi(l), εις το μέσον, ßi, και είς τό τέλος, ßi(T), τοϋ δείγματος. 

Έξ αυτών παρατηροΰμεν, δτι δια μεν τάς κατηγορίας «'Ορυχεία», «Κατασκευ

αί», «Ηλεκτρισμός», «Κατοικίαι» και «Λοιπαί Ύπηρεσίαι» τα οριακά ποσο

στά συμμετοχής αυξάνουν διαχρονικός, ενώ δια τάς λοιπάς κατηγορίας μει-

οονται αυξανομένων τών συνολικών δαπανών. 'Υπενθυμίζεται, οτι τα οριακά 

ποσοστά συμμετοχής είς το υπόδειγμα του Stone παραμένουν σταθερά δια-

χρονικώς, ενώ εις το παρόν υπόδειγμα μεταβάλλονται μεταβαλλόμενων τών 

σχετικών τιμών. Έκ της συγκρίσεως τών εκτιμήσεων τών παραμέτρων β. 

προς έκείνας τών παραμέτρων α{ τοϋ Πίνακος 3.1 του προηγουμένου κεφα

λαίου συνάγεται, δτι είς μεν τάς κατηγορίας «'Ορυχεία», «Κατασκευαί» 

και «Έπικοινωνίαι» αί εκτιμήσεις τών α; ευρίσκονται πλησιέστερον προς 

τας εκτιμήσεις τών β. είς τήν αρχήν τής ύπο έξέτασιν χρονικής περιόδου, 

ένω είς τάς λοιπάς εξ κατηγορίας ai aj ευρίσκονται πλησιέστερον προς τάς 

β., ώς αδται ύπελογίσθησαν είς το τέλος τής περιόδου 1962-1967. Δυνάμεθα 

επομένως να εϊπωμεν είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, οτι εις τάς περισσο-

τέρας κατηγορίας αί παράμετροι ßj τοο Γενικοϋ Γραμμικοϋ Συστήματος, 

μειούμεναι διαχρονικώς, συγκλίνουν προς τάς παραμέτρους α. τοϋ Γραμμι-
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κοϋ Συστήματος, ενώ το άντίθετον συμβαίνει εις τάς κατηγορίας «Λοιπαι 

Ύπηρεσίαι», «Κατοικίαι», «Έπικοινωνίαι» και «Ηλεκτρισμός». 

Αι αύται εκτιμήσεις προς εκείνας του Πίνακος 4.3 των αγαθών εκάστης 

κατηγορίας κεχωρισμένως δίδονται εις τον Πίνακα 4.4. Έξ αύτου παρατη-

ροϋμεν, δτι δλαι αί εκτιμήσεις τών οριακών ποσοστών συμμετοχής είναι 

θετικαί και μικρότεραι της μονάδος, συμφώνως προς το θεωρητικόν υπό

δειγμα. Αί εκτιμήσεις αύται δίδουν την μερικήν παράγωγον έκαστης υπο

κατηγορίας δαπανών ώς προς το σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών της 

κατηγορίας, είς τήν οποίαν ανήκουν. 'Επειδή όμως ενδιαφέρει εν προκει

μένω ή ευρεσις τών οριακών ποσοστών συμμετοχής έκαστης υποκατηγο

ρίας αγαθών ώς προς το γενικόν σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών, 

εις τον Πίνακα 4.5 δίδονται αί εκτιμήσεις αύται είς τήν αρχήν, το μέσον και 

το τέλος τής υπό έξέτασιν χρονικής περιόδου1. Έξ αυτών παρατηροϋμεν, 

δτι το όριακόν ποσοστόν συμμετοχής τών αγαθών «Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός» 

εκ τής «Γεωργίας», «Μεταποιήσεως» καί «Μεταφορών» μειοΰται αυξανο

μένου του συνόλου τών καταναλωτικών δαπανών, ενώ αυξάνεται τό όριακόν 

ποσοστόν τών αγαθών τούτων εκ τών κλάδων «Έπικοινωνίαι» καί «Λοιπαί 

Ύπηρεσίαι». Τό όριακόν ποσοστόν συμμετοχής τών αγαθών «Ίματισμός-

Ύπόδησις», «Έπιπλα-Σκεύη», «Τρέχουσαι Οικιακαί Δαπάναι» καί «Λοιπαί 

Δαπάναι» εκ τής «Μεταποιήσεως», τών «Μεταφορών» καί «Λοιπών Υπη

ρεσιών» αυξάνει διαχρονικώς. Τοϋτο σημαίνει δτι, δσον τό εισόδημα (καί 

επομένως αί συνολικαί καταναλωτικαί δαπάναι) αυξάνει, τόσον οί κλάδοι 

«Μεταποίησις», «Μεταφοραί» καί «Λοιπαί Ύπηρεσίαι» συμμετέχουν είς τήν 

τελική ν ζήτησιν δια τής όλονέν μεγαλυτέρας παροχής τών ανωτέρω αγα

θών, ένώ συγχρόνως μειοΰται ή παροχή έξ αυτών τών αγαθών «Τρόφιμα-

Ποτά-Καπνός». Τό άντίθετον συμβαίνει εις τα αγαθά του κλάδου τών «Επι

κοινωνιών». Εις τον κατωτέρω Πίνακα 4.5 αναγράφονται καί αί έλαστικό-

τητες εισοδήματος έκαστης υποκατηγορίας καταναλωτικών αγαθών ώς προς 

τό γενικόν σύνολον τών δαπανών, ώς αύται ύπελογίσθησαν είς τό μέσον 

καί τό τέλος τής χρονικής περιόδου 1962-1967. Έξ αυτών συνάγεται, δτι 

αί περισσότεραι εκτιμήσεις είναι μεγαλύτεραι τής μονάδος, ενώ δλαι τεί

νουν προς τήν μονάδα αυξανομένου του εισοδήματος. 

1. Αί εκτιμήσεις τών οριακών ποσοστών συμμετοχής έκαστης κατηγορίας καί υπο
κατηγορίας καταναλωτικών αγαθών ώς προς το σύνολον καί έκάστην κατηγορίαν κε-
χωρισμένως δίδονται εις τους Πίνακας Α.3 καί Α.4 του Παραρτήματος Α. 



ΠΙΝΑΞ 4.4 

Εκτιμήσεις Όριακών Ποσοστών Συμμετοχής1 

(Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

ßid) 

0,98180 

0,01820 

ßi 

0,94641 

0,05359 

ßi(T) 

0,78931 

0,21069 

3. Μεταποίησις 

ßid) ßi ßi(T) 

0,63783 0,56456 0,53397 

0,28847 0,33447 0,34614 

0,03952 0,05151 0,06219 

0,00012 0,00015 0,00020 

0,03407 0,04930 0,05760 

5. 'Ηλεκτρισμός 

ßid) ßi ßi(T) 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 0,15336 0,13630 0,10209 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 0,84664 0,86366 0,89791 

3.1. Τρόφιμα-Ποτα-Καπνος 

3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. ΟΙκιακαΙ Δαπάναι 

3.5. Λοιπαΐ Δαπάναι 
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ΠΙΝΑΞ 4.4 (συνέχεια) 

6. Μεταφοραί 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδη σις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

ßiü) 

0,45131 

0,18628 

0,02530 

0,01831 

0,31879 

ßi 

0,39954 

0,20134 

0,02991 

0,02217 

0,34704 

ßi(T) 

0,37977 

0,20105 

0,03360 

0,02986 

0,35572 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

ßiü) 

0,47233 

0,17174 

0,03994 

0,03720 

0,27879 

ßi 

0,49879 

0,16340 

0,03677 

0,03380 

0,26723 

ßi(T) 

0,51071 

0,16414 

0,03411 

0,02941 

0,26163 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

ßi(D 

0,17501 

0,09945 

0,01863 

0,10858 

0,59834 

ßi 

0,17960 

0,10011 

0,01859 

0,10673 

0,59498 

ßi(T) 

0,18147 

0,10060 

0,01846 

0,10598 

0,59349 

1. ßi = δ;ρ?(ί) [S jö jP j (t)] , αί εκτιμήσεις τών Όριακων ΠοσοστάΥν Συμμετο

χής είς τήν αρχήν, ßj(l), είς το μέσον, β;, καί είς το τέλος, ßi(T), του δείγματος. 
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ΠΙΝΑΞ 4.5 

Εκτιμήσεις Όριακών Ποσοστών Συμμετοχής-Έλαστικότητες Εισοδήματος 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

ßid) ßi(T) i l i ηΐ(Τ) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. Κατασκεναί 

4.1. Στέγασις-Ύδ ρευσις 

5. Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις "Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

6. Μεταφοραί 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
6.2. 'Ιματισμός-Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

6.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 

7.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-°Ύδ ρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,15540 0,13634 0,11026 1,111 0,884 

0,00288 0,00772 0,02943 1,262 5,237 

0,00012 0,00014 0,00019 2,210 2,172 

0,21912 0,18941 0,17495 0,836 _ 0,797 

0,09910 0,11221 0,11341 1,264 1,221 

0,01355 0,07282 0,02038 0,672 0,797 

0,00004 0,00005 0,00006 0,004 0,005 

0,01170 0,01654 0,01887 1,159 1,236 

0,00194 0,00199 0,00205 0,690 0,741 

0,00286 

0,01581 

0,02754 

0,01137 

0,00154 

0,00112 

0,01946 

0,00339 

0,00123 

0,00029 

0,00027 

0,00200 

0,00285 

0,01804 

0,02406 

0,01212 

0,00180 

0,00133 

0,02090 

0,00353 

0,00116 

0,00026 

0,00024 

0,00189 

0,00269 

0,02368 

0,02264 

0,01198 

0,00200 

0,00178 

0,02120 

0,00358 

0,00115 

0,00024 

0,00021 

0,00183 

0,938 

1,719 

0,705 

1,219 

0,814 

0,538 

0,940 

1,655 

1,830 

1,728 

1,412 

1,351 

1,497 

3,695 

0,692 

1,178 

0,912 

0,752 

0,959 

1,550 

1,651 

1,468 

1,192 

1,263 

0,10484 0,10752 0,11043 0,874 0,914 

0,05327 0,05794 0,05934 0,757 0,786 

0,03027 0,03230 0,03290 1,432 1,373 

0,00567 0,00600 0,00604 1,183 1,182 

0,03305 0,03443 0,03466 1,350 1,321 

0,18213 0,19195 0,19408 1,232 1,218 
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Tò Γενικον Γραμμνκον Σύστημα, ώς και το Γραμμικόν υπόδειγμα, είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθή ώς εν υπόδειγμα επιμερισμού τών καταναλωτι
κών δαπανών. Εις τα προγράμματα οικονομικής αναπτύξεως ενδιαφέρει πε-
ρισσότερον το ποσοστον συμμετοχής έκαστου κλάδου εις τήν τελικήν ζή-
τησιν και ουχί το απόλυτον μέγεθος τής τελικής ζητήσεως τοϋ κλάδου τού
του. Προς τον σκοπόν αυτόν δίδονται εις τους Πίνακας 4.6 και 4.7, δι' 
εκαστον έτος κεχωρισμένως, αί εκτιμήσεις τών μέσων ποσοστών συμμετο
χής εκάστης κατηγορίας ώς προς τό σύνολον τών δαπανών και έκαστης 
υποκατηγορίας ώς προς τό σύνολον τών δαπανών τής κατηγορίας, εις τήν 
οποίαν ανήκει, αντιστοίχως. Υπενθυμίζεται, οτι τα πραγματικά μέσα πο
σοστά συμμετοχής τών ανωτέρω κατηγοριών (και υποκατηγοριών) δίδονται 
εις τους Πίνακας Β.4 και Β.5 του Παραρτήματος Β τής παρούσης εργασίας. 
Έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω πινάκων συμπεραίνομεν, οτι τό Γενικόν 
Γραμμικόν υπόδειγμα εξηγεί μετά μεγάλης σχετικώς ακριβείας τήν συμ-
μετοχήν έκαστου κλάδου εις τό σύνολον τών ιδιωτικών καταναλωτικών δα
πανών. 

Έκ τών εκτιμήσεων του Πίνακος 4.6 συνάγεται, οτι διά μεν τάς κατη
γορίας «Γεωργία», «'Ορυχεία», «Ηλεκτρισμός», «Έπικοινωνίαι» και «Λοι-
παί Ύπηρεσίαι» παρουσιάζεται αΰξησις διαχρονικώς τών μέσων ποσοστών 
συμμετοχής, διά δε τάς λοιπάς κατηγορίας παρατηρείται μείωσις τών ποσο
στών τούτων. Τα αυτά συμπεράσματα εξήχθησαν διά τής χρησιμοποιή
σεως και του υποδείγματος του Stone. 'Ως δε ανεφέρθη και εις το προηγού-
μενον κεφάλαιον, ή διαχρονική μεταβολή τών μέσων ποσοστών συμμετο
χής είναι μικρά, οφειλομένη μάλλον άφ' ενός εις τήν σχετικώς μικράν ύπό 
έξέτασιν χρονικήν περίοδον και άφ' έτερου εις τήν μικράν μεταβολήν τών 
σχετικών τιμών. Ή συμμετοχή τών κλάδων εις τήν τελικήν ζήτησιν (Ιδιω
τικής καταναλώσεως) κατά μέσον ορον εϊναι ώς ακολούθως : «Γεωργία» 
12,9%, «Μεταποίησις» 37,1%, «Κατοικΐαι» 12,3%, «Λοιπαί Ύπηρεσίαι» 
28,5%, ενώ όλοι οι λοιποί κλάδοι συμμετέχουν κατά 9,2%. Έκ τής συγκρί
σεως τών Πινάκων 3.4 και 4.6 συμπεραίνομεν, οτι τα υποδείγματα Γραμ
μικόν και Γενικόν Γραμμικόν δίδουν περίπου τάς αύτάς εκτιμήσεις διά τα 
μέσα ποσοστά συμμετοχής. 

Ώς είναι γνωστόν έκ τής σχέσεως (3.16) του προηγουμένου κεφαλαίου, 

τα μέσα ποσοστά συμμετοχής, wp συγκλίνουν προς τα οριακά ποσοστά 

συμμετοχής, β., όσον ô «λόγος υπερβάλλοντος εισοδήματος», —φ*, τείνει 

προς τήν μονάδα. Έκ τής συγκρίσεως τών Πινάκων 4.3 και 4.6 παρατηροΰ-
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μεν, οτι εις τάς κατηγορίας «Γεωργία», «'Ορυχεία», «Ηλεκτρισμός», «Έπι-
κοινωνίαι» και «Λοιπαί Ύπηρεσίαι» τα οριακά ποσοστά συμμετοχής είναι 
μεγαλύτερα τών αντιστοίχων μέσων ποσοστών. Τούτο οφείλεται εις το γε
γονός, οτι αί έλαστικότητες εισοδήματος τών ανωτέρω κατηγοριών είναι 
μεγαλύτεραι της μονάδος. 

ΠΙΝΑΞ 4.6 

Έκτίμησις Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής 

(Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα) 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

J. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
.8. 
9. 

Γεωργία 
'Ορυχεία 
Μεταποίησις 
Κατασκευαί 
'Ηλεκτρισμός 
Μεταφοραί 
Έπικοινωνίαι 
Κατοικίαι 
Λοιπαί Ύπη
ρεσίαι 

0,12192 
0,00005 
0,37460 
0,00309 
0,01251 
0,07276 
0,00396 
0,12728 

0,28383 

0,12628 
0,00006 
0,37307 
0,00301 
0,01298 
0,07193 
0,00420 
0,12560 

0,28288 

0,12756 
0,00006 
0,37180 
0,00296 
0,01332 
0,07131 
0,00438 
0,12477 

0,28385 

0,12975 
0,00007 
0,37038 
0,00285 
0,01370 
0,07077 
0,00455 
0,12212 

0,28583 

0,13012 
0,00008 
0,36753 
0,00279 
0,01461 
0,07005 
0,00471 
0,12127 

0,28883 

0,13038 
0,00009 
0,36613 
0,00276 
0,00821 
0,06957 
0,00480 
0,12079 

0,29008 

0,12881 
0,00006 
0 37076 
0,00289 
0,01354 
0,07098 
0,00449 
0,12301 

0,28546 

Ώς και εις το προηγούμενον κεφάλαιον ανεφέρθη, ή σπουδαιότης τής 
συμβολής έκαστου κλάδου παραγωγής εις τήν τελικήν ζήτησιν και συγκε
κριμένως εις τήν ίδιωτικήν κατανάλωσιν απαιτεί ίδιαιτέραν άνάλυσιν. Ή 
λήψις μέτρων προς τόνωσιν ενός παραγωγικού κλάδου τής οικονομίας προϋ
ποθέτει να γνωρίζωμεν τήν συμμετοχήν αυτού εις τήν τελικήν ζήτησιν. 
Προς τον σκοπόν τούτον ύπελογίσθησαν τα μέσα ποσοστά συμμετοχής 
εκάστης υποκατηγορίας αγαθών ώς προς τό σύνολον τών καταναλωτικών 
δαπανών έκαστου κλάδου κεχωρισμένως (έφ' όσον οί κλάδοι ούτοι δίδουν 
εις τήν τελικήν ζήτησιν περισσότερα του ενός αγαθά). Αί εκτιμήσεις τών 
ποσοστών τούτων συμμετοχής αναγράφονται εις τον Πίνακα 4.7. Έκ τής 
συγκρίσεως τών εκτιμήσεων τοο πίνακος τούτου προς εκείνας τοο Πίνα-

ϊν 
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ΠΙΝΑΞ 4.7 

Εκτιμήσεις Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής 

(Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

1962 

0,93434 

0,06566 

1963 

0,94055 

0,05944 

1964 

0,94172 

0,05828 

1965 

0,95275 

0,04724 

1966 

0,96004 

0,03885 

Μέσος 
1967 Περιόδου 

1962-1967 

0,95691 0,95254 

0,04308 0,04746 

3. Μεταποίησις 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

Τρόφιμα-Ποτα-

Καπνος 

Ίματισμός-Ύπόδη σις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

0,62005 

0,21845 

0,07373 

0,05224 

0,03553 

0,61721 

0,22806 

0,07065 

0,04737 

0,03628 

0,61415 

0,23442 

0,06964 

0,04431 

0,03749 

0,60188 

0,24676 

0,06963 

0,04107 

0,04067 

0,59708 

0,25698 

0,06880 

0,03618 

0,04096 

0,59939 

0,25379 

0,06977 

0,03535 

0,04170 

0,61093 

0,23937 

0,06933 

0,04189 

0,03848 

5. 'Ηλεκτρισμός 

Μέσος 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 Περιόδου 

1962-1967 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 0,23100 0,22363 0,21953 0,20552 0,22322 0,21886 0,22439 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 0,76893 0,77631 0,78041 0,79443 0,77674 0,78113 0,77561 
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ΠΙΝΑΞ 4.7 (συνέχεια) 

6. Μεταφοραι 

6.1. 

6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 
Ίματισμος-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,48836 
0,13000 
0,03223 
0,03872 
0,31069 

1963 

0,48567 
0,13522 
0,03145 
0,03687 
0,30985 

1964 

0,48211 
0,13856 
0,03119 
0,03571 
0,31242 

1965 

0,47883 
0,14158 
0,03115 
0,03473 
0,31371 

1966 

0,47240 
0,14685 
0,03130 
0,03398 
0,31546 

1967 

0,47027 
0,14628 
0,03158 
0,03402 
0,31785 

Μέσος 
Περιόδου 
1962-1967 

0,48095 
0,13999 
0,03117 
0,03493 
0,31296 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. 

7.2. 
7.3. 
7.4. 
7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 
Ίματισμός-Ύπόδησις 
"Επιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,47968 
0,12898 
0,03090 
0,03769 
0,32274 

1963 

0,47668 
0,13651 
0,03276 
0,03758 
0,32233 

1964 

0,47380 
0,13682 
0,03306 
0,03777 
0,31857 

1965 

0,47852 
0,14355 
0,03392 
0,03741 
0,30659 

1966 

0,47809 
0,14340 
0,03394 
0,03696 
0,30761 

1967 

0,48172 
0,14537 
0,03397 
0,03610 
0,30284 

Μέσος 
Περιόδου 
1962-1967 

0,47556 
0,14082 
0,03360 
0,03775 
0,31227 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά* 
Καπνός 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
9.3. "Επιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,27270 

0,07344 
0,01782 
0,08947 
0,54657 

1963 

0;27133 

0,07655 
0,01810 
0,08919 
0,54708 

1964 

0,26886 
0,07809 
0,01772 
0,09169 
0,54364 

1965 

0,27310 
0,08003 
0,01775 
0,08830 
0,54082 

1966 

0,26635 
0,08085 
0,01771 
0,08806 
0,54703 

1967 

0,26054 
0,08260 
0,01759 
0,09039 
0,54888 

Μέσος 
Περιόδου 

1962-1967 

0,26793 
0,07902 
0,01776 
0,08932 
0,54598 
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κος 3.5 τοϋ προηγουμένου κεφαλαίου συνάγεται, οτι τα υποδείγματα Γραμ-

μικον και Γενικον Γραμμικόν δίδουν περίπου τάς αύτας εκτιμήσεις. Επο

μένως τα λεχθέντα εις το προηγούμενον κεφάλαιον δι' έκάστην κατηγορίαν 

κεχωρισμένως ισχύουν και εν προκειμένω. 

Εϊς τον Πίνακα 4.8 αναγράφονται αί έλαστικότητες τιμών κατά Cour

not και κατά Slutsky τοϋ παρόντος υποδείγματος, ώς αύται ύπελογίσθησαν 

εις το μέσον και το τέλος της υπό έξέτασιν χρονικής περιόδου. "Ολαι αί 

ανωτέρω έλαστικότητες είναι άρνητικαί, συμφώνως προς το θεωρητικόν 

υπόδειγμα. Έξ αυτών παρατηρουμεν, οτι αί έλαστικότητες αυξάνουν (κατ' 

απόλυτον μέγεθος) αυξανομένων των καταναλωτικών δαπανών. Έπί πλέον αί 

έλαστικότητες τιμών κατά Cournot και κατά Slutsky τών κατηγοριών «'Ορυ

χεία», «Ηλεκτρισμός» και «Έπικοινωνίαι» είναι μεγαλύτεραι (κατ' απόλυ

τον τιμήν) της μονάδος, ένω γενικώς ολαι αί έλαστικότητες τιμών κατά 

Slutsky είναι μικρότεραι τών αντιστοίχων τιμών κατά Cournot. Έκ της συγ

κρίσεως τών Πινάκων 4.8 και 3.6 τοϋ προηγουμένου κεφαλαίου συμπεραί-

νομεν, ότι ή επιλογή ενός υποδείγματος έχει σο βαράς επιπτώσεις επί τών 

εκτιμήσεων τών έλαστικοτήτων τιμών. Αί έλαστικότητες τιμών, έν αντιθέ

σει προς τάς ελαστικότητας εισοδήματος, εξαρτώνται ώς επί το πλείστον 

έκ τής μορφής του υποδείγματος, τό όποιον χρησιμοποιείται δια την ευρε-

σίν του. «The elasticities show considerable variation... uniformity being 

particularly lacking for the price elasticities. This is as it was in Houthakker's 

study»1. Σημειωτέον, οτι αί έλαστικότητες του Πίνακος 4.8 ύπελογίσθη

σαν μέ τήν χρησιμοποίησιν τών σχέσεων (4.20) και (4.22). 

Εις τον Πίνακα 4.9 αναγράφονται αί ανωτέρω έλαστικότητες τιμών δι' 

έκάστην ύποκατηγορίαν αγαθών τών κλάδων εκείνων, οί όποιοι δίδουν εις 

τήν τελικήν κατανάλωσιν περισσότερα του ενός αγαθά. 'Εκ τών 96 εκτιμή

σεων παρατηρουμεν, οτι 6 μόνον έχουν θετικόν σημεΐον έν αντιθέσει προς 

το θεωρητικόν υπόδειγμα. Αί θετικαί αύται έλαστικότητες τιμών ευρέθη

σαν εις τους κλάδους τής «Γεωργίας» και του «Ηλεκτρισμού». Έκ τών αρ

νητικών έλαστικοτήτων πλεϊσται είναι μεγαλύτεραι (κατ' απόλυτον τιμήν) 

τής μονάδος και συγκεντρουνται εις τάς υποκατηγορίας τών κλάδων τής 

«Μεταποιήσεως», τών «Μεταφορών» και τών «Επικοινωνιών». Υπενθυμίζε

ι. Βλέπε A.S. Goldberger and Theodore Gamaletsos, «A Cross-Country Compar
ison of Consumer Expenditure Patterns», European Economic Review, Άνοιξις 1970, 
σελ. 385. 
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ΠΙΝΑΞ 4.8 

Έλαστικότητες Τιμών 

(Γενικον Γραμμικόν Σύστημα) 

1. Γεωργία 

2. 'Ορυχεία 

3. Μεταποίησις 

4. Κατασκευαί 

5. 'Ηλεκτρισμός 

6. Μεταφοραί 

7. Έπικοινωνίαι 

8. Κατοικίαι 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

η» 

—0,816 

—1,552 

—0,758 

—0,486 

—1,082 

—0,620 

—1,107 

—0,655 

—0,860 

îlii(T) 

—1,085 

—2,228 

—0,945 

—0,760 

—3,236 

—0,886 

—1,497 

—0,945 

—1,105 

—* 
^ 1 

—0,672 

—1,552 

—0,422 

—0,484 

—1,061 

—0,560 

—1,100 

—0,548 

—0,538 

n*j(T) 

—Ό,946 

—2,228 

• —0,617 

—0,758 

—3,210 

—0,827 

—1,489 

—0,834 

—0,778 

r|jj = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Cournot). 

η Η (Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Cournot) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

η ; ί = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Slutsky). 

η*}(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Slutsky) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

ται, ότι το παρόν υπόδειγμα, εν αντιθέσει προς το υπόδειγμα τοΰ Stone, δέν 
αποκλείει την περίπτωσιν, αί έλαστικότητες τιμών να είναι μικρότεραι της 
αρνητικής μονάδος. 

Το Γενικόν Γραμμικόν Σύστημα, ώς και τό Γραμμικόν υπόδειγμα, έχον 
ώς βάσιν μίαν συνάρτησιν χρησιμότητος, παρέχει την δυνατότητα της ευ
ρέσεως των σταυροειδών ελαστικοτήτων τιμών μεταξύ δύο οιωνδήποτε αγα
θών, όπερ εις τα συνήθη υποδείγματα ζητήσεως καθίσταται προβληματικόν, 
λόγω του φαινομένου της συμπολυγραμμικότητος. Αί εκτιμήσεις τών σταυ
ροειδών ελαστικοτήτων τιμών κατά Cournot μεταξύ δύο οιωνδήποτε κατη
γοριών αναγράφονται εις τον Πίνακα Α.5 του Παραρτήματος Α, αί αύται 
έλαστικότητες μεταξύ δύο οιωνδήποτε υποκατηγοριών εντός τοο αυτού 
κλάδου αναγράφονται εις τον Πίνακα Α.6 του ανωτέρω παραρτήματος. Όλαι 
αί ανωτέρω έλαστικότητες έξετιμήθησαν εις τό μέσον τής υπό έξέτασιν 
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ΠΙΝΑΞ 4.9 

Έλαστικότητες Τιμών 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

% %σ> % η«ω 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

—0,864 —0,80379 0,082 —0,014 

1,596 —0,53228 1,650 —0,322 

3. Μεταποίησις 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

% 

—1,273 

—1,971 

—1,292 

—0,006 

—2,193 

niiCD 

—1,424 

—2,258 

—1,852 

—0,012 

—2,848 

—* 

—0,708 

—1,637 

—1,240 

—0,006 

—2,144 

1H(T) 

—0,890 

—1,912 

—1,789 

—0,012 

—2,790 

5. 'Ηλεκτρισμός 

% nii(T) —* 
Πίί 

^ii(T) 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

0,594 

—0,652 

—0,119 

—0,903 

0,731 

0,211 

—0,017 

—0,005 
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lu Hü(T) —* 
η» iiiCn 

6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
'Ιματισμός-' Υπόδη σις 
Έπιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

—0,983 
—1,544 
—1,118 
—0,748 
—1,193 

—1,135 
—1,857 
—1,585 
—1,314 
—1,443 

—0,583 
—1,343 
—1,088 
—0,726 
—0,846 

—0,756 
—1,656 
—1,551 
—1,284 
—1,088 

7. Έπικοινωνίαι 

1ü η«(Τ) η«(Τ) 

7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 
7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
Ίματισμός-Ύπόδησις 
Έπιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

—1,105 
—1,282 
—1,252 
—1,031 
—0,990 

—0,915 
—0,899 
—0,790 
—0,645 
—0,759 

—0,606 
—1,113 
—1,215 
—0,997 
—0,723 

—0,404 
—0,735 
—0,756 
—0,616 
—0,497 

9. Λοιπαί ΎπηρεσΙαι 

Πϋ η«(Τ) η« 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
'Ιματισμός-Ύπόδησις 
Έπιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

—0,321 
—0,392 
—0,282 
—0,380 
—0,708 

—0,360 
—0,445 
—0,343 
—0,436 
—0,732 

—0,141 
—0,292 
—0,263 
—0,274 
—0,113 

—0,179 
—0,345 
—0,324 
—0,330 
—0,138 

η» = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Cournot). 

ηΗ (Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Cournot) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 

ηΗ = Μέση Έλαστικότης Τιμών (Slutsky). 

η*ί(Τ) = Έλαστικότης Τιμών (Slutsky) Τελευταίας Χρονικής Περιόδου. 
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χρονικής περιόδου. Έκ τών εκτιμήσεων τοο Πίνακος Α.5 παρατηρουμεν, 
οτι ολαι αί σταυροειδείς έλαστικότητες είναι άρνητικαί, συμφώνως προς 
το θεωρητικον υπόδειγμα, ένφ 48 έκ τών 72 εκτιμήσεων του Πίνακος Α.6 
είναι θετικαί. 'Επειδή εν προκειμένω ενδιαφέρει ή έκτίμησις της επιδράσεως 
της μεταβολής τής τιμής μιας υποκατηγορίας αγαθών εις την ζήτησιν τών 
αγαθών μιας οιασδήποτε άλλης υποκατηγορίας—και ουχί κατ' ανάγκην μιας 
άλλης υποκατηγορίας τοϋαύτουκλάδου—, ύπελογίσθησαν ολαι αί σταυροει
δείς ελαστικότητες τιμών κατά Cournot μεταξύ δύο οιωνδήποτε υποκατη
γοριών αγαθών. Ό Πίναξ 4.10 παρέχει τάς ανωτέρω εκτιμήσεις, τάς οποίας 
εΰρομεν χρησιμοποιούντες τήν σχέσιν (3.36) του προηγουμένου κεφαλαίου. 
Ό πίναξ ούτος δίδει τάς ελαστικότητας η .̂ εκάστου άγαθου i εν σχέσει προς 
τήν μεταβολήν τής τιμής του j άγαθου, εις τήν i γραμμήν και j στήλην. 

Έκ τών 702 εκτιμήσεων τοο ανωτέρω πίνακος συνάγεται, οτι μόνον 54 
έχουν θετικόν σημείον. Τάς θετικάς ελαστικότητας ευρομεν χρησιμοποιούν
τες τάς τιμάς τών αγαθών «Θέρμανσις-Φωτισμος» τοϋ κλάδου τής «Γεωρ
γίας» και «Στέγασις-Ύδρευσις» τοΰ κλάδου «Ηλεκτρισμός». Σημειωτέον 
όμως, οτι αί δύο αύται ύποκατηγορίαι δέν μειώνουν τήν σπουδαιότητα τών 
αποτελεσμάτων, διότι άμφότεραι αποτελούν αμελητέας ποσότητας εις το 
σύνολον τών καταναλωτικών δαπανών. 
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ΪΙΙΝΑΞ 4.10 

Έλαστικότητες Σταυροειδείς (Μέσαι)1 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

Τιμή j 
'Αγαθόν i 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκεναΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. Ηλεκτρισμός 
5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. Μεταφορά! 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
9.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 
9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

1,405 —0,780 —1,692 —1,732 
—0,982 —0,886 —1,922 —1,977 

—1,719 2,795 —3,365 —3,446 

—0,650 
—0,985 
—0,525 
—0,003 
—0,902 

1,057 
1,599 
0,850 
0,005 
1,466 

—0,587 
—0,888 
—0,472 
—0,003 
—0,814 

—1,925. 
—1,023 
—0,006 
—1,765 

—1,304 

—1,048 
—0,006 
—1,807 

—0,537 —0,873 —0,485 —1,051 

—0,730 
—1,337 

—0,548 
—0.948 
—0,633 
—0,419 
—0,731 

—1,287 
—1,830 
—1,344 
—1,098 
—1,051 

—0,680 

2,093 —1,162 
2,314 —1,285 
2,185 —1,214 
1,786 —0,992 
1,709 —0,949 

-2,520 
-2,787 
-2,631 
-2,150 
-2,057 

-1,076 

1,186 —0,659 —1,428 —1,463 
2,174 —1,207 —2,618 —2,680 

0,892 —0,495 —1,074 —1,099 
1,542 —0,856 —1,856 —1,901 
1,029 —0,572 —1,239 —1,269 
0,680 —0,378 —0,819 —0,839 
1,189 —0,660 —1,431 —1,466 

-2,581 
-2,854 
-2,695 
-2,202 
-2,107 

1,105 —0,614 —1,331 —1,363 

—0,589 
—1,114 
—0,920 
—1,050 
—0,958 

0,957 
1,811 
1,496 
1,707 
1,558 

—0,532 
—1,006 
—0,831 
—0,948 
—0,865 

—1,153 
—2,181 
—1,801 
—2,056 
—1,876 

—1,180 
—2,233 
—1,845 
—2,105 
—1,921 



ΠΙΝΑΞ 4.10 

Τιμή j 

'Αγαθόν i 3.3 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος —2,136 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός —2,426 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός —4,249 

3. Μεταποίηαις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος —1,607 
3.2. 'Ιματισμός-'Υπόδησις —2,430 
3.3. "Επιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι —0,800 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι —2,228 

4. Κατασκεναί 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις —1,327 

5. 'Ηλεκτρισμός 
5.1. Τρόφιμα —1,803 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός —3,305 

6. ΜεταφοραΙ 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός —1,355 
6.2. 'Ιματισμός-'Υπόδησις —2,344 
6.3. "Επιπλα-Σκεύη —1,565 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι —1,034 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι —1,807 

7. Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός —3,182 
7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις —3,518 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη —3,322 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι —2,715 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι —2,597 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις —1,680 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός —1,455 
9.2. Ίματισμός-Ύπόδησις —2,753 
9.3. "Επιπλα-Σκεύη —2,274 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι —2,596 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι —2,369 

(συνέχεια) 

3.4 3.5 4.1 5.1 

—1,667 —2,102 —1,742 0,704 

—1,893 —2,388 —1,979 0,800 

—3,315 —4,182 —3,466 1,400 

—1,254 —1,582 —1,311 0,530 

—1,896 —2,392 —1,054 0,426 
—1,008 —1,272 —1,054 0,426 

—0,008 —0,006 0,003 
—1,739 —1,837 0,734 

—1,035 —1,306 0,437 

—1,407 —1,775 —1,471 
—2,579 —3,253 —2,696 1,089 

—1,058 
—1,829 
—1,221 
—0,807 
—1,410 

—1,334 
—2,307 
—1,540 
—1,018 
—1,779 

—1,106 
—1,912 
—1,276 
—0,844 
—1,474 

0,447 
0,772 
0,516 
0,341 
0,596 

—2,483 
—2,745 
—2,592 
—2,118 
—2,027 

—3,132 
—3,463 
—3,270 
—2,672 
—2,556 

—2,595 
—2,870 
—2,710 
—2,214 
—2,119 

1,049 
1,159 
1,095 
0,895 
0,856 

—1,311 —1,654 —1,371 0,554 

—1,136 
—2,148 
—1,775 
—2,025 
—1,848 

—1,432 
—2,710 
—2,238 
—2,554 
—2,331 

—1,187 
—2,246 
—1,855 
—2,117 
—1,932 

0,480 
0,907 
0,750 
0,855 
0,781 
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Τιμή j 
Αγαθόν i 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. Κατασκεναί 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. Ηλεκτρισμός 
5.1. Τρόφιμα 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. Μεταφοραί 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. 'Ιματισμός-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

—0,268 

—0,628 

-1,549 —1,407 —1,526 
-1,760 —1,598 —1,733 

-3,081 —2,799 —3,035 

—0,332 —1,219 

-1,545 
-1,755 

-3,073 

-1,166 —1,059 —1,148 —1,162 

—0,422 
—0,479 

—0,839 

—0,317 
—0,480 —1,762 —1,601 —1,736 —1,757 
—0,255 —0,937 —0,851 —0,923 —0,934 
—0,002 —0,006 —0,005 —0,005 —0,006 
—0,440 —1,616 —1,468 —1,592 —1,611 

—0,262 —0,962 —0,874 —0,948 —0,959 

—0,356 —1,308 —1,188 —1,288 —1,304 
—2,397 —2,177 —2,361 —2,390 

—0,893 —0,968 —0,980 
—0,463 —1,700 —1,674 --1,695 
—0,309 —1,135 —1,031 —1,132 
—0,204 —0,750 —0,681 —0,739 
—0,357 —1,311 —1,191 —1,291 —1,307 

-2,308 —2,096 —2,273 —2,301 

—0,694 —2,552 —2,318 —2,513 —2,544 
—0,656 —2,409 —2,189 —2,373 —2,402 
—0,536 —1,969 —1,788 —1,939 —1,963 
—0,513 —1,884 —1,711 —1,856 —1,878 

-1,107 —1,200 —1,215 

—0,287 —1,056 —0,959 —1,040 —1,052 
—0,543 —1,997 —1,814 —1,967 —1,991 
—0,449 —1,649 —1,498 —1,625 —1,645 
—0,512 —1,882 —1,710 —1,854 —1,877 
—0,467 —1,718 —1,560 —1,692 —1,713 
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ΠΙΝΑΞ 4.1Ô (συνέχεια) 

Τιμή j 
'Αγαθόν i 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκεναΙ 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 
5.1. Τρόφιμα 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

6. ΜεταφοραΙ 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

—1,410 —0,742 —0,778 —0,805 —0,811 
—1,602 —0,843 —0,884 —0,914 —0,921 

—2,805 —1,476 —1,548 -1,601 —1,614 

—1,061 
—1,604 
—0,853 
—0,005 
—1,471 

—0,558 
—0,844 
—0,449 
—0,003 
—0,774 

—0,586 
—0,885 
—0,471 
—0,003 
—0,812 

—0,606 
—0,916 
—0,487 
—0,003 
—0,840 

—0,610 
—0,923 
—0,491 
—Ο,003 
—0,846 

—0,876 —0,461 —0,483 —0,500 —0,504 

—1,190 —0,626 —0,657 —0,680 —0,685 
—2,182 —1,148 —1,204 —1,245 —1,255 

—0,895 
—1,547 
—1,033 
—0,683 

—0,471 
—0,814 
—0,543 
-0,359 
—0,628 

—0,494 
—0,854 
-0,570 
—0,377 
—0,659 

—0,511 
—0,883 
—0,590 
—0,390 
-0,681 

—0,515 
—0,850 
—0,594 
—0,393 
—0,686 

—2,100 —1,159 —1,199 —1,208 
—2,323 —1,222 —1,326 —1,336 
—2,193 —1,154 —1,211 —1,262 
—1,792 —0,943 —0,989 —1,023 
—1,715 —0,902 —0,946 —0,979 —0,986 

—1,109 —0,584 —0,612 —0,633 —0,638 

—0,961 —0,505 
—1,817 —0,956 
—1,501 —0,790 
—1,713 —0,901 

—0,530 —0,548 —0,553 
—0,318 —1,038 —1,046 
—0,829 —0,978 —0,986 
—0,946 —0,978 —0,986 

—1,564 —0,823 —0,863 —0,893 —0,900 
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Τιμή j 
'Αγαθόν i 7.5 8.1 9.1 9.2 

1. Γεωργία 
1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

2. 'Ορυχεία 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 

3. Μεταποίησις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. ΟίκιακαΙ Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. ΚατασκεναΙ 
4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 
5.1. Τρόφιμα 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

6. ΜεταφοραΙ 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. "Επιπλα-Σκεύη 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. 'Επικό ινώνlai 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

9. Λοιπαί ΎπηρεσΙαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
9.3. "Επιπλα-Σκεύη 
9.4. ΟίκιακαΙ Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

—0,814 —0,833 —0,471 —0,304 
—0,925 —0,946 —0,535 —0,345 

—1,619 —1,656 —0,937 —0,605 

—0,613 
—0,926 
—0,492 
—0,003 
—0,849 

—0,627 
—0,947 
—0,504 
—0,003 
—0,869 

—0,354 
—0,536 
—0,285 
—0,002 
—0,491 

—0,229 
—0,346 
—0,184 
—0,001 
—0,317 

—0,506 —0,517 —0,293 —0,189 

—0,687 
—1,260 

—0,517 

—0,893 
—0,596 
—0,394 
—0,689 

—1,219 

—1,341 
—1,266 
—1,036 

-0,640 

-0,555 
—1,049 
—0,867 
—0,989 
-0,903 

—0,703 
—1,288 

—0,528 

—0,914 
—0,610 
—0,403 
—0,704 

—1,240 
—1,371 
—1,295 
—1,058 
—1,012 

-0,567 
—1,073 
—0,887 
—1,012 
—0,923 

—0,398 
—0,729 

—0,299 
—0,517 
—0,345 
—0,228 
—0,399 

—0,702 
—0,776 
—0,733 
—0,599 
—0,573 

—0,371 

—0,607 
—0,502 
—0,572 
—0,522 

—0,257 
—0,471 

—0,193 
—0,334 
—0,223 
—1,473 
—0,257 

-0,453 
—0,501 
—0,473 
—0,387 
—0,370 

—0,239 

—0,207 

—0,324 
—0,370 
—0,337 



m 
ΠΙΝΑΞ 4.10 (συνέχεια) 

Τιμή j 

'Αγαθόν ί 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

3.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

4. Κατασκεναι 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5. 'Ηλεκτρισμός 

5.1. Τρόφιμα 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

6. ΜεταφοραΙ 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

6.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

7.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 

7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδ ρευσις 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

9.2. Ίματισμός-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

9.3 

—0,265 

—0,301 

—0,527 

—1,993 

—0,301 

—0,160 

—0,001 

—0,276 

—0,164 

—0,224 

—0,410 

—0,168 

—0,291 

—0,194 

—0,128 

—0,224 

—0,395 

—0,436 

—0,412 

—0,337 

—0,322 

—0,208 

—0,180 

—0,341 

—0,322 

—0,294 

9.4 

—0,313 

—0,356 

—0,622 

—0,235 

—0,356 

—0,189 

—0,001 

—0,326 

—0,194 

—0,264 

—0,484 

—0,198 

—0,343 

—0,229 

—0,151 

—0,265 

—0,466 

—0,515 

—0,486 

—0,397 

—0,380 

—0,246 

—0,213 

—0,403 

—0,333 

—0,347 

9.5 

—0,638 

—0,725 

—1,270 

—0,480 

—0,726 

—0,386 

—0,002 

—0,666 

—0,397 

—0,539 

—0,988 

—0,405 

—0,701 

—0,468 

—0,309 

—0,540 

—0,951 

—1,052 

—0,993 

—0,811 

—0,776 

—0,502 

—0,435 

—0,823 

—0,680 

—0,776 

1· Tlij = rjj . ( ~ · ) , οπού η ί ; η^ αί Έλαστικότητες Είσοδήματος (έκ τοϋ Πίνακος 
ìlj 

4.5) και η^ αί Έλαστικότητες Τιμών (έκ του Πίνακος 4.9). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5 

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Ή κλασική θεωρία ζητήσεως του καταναλωτού, ως εϊδομεν εις το πρώ
τον κεφάλαιον, θέτει περιορισμούς εις τήν μορφήν των υποδειγμάτων, τα 
όποια ό ερευνητής πρόκειται να χρησιμοποίηση εις τήν εμπειρικήν ερευ-
ναν. Ή θεωρία αύτη θέτει περιορισμούς εις τάς παραμέτρους τών εξισώσεων 
ζητήσεως και επί πλέον καθορίζει σαφώς, ποΐαι είναι αί ανεξάρτητοι μετα-
βληταί. 'Εκείνο, το όποιον απομένει να καθορισθη ύπό του ερευνητού, είναι 
ύπό ποίαν μαθηματικήν μορφήν αί έπεξηγηματικαί αύται μεταβληταί—ήτοι 
το εισόδημα και αί τιμαί—υπεισέρχονται εις τάς εξισώσεις ζητήσεως. Ή 
οικονομική θεωρία, ώς γνωστόν, σπανίως καθορίζει τήν ακριβή μαθημα
τικήν μορφήν μιας συναρτήσεως μεταξύ ώρισμένων οικονομικών μεταβλη
τών. Δια τους λόγους, τους οποίους άνεφέραμεν εις τό πρώτον κεφάλαιον, 
άνεπτύχθησαν εις τα δύο προηγούμενα κεφάλαια τα υποδείγματα Γραμμι-
κόν (Stone) καί Γενικόν Γραμμικόν (Gamaletsos). Υπενθυμίζεται, ότι αμ
φότερα ταύτα έχουν ώς βάσιν μίαν προσθετικήν συνάρτησιν χρησιμότητος. 
'Επίσης υπενθυμίζεται, οτι καί δια τα δύο υποδείγματα έχρησιμοποιήθησαν 
τα αυτά δείγματα καί τό αυτό κριτήριον εφαρμογής (fitting criterion). Τού
το έγένετο, δια να υφίσταται συγκρισιμότης μεταξύ αυτών1. Εις τό παρόν 
κεφάλαιον θα έπιδιωχθή ό προσδιορισμός τοΰ καλυτέρου υποδείγματος. 

1. Είναι γνωστόν, οτι ή σύγκρισις υποδειγμάτων, εις τα όποια έχουν χρησιμοποιηθώ 
διαφορετικά κριτήρια εφαρμογής, δέν είναι ορθή. Εις τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν τα 
ανωτέρω υποδείγματα έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθή καί συγκριθή μεταξύ των, 
αλλ' ύπό διαφορετικά κριτήρια εφαρμογής. Τοϋτο έπεσημάνθη ύπό τοΰ Parks, ό όποιος 
έχρησιμοποίησε τα ανωτέρω υποδείγματα καί έθεσε ταύτα υπό τήν αυτήν βάσιν συγκρί
σεως. Προς τούτο βλέπε Parks, R.W., «Systems of Demand Equations : An Empirical 
Comparison of Alternative Functional Forms», Center of Mathematical Studies in Busi
ness and Economics, University of Chicago : Report 6808, Φεβρουάριος 1968, καί Ga
maletsos Theodore, «Further Analysis of Cross-Country Comparison of Consumer Ex
penditure Patterns», European Economic Review, 'Απρίλιος 1973. 
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Ώ ς γνωστόν, το προσφορώτερον κριτή pio ν δια την σύγκρισιν υποδει

γμάτων αποτελεί ή ακρίβεια προβλέψεως υπ' αυτών τών έκτος του δείγμα

τος παρατηρήσεων της έξηρτημένης μεταβλητής. Το κριτήριον όμως τού

το παραμένει εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων αχρησιμοποίητο ν ύπό τών 

ερευνητών, διότι συνήθως εις χρονολογικός σειράς λαμβάνομεν ολας τάς 

παρατηρήσεις εντός του δείγματος, δια να αύξήσωμεν τους περίφημους 

«βαθμούς ελευθερίας». Επομένως, ελλείποντος του κριτηρίου τούτου, ώς 

συμβαίνει και εις την παρουσαν έργασίαν, καταφεύγομεν εις τα αμέσως 

επόμενα προσφορώτερα τοιαύτα, προερχόμενα άπό πληροφορίας τών χρη

σιμοποιηθέντων δειγμάτων. Τό πλέον γνωστόν εις πάντας είναι τό κριτή

ριον της καλυτέρας εφαρμογής τοΰ υποδείγματος, ήτοι ό συντελεστής R2. 

Έτερον κριτήριον εϊναι, εάν αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων του υποδεί

γματος συμφωνούν προς την θεωρίαν. 'Αμφότερα ταύτα, αν και αποσκο

πούν είς δύο διάφορα πράγματα, δεν πρέπει να έξετάζωνται κεχωρισμένως. 

Τέλος, χωρίς τούτο να εϊναι και τό όλιγώτερον σημαντικόν, δεν πρέπει να 

λησμονήται τό κριτήριον της άπλότητος ενός υποδείγματος. 

Έχοντες τα ανωτέρω υπ' όψιν συγκρίνομεν τα υποδείγματα, τα όποια 

άνεπτύχθησαν είς τα Κεφάλαια 3 και 4 αντιστοίχως, κατά τον ακόλουθο ν 

τρόπον. Κατ' αρχάς συγκρίνομεν τα υποδείγματα, εξετάζοντες ποίον εξ 

αυτών δίδει τάς καλυτέρας (άπό πλευράς σημείου και μεγέθους) εκτιμήσεις 

τών παραμέτρων. Δεύτερον διερευνώμεν, ποίον εξ αυτών απεικονίζει με με-

γαλυτέραν πιστότητα τήν πραγματικότητα (άπό πλευράς εφαρμογής), χρη

σιμοποιούντες προς τούτο ώς μέτρον τους συντελεστάς προσδιορισμού. 

Τό κριτήριον τούτο εφαρμογής χρησιμοποιείται δι' έκάστην κατηγορίαν 

τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως κεχωρισμένως και δι' εκαστον μέ

σον ποσοστόν συμμετοχής αυτών. Έπί πλέον, προς ελεγχον της καλυτέρας 

εφαρμογής τών μέσων ποσοστών συμμετοχής, χρησιμοποιείται και ό «μέ

σος πληροφοριακός δείκτης ανακρίβειας» ή δείκτης τού Theil1. 

2. 'Εκτιμήσεις τών Παραμέτρων καί Έλαστικοτήτων 

Αί εκτιμήσεις τών παραμέτρων καί τών έλαστικοτήτων τών δύο υπο

δειγμάτων δίδονται είς τους Πίνακας 3.1 εως 3.3, 3.6 εως 3.8, 4.1 εως 4.5, 

4.8 εως 4.10, ώς καί είς τους Πίνακας Α.1, Α.2, Α·5 καί Α.6. Έξ αυτών πα-

1. Βλέπε Theil, Η. and Mnookin, R.H., «The Information Value of Demand Equa
tions and Predictions», The Journal of Political Economy, Φεβρουάριος 1966, σελ. 34-45. 
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ρατηρεΐται, ότι ολαι αί έλαστικότητες εισοδήματος (η^ εϊναι θετικαί, εϊτε 

αύται έξετιμήθησαν εις το μέσον εϊτε εϊς το τέλος της υπό έξέτασιν χρονι

κής περιόδου. 
Έκ τών 36 έλαστικοτήτων τιμών κατά Cournot και κατά Slutsky τοϋ 

συστήματος των εννέα κυρίων κατηγοριών (Πίνακες 3.6 και 4.8) παρατη
ρουμεν, οτι εϊς μεν το Γραμμικόν υπόδειγμα 9 εξ αυτών έχουν άντίθετον 
σημείον, εις δέ το Γενικόν Γραμμικόν υπόδειγμα ολαι αί έλαστικότητες 
έχουν άρνητικόν σημείον, συμφώνως προς το θεωρητικόν υπόδειγμα. Έκ 
των 96 έλαστικοτήτων τιμών κατά Cournot και κατά Slutsky τών εξ υποσυ
στημάτων (Πίνακες 3.7 και 4.9) παρατηρουμεν, οτι εις μεν το Γραμμικόν 
υπόδειγμα 9 έξ αυτών έχουν θετικόν σημείον, εν αντιθέσει προς το θεωρητι
κόν υπόδειγμα, ενώ 6 μόνον εξ αυτών έχουν άντίθετον σημείον εις τό Γε
νικόν Γραμμικόν υπόδειγμα. 

Έκ τών 702 σταυροειδών έλαστικοτήτων τιμών κατά Cournot, ώς αΰται 
έξετιμήθησαν εις τό μέσον της ύπό έξέτασιν χρονικής περιόδου (Πίνακες 
3.8 καί 4.10), προκύπτει ότι εις τό Γραμμικόν υπόδειγμα 78 έξ αυτών έχουν 
άντίθετον σημείον, 52 δέ μόνον έχουν θετικόν σημείον εις τό Γενικόν Γραμ
μικόν υπόδειγμα. 

Έκ τών εκτιμήσεων τών έλαστικοτήτων τιμών τών ανωτέρω υποδει
γμάτων παρατηρουμεν οτι, αν και έχουν αΰται τό ορθόν σημείον, εν τούτοις 
διαφέρουν σημαντικώς ώς προς τό μέγεθος. Τούτο οφείλεται εις τό γεγονός, 
οτι αί εκτιμήσεις της έλαστικότητος υποκαταστάσεως σ* εις τό Γενικόν 
Γραμμικόν υπόδειγμα είναι διάφοροι της μονάδος. 

3. Συντελεσταί Προσδιορισμού τών Δαπανών 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως 

Ή σύγκρισις τών υποδειγμάτων, βασιζόμενη εις τό κριτή ριον εφαρμο
γής, γίνεται δια της χρησιμοποιήσεως τών συντελεστών προσδιορισμού 
αυτών κεχωρισμένως δι' έκάστην κατηγορίαν δαπανών ιδιωτικής κατανα
λώσεως. Ό χρησιμοποιηθείς συντελεστής προσδιορισμού, ό όποιος δίδει 
τό ποσοστόν της μεταβολής εκάστης κατηγορίας καταναλωτικών δαπανών, 
τό όφειλόμενον εις τάς μεταβολάς όλων τών τιμών καί τοο συνόλου τών δα
πανών, εϊναι τοβ τύπου 

(5.1) R? = 1 - Σ vf (t) / Σ( β ί ( ί )-ο . ) 2 (i = l,...,n), 
t - l t = l 
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τ 
οπού e; = Τ"1 Σ ^(t) ό αριθμητικός μέσος των i κατηγορίας καταναλωτικών 

t = l 

δαπανών. 

Αί εκτιμήσεις τών συντελεστών τούτων δίδονται είς τον Πίνακα 5.1. 

Γενικώς παρατηρουμεν, οτι και τα δύο υποδείγματα εξηγούν το πλείστον 

της μεταβολής εκάστης κατηγορίας τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως 

έκτος τών καταναλωτικών δαπανών εξ ορυχείων και τρεχουσών οικιακών 

δαπανών έκ της μεταποιήσεως. Είδικώτερον όμως παρατηρουμεν, οτι έκ 

τών 33 έκτιμηθέντων συντελεστών προσδιορισμού το Γενικόν Γραμμικόν 

υπόδειγμα εις 24 έξ αυτών δίδει υψηλότερους συντελεστάς προσδιορισμού 

άπό εκείνους του Γραμμικού υποδείγματος. 

Εις τάς περιπτώσεις, οπού το Γραμμικόν υπόδειγμα εμφανίζεται καλύ

τερο ν του Γενικού Γραμμικού υποδείγματος, υπενθυμίζεται, οτι τούτο δυ

νατόν να συμβαίνη, εφ' όσον τό κριτήριον δια τον ύπολογισμον αυτών ήτο 
Τ n 

τό Σ Σ ν? (t)* επομένως ουδέν αποκλείει τήν πιθανότητα, όπως ώρισμένα 
t = l i = l 

τ τ 
έκ τών Σ ν 2 (ι),..., Σ v£(t) εις τό Γραμμικόν υπόδειγμα είναι μικρότερα 

t = i Χ ' %=ι 

τών αντιστοίχων του Γενικού Γραμμικού υποδείγματος. 
Έτερον κριτή ριον συγκρίσεως τών υποδειγμάτων είναι τό γενικόν μέ-

Τ n 

σον σφάλμα τετραγώνου Σ Σ ν? (t). Ai εκτιμήσεις αύτου δια τά δύο ύπο-

δείγματα και δι' έκάστην περίπτωσιν κεχωρισμένως δίδονται εις τον κατω

τέρω Πίνακα 5.2. Έ ξ αύτου παρατηρουμεν, οτι τό Γενικόν Γραμμικόν υπό

δειγμα δίδει μικρότερα μέσα σφάλματα τετραγώνων εν σχέσει προς εκείνα 

του Γραμμικού, σχεδόν εις δλας τάς περιπτώσεις. 

Τά ανωτέρω συμπεράσματα σχετικώς προς τήν έφαρμογήν τών υπο

δειγμάτων Γραμμικού και Γενικού Γραμμικού εις τό χρησιμοποιηθέν δεί

γμα επιβεβαιώνουν και τά Διαγράμματα 5.1 εως 5.9 κατωτέρω, ώς και τά 

Διαγράμματα Α.1 'έως Α. 10 του Παραρτήματος Α της παρούσης εργασίας. 

Έξ αυτών παρατηρείται, οτι και τά δύο υποδείγματα περιγράφουν μετά με

γάλης σχετικώς ακριβείας τήν συμπεριφοράν τών καταναλωτικών δαπανών 

τών κλάδων της «Γεωργίας», της «Μεταποιήσεως», τών «Κατοικιών» και τών 

«Λοιπών Υπηρεσιών», ενώ ουδόλως δύνανται νά εξηγήσουν τάς καταναλωτι-

κάς δαπανάς έξ «'Ορυχείων». Σχετικώς προς τάς καταναλωτικός δαπανάς έκ 

«Κατασκευών», «Ηλεκτρισμού», «Μεταφορών» και «Επικοινωνιών» πάρα-
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ΠΙΝΑΞ 5.1 

Συντελεσταί Προσδιορισμού 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

1.1. 

1.2. 

Τρόφιμα 

Θέρμανσις-Φωτισμφς 

'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

.Μεταποί'^σίς 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Αατασκευαί 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

'Ηλεκτρισμός 

5.1. 

5.2. 

Στέγασις-Ύδρευσις 

Θέρμανσις-Φωτισμος 

ΜεταφοραΙ 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Έπι 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

κοινωνίαι 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Τματισμος-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Αατοικί'αι 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

ΛοιπαΙ Ύπηρεσίαϊ 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Γραμμικον 

Σύστημα 

0,995 

0,000 

0,994 

0,958 

0,942 

0,991 

0,906 

0,988 

0,998 

0,999 

0,093 

0,995 

0,981 

0,837 

0,000 

0,947 

0,958 

0,996 

1,000 

0,998 

0,968 

0,883 

0,878 

0,998 

0,996 

0,983 

0,959 

0,875 

0,989 

0,988 

0,999 

0,955 

0,899 

0,932 

1,000 

Γενικον Γραμμικόν 

Σύστημα 

0,988 

0,000 

0,996 

-

0,931 

0,925 

0,994 

0,957 

0,986 

0,999 

1,000 

0,410 

0,995 

0,985 

0,793 

0,000 

0,950 

0,931 

0,998 

1,000 

0,998 

0,975 

0,863 

0,854 

0,998 

0,996 

0,981 

0,969 

0,883 

0,988 

0,986 

0,999 

0,955 

0,900 

0,933 

1,000 

1. R? = 1 - Σ ι ν ί ( ί ) / Σ { [ ε ί ( ί ) - ε { ] 2 
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τηρουμεν, οτι τα χρησιμοποιηθέντα υποδείγματα περιγράφουν μετά μεγαλυ-
τέρας ακριβείας τάς άρχικάς και τελικάς παρατηρήσεις τοο δείγματος, ένφ 
δια τα ετη 1964-1965 δίδουν μόνον τήν τάσιν. 

4. Κριτήριον Εφαρμογής των Μέσων Ποσοστών Συμμέτοχης 

Έτερον κριτήριον, το όποιον χρησιμοποιείται προς έκτίμησιν του 
καλυτέρου υποδείγματος άπό πλευράς εφαρμογής αύτου, είναι οι «συντε-
λεσταί προσδιορισμού» τών μέσων ποσοστών συμμετοχής εκάστης κατη
γορίας καταναλωτικών δαπανών ώς προς τό σύνολον αυτών. Ή ευρεσις 
τών συντελεστών τούτων προσδιορισμού γίνεται ώς ακολούθως : Έστω 

(5.2) ê,(t) = e,(t) — v,(t) (i = l,...,nt=l,...,T) 

ΠΙΝΑΞ 5.2 

Γενικό ν Μέσον Σφάλμα Τετραγώνου1 

(Οί αριθμοί δέον όπως πολλαπλασιασθούν επί τάς δυνάμεις του 10, 
ώς αύται δίδονται κατωτέρω) 

1. Γεωργία (10-*) 

2. Μεταποίησις Π Ο-2) 

3. 'Ηλεκτρισμός (ΙΟ-6) 

4. Μεταφοραί (ΙΟ-4) 

5. Έπικοινωνίαι (ΙΟ-6) 

6. Λοιπαί Ύπηρεσίαι (ΙΟ-3) 

7. Σύνολον (ΙΟ-2) 

1. Σ Σ v?(t). 
i = l t = l 

Γραμμικον 
Σύστημα 

386 

137 

277 

137 

186 

213 

222 

Γενικον Γραμμικόν 
Σύστημα 

246 

124 

162 

118 

188 

212 

185 
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αί εκτιμήσεις των καταναλωτικών δαπανών, αί όποΐαι ευρέθησαν βάσει των 
δύο υποδειγμάτων. Έξ αυτών εύρίσκομεν τάς εκτιμήσεις τών μέσων ποσο
στών συμμετοχής, τα όποια είναι 

(5.3) Wi (t) = ë, (t)/y(t) (i = l,...,nt = 1,...,T), 

και εν συνεχεία λαμβάνομεν τάς αποκλίσεις αυτών, αί όποΐαι είναι 

(5.4) S, = w. (t) —w, (t) (i = l,...,n-t = 1,...,T). 

Έκ της έξισώσεως του περιορισμού του «εισοδήματος» εχομεν 
n n 

Σ ν. (t) = 0, όπερ εν προκειμένω συνεπάγεται Σ û; (t) = 0 (και ουχί τον 
i=l i = l 

τ 
περιορισμόν Σ % (t) = 0). Βάσει τών ανωτέρω εκτιμήσεων ύπολογίζομεν 

t = l 

κεχωρισμένως τον «συντελεστήν προσδιορισμού» τών μέσων ποσοστών 
συμμετοχής δι' έκάστην κατηγορίαν δαπανών. Ό συντελεστής ούτος είναι 
του τύπου R2 και δίδεται υπό τής σχέσεως 

(5.5) R? = 1 - Η? / Σ (w,(t) - w.)2 (i = l,...,n), 
t = l 

T 

οπού H? = Σ û?(t)/T. Οί ανωτέρω συντελεσταί προσδιορισμού δύνανται 
t = l 

νά είναι αρνητικοί. 

Εις τον Πίνακα 5.3 αναγράφονται αί εκτιμήσεις τών συντελεστών τού
των. Έξ αυτού συνάγεται, οτι έκ τών 33 έκτιμηθέντων συντελεστών το Γε-
νικόν Γραμμικόν υπόδειγμα δίδει 18 συντελεστάς μεγαλύτερους εκείνων τοϋ 
Γραμμικού υποδείγματος. Βεβαίως τό κριτήριον τούτο δεν έχει τήν Ιδίαν 
βαρύτητα προς εκείνο, τό όποιον χρησιμοποιεί ώς μέτρον τους συντελεστάς 
προσδιορισμού τών καταναλωτικών δαπανών, διότι τα υποδείγματα ύπελο-
γίσθησαν δια τής χρησιμοποιήσεως παρατηρήσεων τών καταναλωτικών 
δαπανών και ουχί τών μέσων ποσοστών αυτών. 

Εις τον Πίνακα 5.4 δίδονται αϊ εκτιμήσεις τών διακυμάνσεων τών μέ
σων ποσοστών συμμετοχής τών καταναλωτικών δαπανών. 'Εκ τής συγκρί
σεως τούτων έπιβεβαιούνται τα συμπεράσματα, τα όποια εξήχθησαν έκ τών 
εκτιμήσεων τών συντελεστών προσδιορισμού (5.5). 



140 

ΠΙΝΑΞ 5.3 

«Συντελεσταί Προσδιορισμού)) Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής1 

Γραμμικον 

Σύστημα 

Γενικον Γραμμικον 

Σύστημα 

2. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

5. 

Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

' Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

3. Μεταποίησις 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οικιακοί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

ΚατασκεναΙ 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

'Ηλεκτρισμός 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

ΜεταφοραΙ 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Έπικοινωνίαι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

0,843 

7. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

0,602 

—2,147 

—0,021 

0,893 

0,633 

0,350 

0,297 

0,728 

0,472 

0,843 

0,844 

—2,147 

0,792 

0,780 

0,135 

0,496 

—0,367 

0,893 

0,837 

0,837 

0,892 

0,629 

—0,051 

0,533 

0,572 

0,182 

0,673 

0,113 

—0,025 

0,634 

0,728 

0,887 

0,468 

0,022 

0,341 

0,649 

—4,755 

0,411 

0,807 

—4,002 

0,615 

0,649 

0,689 

0,823 

0,876 

0,876 

—4,755 

0,801 

0,822 

—0,155 

0,493 

—0,147 

0,807 

0,876 

0,876 

0,882 

0,688 

—0,267 

0,375 

0,725 

0,198 

0,649 

0,200 

0,045 

0,570 

0,689 

0,881 

0,460 

0,041 

0,127 

0,683 

1. R f - l - H f / K w j C O - W j ) 2 
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*Εκτός των «συντελεστών προσδιορισμού» και των διακυμάνσεων τών 
μέσων ποσοστών συμμέτοχης έτερον μέτρον δια την σύγκρισιν τών υποδει
γμάτων άπο πλευράς εφαρμογής τών μέσων αυτών ποσοστών συμμετοχής 
είναι ό «μέσος πληροφοριακός δείκτης ανακρίβειας» (average information 
inaccuracy index) ή δείκτης του Theil1. Ό δείκτης ούτος βασίζεται εις την 
τεχνική ν της θεωρίας τών πληροφοριών (information theory). Έφ' όσον 

Σ w. (t) = 1 και Σ w.(t) = 1, και CK^w^tX 1 (i,...,n), έπεται δτι δυνά-
i = l i = l 

μέθα να θεωρήσωμεν έκάστην εκ τών n τιμών τών μέσων ποσοστών συμ
μετοχής (πραγματικών και θεωρητικών) ώς εν σύνολον πιθανοτήτων. Ό 
«πληροφοριακός δείκτης ανακρίβειας» δίδεται υπό τής σχέσεως 

n W- (t) 

(5.6) ι ω = ς wi ω x°y -*τ- (t = ι,...,τ), 
i = l Wj(t) 

ό όποιος δια w^t) = Wj(t) δι' εκαστον i, ισούται προς το μηδέν. Έξ αυτοϋ 

συμπεραίνεται οτι, δσον μικροτέρας κατ' απόλυτον τιμήν εκτιμήσεις λαμ-

βάνομεν, τόσον καλυτέρας προβλέψεις έπιτυγχάνομεν. Έκ τής σχέσεως 
(5.6) λαμβάνομεν τον «μέσον πληροφοριακόν δείκτην ανακρίβειας», ό όποιος 
είναι τής μορφής 

(5.7) ϊ = Σ ΐ ( ΐ ) . 
t - i 

Εις τον Πίνακα 5.5 αναγράφονται αί εκτιμήσεις του δείκτου τούτου δι* 
εκαστον υπόδειγμα και δι' έκάστην περίπτωσιν κεχωρισμένως. Έκ τής συγ
κρίσεως τών εκτιμήσεων τούτων συνάγεται, ότι μεταξύ τών δύο υποδειγμά
των το Γραμμικό ν υπερέχει του Γενικού Γραμμικού. Τό κριτή pio ν όμως 
τούτο βασίζεται επί τών εκτιμήσεων τών μέσων ποσοστών συμμετοχής καί, 
επομένως, δέν έχει τήν αυτήν βαρύτητα προς εκείνο τής εφαρμογής τών κα
ταναλωτικών δαπανών. 

1. Βλέπε Theil, Η. and Mnookin,R.H., «The Information Value of Demand Equations 
and Predictions», The Journal of Political Economy, τόμ. 74, Φεβρουάριος 1966, σελ. 34-45. 
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ΠΙΝΑΞ 5.4 

Εκτιμήσεις Διακυμάνσεων Μέσων Ποσοστών Συμμετοχής 

(Οί αριθμοί δέον όπως πολλαπλασιασθούν έπί ΙΟ-8) 

Γραμμικον 
Σύστημα 

Γενικον Γραμμικον 
Σύστημα 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 
Όρνχεϊα 
2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 
Μεταποίησις 
3.1. Τρόφιμα-Ποτα-Καπνός 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 
3.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 

, ΚατασκευαΙ 
4.1. Σΐέγασις-Ύδρευσις 
'Ηλεκτρισμός 
5.1. Στέγασις-"Υδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 
ΜεταφοραΙ 
6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
6.3. "Επιπλα-Σκεύη 
6.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 
Έπικοινωνίαι 
7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 
7.2. Τματισμός-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 
Κατοικίαι 
8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
Λοιπαί Ύπηρεσίαι 
9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
9.3. Έπιπλα-Σκεύη 
9.4. Τρέχουσαι Οίκιακαί Δαπάναι 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

248 627 

0,032 

1994 

0,351 

62 

108 

8 

1545 
1531 

0,032 

2675 
4127 

918 
3151 

236 

0,351 

1270 
1270 

519 
1854 

176 
161 
468 

3947 
2050 

281 
640 

3816 

0,059 

1150 

0,633 

849 

64 

4 

1232 
1260 

0,059 

2556 
3351 
1225 
3170 

198 

0,633 

971 
969 

567 
1559 
213 
215 
301 

3869 
2198 

253 
597 

4485 
322 

414 
322 

369 

139 
369 

187 
986 

62 
1675 
378 

198 
1000 

61 
2218 

341 



ΠΙΝΑΞ 5.5 

Μέσος Πληροφοριακός Δείκτης 'Ανακρίβειας (ή Δείκτης τοϋ Theil)1 

(Οί αριθμοί δέον όπως πολλαπλασιασθούν έπί ΙΟ-6) 

1. Γεωργία 

2. Μεταποίησις 

3. Ηλεκτρισμός 

4. Μεταφοραί 

5. Έπικοινωνίαι 

6. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

7. Σύνολον 

_ Τ n 

1. î = Σ Î(t)/T, όπου î ( t ) = Σ Wj(t) λ ο γ ^ . 
t - l i - l Wj(t) 

Γραμμικον 

Σύστημα 

80 

—1120 

20 

40 

90 

80 

—20 

Γενικον Γραμμικόν 

Σύστημα 

130 

—1120 

30 

100 

—340 

—60 

670 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Γεωργία 

15l· 

Πρι/γμοιτικαί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

*— Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 
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1,230-

1.150-

1.070-

1,090-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

'Ορυχεία 

1,010-

0,930-

0,850-

0,770-

0,690 · 

0,610· 

0.530-

1 

Πραγματικού 

Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικον) 

-Ι |_ 
1962 63 6< 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Μεταποίησις 

51-

ι 

Πραγματικού 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

χ — χ Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Κατασκευαί 

0,34 7-

0,337-

Πραγματικαί 

'Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

χ — χ Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικον) 

65 66 67 1962 63 64 
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2.20 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

'Ηλεκτρισμός 

2,00 

1,80 

1,60 

1,40-

1,20- Πραγματικαί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

—*- χ— Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικον) 

1,00-ι 
1962 63 64 65 66 67 
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io-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Μεταφοραί 

Πραγματικού 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

'Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικόν) 

6 ι 
1962 63 64 65 66 67 
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0.70-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.7 

ίΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΓ 

Έπικοινωνίαι 

0,66 

0,62 

0,58 

0,54 

0,50 

0,46 

0,4 2 

0,38 

0,3 4 ι 

Πραγματικαί 

'Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

—χ— Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

-Ι 1_ 

1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.8 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Κατοικίαι 

Πραγματικού 

— Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

χ— Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικον) 

- Ι 1_ 

1962 63 64 65 66 67 
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43 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.9 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ) 

Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

41 

3 9 

37 

35 

33 

31 

29 

27-

CiL 

Πραγματικοί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

—*— 'Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ή κλασική θεωρία ζητήσεως του καταναλωτού, γνωστή είς τους οικο
νομολόγους άπό τα τέλη του περασμένου αιώνος, κατέστη δυνατόν να χρη
σιμοποιηθώ εις τήν έμπειρικήν ερευναν μόλις κατά τα τελευταία ετη. Τού
το δέ, ώς ανεφέρθη, οφείλεται άφ' ενός εις τήν άνάπτυξιν της οικονομετρι
κής μεθοδολογίας και άφ' έτερου εις τήν αύξανομένην έφαρμογήν των προ
γραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως. «The pure theory of consumer be
havior has recently developed into an elaborate, precise and highly techni
cal piece of abstruct reasoning. We do not believe that in its present form 
the theory can contribute much to empirical evidence : it is insufficiently 
specific to yield fruitful hypotheses, and not well enough established in fact 
to be applicable to observed phenomena», Cramer1. Ή σύγχρονος όμως βι
βλιογραφία ή αναφερομένη είς τήν έμπειρικήν ερευναν της κλασικής θεω
ρίας ζητήσεως μας πείθει να σύμφωνησωμεν με τήν γνώμην του Barten2, 
δτι ή ανωτέρω σκέψις του Cramer είναι απαισιόδοξος. 

Είς τήν παροΰσαν μελέτην άνελύθη ή συμπεριφορά των δαπανών ιδιω
τικής καταναλώσεως κατά τομείς της ελληνικής οικονομίας με βάσιν τήν 
κλασικήν θεωρίαν ζητήσεως. Έκ τής εκτιμήσεως του Γραμμικού και Γενι-
κοϋ Γραμμικού υποδείγματος συμπεραίνεται, οτι εμπειρικά υποδείγματα 
δύνανται να δικαιώσουν τήν κλασικήν θεωρίαν. Δια τής χρησιμοποιήσεως 
στατιστικών δεδομένων, αναφερομένων είς τάς καταναλωτικάς δαπανάς τής 
ελληνικής οικονομίας, ευρέθη οτι αί δαπάναι αύται δύνανται να εξηγηθούν 
επί τη βάσει τών τιμών και του εισοδήματος (ή εν προκειμένφ του συνό
λου τών δαπανών). 

Εις τήν αρχήν τής παρούσης εργασίας έπεσημάνθη, πόσον σχετική 
είναι ή κλασική θεωρία ζητήσεως είς τήν οίκονομικήν άνάπτυξιν. Ώς εϊναι 
γνωστόν, εις πλείστας προβλέψεις προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως 

1. Cramer, J.S., The Ownership of Major Consumer Durables, Cambridge, 1962. 
2. Barten, A.P., «Evidence from the Slutsky Conditions for Demand Equations», The 

Review of Economics and Statistics, τόμ. XLIX, άρ. 1, Φεβρουάριος 1967. 
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αί έλαστικότητες εισοδήματος λαμβάνονται σταθεραί, ένώ αί έλαστικό-

τητες τιμών αγνοούνται παντελώς. Εις τήν έκτίμησιν όμως ενός (πλήρους) 

συστήματος εξισώσεων ζητήσεως αί έλαστικότητες εισοδήματος και τι

μών μεταβάλλονται διαχρονικώς. Εϊς ποίαν έκτασιν τά υποδείγματα ταύτα 

δύνανται να συμβάλλουν εις τήν διαμόρφωσιν τών προγραμμάτων οικονο

μικής αναπτύξεως, θα προσπαθήσωμεν να άναλύσωμεν αμέσως κατωτέρω. 

Έστω οτι λαμβάνομεν τάς εκτιμήσεις του Γραμμικού υποδείγματος, 

ώς αύται δίδονται εις τό Τρίτον Κεφάλαιον, δι' εκαστον κλάδον κεχωρι-

σμένως. 'Εν προκειμένω θέλομεν να έξετάσωμεν τάς επιπτώσεις έπί τών 

μέσων ποσοστών συμμετοχής τών κλάδων αυτών εις τήν τελικήν ίδιωτικήν 

κατανάλωσιν, εάν προβώμεν εις ώρισμένας αυθαιρέτους υποθέσεις ώς προς 

τήν μεταβολήν τών τιμών. 

Κατ' αρχάς όποθέτομεν, οτι δια τήν προσεχή δεκαετίαν, ήτοι δια το 

έτος 1977, θα έχωμεν αύξησιν κατά 50% εις τό σύνολον τών δαπανών ιδιω

τικής καταναλώσεως (εις τρέχουσας τιμάς), ώς και είς τό σύνολον τών 

τιμών. Ύπ' αύτάς τάς προϋποθέσεις τά μέσα ποσοστά συμμετοχής τών εν

νέα κλάδων εις τό σύνολον τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως θά πα

ραμείνουν αμετάβλητα. Τούτο εμφαίνεται είς τήν γραμμήν Α του Πίνακος 

6.1. 

Δεύτερον ύποθέτομεν, οτι δια τήν προσεχή δεκαετίαν θά εχωμεν αύ

ξησιν κατά 50% είς τό σύνολον τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως (είς 

τρέχουσας τιμάς), ή οποία οφείλεται είς τήν κατά 50 % αύξησιν του γενι

κού δείκτου τιμών του καταναλωτού π(ί) —οπού π(ί) = Σ; w.(t) P;(t) —, άλλα 

συγχρόνως οτι έχομεν μεταβολήν τίνα είς τάς τιμάς (άποπληθωριστάς) τών 

εννέα κλάδων. Συγκεκριμένως ύποθέτομεν, οτι ή αύξησις αυτή του γενικού 

δείκτου τιμών του καταναλωτού οφείλεται είς τήν κατά 100% αύξησιν της 

τιμής τών καταναλωτικών αγαθών εκ της «Γεωργίας», είς τήν κατά 60% αύ

ξησιν της τιμής τών αγαθών εκ της «Μεταποιήσεως» και είς τήν κατά 50% 

αύξησιν τής τιμής τών καταναλωτικών αγαθών έκ του κλάδου τών «Λοιπών 

Υπηρεσιών», ενώ αί τιμαί τών λοιπών κλάδων παραμένουν αμετάβλητοι. Ή 

μεταβολή τών σχετικών τιμών έχει επιπτώσεις έπί τής διαρθρώσεως τών 

καταναλωτικών δαπανών. Μεταβάλλονται ολα τά μέσα ποσοστά συμμετο

χής τών κλάδων και ουχί μόνον εκείνων, δια τους οποίους υπετέθη, οτι με-

τεβλήθησαν αί τιμαί των. Τά αποτελέσματα τής ανωτέρω υποθέσεως δίδον

ται εις τήν γραμμήν Β του Πίνακος 6.1. 

Τρίτον ύποθέτομεν, οτι διά τήν προσεχή δεκαετίαν θά έπέλθη αύξησις 
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κατά 50% των εις τρέχουσας τιμάς καταναλωτικών δαπανών, ή οποία οφεί

λεται εις αΰξησιν κατά 50% του πραγματικού εισοδήματος (ή των πραγμα

τικών καταναλωτικών δαπανών). Έπί πλέον ύποθέτομεν, ότι εχομεν μετα-

βολήν τίνα εις τάς σχετικός τιμάς, ενώ ό γενικός δείκτης τιμών παραμένει 

αμετάβλητος. Συγκεκριμένως δεχόμεθα, οτι επήλθε κατά 50% αϋξησις εις 

τήν τιμήν τών καταναλωτικών αγαθών εκ της «Μεταποιήσεως», άντιστα-

θμισθεΐσα δια μειώσεως κατά 67% της τιμής τών αγαθών εκ του κλάδου 

τών «Λοιπών Υπηρεσιών», ενώ αί τιμαί τών λοιπών κλάδων παραμένουν 

σταθεραί. Τα αποτελέσματα τής υποθέσεως ταύτης δίδονται εις τήν γραμ-

μήν Γ του Πίνακος 6.1. 

Τέλος ύποθέτομεν, οτι δια τήν προσεχή δεκαετίαν θα εχωμεν αυξησιν 

κατά 50% του συνόλου τών καταναλωτικών δαπανών εις τρέχουσας τιμάς, 

ή οποία οφείλεται εις αυξησιν κατά 50% του πραγματικού εισοδήματος 

(ή τών πραγματικών καταναλωτικών δαπανών). Έπί πλέον ύποθέτομεν, οτι 

ουδεμία μεταβολή έπήλθεν εις τάς σχετικάς τιμάς. Και εις τήν περίπτωσιν 

ταύτην τα μέσα ποσοστά συμμετοχής μεταβάλλονται. Τα αποτελέσματα τής 

υποθέσεως ταύτης αναγράφονται εις τήν γραμμή ν Δ του Πίνακος 6.1. 

Έ κ τής συγκρίσεως μεταξύ τών γραμμών τών εκτιμήσεων του Πίνα

κος 6.1 παρατηρουμεν οτι, αν και ύπετέθη πάντοτε ή αυτή αύξησις του συν

όλου τών καταναλωτικών δαπανών (ή γενικώτερον του εθνικού εισοδήμα

τος), τά μέσα ποσοστά συμμετοχής μετεβάλλοντο διαφοροτρόπως, εξαρτώ

μενα έκ τών εκάστοτε μεταβολών τών σχετικών τιμών. Επομένως δυνά

μεθα να συμπεράνωμεν, οτι ή μεταβολή τών σχετικών τιμών επηρεάζει τήν 

διάρθρωσιν τών καταναλωτικών δαπανών καί, γενικώτερον, του εθνικού 

εισοδήματος. Ή παράλειψις επομένως τής μεταβολής τών σχετικών τιμών 

εις τά προγράμματα οικονομικής αναπτύξεως είναι δυνατόν να όδηγήση 

εις εσφαλμένα συμπεράσματα ώς προς τήν μελλοντικήν διάρθρωσιν του 

εθνικού εισοδήματος. Έπί πλέον ή χρησιμοποίησις τών τιμών ώς μέσων 

είς μίαν οίκονομικήν πολιτικήν, εντός τών πλαισίων ένας προγράμματος 

οικονομικής αναπτύξεως, είναι δυνατόν να τροποποίηση τήν διάρθρωσιν 

τών δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως είς προδιαγεγραμμένους στόχους, 

δι' αποδόσεως μεγαλυτέρας αναπτύξεως είς εκείνους τους κλάδους τής οικο

νομίας, οί όποιοι εμφανίζουν μεγαλυτέραν παραγωγικήν δυναμικότητα. 

Εις τό Τρίτον και Τέταρτον Κεφάλαιον άνεπτύχθησαν καί ύπελογί-

σθησαν αντιστοίχως τά υποδείγματα Γραμμικόν καί Γενικόν Γραμμικόν. 

Έκ τών αποτελεσμάτων τών εκτιμήσεων συμπεραίνεται, οτι τά υποδείγματα 

ταύτα είναι κατάλληλα προς έπεξήγησιν τής διαρθρωτικής συμπεριφοράς 
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των καταναναλωτικών αγαθών, τα όποια προσφέρουν οι διάφοροι κλάδοι 
της ελληνικής οικονομίας εις την τελικήν ζήτησιν. 

Εις το Πέμπτον Κεφάλαιον έγένετο ή σύγκρισις τών υποδειγμάτων 
Γραμμικού και Γενικού Γραμμικού. Έκ της συγκρίσεως ταύτης προέκυψεν, 
οτι το Γενικον Γραμμικόν, γενικώς, περιγράφει πληρέστερον την πραγμα
τικότητα εντός της υπό έξέτασιν χρονικής περιόδου, αν και ή διάκρισις 
δέν είναι τόσον σαφής. Βεβαίως προκριτώτερον κριτήριον εϊναι τό τής εκτός 
του δείγματος προβλέψεως. Τό Γενικόν Γραμμικόν υπόδειγμα υπερέχει 
του Γραμμικού από θεωρητικής απόψεως, διότι επιτρέπει αφ' ενός μεν τα 
οριακά ποσοστά συμμετοχής να εξαρτώνται έκ τών τιμών, άφ' έτερου δέ 
αί έλαστικότητες τιμών να λαμβάνουν οιανδήποτε άρνητικήν τιμήν, ένω 
εις τό Γραμμικόν υπόδειγμα τα οριακά ποσοστά συμμετοχής είναι αμετά
βλητα διαχρονικώς, αί δε έλαστικότητες τιμών λαμβάνουν τιμάς μόνον με
ταξύ του μηδενός και τής αρνητικής μονάδος. 

Έ ν πρόβλημα, τό όποιον έλύθη δια τής παρούσης μελέτης, ήτο ή άξιο-
ποίησις τών υπαρχόντων στατιστικών δεδομένων σχετικώς προς τάς δαπα
νάς τής Ιδιωτικής καταναλώσεως. Εϊναι γνωστόν, οτι στοιχεία τών κατα
ναλωτικών δαπανών τής ελληνικής οικονομίας δημοσιεύονται δι* ίκανώς 
μεγάλην σειράν ετών εις τα στατιστικά τεύχη τής Διευθύνσεως τών 'Εθνι
κών Λογαριασμών. Ή κατάταξις όμως τών δαπανών τούτων κατά πηγήν 
προελεύσεως παρέχεται, μέχρι σήμερον τουλάχιστον, ύπό τής αρμοδίας 
υπηρεσίας μόνον δια τα ετη 1963 και 1966. Ή έφαρμοσθείσα είς τήν παροϋ-
σαν έργασίαν μέθοδος τοΰ συνδυασμού τών ανωτέρω στατιστικών δεδο
μένων κατέστησε δυνατήν τήν άνάλυσιν τής διαρθρωτικής μεταβολής τών 
δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως κατά κλάδους τής ελληνικής οίκονομίας. 

*Εκ τών προβλημάτων, τα όποια άντεμετωπίσθησαν εις τήν παροϋσαν 
£ρευναν, δέον να ληφθούν ύπ' όψιν τα ακόλουθα : 

Πρώτον, ή διαθεσιμότης καλυτέρων και περισσοτέρων στατιστικών 
στοιχείων είναι δυνατόν να καταστήση ακριβέστερα τα αποτελέσματα τής 
παρούσης ερεύνης. Συγκεκριμένως ή διάθεσις στατιστικών στοιχείων τής 
Ιδιωτικής καταναλώσεως κατά κλάδους δια σειράν ετών είς τρέχουσας καί 
σταθεράς τιμάς θα έβοήθει κατά πολύ τήν ερευναν είς τον τομέα τοβτον. 

Δεύτερον, ό έλεγχος τής υποθέσεως τής προσθετικότητος τών συναρ
τήσεων χρησιμότητος, είς τάς οποίας βασίζονται τα χρησιμοποιηθέντα 
υποδείγματα. Είς τήν ερευναν ταύτην έγένετο ή σύγκρισις υποδειγμάτων, 
τα όποια έχουν ως βάσιν μίαν άμεσον προσθετικήν συνάρτησιν χρήσιμο-
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τητος. Παραμένει να ελεγχθώ ή υπόθεσις αυτή, έάν δηλονότι είναι ορθή 
έναντι της υποθέσεως της μη προσθετικότητος. 

Τρίτον, εκ των αποτελεσμάτων της παρούσης έρεύνης συνάγεται το 
συμπέρασμα, ότι είναι δυνατόν να ευρεθούν καλύτεραι μέθοδοι εκτιμήσεως 
των χρησιμοποιηθέντων υποδειγμάτων. Αι έργασίαι των Pollak και Wales1, 
Wales2, Carlevaro3 υπόσχονται τούτο. Δια τήν ευρεσιν όμως της πλέον ικα
νοποιητικής μεθόδου εκτιμήσεως ενός υποδείγματος θα ήτο ϊσως σκόπι-
μον να όπολογισθη τούτο κατά διαφόρους μεθόδους, να έλεγχθή δε εν συν
εχεία, βάσει ποίας μεθόδου προκύπτουν αί καλύτεραι εκτιμήσεις. 

Τέταρτον, ή διόρθωσις της αδυναμίας τών χρησιμοποιηθέντων υποδει
γμάτων, τά όποια δίδουν εξισώσεις ζητήσεως της αυτής μαθηματικής μορ
φής δι' έκάστην κατηγορίαν καταναλωτικών δαπανών. Εις ώρισμένας κατη
γορίας, ώς εΐδομεν εις το Πέμπτον Κεφάλαιον, τό Γραμμικόν υπόδειγμα 
δίδει καλυτέρας εκτιμήσεις εν σχέσει προς έκείνας του Γενικοϋ Γραμμικού, 
ενώ συμβαίνει τό αντίθετο ν εις άλλας κατηγορίας. Τούτο δεικνύει, οτι με-
γάλην συμβολήν εις τον τομέα τούτον τής οικονομετρικής έρεύνης θα άπε-
τέλει ή εΰρεσις μιας συναρτήσεως χρησιμότητος τοιαύτης, ώστε να δίδη 
διαφόρου μορφής συναρτήσεις ζητήσεως. 

Πέμπτον, ή μετατροπή τών στατικών κλασικών υποδειγμάτων εις δυ
ναμικά. Ώς γνωστόν, ή κλασική θεωρία ζητήσεως, ώς μή δυναμική, μειο
νεκτεί εις τήν άνάλυσιν τής συμπεριφοράς διαρκών καταναλωτικών αγαθών, 
όπου δέον να λαμβάνεται υπ' όψιν ή 6'παρξις τών αποθεμάτων. Δυνατήν 
λύσιν τοο προβλήματος τούτου συνιστφ ή εισαγωγή δυναμικών στοιχείων 
είς τά χρησιμοποιηθέντα υποδείγματα, τά όποια λαμβάνουν υπ' όψιν τον 
χρόνον προσαρμογής τής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ό Stone4 ύπέδει-
ξεν, οτι εϊναι δυνατή ή μετατροπή του Γραμμικού υποδείγματος εις δυνα-

1. Βλέπε Pollak, R.A. and Wales. T.V., «Estimation of the Linear Expenditure Sys
tem», Econometrica, τόμ. 37, 'Οκτώβριος 1969, σελ. 611-628. 

2. Wales, T.V., «A Generalized Linear Expenditure Model of the Demand for non
durable Goods in Canada», The Canadian Journal of Economics, τόμ. IV, up. 4, Νοέμ
βριος 1971, σελ. 471-484. 

3. Carlevaro, F., «Formulation et Estimation des Fonctions de Consommation se-
mi-agregées», The Canadian Journal of Economics, τόμ. IV, άρ. 4, Νοέμβριος 1971, σελ. 
471-484 

4. Βλέπε Stone, R., «Models for Demand Projections», σελ. 271-290, εις C.R.Rao, 
Editor, Essays on Econometrics and Planning, Oxford: Pergamon, 1965. 
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μικήν μορφήν, δια της συσχετίσεως τών ελαχίστων ποσοστών συμμετοχής 
ώς προς τον χρόνον ή μάλλον ως προς την ζήτησιν της προηγουμένης πε
ριόδου. Παραλλήλως είναι δυνατόν να γραφή και το Γενικον Γραμμικόν 
υπόδειγμα υπό δυναμική ν μορφήν1. 

Έκτον, ή ταυτόχρονος εκλογή του καταναλωτού μεταξύ δαπανών και 
αποταμιεύσεων, και ουχί ή εϊς δύο στάδια, ώς ύπετέθη είς τήν παροϋσαν 
ερευναν. Τούτο εϊναι δυνατόν να έπιλυθή δια της χρησιμοποιήσεως συναρ
τήσεως χρησιμότητος, είς τήν οποίαν περιλαμβάνονται όλα τα υπό έκλογήν 
καταναλωτικά αγαθά, αί διαφόρων κατηγοριών αποταμιεύσεις, ώς και ό χρό
νος αναπαύσεως τοϋ καταναλωτού. 

Ή παρούσα έρευνα υπογραμμίζει τελικώς τήν ανάγκην της ευρέσεως 
νέων συστημάτων εξισώσεων ζητήσεως, τα όποια να θεωρούνται περισσό-
τερον ικανοποιητικά άπό θεωρητικής και εμπειρικής απόψεως. Τό 1961 ό 
Houthakker ελεγεν : «... no completely satisfactory utility function (or sys
tem of demand functions) has yet been found. Perhaps there is none, but 
the search has hardly started and should be pursued. The discovery of such 
a function might put empirical demand analysis on a much firmer theoreti
cal footing and contribute also to its statistical aspects». Μετά πάροδον μιας 
δεκαπενταετίας φαίνεται, οτι τούτο είναι ακόμη αληθές. 

1. Βλέπε έπί παραδείγματι Wales, T.V., «A Generalized Linear Expenditure Model 
of the Demand for non-durable Goods in Canada», The Canadian Journal of Econo
mics, τόμ. IV, άρ. 4, Νοέμβριος 1971, σελ. 471-484. 
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ΠΙΝΑΞ Α.2 

Έλαστικότητες Σταυροειδείς (Μέσαι)1 

(Γραμμικόν Σύστημα) 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

1. Γεο)ργία 

1 2 

—0,065 

-0,658 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

5.1. 

5.2. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδη σις 
Έπιπλα-Σκεύη 
Οίκιακαί Δαπάναι 
Λοιπαί Δαπάναι 

Στέγασις-Ύδρευσις 

Θέ ρμανσις-Φωτισμος 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

3. Μεταποίησις 

1 

0,267 
0,151 
0,014 
0,233 

2 

0,228 

0,200 
0,018 
0,309 

5. 'Ηλεκτρισμός 

1 

—0,291 

2 

—0,754 

6. Μεταφορά! 

1 

—0,125 

—0,086 

—0,065 

—0,097 

2 

0,046 

0,055 

0,042 

0,062 

3 

0,010 
0,015 

0,001 
0,013 

3 

—0,001 

—0,002 

—0,001 

—0,001 

4 

—0,030 
—0,053 
—0,030 

> 
—0,046 

4 

—0,008 

—0,013 

—0,009 

—0,010 

5 

0,028 
0,043 
0,024 
0,002 

5 

0,022 

0,038 

0,026 

0,020 
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ΠΙΝΑΞ Α. 2 (συνέχεια) 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

7. ' Επικοί 

1 

0,311 

0,284 

0,225 

0,2ΐ9 

νωνίαι 

2 

0,106 

0,107 

0,084 

0,082 

3 

0,020 

0,022 

0,016 

0,015 

4 

0,009 

0,010 

0,009 

0,007 

5 

0,068 

0,075 

0,068 

0,054 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

1 2 3 

—0,275 

—0,226 

—0,258 

—0,236 

—0,034 

—0,052 

—0,060 

—0,055 

—Ό,008 

—0,016 

—0,015 

—0,014 

—0,039 

—0,075 

—0,061 

—0,064 

—0,252 

—0,476 

—0,391 

—0,447 

1. η,-.· = Μέση Σταυροειδής Έλαστικότης (Cournot), οπού j ή τιμή και i ή πο-

σοτης. 

ΠΙΝΑΞ Α. 3 

Εκτιμήσεις Όριακων Ποσοστών Συμμετοχής 

(Γενικόν Γραμμικον Σύστημα) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

'Ορυχεία 

Μεταποίησις 

Κατασκευαί 

'Ηλεκτρισμός 

Μεταφοραί 

Έπικοινωνίαι 

Κατοικίαι 

Λοιπαί 

Ύπηρεσίαι 

1962 

0,15828 

0,00012 

0,34354 

0,00194 

0,01867 

0,06103 

0,00717 

0,10484 

0,30440 

1963 

0,14908 

0,00012 

0,34094 

0,00194 

0,01867 

0,06092 

0,00716 

0,10484 

0,31631 

1964 

0,14887 

0,00012 

0,33717 

0,00191 

0,01836 

0,06063 

0,00712 

0,10310 

0,32272 

1965 

0,13565 

0,00013 

0,33055 

0,00204 

0,02019 

0,05959 

0,00700 

0,11018 

0,33467 

1966 

0,13574 

0,00017 

0,33292 

0,00205 

0,02401 

0,05930 

0,00697 

0,11077 

0,32807 

1967 

0,13969 

0,00019 

0,32764 

0,00205 

0,02637 

0,05961 

0,00701 

0,11043 

0,32701 
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ΠΙΝΑΞ Α.4 

Εκτιμήσεις Όριακών Ποσοστών Συμμετοχής 

(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1.1. Τρόφιμα 0,98180 0,97569 0,97745 0,94353 0,85288 0,78931 

1.2. Θέρμανσις-
Φωτισμός 0,01820 0,02431 0,02255 0,05647 0,14712 0,21069 

3. Μεταποίησις 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 0,63783 0,59966 0,58126 0,51894 0,52213 0,53397 

3.2. Ίματισμος-

Ύπόδησις 0,28847 0,31386 0,32137 0,36318 0,36403 0,34614 

3.3. Έπιπλα-Σκεύη 0,03952 0,04395 0,04971 0,05707 0,05730 0,06219 

3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 0,00012 0,00012 0,00013 0,00016 0,00019 0,00020 

3.5. Λοιποί Δαπάναι 0,03407 0,04241 0,04752 0,06065 0,05635 0,05760 

5. 'Ηλεκτρισμός 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

5.1. Στέγασις-
"Ύδρευσις 

5.2. Θέρμανσις-
Φωτισμος 

0,15336 0,15336 0,15340 0,14749 0,11673 0,10209 

0,84664 0,84664 0,84660 0,85251 0,88327 0,89791 



ΠΙΝΑΞ Α.4 (συνέχεια) 

6. ΜεταφοραΙ 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 
Ίματισμος-
Ύπόδησις 
Έπιπλα-Σκεύη 

0,45131 0,42207 0,41215 0,36872 0,37210 0,37977 

0,18628 0,19396 0,19614 0,21205 
0,02530 0,02670 0,02926 0,03200 

6.4. Οίκιακαί Δαπάναι 0,01831 0,01828 0,01887 0,02175 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,31879 0,33899 0,34358 0,36548 

0,21479 
0,03247 
0,02784 
0,35279 

0,20105 
0,03360 
0,02986 
0,35572 

7. Έπικοινωνίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 

7.2. Ίματισμος-
Ύπόδησις 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί 

Δαπάναι 

0,47233 0,47836 0,49323 0,51591 0,51731 0,51071 

0,17174 0,16467 0,16607 0,15730 
0,03994 0,03760 0,03705 0,03823 

0,03720 0,03720 0,03665 0,03388 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,27879 0,28217 0,26700 0,25468 

0,15737 

0,03434 

0,02981 

0,26118 

0,16414 

0,03411 

0,02941 

0,26163 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 

9.2. Ίματισμος-
Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

0,17501 0,17732 0,17857 0,18257 0,18214 0,18147 

0,09945 0,10005 0,10005 0,10039 0,10011 
0,01863 0,01871 0,01857 0,01861 0,01856 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 0,10858 0,10650 0,10842 0,10591 0,10509 
9.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,59834 0,59742 0,59439 0,59252 0,59410 

0,10060 
0,01846 
0,10598 
0,59349 
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ΠΙΝΑΞ Α.6 

Έλαστικότητες Σταυροειδείς (Μέσαι) 
(Γενικον Γραμμικον Σύστημα) 

1. Γεωργία 

1 2 

1.1. Τρόφιμα 
1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

0,035 
0,574 

3. Μεταποίησις 

1 2 3 4 

-

5 

3.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 0,323 0,020 —0,038 0,045 
3.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 0,535 0,030 —0,058 0,067 
3.3. Έπιπλα-Σκεύη 0,284 0,259 —0,031 0,036 
3.4. Οίκιακαί Δαπάναι 0,001 0,001 0,000 0,000 
3.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,490 0,447 0,027 —0,053 

- 5. 'Ηλεκτρισμός 

1 2 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 
5.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

* 

0,259 
—0,038 

6. Μεταφοραί 

1 2 3 

« 

4 5 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 0,079 0,003 —0,007 0,077 
6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις —0,020 0,005 —0,013 0,133 
6.3. Έπιπλα-Σκεύη —0,013 0,091 0,004 —0,009 0,089 
6.4. Οίκιακαί Δαπάναι —0,009 0,061 0,002 0,059 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι —0,015 0,106 0,004 —0,010 
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ΠΙΝΑΞ Α. 6 (συνέχεια) 

7. Επικοινωνία/. 

7.1. Τροφιμα-Ποτα-Καπνος 0,050 

7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 0,115 

7.3. Έπιπλα-Σκεύη 0,109 0,052 

7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 0,089 0,043 

7.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,085 0,041 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

1 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος —0 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις —0,281 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη —0,232 —0: 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι —0,265 —0 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι —0,242 —0 

1 2 3 4 5 

0,009 0,001 —0,004 

0,010 0,001 —0,005 

0,001 —0,005 

0,008 —0,004 

0,008 0,001 

2 3 4 5 

—0,036 —0,009 —0,042 —0,264 

—0,016 —0,078 —0,498 

—0,056 —0,065 —0,412 

—0,064 —0,016 —0,470 

—0,058 —0,014 —0,068 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.l 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) 

171 

•g Τρύφιμα-Ποτά-Καπνός 

j,oor 

\ 
\ ff Θέρμανσις-Φωπσμός 

Ν. \ Ι* \i 
Ι Πραγματικοί 

/ Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 
— — Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικόν) 

0 1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.2 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ) 

Τρόφιμα-Ποτύ-Κακνός 

7 · 

Ίμαπσμός-Ύπόδησις 

2,00 

1,80 · 

1,60 

1,40 

1,20 

<L 

\ .—» Οίκιακαί Δαπάναι 

Πραγματικαί 

Εκτίμησες (Γραμμικόν) 

—"-'Εκτιμήσεις (Γενικόν 

Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 
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3.90 

3,50 

3,10 

2,70 V 

2.30 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.3 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ) 

"Επιπλα-Σκεύη 

J*Q0 

1,50h 

ι,ι ql· 

Λοιπαί Δαπάναι 

Πραγματικοί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

"— Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικον) 

0 1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.4 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ) 

1,63 

1,43 

1,23 

1,03 

0,83 

47 

45 

41 

37 

33 

29 

2 5t. 

0 

Σΐέγ(χσις-"Υδρευσις 

Θέρμανσις-Φωτισμός 

Πραγματικά! 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

—"—"Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 

Τρόφιμα-Ποτά.-Κ(/πνός 

Ίματισμος-Ύπόδησιο 

Ζ 

Οικιακού Δαττάναι 

Πραγματικοί 
"Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

— Έκτιμήσε,ς (Γενικον Γραμμών) 

Î962 63 6Α 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. 6 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) 

Λοιπαί Δαπάναι 

"Επιπλα-Σκεύη 

Πραγματικοί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 



17? 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.7 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ Γ ΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

Ίματισμος-Ύπόδησις 

ΟίκιακαΙ Δαπάναι 

Πραγματικοί 

— 'Εκτιμήσεις (Γραμμικόν) 

«——»'Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

ι ι ι ι ι ι 

1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. 8 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

0.21 

0.19 

0.17-

0,15 

0.13 

0.11 

0,024 

0,022 

0,018 

0,01 4 • 

0,010-

4cl 

Λοιπαί Δαπάναι 

"Επιπλα-Σκεύη 

Πραγματικαί 

& Έκτιμήσ ε,ς (Γραμμικον) 

*—«—'Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικον) 

1962 63 64 65 66 67 



ite 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.9 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

21,8 

19,8 

17,8 

15,8 

13,81-

«: 
10,9 

8,9 

6 9 · 

<£ 

3,20 

2.70 

ly2QY 

φ Λοιπαί Δαπάναι 

Τρόφιμα-Ποτά-ΚαπνΟΓ 

ΟΙκιακαν Δαπάναι 

Πραγματικοί 

Εκτιμήσεις (Γραμμών) 

— 'Εκτιμήσεις (Γενικον Γραμμ,κον) 

1962 63 64 65 66 67 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α. 10 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ (ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

3.40 

3,00 

2,60-

2 20-

1.80 

0.72 

0,68 

0,6 0 

0.52 

0,44 

•Λ 

0 
£ 

S Ίματισμός-Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Πραγματικοί 

Εκτιμήσεις (Γραμμικον) 

*—«Εκτιμήσεις (Γενικόν Γραμμικόν) 

1962 63 64 65 66 67 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
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ΠΙΝΑΞ B.l 

'Ιδιωτική (Εγχώριος) Κατανάλωσις1 

(Εις τρέχουσας τιμάς) 
(Είς εκατ. δρχ.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

'Ορυχεία 

Μεταποίησις 

Κατασκευαί 

'Ηλεκτρισμός 

Μεταφοραί 

Έπικοινωνίαι 

Κατοικίαι 

Λοιπαί Ύ π η -

ρεσίαι 

Σύνολον 

1962 

11040,6 

5,6 

33273,4 

284,5 

1098,8 

6421,0 

359,2 

11641,1 

25387,6 

89511,8 

1963 

12304,0 

7,0 

37291,0 

300,0 

1241,0 

7187,8 

421,5 

12363,0 

263,0 

71378,3 

1964 

13175,1 

7,0 

39799,3 

321,7 

1340,7 

7711,3 

431,3 

13160,8 

30372,3 

106319,5 

1965 

15731,0 

5,7 

42885,9 

316,8 

1829,1 

8210,6 

570,2 

14138,4 

33704,3 

117392,0 

1966 

17093,0 

6,0 

48487,0 

358,0 

1870,0 

9161,8 

590,1 

15626,0 

37601,1 

230793,0 

1967 

17978,5 

6,4 

50712Γ8 

384,2 

2089,4 

- 9658,0 

670,0 

17144,3 

40332,9 

138976,5 

(Είς σταθεράς τιμάς 1958) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

'Ορυχεία 

Μεταποίησις 

Κατασκευαί 

'Ηλεκτρισμός 

Μεταφοραί 

Έπικοινωνίαι 

Κατοικίαι 

Λοιπαί Ύ π η -

ρεσίαι 

Σύνολον 

1962 

10372,4 

5,1 

31397,5 

262,4 

1013,8 

6005,2 

335,9 

10739,0 

23866,3 

83997,6 

1963 

11014,4 

6,3 

34313,4 

270,8 

1120,2 

6571,3 

385,5 

11157,9 

26055,5 

90895,3 

1964 

11664,6 

6,2 

36062,1 

285,2 

1188,8 

6961,8 

389,3 

11668,4 

28365,3 

96591,7 

1965 

12959,3 

5,1 

37344,8 

280,4 

1639,7 

7131,3 

495,1 

12513,0 

31009,1 

103377,8 

1966 

135^8,4 

5,7 

40740,4 

305,5 

1740,4 

7638,5 

492,1 

13333,9 

32985,4 

110790,3 

1967 

14136,7 

6,3 

41448,2 

320,7 

1985,4 

7906,2 

, 548,8 

14312,0 

34612,7 

115277,0 

J. Δέν περιλαμβάνονται αί είσαγωγαί, 
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ΠΙΝΑΞ Β.2 

Ιδιωτική (Εγχώριος) Κατανάλωσις (κατά Τομείς) 

(Εις τρέχουσας τιμάς) 
(Είς εκατ. δρχ.) 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 

1962 

10375,3 

665,3 

1. Γεωργί 

1963 

11534 

770 

'α 

1964 

12344,8 

830,3 

1965 

15043 

688 

1966 

16406 

687 

1967 

172205,0 

773,5 

2. 'Ορυχεία 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμός 5,6 5,7 6,4 

3. Μεταποίησις 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτα-
Καπνος 

Ίματισμος-

Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

ΟΙκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

20789,0 

7286,5 

2365,6 

1600,8 

1231,5 

22816 

8849 

2634 

1626 

1366 

24432,9 

9043,8 

2912,4 

1931,2 

1479,0 

25935,5 

10379,1 

2926,0 

1970,1 

1675,2 

28509 

12652 

3481 

1965 

1879 

30562,0 

12613,3 

3502,5 

2289,1 

2043,2 



ΠΙΝΑΞ Β.2 (συνέχεια) 

4. ΚατασκεναΙ 

4.1. 

5.1. 
5.2. 

Στέγασις-Ύδρευσις 

Στέγασις-Ύδρευσις 
Θέρμανσις-Φωτισμος 

1962 

284,5 

5. 

1962 

259,8 
839,0 

6. 

1962 

1963 1964 

300 321,7 

Ηλεκτρισμός 

1963 1964 

271 293,7 
970 1047,0 

Μεταφοραί 

1963 1964 

1965 

316,8 

1965 

377,5 
1451,6 

1965 

1966 

358 

1966 

417" 
1453 

1966 

1967 

384,2 

1967 

457,4 
1632,0 

1967 

3150,7 

832,4 

200,7 

239,2 

1998,0 

3467,0 

1013,0 

223,8 

258,0 

2224,0 

3713,7 

1033,2 

247,0 

292,7 

2424,7 

3949,7 

1140,9 

258,6 

293,4 

2568,0 

4302,4 

1391,8 

308,9 

295,0 

28,0 

4562,4 

1386,5 

283,3 

335,9 

3089,9 

7. Έπικοινωνίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

171,8 
45 6 
11,6 
13,9 

116,3 

203,0 
59,0 
12,5 
15,0 

132,0 

202,4 
56,6 
14,3 
16,9 

141,1 

278,8 
79,2 
20,3 
22,2 

169,7 

277,0 
89,6 
19,9 
19,0 

184,6 

322,0 
96,3 
22,2 
25,5 

204,0 

6.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

6.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

6.4. Οικιακού Δαπάναι 

6.5. Λοιπαί Δαπάναι 

7.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 
7.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 
7.3. Έπιπλα-Σκεύη 
7.4. Οίκιακαί Δαπάναι 
7.5. Λοιπαί Δαπάναι 



186 

ΠΙΝΑΞ Β.2 (συνέχεια) 

8. Κατοικίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 11641,1 12363 13160,8 14138,4 15626 17144,3 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

9.1. Τρόφιμα-Ποτα-
Καπνος 

9.2. Ίματισμός-
Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί 
Δαπάναι 

6913,0 7624,0 8146,8 9133,9 10004,6 10553,7 

1836,0 2227,0 2278,6 2646,3 3236,6 3215,9 

443,7 493,7 546,4 603,5 718,2 661,1 

2366,6 2249,0 2793,2 3138,7 3140,0 3721,4 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 13828,3 15264,0 16607,0 18181,9 20501,7 22180,8 
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ΓΠΝΑΞ Β.3 

Τιμαί (Άποπληθωρισταί) Εγχωρίου 'Ιδιωτικής Καταναλώσεως 

(κατά Τομείς) 

(1958 = 1,000) 

1. Γεωργία 

1.1. Τρόφιμα 

1.2. Θέρμανσις-Φωτισμος 

1962 

1,0632 

1,0838 

1963 

1,1177 

1,1078 

1964 

1,1296 

1,1278 

1965 

1,2190 

1,1117 

1966 

1,2724 

1,0494 

1967 

1,2862 

1,0177 
Λ 

2. 'Ορυχεία 

2.1. Θέρμανσις-Φωτισμος 

1962 

1,0835 

1963 

1,1258 

1964 

1,1553 

1965 

1,2341 

1966 

1,2841 

1967 

1,3121 

3. Μεταποίησις 

1962 1963 1964 1965 1966 . 1967 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτα-Καπνος 

Τματισμός-Ύπόδη σις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1,0835 

1,0090 

10241 

1,0502 

1,0661 

1,1258 

1,0169 

1,0270 

1,0672 

1,0421 

1,1553 

1,0279 

1,0149 

1,0650 

1,0320 

1,2341 

1,0408 

1,0240 

1,0633 

1,0165 

1,2841 

1,0839 

1,0660 

1,0582 

1,0770 

1,3121 

1,1260 

1,0750 

1,0812 

1,1006 
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ΠΙΝΑΞ Β. 3 (συνέχεια) 

4. ΚατασκευαΙ 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

4.1. Στέγασις-Ύδρευσις 1,0840 1,1080 1,1279 1,299 11719 1,1979 

5. Ηλεκτρισμός 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

5.1. Στέγασις-Ύδρευσις 1,0840 1,1080 1,1279 1,1299 1,1719 1,1979 

5.2. Θέρμανσις-Φωτισμός 1,0838 1,1078 1,1278 1,1117 1,0494 1,0177 

6. Μεταφοραί 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ιματισμός-Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1,0727 

1,0089 

1,0239 

1,0645 

1,0962 

1,1149 

1,0160 

1,0270 

1,0854 

1,0971 

1,1395 

1,0278 

1,0147 

1,0913 

1,1091 

1,2201 

1,0409 

1,0241 

1,0814 

1,1286 

1,2719 

1,0839 

1,0659 

1,0543 

1,1920 

1,2881 

1,1260 

1,0751 

1,0523 

1,2115 



1S0 

ΠΙΝΑΞ B.3 (συνέχεια) 

7. Έπικοινωνίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνος 

Ίματισμος-Ύπόδη σις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1,0730 

1,0088 

1,0265 

1,0530 

1,0961 

1,1153 

1,0172 

1,0245 

1.0869 

1,1389 

1,1402 

1,0272 

1,0214 

1,0833 

1,1101 

1,2206 

1,0407 

1,0852 

1,0829 

1,1291 

1,2723 

1,0834 

1,0641 

1,0497 

1,1917 

1,2869 

1,1263 

1,0766 

1,0581 

1,2114 

8. Κατοικίαι 

8.1. Στέγασις-Ύδρευσις 

1962 

1,0840 

1963 

1,1080 

1964 

1,1279 

1965 

1,1299 

1966 

1,1719 

1967 

1,1979 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1,0729 

1,0090 

1,0240 

1,1211 

1,0729 

1,1040 

1,0168 

1,0270 

1,0478 

1,0571 

1,1396 

1,0279 

1,0148 

1,1169 

1,0527 

1,2201 

1,0409 

1,0239 

1,0447 

1,0457 

1,2719 

1,0838 

1,0662 

1,0717 

1,1064 

1,2881 

1,1259 

1,0749 

1,1249 

1,1293 

9.1. Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 

9.2. Ίματισμος-Ύπόδησις 

9.3. Έπιπλα-Σκεύη 

9.4. Οίκιακαί Δαπάναι 

9.5. Λοιπαί Δαπάναι 

/ 
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ΠΙΝΑΞ B.4 

Μέσα Ποσοστά Συμμετοχής 

(Είς τρέχουσας τιμάς) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Γεωργία 

Όρυχεΐα 

Μεταποίησις 

Κατασκευαί 

Ηλεκτρισμός 

Μεταφοραί 

Έπικοινωνίαι 

Κατοικίαι 

Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

0,12334 

0,00006 

0,37172 

0,00318 

0,01228 

0,07173 

0,00401 

0,13005 

0,28363 

0,12432 

0,00007 

0,37679 

0,00303 

0,01254 

0,07263 

0,00426 

0,12492 

0,28144 

0,12392 

0,00007 

0,37434 

0,00303 

0,01261 

0,07253 

0,00406 

0,12379 

0,28565 

0,13389 

0,00005 

0,36501 

0,00270 

0,01557 

0,06988 

0,00485 

0,12034 

0,28686 

0,13069 

0,00005 

0,37072 

0,00274 

0,01430 

0,07005 

0,00451 

0,11947 

0,28741 

0,12936 

0,00005 

0,36490 

0,00276 

0,01503 

0,06949 

0,00482 

0,12336 

0,29023 

ΠΙΝΑΞ Β.5 

Μέσα Ποσοστά Συμμετοχής 

1. Γεωργία 

(Είς τρέχουσας τιμάς) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 

1.1. Τρόφιμα 0,93974 0,93742 0,93698 0,95626 0,95981 0,95698 

1.2. Θερμανσις-

Φωτισμός 0,06026 0,06258 0,06302 0,04374 0,04019 0,04302 
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ΓΪΙΝΑΞ Β. 5 (συνέχεια) 

3. Μεταποίησις 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-

Καπνος 

Ίματισμός-

Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οικιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,62479 

0,21899 

0,07110 

0,04811 

0,03701 

1963 

0,61184 

0,23730 

0,07063 

0,04360 

0,03663 

1964 

0,61390 

0,22724 

0,07318 

0,04852 

0,03716 

1965 

0,60476 

0,24202 

0,06823 

0,04594 

0,03905 

1966 

0,58797 

0,26094 

0,07179 

0,04053 

0,03877 

1967 

0,60265 

0,24872 

0,06320 

0,02542 

0,04029 

5. 'Ηλεκτρισμός 

5.1. 

5.2. 

Στέγασις-
"Υδρευσις 

Θέρμανσις-
Φωτισμος 

1962 

0,23644 

0,76356 

1962 

1963 

0,21837 

0,78163 

1964 

0,21906 

0,78094 

6. Μεταφοραί 

1963 1964 

1965 

0,20639 

0,79361 

1965 

1966 

0,22299 

0,77701 

1966 

1967 

0,21891 

0,78109 

• 

1967 

6.1. Τρόφιμα-Ποτα· 
Καπνός 

6.2. Ίματισμός-
Ύπόδησις 

6.3. Έπιπλα-Σκεύη 

0,49069 0,48235 0,48159 0,48105 0,46960 0,47240 

0,12964 0,14093 0,13399 0,13895 0,15191 0,14356 
0,03126 0,03114 0,03203 0,03150 0,03372 0,02933 

6.4. Οικιακαί Δαπάναι 0,03725 0,03589 0,03796 0,03573 0,03220 0,03478 
6.5. Λοιπαί Δαπάναι 0,31116 0,30941 0,31443 0,31277 0,31257 0,31993 
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ΠΙΝΑΞ Β. 5 (συνέχεια) 

7. Έπικοινωνίαι 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνός 

Ίματισμος-
Ύπόδησις 

Έπιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,47829 

0,12695 

0,03229 

0,03870 

0,32377 

1963 

0,48161 

0,13998 

0,02966 

0,03559 

0,31316 

1964 

0,46928 

0,13123 

0,03316 

0,03918 

0,32715 

1965 

0,48895 

0,13890 

0,03560 

0,03893 

0,29762 

1966 

0,46941 

0,15116 

0,03372 

0,03220 

0,31283 

1967 

0,48060 

0,14373 

0,03313 

0,03806 

0,30448 

9. Λοιπαί Ύπηρεσίαι 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Τρόφιμα-Ποτά-
Καπνος 

'Ιματισμός-
Ύπόδησις 

"Επιπλα-Σκεύη 

Οίκιακαί Δαπάναι 

Λοιπαί Δαπάναι 

1962 

0,27230 

0,07232 

0,01748 

0,09322 

0,54468 

1963 

0,27370 

0,07995 

0,01772 

0,08074 

0,54797 

1964 

0,26823 

0,07502 

0,01799 

0,09197 

0,54679 

1965 

0,27100 

0,07852 

0,01791 

0,09312 

0,53945 

1966 

0,26607 

0,08608 

0,01910 

0,08351 

0,54524 

1967 

0,26166 

0,07973 

0,01639 

0,09227 

0,54995 
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