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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

        Η εργασία αυτή μελετά την ύπαρξη αχυχρόνιων δυναμικών σχέσεων μεταξύ 

ι 

  

ι η διερεύνηση  σχέσεων 

 
βρ

μιας σειράς μακροοικονομικών μεταβλητών και του γενικού χρηματιστηριακού 

δείκτη του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Οι μακροχρόνιες μεταβλητές που 

επιλέχθηκαν είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, το  

ονομαστικό επιτόκιο και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η επιλογή των μεταβλητών 

αυτών βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με το θέμα 

αυτό ( Chen et al. (1986), Fama (1990), Fama & Schwert (1977) ) και οι οποίες μας 

δίνουν μια σαφή αρνητική ή θετική σχέση ανάμεσα στις  μακροοικονομικές 

μ ε τ α β λ η τ έ ς  κ α ι  τ ο υ ς  χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ο ύ ς  δ ε ί κ τ ε ς . 

        Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών και των 

χρηματιστηριακών δεικτών θα γίνει με την χρήση υποδειγμάτων πολυμεταβλητών 

χρονολογικών σειρών και γραμμικών και μη γραμμικών ελέγχων αιτιότητας. Το 

χρονικό διάστημα το οποίο μελετάμε ξεκινά από τον Ιανουάριο του 1985 και 

τελειώνει τον Δεκέμβριο του 1999 και η συχνότητα των δεδομένων είναι μηνιαία. Τα 

δεδομένα που αφορούν τις μακροοικονομικές μεταβλητές έχουν αποκτηθεί από το 

International Statistical Yearbook ενώ αυτά που αφορούν τον χρηματοοικονομικό 

δείκτη από την βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

       Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης  εργασίας παρατίθεντα

αρχικά η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου κατά την διάρκεια την οποία 

μελετάμε, στην συνέχεια γίνεται αναφορά για το είδος της σχέσεως που έχει κάθε 

μακροοικονομική μεταβλητή με τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Έπειτα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών γύρω από το συγκεκριμένο 

θέμα μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση που σκοπό έχει να πείσει τον 

αναγνώστη για ύπαρξη δυναμικών σχέσεων μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών 

και  χρηματιστηριακών δεικτών παγκοσμίως. Τέλος προκειμένου να δικαιολογηθεί η 

χρήση μη γραμμικών ελέγχων αιτιότητας και να τονιστεί η σημαντικότητα των μη 

γραμμικών σχέσεων η οποία δεν μπορεί να διαγνωστεί από γραμμικούς ελέγχους μία 

σειρά από άρθρα με σχετική θεματολογία παρουσιάζονται. 

       Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας διεξάγετα

αιτιότητας γραμμικών και μη μεταξύ του δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου 

Αθηνών και μιας σειράς μακροοικονομικών μεταβλητών που αναφέραμε παραπάνω. 

Η διερεύνηση ξεκινά αρχικά με ελέγχους μοναδιαία ρίζας, προκειμένου να 
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αποφευχθεί το φαινόμενο της κίβδηλης παλινδρόμησης. Στην συνέχεια διεξάγεται 

αρχικά το γραμμικό τεστ αιτιότητας κατά Granger και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου υτού. Τέλος το μη γραμμικό τεστ αιτιότητας κατά 

Hiemstra & Jones εφαρμόζεται στα εκτιμημένα κατάλοιπα των μοντέλων VAR που 

χρησιμοποιήσαμε στο γραμμικό έλεγχο αιτιότητας και παρουσιάζονται τα  

αποτελέσματα του.      

α
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      Η καθημερινή εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι τιμές των χρηματιστηριακών 

 δ

 μ α . 

.1 H πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών  

 περίοδος 1983 – 2003 χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού 

983 – 1985: Στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου το Ελληνικό χρηματιστήριο 

986 – 1988: Η λήψη των μέτρων σταθεροποίησης της Ελληνικής οικονομίας με 

γ

 

 

  

δεικτών επηρεάζονται από μία σειρά γεγονότων απρόσμενων και μη. Ορισμένα από 

αυτά τα γεγονότα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές των χρηματιστηριακών 

δεικτών σε σχέση με άλλα. Τα γεγονότα που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την 

εργασία είναι αυτά που προέρχονται από την μεταβολή μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Βέβαια η σχέση των χρηματιστηριακών εικτών και των 

μακροοικονομικών μεταβλητών δεν είναι όνο προς την μία κ τεύθυνση Όπως θα 

δούμε παρακάτω πολλές φορές η σχέση αυτή μπορεί να είναι προς την αντίθετη 

κατεύθυνση ή ακόμα να είναι και αμφίδρομη. 

 

1

 

Η

χρηματιστηρίου και ταυτόχρονα περικλείει την εντονότερη φάση ανάπτυξης της 

εγχώριας κεφαλαιαγοράς, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Οι 

σημαντικότερες επιμέρους περίοδοι αυτής της εικοσαετίας, καθώς και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών παρατίθενται παρακάτω:  

 

1

κινήθηκε εν μέσω άτονων συνεδριάσεων αλλά και περιορισμένων διακυμάνσεων, με 

την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται σε πενιχρά επίπεδα. Ο μέσος λόγος 

τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε) της αγοράς κινήθηκε στο εύρος των 4 – 6 με την 

μέση  μερισματική απόδοση να κυμαίνεται σε 9% - 11% και τα επιτόκια της αγοράς 

να ανέρχονται σε 10% - 15%. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση 

των μέτρων σταθεροποίησης της Ελληνικής οικονομίας τον Οκτώβριο του 1985. Το 

ίδιο έτος, η άνοδος του γενικού δείκτη διαμορφώθηκε σε 19,89%. 

 

1

απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την κάμψη του 

πληθωρισμού οδή ησε στη σταδιακή ανάκαμψη του χρηματιστηρίου και προκάλεσε 
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φαινόμενα έξαρσης στην άνοδο των τιμών έως το φθινόπωρο του 1987. Στην ίδια 

χρονική περίοδο, οι διεθνείς αγορές παρουσίασαν ανάλογες τάσεις , ενώ η κίνηση 

των κεφαλαίων ενισχύθηκε μεταξύ των οικονομιών. Η άνοδος του γενικού δείκτη 

διαμορφώθηκε σε 46.38% το 1986 και κατέστη εντονότερη το πρώτο δεκάμηνο 

του1987. Είναι ενδεικτικό ότι σε διάστημα μόλις 10 μηνών, η άνοδος της αγοράς 

προσέγγισε τα επίπεδα του 400%. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 1987, σημειώθηκε μίνι 

κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το δείκτη Dow – Jones να σημειώνει 

κάθετη πτώση της τάξεως του 22.7% σε μία μόνο συνεδρίαση. Η εξέλιξη εκείνη είχε 

ως αποτέλεσμα την αντιστροφή της ανοδικής τάσης που είχε σημειωθεί στην 

Ελληνική αγορά μετοχών. Παρά το γεγονός αυτό, το έτος 1987 έκλεισε με ετήσια 

άνοδο της τάξης του 162.34%, ενώ το 1988 αποτέλεσε μία μεταβατική περίοδο στην 

πορεία των τιμών των Ελληνικών μετοχών. 

 

1989 – 1991: Το 1989 αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα έντονο προεκλογικό έτος, ενώ μετά 

:  Μέχρι και το Νοέμβριο του 1992 ο γενικός δείκτης υποχώρησε σε 

από τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, προέκυψε αυτοδύναμη κυβέρνηση τον 

Απρίλιο του 1990. Οι οικονομικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν οδήγησαν σε μια 

άνοδο της τάξης του 42.59% το 1989 και σε μια χρηματιστηριακή έξαρση από τις 

αρχές έως και το καλοκαίρι του 1990. Αμέσως μετά τη σημείωση του ιστορικού 

υψηλού του γενικού δείκτη 1684.31 μονάδες τον Ιούλιο του  ίδιου έτους, η εισβολή 

του Ιράκ στο Κουβέιτ και η αποτυχία ανάληψης Ολυμπιάδος του 1996 οδήγησαν σε 

μια έντονη πτώση των αποτιμήσεων. Η πτώση αυτή ανακόπηκε από το θετικό για τις 

αγορές γεγονός της νίκης των συμμάχων στον Πόλεμο του Κόλπου, με το γενικό 

δείκτη να επανακάμπτει κοντά στις 1330 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του έτους 1991. 

 

 1992 – 1996

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κοντά στις 550 μονάδες. Η εικόνα των επόμενων τριών 

ετών ήταν υποτονική με περιορισμένο έως και ελάχιστο το συναλλακτικό ενδιαφέρον 

εκ μέρους των συμμετεχόντων. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν η άνοδος του Οκτωβρίου 

1993 αλλά και η μίνι έξαρση των τιμών των κατασκευαστικών μετοχών στις αρχές 

του 1994με το γενικό δείκτη να πλησιάζει τις 1200 μονάδες. Από την άλλη πλευρά 

όμως ως αρνητικό επιστέγασμα της εν λόγω περιόδου ήρθε το σκάνδαλο της Δέλτα 

Χρηματιστηριακής στα τέλη του 1996. 
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1997 – 1999: Η συγκεκριμένη χρονική περίοδο στέφθηκε από τη πιο μακριά σε 

δ

000 – 2003: Με τα σημάδια της αρχής της πτώσης μετά από μια αλόγιστη άνοδο 

τ

    

ιάρκεια αλλά και σε έκταση χρηματιστηριακή ευφορία που γνώρισε η εγχώρια 

αγορά μετοχών στη σύγχρονη ιστορία της. Στην περίοδο αυτήν προεξόφλησαν με 

άκρως έντονο τρόπο τα οφέλη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και η βελτίωση των μακρο –

οικονομικών  της μεγεθών, κάμψη πληθωρισμού και επιτοκίων, μείωση δημόσιου 

χρέους, βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών ενώ η είσοδος καταρχήν των ξένων 

θεσμικών επενδυτών και μετέπειτα του ευρύτερου επενδυτικού κοινού στη αγορά 

μεγιστοποίησε τα μεγέθη των συναλλαγών σε ημερήσια βάση και ανέβασε τη 

χρηματιστηριακή αξία του χρηματιστηρίου σε επίπεδα άνω του 150% του ΑΕΠ. Το 

1999 αποτέλεσε το έτος με τη μεγαλύτερη άνοδο του γενικού δείκτη κατά 102% παρά 

τα αρνητικά γεγονότα του Πολέμου στην Γιουγκοσλαβία και του καταστροφικού 

σεισμού της Αθήνας που μεσολάβησαν. Οι δείκτες Ρ/Ε των μετοχών εκτινάχθηκαν σε 

τριψήφια νούμερα, με τις εισηγμένες επιχειρήσεις να επιδίδονται σε ένα χορό 

εξαγορών και συγχωνεύσεων για να τεκμηριώσουν τις αποτιμήσεις τους. 

 

2

ων τιμών να είναι εμφανή, οι εκλογές του Απριλίου του  2000 αλλά και η είσοδος 

της Ελλάδας στην ΟΝΕ τον Ιούνιο του ίδιου έτους δεν απέτρεψαν την βίαιη 

αποκλιμάκωση των αποτιμήσεων που έμελλε να συνεχίζεται έως και τους πρώτους 

μήνες του 2003. Η έλευση του ευρώ στις αρχές του 2002, η προς τα πάνω 

αναθεώρηση του δημόσιου χρέους καθώς και η άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων 

διαδραμάτισαν αρνητικό ρόλο στη χρηματιστηριακή αγορά αφού πρώτα προηγήθηκε 

η κρίση εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού λόγω κάθετης πτώσης των τιμών των 

μετοχών αλλά και η σοβαρή μείωση των επιχειρηματικών κερδών σε σχέση με τα 

ανεπανάληπτα ύψη της περιόδου του 1999. 
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 1.2 Σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών και μακροοικονομικών 

μεταβλητών. 

 

       Πριν προχωρήσουμε στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων άλλων εργασιών που 

έχουν γίνει αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε το 

είδος της σχέσεως που υπάρχει μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών και των 

μακροοικονομικών μεταβλητών όπως προσδιορίζεται από την θεωρία.  

 

       Η σχέση μεταξύ πληθωρισμού και χρηματιστηριακών δεικτών θεωρείτε γενικά 

πως είναι αρνητική. Σε μια ανταγωνιστική οικονομία ο πληθωρισμός αυξάνει τα 

κόστη της επιχείρησης, μειώνει τις μελλοντικές εισροές χρήματος και κατά συνέπεια 

τα έσοδα της. Ο Defina (1991) αποδίδει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα του 

πληθωρισμού στα ονομαστικά συμβόλαια (nominal contracts) τα οποία δεν 

επιτρέπουν την αυτόματη προσαρμογή των εσόδων με τα κόστη. Αναρίθμητες 

μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών 

τιμών και πληθωρισμού είναι αρνητική ( Fama 1981, Summers 1983 & Day 1984 ). 

Αυτή η αρνητική σχέση έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρητική πρόταση πως οι 

μετοχές πρέπει να δρουν αντισταθμιστικά στον πληθωρισμό και πως οι τιμές αγοράς 

καθορίζονται από τον κίνδυνο ο οποίος συνδέεται με τις μελλοντικές χρηματοροές. 

Εντούτοις, οι Boyle and Young (1988) επιμένουν πως αν ο πληθωρισμός ορίζεται από 

πραγματικά μέτρα τότε οι μετοχικές τιμές και ο πληθωρισμός σχετίζονται αρνητικά. 

Αντιθέτως μια θετική συσχέτιση μεταξύ μετοχικών τιμών και πληθωρισμού 

αναμένεται όταν ο πληθωρισμός πηγάζει από νομισματικές διακυμάνσεις. Τα 

διαφορετικά κανάλια από όπου ο πληθωρισμός θα μπορούσε να επιδράσει στις 

χρηματοοικονομικές μεταβλητές έχουν μελετηθεί από τους Fama and Schwert (1977), 

Pearce (1982) και Pearce and Roley (1985). Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να 

επιδράσει στις μετοχικές τιμές μέσω της επίδρασης των ονομαστικών χρηματοροών, 

όπως τα ονομαστικά επιτόκια. Ο Pearce (1982) αναφέρει πως ο πληθωρισμός έχει 

άσχημη επίδραση στις μετοχικές τιμές καθώς αυξάνει τον πραγματικό συντελεστή 

φορολογίας των επιχειρηματικών κερδών, και συνεπώς τα πραγματικά κέρδη προ 

φόρων. Οι Nelson (1976) και Fama (1981), μέσω της υποστήριξης της 

προσεγγιστικής υπόθεσης (proxy analysis), υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός επιδρά 

στις χρηματοοικονομικές τιμές όταν υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ πραγματικού 

πληθωρισμού και αύξησης στη πραγματική δραστηριότητα. 
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       Παράλληλα με τον πληθωρισμό αρνητική θεωρείτε και η σχέση μεταξύ 

ονομαστικών επιτοκίων και χρηματιστηριακών δεικτών. Το κύριο οικονομικό 

επιχείρημα για αυτήν την αρνητική σχέση περιστρέφεται γύρω από το προεξοφλητικό 

επιτόκιο και την χρήση του στον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μετοχών. Μια 

αύξηση των ονομαστικών επιτοκίων αυξάνει το απαιτούμενο προεξοφλητικό επιτόκιο, 

το οποίο με την σειρά του επηρεάζει αντίστροφα την αξία της μετοχής. Θεωρώντας 

το ονομαστικό επιτόκιο ως εναλλακτικό κόστος οι μεταβολές του θα επηρεάσουν την 

απόφαση των επενδυτών όσον αφορά την διακράτηση μετοχών. Έτσι μια αύξηση των 

επιτοκίων θα οδηγήσει τους επενδυτές να προτιμήσουν εναλλακτικές μορφές 

επένδυσης (τράπεζες) παρά την διακράτηση μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους. Επίσης 

μία αύξηση των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση και να προκαλέσει μείωση 

της μελλοντικής κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων 

μπορούν επίσης να μειωθούν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους που 

οφείλεται στη αύξηση των επιτοκίων. 

 

       Όσον αφορά την σχέση μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 

χρηματιστηριακών δεικτών, οι Solnik (1987), Soenen and Henniger (1988), Ma and 

Kao (1990) και Mukherjee and Maka (1995) υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι είναι 

θετική. Συμφώνα με την εμπειρική βιβλιογραφία ένας αριθμός υποθέσεων υπονοεί 

μια σχέση αιτιότητας μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών μετοχών. 

Για παράδειγμα η υπόθεση της αγοράς αγαθών (goods market hypothesis) των 

Dornbusch & Fischer (1980) υπονοεί ότι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών εταιριών και κατά συνέπεια τα 

κέρδη τους και εν συνεχεία τις τιμές των μετοχών τους. Μια υποτίμηση του εγχώριου 

νομίσματος κάνει τα εξαγώγιμα αγαθά φθηνότερα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

μία αύξηση στην εγχώρια ζήτηση και στις πωλήσεις. Κατά συνέπεια η τιμή των 

μετοχών μια εξαγωγικής εταιρίας θα επωφεληθεί μιας υποτίμησης του εγχώριου 

νομίσματος. Από την άλλη λόγω της μείωσης εγχώριας ζήτησης μία εξαγωγική 

εταιρία όταν το τοπικό νόμισμα ανατιμάται θα μειωθεί, τα κέρδη της θα μειωθούν και 

κατά συνέπεια και οι τιμές των μετοχών της. Αντίθετα για εισαγωγικές εταιρίες η 

ευαισθησία της αξίας της επιχείρησης σε μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

είναι ακριβώς η αντίθετη. Μια ανατίμηση (υποτίμηση) του εγχώριου νομίσματος 

οδηγεί σε αύξηση (μείωση) της αξίας της εισαγωγικής επιχείρησης. Επιπλέον οι 
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μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν και τα κόστη συναλλαγών 

κάθε επιχείρησης. Έτσι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τις 

μελλοντικές πληρωμές που είναι εκφρασμένες στο εγχώριο νόμισμα. Για μία 

εξαγωγική επιχείρηση μια ανατίμηση μειώνει τα κέρδη και μία υποτίμηση τα αυξάνει. 

Τέλος όπως σημειώνουν οι Adler & Dumas (1984) ακόμα και εγχώριες εταιρίες – 

εταιρίες οι οποίες έχουν περιορισμένες διεθνείς δραστηριότητες – μπορούν να έχουν 

επιρροή από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών εάν οι τιμές των εισροών 

τους, οι τιμές των εκροών τους ή η ζήτηση των προϊόντων τους επηρεάζεται από τις 

κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έτσι σε μακροοικονομικό επίπεδο η 

επίδραση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές των μετοχών 

φαίνεται να εξαρτάται και από την σημαντικότητα των διεθνών συναλλαγών μίας 

χώρας στην οικονομίας της και από τον μέγεθος της ανισορροπίας του εμπορικού 

ισοζυγίου.  Αντίστροφα διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών μπορούν να 

επηρεάσουν τις κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Για παράδειγμα σύμφωνα 

με την προσέγγιση του portfolio balance οι συναλλαγματικές ισοτιμίες όπως και κάθε 

άλλο commodity good καθορίζεται από τον μηχανισμό της αγοράς. Μία ανθηρή 

χρηματαγορά προσελκύει κεφάλαια από ξένους επενδυτές και έτσι προκαλεί μία 

αύξηση στην ζήτηση του εγχώριου νομίσματος και αντίστροφα. Σαν αποτέλεσμα 

αύξουσες (φθίνουσες) τιμές των μετοχών σχετίζονται με μία ανατίμηση (υποτίμηση) 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον οι ξένες επενδύσεις μετοχές εταιριών μιας 

χώρας μπορούν να αυξηθούν κατά την διάρκεια του χρόνου λόγω των προνομίων που 

παρέχει η διεθνής διαφοροποίηση (international diversification). Επιπρόσθετα με τις 

αποδόσεις τα κεφάλαια θα προσελκυσθούν από ένα κλίμα σταθερότητας και 

μειωμένου ρίσκου σε μία χώρα. Η βελτίωση στο επενδυτικό κλίμα θα οδηγήσει σε 

εισροή κεφαλαίων και σε ανατίμηση του νομίσματος.  

 

       Μια από τις σημαντικότερες μελέτες για την σχέση βιομηχανικής παραγωγής και 

μετοχών είναι αυτή του Lee (1992). Χρησιμοποιώντας δεδομένα για της Η.Π.Α. 

βρήκε ότι οι αποδόσεις των μετοχών έχουν αιτιακή κατά Granger σχέση με την 

πραγματική δραστηριότητα και υποστήριξε πως σχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη 

της βιομηχανικής παραγωγής. Οι Domian & Louton (1997) χρησιμοποιώντας μία 

βηματική αυτοπαλίνδρομη ανάλυση για τις αποδόσεις των μετοχών και την 

πραγματική δραστηριότητα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αρνητικές αποδόσεις 

των μετοχών ακολουθούνται από απότομες μειώσεις στα ποσοστά ανάπτυξης της 
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βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον οι θετικές αποδόσεις μετοχών προκαλούν 

περισσότερο σταδιακές αυξήσεις στην πραγματική δραστηριότητα. Οι Campbell & 

Ammer (1993) έχουν αποδείξει πως η συμπεριφορά κάποιων μακροοικονομικών 

μεταβλητών, όπως η βιομηχανική παραγωγή, επιδρούν στις μετοχικές τιμές μέσω της 

επίδρασης των μελλοντικών χρηματοροών που είναι μια μεταβλητή ευρέως 

χρησιμοποιούμενη στην χρηματοοικονομική βιβλιογραφία ως έχουσα μεγάλη 

επίδραση στις χρηματιστηριακές τιμές και τις αποδόσεις τους. Η θετική σχέση μεταξύ 

βιομηχανικής παραγωγής και τιμών μετοχών επαληθεύεται και από μία σειρά 

ερευνών που αναφέρουν μία σχέση παρελθούσης (ή παρούσης) παραγωγής και 

μετοχικών αποδόσεων ( Fama 1981, James et. al.  1985 , Harris & Opler 1990, Ferson 

& Harvey 1996). Ο Fama (1984) βρήκε μία σχέση μεταξύ ταυτόχρονων μέτρων 

μετοχικών αποδόσεων των Η.Π.Α. και βιομηχανικής παραγωγής η οποία ήταν θετική 

και  υψηλά σημαντική. Οι James et. al. (1985) ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της 

αλλαγής με υστέρηση στη βιομηχανική παραγωγή των Η.Π.Α. και την απόδοση του 

δείκτη S&P 500 χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία από το 1962 μέχρι το 1981. 

Κατέληξαν πως οι παρούσες μετοχικές αποδόσεις σχετίζονται με τη βιομηχανική 

παραγωγή με υστέρηση δύο περιόδων. Ως εκ τούτου δεχόμαστε a priori πως η 

πραγματική δραστηριότητα σχετίζεται θετικά με της μετοχικές αποδόσεις.      

           

 

 

1.3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

 

        Η βιβλιογραφία αναφορικά με την σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικών δεικτών 

και μακροοικονομικών μεταβλητών ποικίλλει τόσο ως προς την μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται όσο και ως προς το είδος των μεταβλητών που εξετάζονται. Δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν 

συμπίπτουν με τις υπαγορεύσεις τις θεωρίας ή ακόμα και οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η διερεύνηση των σχέσεων στα ίδια σετ μεταβλητών με διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις να οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Το άρθρο 

των Chen, Roll and Ross (1986) θεωρείτε από τα σημαντικότερα που έχουν γραφτεί 

και αποτελεί ίσως την αρχή μιας μακράς συζήτησης αναφορικά με το συγκεκριμένο 

θέμα. Στο άρθρο τους υποστηρίζουν ότι οι αποδόσεις των μετοχών επηρεάζονται από 
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μια ποικιλία απρόβλεπτων γεγονότων και ότι ορισμένα από αυτά έχουν μεγαλύτερη 

επιρροή από ότι άλλα. Ο μηχανισμός ενσωμάτωσης των επιρροών αυτών στις τιμές 

των μετοχών πραγματοποιείτε μέσω της φόρμουλας υπολογισμού των τιμών των 

μετοχών. Πιο συγκεκριμένα ο τύπος είναι: 

                                                           
( )E c

p
k

=  

       Όπου c είναι η ροή μερισμάτων ( dividend stream) και k το προεξοφλητικό 

επιτόκιο. Ακολουθώντας μια εκδοχή της μεθοδολογίας των Fama & MacBeth (1973) 

κατέληξαν σε μια σειρά μακροοικονομικών μεταβλητών που επηρεάζουν τις τιμές 

των μετοχών, για την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι 

μεταβλητές αυτές είναι η βιομηχανική παραγωγή, ο αναμενόμενος και μη 

αναμενόμενος πληθωρισμός, τα πραγματικά επιτόκια, οι αλλαγές στον αναμενόμενο 

πληθωρισμό και το risk premium. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης οδήγησαν σε 

μια σειρά άρθρων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα με διαφορετικές 

προσεγγίσεις. 

       Ο Asprem (1988) προσπαθεί διερευνήσει τη σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών 

δεικτών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε δέκα ευρωπαϊκές  χώρες. 

Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία για το χρονικό διάστημα 1968 – 1984 και 

τρέχοντας απλές παλινδρομήσεις με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι οι 

μεταβολές στις χρηματιστηριακές τιμές σχετίζονται θετικά με την βιομηχανική 

παραγωγή, τις εξαγωγές, την προσφορά χρήματος και με τις υστερήσεις των ίδιων 

των τιμών. Αντίθετα οι μεταβολές αυτές σχετίζονται αρνητικά με την ανεργία, τις 

εισαγωγές, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Παράλληλα κατασκεύασε ένα 

χαρτοφυλάκιο από ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες και έδειξε πως εάν 

χρησιμοποιηθεί ως ερμηνευτική μεταβλητή ερμηνεύει ισχυρότερα την διακύμανση 

των χρηματιστηριακών τιμών. Τα συμπεράσματα του φαίνεται να είναι ισχυρότερα 

για την Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

       Η ανάπτυξη νέων μεθόδων οικονομετρικής και στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων  τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο την έως τώρα βιβλιογραφία. Ο Lee 

(1992) χρησιμοποιώντας impulse response functions, innovation accounting και 

ελέγχους αιτιότητας που βασίζονται στην VAR ανάλυση παρέχει μία δυνατή μελέτη 

των δυναμικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών χωρίς να επιβάλει  εκ των προτέρων 

περιορισμούς. H ερευνά του αφορά της δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις 
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τιμές των μετοχών, τα επιτόκια, τη βιομηχανική παραγωγή και τον πληθωρισμό για 

την μεταπολεμική περίοδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (1947 – 1987). 

Τα κυριότερα ευρήματα του είναι τα εξής : (1) Οι αποδόσεις των μετοχών φαίνεται να 

αιτιάζουν κατά Granger και να βοηθούν στην εξήγηση ενός σημαντικού κομματιού 

της διακύμανσης  της πραγματικής δραστηριότητας ( βιομηχανική παραγωγή) , η 

οποία αντιδρά θετικά στα σοκς των αποδόσεων. (2) Με τα επιτόκια ως ερμηνευτική 

μεταβλητή στην VAR ανάλυση οι αποδόσεις των μετοχών έχουν μικρή ερμηνευτική 

ικανότητα στον πληθωρισμό σε σχέση με αυτή των επιτοκίων. (3) Ο πληθωρισμός 

ερμηνεύει μικρό κομμάτι της διακύμανσης της πραγματικής δραστηριότητας, η οποία  

αντιδρά αρνητικά στον πληθωρισμό.  

       Επιπρόσθετα οι μελέτες για τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

μακροοικονομικών μεταβλητών και χρηματιστηριακών δεικτών βοηθούν και στον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αγοράς. Αφού τα νέα που περιέχονται στις 

αλλαγές των μακροοικονομικών μεταβλητών έρχονται τυχαία τότε εάν έχουμε 

αποτελεσματικότητα στην αγορά τα νέα ενσωματώνονται στην τιμή απευθείας. Σε 

αυτήν την περίπτωση μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών και χρηματιστηριακών 

δεικτών μπορούμε να έχουμε μόνο βραχυχρόνια σχέση. Εάν από την άλλη 

συνολοκληρώνονται τότε τα νέα που περιέχονται σε αυτές τις μεταβλητές 

παραμένουν εκμεταλλεύσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι η αγορά είναι 

αναποτελεσματική. Έναν τέτοιο έλεγχο της αποτελεσματικότητας επιχειρούν οι 

Mookerjee & Yu (1997) για την περίπτωση της Σιγκαπούρης. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούν ελέγχους συνολοκλήρωσης, αιτιότητας και forecasting equations για 

να διερευνήσουν την ύπαρξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ δύο 

μέτρων της προσφοράς χρήματος ( narrow and broad ), των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, των αποθεμάτων σε ξένο νόμισμα και του χρηματιστηριακού δείκτη της 

Σιγκαπούρης. Ακολουθώντας την μεθοδολογία των Engle & Granger (1987) 

βρίσκουν ότι το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης είναι αποτελεσματικό μακροχρόνια 

σε σχέση με τα νέα που περιέχονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενώ αντίθετα δεν 

είναι αποτελεσματικό σε σχέση με τα νέα που προέρχονται τόσο από τα δύο μέτρα 

της προσφοράς χρήματος όσο και από τα αποθέματα σε ξένο νόμισμα. Όσον αφορά 

την βραχυχρόνια αποτελεσματικότητα τα αποτελέσματα από τον έλεγχο αιτιότητας 

κατά Granger με αυτά από την χρήση των forecasting equations είναι αντιφατικά. 

Ενώ το causality τεστ σε σχέση με το broad money supply υπονοεί 

αναποτελεσματικότητα , σε σχέση με το narrow money supply και τα αποθέματα σε 
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ξένο νόμισμα υπονοεί αποτελεσματικότητα. Από την άλλη τα forecasting equations 

υποδεικνύουν αναποτελεσματικότητα σε σχέση με το narrow money supply και τα 

αποθέματα σε ξένο νόμισμα και αποτελεσματικότητα  σε σχέση με το broad money 

supply. Αυτή η διαφορά στα αποτελέσματα υπάρχει και στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

       Μια παρόμοια έρευνα που έγινε την ίδια χρονιά από τους Cheung & Ng οδήγησε 

σε συναφή αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του Johansen (1990) 

βρίσκουνε εμπειρικά στοιχεία μία μακροχρόνιας συμετακίνησης ανάμεσα σε πέντε 

εθνικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και σε μέτρα της πραγματικής δραστηριότητας 

όπως οι πραγματικές τιμές πετρελαίου, η πραγματική κατανάλωση, η πραγματική 

ποσότητα χρήματος και το πραγματικό εισόδημα. Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία 

στοιχεία για τον Καναδά, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Η.Π.Α. παρέχουν αποδείξεις 

μακροχρόνιων συμετακινήσεων ανάμεσα στον χρηματοοικονομικό δείκτη κάθε 

χώρας και στις μακροοικονομικές μεταβλητές. Η συνολοκλήρωση είναι εμφανής και 

στις πέντε χώρες. Πιο συγκεκριμένα για τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. 

υπάρχει μια σχέση συνολοκλήρωσης ενώ για την Γερμανία και την Ιταλία  υπάρχουν 

δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης. Ακόμη σε τέσσερα από τα πέντε συνολοκληρωμένα 

συστήματα οι συντελεστές των μετοχών και των τιμών των πετρελαίων έχουν το ίδιο 

πρόσημο υπονοώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου σχετίζονται αρνητικά με τις τιμές 

των μετοχών. Βασιζόμενοι σε ένα Error Correction Model (ECM) βρίσκουν ότι οι 

πραγματικές αποδόσεις σε αυτούς τους δείκτες σχετίζονται με παροδικές αποκλίσεις 

από την μακροχρόνια σχέση και με αλλαγές στις μακροοικονομικές μεταβλητές. 

Επιπλέον βρίσκουν ότι τα ECM παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την 

δυναμική των αποδόσεων των μετοχών που δεν βρίσκονται σε άλλα μέτρα της 

διακύμανσης των αποδόσεων όπως τα divided yield, τα spreads των επιτοκίων και το 

μελλοντικό ρυθμό αύξησης του εθνικού προϊόντος.  

      Στο ίδιο μήκος κλίματος και η μελέτη των Nasseh & Strauss (2000) , εξετάζει την 

ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των εγχώριων και διεθνών 

μακροοικονομικών μεταβλητών και χρηματοοικονομικών δεικτών για τα κράτη της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Χρησιμοποιώντας και αυτοί την μεθοδολογία του Johansen (1990) 

βρήκαν ότι οι μεταβλητές που συνολοκληρώνονται με τους χρηματιστηριακούς 

δείκτες είναι η βιομηχανική παραγωγή, τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια επιτόκια και 

ο πληθωρισμός. Παράλληλα θέτοντας ως διεθνής μεταβλητές που επηρεάζουν την 
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οικονομική δραστηριότητα των υπολοίπων χωρών τα βραχυχρόνια επιτόκια, τον 

χρηματιστηριακό δείκτη και την βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας παρουσίασαν 

στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας μεταξύ 

αυτών και των χρηματιστηριακών δεικτών κάθε χώρας. Τέλος χρησιμοποιώντας 

variance decomposition μεθόδους διερευνήσανε τα κανάλια μέσω των οποίων η 

μακροοικονομική δραστηριότητα επηρεάζει τις τιμές των μετοχών. Τα αποτελέσματα 

τους δείχνουν ότι η εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα μπορεί να προβλέψει από 37% 

μέχρι 82% των τιμών των μετοχών ύστερα από τέσσερα χρόνια. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιήθηκε τόσο σε unrestricted VAR μοντέλα τόσο και σε VECM μοντέλα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα unrestricted VAR μοντέλα έχουν μικρότερη 

ερμηνευτική ικανότητα σε σχέση με τα VECM. Σε κάθε περίπτωση όμως η έρευνα 

καταλήγει στην ύπαρξη ισχυρών μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ μακροοικονομικών 

μεταβλητών και χρηματιστηριακών δεικτών. 

       Έρευνες όμως με την χρήση μεθόδων συνολοκλήρωσης και αιτιότητας έχουν 

γίνει και για χώρες της Ασίας. Πιο συγκεκριμένα οι Kwon & Shin (1999) εξετάζουν 

την σχέση μακρομεταβλητών και χρηματιστηριακών δεικτών στην περίπτωση της 

Κορέας. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι οι τιμές των δεικτών 

συνολοκληρώνονται με ένα σετ μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως η βιομηχανική 

παραγωγή, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, το εμπορικό ισοζύγιο και η προσφορά 

χρήματος. Παρόλα αυτά η έρευνα έδειξε ότι η μεταβλητότητα των τιμών των 

μετοχών είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένη όχι μόνο με της αλλαγές στις οικονομικές 

μεταβλητές αλλά και με τις μεταβολές στις υστερήσεις των τιμών των μετοχών. Οι 

έλεγχοι αιτιότητας έδειξαν ότι παρόλο που οι τιμές των μετοχών και η βιομηχανική 

παραγωγή επηρεάζουν η μία την άλλη, γενικά οι τιμές των μετοχών δεν είναι ένας 

leading indicator για τις οικονομικές μεταβλητές. Το συμπέρασμα αυτό είναι ασυνεπή 

με τα ευρήματα άλλων ερευνών όπως του Fama ( 1991) και Geske & Roll (1983). 

Τέλος ένα γενικό συμπέρασμα που βγάζουν οι Kwon & Shin (1999) είναι ότι οι 

αντιλήψεις των επενδυτών για τις κινήσεις του χρηματιστηριακού δείκτη της Κορέας 

είναι διαφορετικές από αυτές των επενδυτών στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, 

υπονοώντας ότι η Κορεατική αγορά είναι πιο ευαίσθητη σε διεθνείς δραστηριότητες 

παρά στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.  

       Ίσως η πληρέστερη και πιο εκτεταμένη έρευνα που έγινε, για το θέμα που 

εξετάζουμε, στην Ασία είναι αυτή των Wongbangpo & Sharma ( 2001). 

Χρησιμοποιώντας ελέγχους συνολοκλήρωσης, αιτιότητας, impulse response functions 
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και variance decomposition methods εξετάζουν την ύπαρξη βραχυχρόνιων και 

μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ του εθνικού προϊόντος (GNP), του πληθωρισμού,  της 

προσφοράς χρήματος, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών 

των μετοχών για πέντε ασιατικές χώρες, την Ινδονησία, την Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, 

την Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Τα αποτελέσματα τους όσον αφορά τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης είναι αρκετά αντιφατικά κυρίως ως προς την φύση της σχέσεως 

μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών και τιμών μετοχών. Ενώ για παράδειγμα 

παρουσιάζεται μακροχρόνια σχέση μεταξύ επιτοκίων και μετοχών και για τις πέντε 

χώρες, η σχέση αυτή είναι αρνητική για τις Φιλιππίνες, την Σιγκαπούρη και την 

Ταϊλάνδη και θετική για την Ινδονησία και την Μαλαισία. Το ίδιο συμβαίνει και για 

το ζεύγος προσφοράς χρήματος και τιμών μετοχών, για την Ινδονησία και τις 

Φιλιππίνες η σχέση είναι αρνητική ενώ για την Μαλαισία, την Σιγκαπούρη και την 

Ταϊλάνδη η σχέση είναι θετική. Τέλος η σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών 

και τιμών μετοχών είναι θετική στην Ινδονησία, την Μαλαισία και τις Φιλιππίνες ενώ 

αντίθετα είναι αρνητική για την Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη. Επιπρόσθετα ο 

έλεγχος αιτιότητας έδειξε μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ των μακρομεταβλητών και 

των τιμών των μετοχών για το σύνολο των χωρών ( με πολύ μικρές εξαιρέσεις) 

πράγμα που υπονοεί ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές αυτών των χωρών αποτελούν 

έναν σημαντικό δείκτη της οικονομικής τους δραστηριότητας. Τέλος η innovation 

analysis που έγινε με την χρήση impulse response function και variance 

decomposition methods  έκανε εμφανή την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μεταβλητών. Ένα μεγάλο κομμάτι της διακύμανσης των τιμών των μετοχών 

προέρχεται από τις μεταβολές στους μακροοικονομικούς δείκτες ενώ παράλληλα 

ισχύει και το αντίθετο.  

       Οι χρηματοοικονομικές αγορές της Λατινικής Αμερικής δεν θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν εξαίρεση στην διερεύνηση της σχέσεως μεταξύ μακροοικονομικών 

μεταβλητών και χρηματοοικονομικών δεικτών. Ο Abugri (2006) εξετάζει εάν   

εγχώριες και διεθνείς μακροοικονομικές μεταβλητές όπως οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τα επιτόκια, η βιομηχανική παραγωγή, η προσφορά χρήματος, ο MSCI1 

world index και ένα three – month treasury bill των Η.Π.Α. επηρεάζουν τις 

χρηματαγορές της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Χιλής και του Μεξικού. Στην 

ερεύνα του χρησιμοποιεί impulse response functions που βασίζονται σε VAR 

                                                 
1 Morgan Stanley Capital International world index ( MSCI) 
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μοντέλα και βρίσκει ότι οι διεθνείς μεταβλητές είναι συνεπής στο να ερμηνεύουν τις 

αποδόσεις των μετοχών, ενώ οι εγχώριες μεταβλητές τις επηρεάζουν σε διαφορετικά 

επίπεδα και μεγέθη. 

       Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας μια εμπειρική προσπάθεια να 

διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των τιμών των μετοχών, του πληθωρισμού και των 

επιτοκίων για την περίοδο 1988 – 1999 έγινε από τους Απέργη και Ελευθερίου (2002). 

Θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που είναι υπό εξέταση 

χαρακτηρίζεται από φθίνων πληθωρισμό και φθίνοντα επιτόκια είναι σημαντικό για 

έναν επενδυτή να γνωρίζει εάν οι τιμές των μετοχών ακολουθούν τις μεταβολές του 

πληθωρισμού ή των επιτοκίων. Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται σε απλές 

παλινδρομήσεις με την μέθοδο ελαχίστων  τετραγώνων χρησιμοποιώντας και 

instrumental variables προκειμένου να αποφευχθεί η ενδογένεια. Το πρόσημο του 

επιτοκίου είναι θετικό αλλά στατιστικά μη σημαντικό αντιθέτως το πρόσημο του 

πληθωρισμού είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό. Επομένως τα αποτελέσματα 

παρέχουν αποδείξεις υπέρ της σχέσεως πληθωρισμού και επιτοκίων. Η μείωση του 

πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία υπονοεί ότι το risk premium έχει μειωθεί και 

έτσι οι μετοχές έχουν γίνει λιγότερο επικίνδυνες. Σαν αποτέλεσμα οι επενδυτές έχουν 

αυξήσει την θέση τους στην ελληνική χρηματαγορά και έτσι συνεισφέρουν σε 

υψηλότερες τιμές των μετοχών.  

      Ο αριθμός των άρθρων που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι ενδεικτικός , η 

βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά εκτενής. Η επιλογή των 

συγκεκριμένων άρθρων έγινε κυρίως με γνώμονα τις χώρες διεξαγωγής των ερευνών. 

Προσπαθώντας να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες δίνουμε την 

δυνατότητα στον αναγνώστη να αντιληφθεί με μία πρώτη ματιά ότι η σχέση μεταξύ 

μακροοικονομικών μεγεθών και χρηματιστηριακών δεικτών δεν αποτελεί ιδιομορφία 

μιας ή ορισμένων οικονομιών αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από τις αναπτυγμένες 

οικονομίες της Δύσης μέχρι τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολής τα 

αποτελέσματα είναι παρόμοια, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό η σχέση μεταξύ 

μακροοικονομικών μεταβλητών και χρηματιστηριακών δεικτών είναι εμφανής και θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους όσους συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων 

σχετικών με τις χρηματαγορές.    
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   1.4 ‘‘ Ένας κόσμος που είναι σχεδόν σίγουρα μη γραμμικός ’’ Granger (1989) 

 

       Οι  παραπάνω μελέτες, καθώς και η συντριπτική βιβλιογραφία που διερευνά την 

σχέση μεταξύ χρηματιστηριακών δεικτών και μακροοικονομικών μεταβλητών 

χρησιμοποιεί γραμμικές μεθόδους οικονομετρικής ανάλυσης. Οι γραμμικές  μέθοδοι 

παρότι είναι χρήσιμες στην πρωταρχική διερεύνηση της σχέσεως  μεταξύ 

χρηματιστηριακών δεικτών και μακροοικονομικών μεταβλητών αδυνατούν να 

συλλάβουν μη γραμμικές δομές ( εάν αυτές υπάρχουν ), πράγμα που οδηγεί σε  

ορισμένες περιπτώσεις σε λανθασμένα συμπεράσματα. Στην συγκεκριμένη μελέτη θα 

επιχειρηθεί η διερεύνηση της προαναφερθείσας αυτής σχέσεως για την περίπτωση της 

ελληνικής πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τον έλεγχο μη γραμμικής αιτιότητας 

κατά Granger που προτάθηκε από τους Hiemstra & Jones (1994) και ο οποίος 

αποτελεί μία τροποποίηση του ελέγχου μη γραμμικής αιτιότητας κατά Granger που 

προτείνανε οι Baek & Brock (1992). Πριν όμως παρουσιαστεί ο έλεγχος αυτός και τα 

αποτελέσματα του, επιχειρείτε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, κύριος στόχος της 

οποίας είναι να τονιστεί η αστοχία ή η αδυναμία εάν θέλετε των γραμμικών μεθόδων  

οικονομετρικής ανάλυσης να συλλάβουν σχέσεις αιτιότητας όταν αυτές δεν είναι 

γραμμικές.  

       Το άρθρο των Hiemstra & Jones (1994) παρουσιάζεται πρώτο καθώς σε αυτό 

γίνεται αρχικά η παρουσίαση της μη γραμμικής μεθόδου που θα χρησιμοποιήσουμε.    

Οι Hiemstra & Jones (1994) χρησιμοποιούν γραμμικά και μη γραμμικά τεστ 

αιτιότητας κατά Granger για να εξετάσουν την δυναμική σχέση μεταξύ ημερήσιων 

αποδόσεων του Dow Jones και των ποσοστιαίων αλλαγών του όγκου συναλλαγών 

(trading volume) του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Παράλληλα εξετάζουνε εάν 

η μη γραμμική αιτιότητα από τον όγκο συναλλαγών προς τις αποδόσεις των μετοχών 

μπορεί να ερμηνευθεί ως πληρεξούσιο για την ροή πληροφοριών στην στοχαστική 

διαδικασία που παράγει την διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών όπως 

προτείνεται από το common factor μοντέλο του Clark (1973). Αφού αρχικά 

ελεγχθούν οι σειρές για μη στασιμότητα και απομακρυνθούν τα calendar anomalies 

προχωρούνε στην εφαρμογή του γραμμικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger, ο 

οποίος ανιχνεύει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τις αποδόσεις των μετοχών προς 

των όγκο συναλλαγών. Αντίθετα το τροποποιημένο τεστ των Baek & Brock για 

έλεγχο μη γραμμικής αιτιότητας παρέχει αποδείξεις σημαντικών μη γραμμικών 
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αμφίδρομων σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και του όγκου 

των συναλλαγών. 

       Σύμφωνα με τον Clark (1973) η ροή πληροφοριών είναι ένας κοινός παράγοντας 

που επηρεάζει και τις αποδόσεις των μετοχών και τον όγκο των συναλλαγών. Ο 

Anderson (1992) μεταξύ άλλων σημειώνει ότι το common factor μοντέλο του Clark 

(1973) παρέχει μία εξήγηση για την επιμονή της μεταβλητότητας (volatility 

persistence) που σχετίζεται με ARCH φαινόμενα στις ημερήσιες αποδόσεις των 

μετοχών. Έτσι η απόδειξη μη γραμμικής αιτιότητας από τον όγκο των συναλλαγών 

προς τις αποδόσεις των μετοχών μπορεί να οφείλεται σε απλές επιδράσεις της 

μεταβλητότητας (volatility) που σχετίζονται με την ροή πληροφοριών. Για τον λόγο 

αυτό οι συγγραφείς φιλτράρουν τις σειρές των αποδόσεων με ένα EGARCH μοντέλο 

και στην συνέχεια ξαναεφαρμόζουν το τροποποιημένο τεστ των Baek & Brock το 

οποίο συνεχίζει να μας δίνει σημαντική μη γραμμική αιτιότητα κατά Granger από τον 

όγκο των συναλλαγών προς τις αποδόσεις των μετοχών. 

       Ακολουθώντας την ίδια περίπου μεθοδολογία οι Silvapulle & Choi (1999) 

ελέγχουν για γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των αποδόσεων 

των μετοχών και του όγκου των συναλλαγών για την περίπτωση της Κορέας. Η 

διαφορά τους με τα συμπεράσματα των  Hiemstra & Jones (1994) είναι ότι αυτοί 

βρίσκουν μονόδρομη γραμμική σχέση αιτιότητας κατά Granger από τον όγκο 

συναλλαγών προς τις αποδόσεις των μετοχών ενώ οι  Silvapulle & Choi 

εφαρμόζοντας τον γραμμικό έλεγχο αιτιότητας του Hsio (1983) βρίσκουν αμφίδρομη 

σχέση. Η διαφορά στα αποτελέσματα μπορεί να αποδοθεί σε δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της Κορεατικής αγοράς : το μικρό μέγεθος της και οι περιοριστικοί 

κανονισμοί των συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα γραμμικά και μη γραμμικά τεστ 

αιτιότητας εφαρμόζονται για να εξεταστεί η δυναμική σχέση μεταξύ αποδόσεων 

μετοχών και όγκου συναλλαγών. Αρχικά μοντελοποιούνε τον υπό συνθήκη  μέσο και 

την διακύμανση και των δύο σειρών περιλαμβάνοντας και ψευδομεταβλητές 

προκειμένου να συλλάβουνε calendar anomalies. Βρίσκουνε ότι τα calendar 

anomalies είναι υψηλά σημαντικά τόσο στο μοντέλο του μέσου όσο και σε αυτό της 

διακύμανσης. Κατόπιν οι σειρές καθαρίζονται από τέτοιου είδους effects πριν 

εφαρμοστούν τα τεστ αιτιότητας. Τα τεστ αιτιότητας μας δείχνουν ότι υπάρχει  

αμφίδρομη γραμμική  και μη γραμμική σχέση αιτιότητας μεταξύ των αποδόσεων των 

μετοχών και του όγκου συναλλαγών. Η ύπαρξη μιας αμφίδρομης σχέσης είναι 

θεωρητικά εφικτή καθώς ο όγκος συναλλαγών, που εκπροσωπεί πληροφόρηση, 
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οδηγεί τις μεταβολές των τιμών και μεγάλες θετικές μεταβολές των τιμών, οι οποίες 

υπονοούν μεγαλύτερα κέρδη, ενθαρρύνουν τις συναλλαγές και αυξάνουν τον όγκο 

τους. Οι συγγραφείς καταλήγουν υποστηρίζοντας ότι ορισμένα από τα αποτελέσματα 

αυτά ενισχύουν το ισχυρισμό ότι η ύπαρξη θεσμικών, οργανωτικών και δομικών 

παραγόντων επηρεάζουν την συμπεριφορά της μη γραμμικής σχέσης μεταξύ 

αποδόσεων μετοχών και όγκου συναλλαγών. Παρόλα αυτά τα μη γραμμικά τεστ δεν 

παρέχουν καθοδήγηση όσον αφορά την μη γραμμική εξάρτηση.  

 

      Τα ευρήματα τόσο αυτής της έρευνα όσο και της προηγούμενης είναι χρήσιμα σε 

ερευνητές που ενδιαφέρονται στην εκτίμηση μοντέλων που σχετίζονται με την 

συνδυασμένη δυναμική των αποδόσεων των μετοχών και του όγκου των συναλλαγών. 

Επιπλέον η εύρεση ισχυρής αμφίδρομης σχέσης αιτιότητας υπονοεί ότι η γνώση της 

παροντικής τιμής του όγκου των συναλλαγών βελτιώνει την ικανότητα πρόβλεψης 

των αποδόσεων των μετοχών. 

 

       Οι Ma & Kanas (2000)  προτείνουν δύο μη παραμετρικά τεστ για τον έλεγχο μη 

γραμμικών δομών στην σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Το πρώτο είναι  το μη γραμμικό τεστ 

συνολοκλήρωσης ( Granger and Hallman 1991, Breimon and Friedman 1985), το 

οποίο το θεωρούμε σαν ένα τεστ για την μη γραμμική μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και μακροοικονομικών μεταβλητών. Το δεύτερο τεστ 

είναι ένα μη γραμμικό τεστ αιτιότητας κατά Granger (Baek & Brock 1992, Hiemstra 

& Jones 1994), το οποίο θεωρείτε σαν ένα τεστ για την μεταξύ τους δυναμική σχέση. 

Αυτό το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει την δυναμική μη γραμμική σχέση μεταξύ 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και μακροοικονομικών μεταβλητών ελέγχοντας εάν οι 

παρελθοντικές τιμές των μακροοικονομικών μεταβλητών επηρεάζουν τις παροντικές 

και μελλοντικές τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Δύο συναλλαγματικές 

ισοτιμίες εξετάζονται αυτή του ολλανδικού guilder/γερμανικού μάρκου και αυτή του 

γαλλικού φράγκου/ γερμανικού μάρκου έναντι δύο μακροοικονομικών μεταβλητών 

της προσφοράς χρήματος και της βιομηχανικής παραγωγής. Η διερεύνηση των μη 

γραμμικών δομών μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και μακροοικονομικών 

μεταβλητών γίνεται με μία μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων. Η γραφική απεικόνιση 

της παρατίθεται παρακάτω:  
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Μεθοδολογία των Ma & Kanas για την διερεύνηση μη γραμμικών δομών 

 

Πριν όμως προχωρήσουν σε αυτήν την μεθοδολογία οι συγγραφείς ελέγχουν την 

περίπτωση οι γραμμικότητες να προέρχονται από intrinsic bubbles. Για να το κάνουν 

αυτό χρησιμοποιούν ένα Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average 

μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με τον Sciacciavillani (1994)  αποτελεί ένα ικανό 

εμπειρικό τεστ για την διάγνωση των bubbles. Αφού βρούνε ότι δεν υπάρχουν 

bubbles στις σειρές, παρέχουν αποδείξεις μη γραμμικής συνολοκλήρωσης μεταξύ της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας ολλανδικού guilder/ γερμανικού μάρκου και της 

προσφοράς χρήματος και της βιομηχανικής παραγωγής. Για την περίπτωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας γαλλικού φράγκου/γερμανικού μάρκου δεν βρίσκουνε μη 
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γραμμική συνολοκλήρωση αλλά βρίσκουμε μη γραμμική δυναμική σχέση αιτιότητας 

από την προσφορά χρήματος προς την συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία.  

       Την ίδια χρονιά οι Moosa & Silvapulle (2000) εξετάζουν την σχέση τιμής – 

όγκου συναλλαγών για την περίπτωση της αγοράς αργού πετρελαίου 

χρησιμοποιώντας γραμμικά και μη γραμμικά τεστ αιτιότητας. Η σχέση αυτή 

υποστηρίζουν οι συγγραφείς ότι είναι σημαντική για μία σειρά λόγων. Για 

παράδειγμα ο  Gallant et. al. ισχυρίζεται ότι περισσότερα μπορούν να μαθευτούν για 

την αγορά μελετώντας την συνδυασμένη δυναμική της τιμής – όγκου παρά 

επικεντρώνοντας μόνο στην δυναμική των τιμών. Επιπλέον ο όγκος των συναλλαγών 

θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές στις προσδοκίες 

των επενδυτών. Ένας άλλος λόγος είναι ότι παρέχει στήριξη στην χρήση technical 

analysis η οποία εναντιώνεται στην θεμελιώδη ανάλυση. Πέρα από την διερεύνηση 

της δυναμικής σχέσεως τιμής – όγκου οι συγγραφείς επιχειρούν να συνεισφέρουν και 

στην ανάδειξη ομοφωνίας στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς προηγούμενες μελέτες  για 

την αγορά πετρελαίου όπως αυτή  του Foster (1995) και των Fujihara & Mongoue 

(1997) παράγουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η μελέτη τους επικεντρώνεται στο 

να συνδυάσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων μελετών. 

Έτσι χρησιμοποιούνε την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούν οι Fujihara & Mongoue 

(1997) για να ελέγξουν για μη γραμμικό causality αλλά διαφορετικό τεστ για την 

διερεύνηση της γραμμικής αιτιότητας. Παράλληλα σαν τον Foster αποφασίζουν να 

λάβουν υπόψη τα maturity effects επιλέγοντας δύο μεταβλητές τα τριμηνιαία και τα 

εξαμηνιαία συμβόλαια μελλοντικών τιμών. Επίσης σκεφτήκανε ότι θα ήταν χρήσιμο 

να εξετάσουνε την σχέση τιμής – όγκου περιλαμβάνοντας και αποκλείοντας 

ταυτόχρονα περιόδους διαταραχών στην αγορά χρήματος. Ως προκαταρτικό στάδιο 

ελέγξανε την στασιμότητα των σειρών και την παρουσία μεταβλητότητας (volatility) 

και βρήκανε ότι όλες οι σειρές έχουν μοναδιαία ρίζα και ARCH effects. Κατόπιν 

ελέγχουνε για γραμμικές σχέσεις αιτιότητας χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του 

Hsio (1983) και βρίσκουνε ότι μία μονόδρομη σχέση αιτιότητας τρέχει από τον όγκο 

των συναλλαγών προς τις τιμές ανεξάρτητα από την επιλογή της μεταβλητής 

(τριμηνιαία ή εξαμηνιαία) και την χρονική περίοδο. Ο έλεγχος της μη γραμμικής 

αιτιότητας γίνεται με το τροποποιημένο τεστ των Baek & Brock (1992) (Hiemstra & 

Jones 1994)  και τα αποτελέσματα που παίρνουνε δείχνουν κυρίως αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας για όλα τα συμβόλαια με εξαίρεση την μη γραμμική σχέση αιτιότητας που 
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τρέχει από την τιμή προς τον όγκο των συναλλαγών στην περίπτωση του εξαμηνιαίου 

συμβολαίου, το οποίο οφείλεται σε volatility dependence.  

       Ο Huh (2002) παρακινούμενος από την πρόσφατη εμπειρική βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει ότι το GDP περιέχει μη γραμμικότητες και από την ανανέωση του 

ενδιαφέροντος στην χρησιμοποίηση του composite leading index (CLI) στην 

πρόβλεψη των επιπέδων ή του ρυθμού του  GDP, χρησιμοποιεί γραμμικά και μη 

γραμμικά τεστ για την εξέταση της μεταξύ τους σχέσης. Εάν το CLI αιτιάζει μη 

γραμμικά κατά Granger το GDP αποδεικνύονται δύο πράγματα. Πρώτον ότι το CLI 

περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πρόβλεψη του GDP και δεύτερον ότι το GDP 

περιέχει μη γραμμικότητες. Οι χώρες για τις οποίες διερευνάται η παραπάνω σχέση 

είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νότια 

Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Ταϊβάν, η Αγγλία και οι Η.Π.Α.. Αρχικά εφαρμόζει 

ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και βρίσκει ότι όλες οι σειρές έχουν μοναδιαία ρίζα. 

Έπειτα χρησιμοποιεί την μεθοδολογία του Johansen (1990) για τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης και βρίσκει μία μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης για τις 

περιπτώσεις της Αυστραλίας και των Η.Π.Α. Για αυτές τις δύο χώρες εφαρμόζει ένα 

μοντέλο VEC πριν προχωρήσει σε έλεγχο γραμμικής αιτιότητας ενώ για τις 

υπόλοιπες εφαρμόζει unrestricted VAR. Για την περίπτωση των VEC μοντέλων 

διαπιστώνεται η ύπαρξη σχέσης αιτιότητας από το CLI προς το GDP ενώ για την 

περίπτωση των VAR μοντέλων γραμμική σχέση αιτιότητας αποδεικνύεται μόνο για 

την περίπτωση της Γερμανίας και της Ταϊβάν. Εφαρμόζοντας όμως το μη γραμμικό 

τεστ αιτιότητας των Hiemstra & Jones (1994) βρίσκει ο συγγραφέας ότι οκτώ από τις 

δώδεκα χώρες παρουσιάζουν μη γραμμική σχέση αιτιότητας κατά Granger από το 

CLI προς το GDP, πιο συγκεκριμένα οι χώρες που παρουσιάζουν μη γραμμική σχέση 

αιτιότητας είναι ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αγγλία, η 

Αυστραλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία. 

       Μία ακόμη σχέση που περιέχει μη γραμμικότητες είναι αυτή μεταξύ τιμών 

μετοχών και τοκομεριδίων στο μοντέλο παρούσας αξίας. Ο Kanas (2005) υποστηρίζει 

ότι η αποτυχία του γραμμικού μοντέλου παρούσας αξίας να ερμηνεύσει την 

συμπεριφορά των τιμών ίσως να οφείλεται στην μη γραμμική σχέση μεταξύ τιμών 

μετοχών και τοκομεριδίων στο συγκεκριμένο μοντέλο. Για να το αποδείξει αυτό 

εφαρμόζει τρία μη γραμμικά τεστ που αφορούν τόσο την ταυτόχρονη σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών όσο και την δυναμική τους. Για την ταυτόχρονη σχέση μεταξύ 

τιμής και τοκομεριδίου εφαρμόζει δύο τεστ, ένα τεστ μη γραμμικής συνολοκλήρωσης 
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( Granger and Hallman 1991, Breimon and Friedman 1985) και μια μη γραμμική 

μέθοδο παλινδρόμησης γνωστή ως locally weighted regression (LWR). Με το πρώτο 

τεστ ελέγχει για μη γραμμική σχέση συνολοκλήρωσης ενώ με το δεύτερο παίρνει μη 

γραμμικές εκτός δείγματος προβλέψεις και τις συγκρίνει με γραμμικές εκτός 

δείγματος προβλέψεις από παλινδρομήσεις OLS. Τέλος την δυναμική σχέση μεταξύ 

τιμών μετοχών και τοκομεριδίου την ελέγχει με την χρήση ενός μη γραμμικού τεστ 

αιτιότητας των Hiemstra & Jones (1994). Οι χώρες για τις οποίες διενεργείτε η 

έρευνα είναι η Αγγλία, οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία και η Γερμανία. Τα δεδομένα του είναι 

μηνιαία και οι μεταβλητές του είναι πραγματικές και όχι ονομαστικές. Ένας 

προκαταρτικός του έλεγχος έχει να κάνει με το αν οι μακροχρόνιες αποδόσεις των 

μετοχών επηρεάζονται και από άλλες μεταβλητές πέραν των υστερήσεων τους, τα 

αποτελέσματα του δείχνουν ότι όντως οι αποδόσεις επηρεάζονται και από τον 

λογαριθμικό λόγο τιμής – τοκομεριδίου. Κατόπιν ελέγχει για structural breaks με τον 

έλεγχο του Chow πράγμα που τον αναγκάζει να σπάσει το δείγμα σε δύο 

υποπεριόδους. Τέλος διερεύνα για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών με τον έλεγχο ADF2 

και βρίσκει ότι όλες οι σειρές έχουν μοναδιαία ρίζα. Στην συνέχεια προχωράει στον 

έλεγχο γραμμικής συνολοκλήρωσης με δύο προσεγγίσεις αυτή των Engle – Granger 

(1987) και αυτή του Pz multivariate test (Phillips and Ouliaris 1990). Και στα δύο 

τεστ δεν εμφανίζεται σχέση συνολοκλήρωσης  μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αντίθετα 

το μη γραμμικό τεστ συνολοκλήρωσης  μας δίνει μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

και για τις τέσσερεις χώρες. Η μη γραμμική ταυτόχρονη σχέση μεταξύ τιμών μετοχών 

και τοκομεριδίων επαληθεύεται και από τις προβλέψεις της LWR, οι οποίες 

συγκρινόμενες με αυτές που προκύπτουν από OLS παλινδρομήσεις με βάση το τεστ 

των Diebold & Mariano (1995) έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Τέλος η δυναμική σχέση 

διερευνάται με γραμμικά και μη γραμμικά τεστ αιτιότητας κατά Granger. Τα 

αποτελέσματα του γραμμικού ελέγχου υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας κατά Granger μεταξύ των μεταβλητών ενώ τα αποτελέσματα του μη 

γραμμικού ελέγχου είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και υποστηρίζουν την ύπαρξη 

σχέσεως αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών. Συμπερασματικά λοιπόν τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν σαφέστατα την ύπαρξη μη γραμμικοτήτων 

και την σημασία τους στην διαμόρφωση των αποδόσεων των μετοχών μέσω του 

μοντέλου της παρούσας αξίας. 

                                                 
2 Augmented Dickey – Fuller unit root test 
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Το 2006 οι Kyrtsou & Labys προχώρησαν στην διερεύνηση της σχέσεως μεταξύ 

πληθωρισμού και commodity prices για την περίπτωση των Η.Π.Α. Οι συγγραφείς 

αρχικά αναζητούν σχέσεις εξάρτησης ή αιτιότητας μεταξύ των δυο μεταβλητών και  

προχωρώντας ένα βήμα παρά πέρα χρησιμοποιούν ένα bivariate noisy Mackey – 

Glass μοντέλο για να προσεγγίσουν την δυναμική που καθορίζει τον συγκεκριμένο 

χαρακτήρα της παρατηρούμενης εξάρτησης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η 

μεθοδολογία που ακολουθούν οι δύο συγγραφείς απεικονίζεται παρακάτω :    

 
Μεθοδολογία των Kyrtsou & Labys για τον έλεγχο μη γραμμικού feedback στις τιμές 
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Ο γραμμικός έλεγχος συνολοκλήρωσης πραγματοποιείται με δύο προσεγγίσεις την 

μεθοδολογία του Johansen (1990) και το lambda-min test του Bierens (1997). Και τα 

δύο τεστ μας δείχνουν ότι μεταξύ των δύο μεταβλητών υπάρχει μία σχέση 

συνολοκλήρωσης. Η ύπαρξη μακροχρόνιας γραμμικής σχέσης επιτρέπει στους 

συγγραφείς να ελέγξουν για μη γραμμική αιτιότητα κατά Granger χρησιμοποιώντας 

την μεθοδολογία των Hiemstra & Jones (1994). Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

δείχνουν μία αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών. Αυτό με 

άλλα λόγια σημαίνει ότι βραχυχρόνια οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν εξάρτηση. 

Τέλος οι δύο συγγραφείς προσπαθούν να διερευνήσουν την φύση αυτής της μη 

γραμμικής εξάρτησης εφαρμόζοντας ένα bivariate noisy Mackey – Glass μοντέλο. Η 

αναγνώριση στατιστικά σημαντικών όρων στο μοντέλο σημαίνει ότι ένα μη γραμμικό 

feedback είναι ο μηχανισμός που παράγει την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών και πράγματι οι όροι του μοντέλου είναι στατιστικά σημαντικοί. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του μη γραμμικού τεστ αιτιότητας 

στα κατάλοιπα του μοντέλου επιτρέπει στους συγγραφείς να συμπεράνουνε ότι το  

bivariate noisy Mackey – Glass μοντέλο μπορεί να ερμηνεύσει ικανοποιητικά τις μη 

γραμμικότητες μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα συμπεράσματα τους είναι χρήσιμα 

καθώς η μη γραμμική σχέση που επαληθεύθηκε στην έρευνα αυτή θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους ασκούντες της 

οικονομικής πολιτικής καθώς μικρές διακυμάνσεις στην μία μεταβλητή μπορεί να 

οδηγήσουν σε μεγάλες μεταβολές της άλλης. 

       Τέλος η μελέτη των Chiou – Wei et. al. (2008) επικεντρώνεται σε ένα πολύ 

επίκαιρο θέμα που είναι η σχέση οικονομικής μεγέθυνσης και κατανάλωσης 

ενέργειας. Η ενέργεια είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την 

ανάπτυξη μίας χώρας και έτσι παίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές 

δραστηριότητες. Από την άλλη  μεριά υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης 

παρακινούν σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Αντιμετωπίζοντας το στόχο της 

μείωσης των ρύπων που ορίστηκε από το πρωτόκολλο του Κιότο για να υποχωρήσει 

το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη μια σειρά ενεργειακών μέτρων έχουν 

επιβληθεί από τις κυβερνήσεις των χωρών. Έτσι η επίδραση των αλλαγών της 

ενεργειακής πολιτικής στην κατανάλωση ενέργειας και στην οικονομική μεγέθυνση, 

ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες απαιτεί επιπλέον μελέτης. Αυτή ακριβώς 

την σχέση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και οικονομικής μεγέθυνσης μελετούν οι 

συγγραφείς χρησιμοποιώντας γραμμικά και μη γραμμικά τεστ αιτιότητας κατά 
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Granger για την περίπτωση εννέα ασιατικών χωρών και των Η.Π.Α. Το γραμμικό 

τεστ αιτιότητας κατά Granger μας δίνει διάφορα αποτελέσματα. Για παράδειγμα για 

την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες υπάρχει μια μονόδρομη  σχέση αιτιότητας από το GDP 

προς την κατανάλωση ενέργειας, ενώ αντίθετα για το Χονγκ Κονγκ και την 

Ινδονησία η μονόδρομη σχέση αιτιότητας τρέχει από την κατανάλωση ενέργειας προς 

το GDP. Επιπλέον για την Σιγκαπούρη και την Μαλαισία η σχέση αιτιότητας είναι 

αμφίδρομη, ενώ για την Νότια Κορέα, την Ταϊλάνδη και τις Η.Π.Α. καμία σχέση 

αιτιότητας δεν έχει διαγνωστεί. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν και από το μη 

γραμμικό έλεγχο αιτιότητας κατά Granger (Hiemstra & Jones 1994) είναι εξίσου 

μπερδεμένα. Μονόδρομη μη γραμμική σχέση αιτιότητας που τρέχει από την 

κατανάλωση ενέργειας προς την οικονομική μεγέθυνση είναι εμφανής για την 

περίπτωση της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ. Αντίθετα μη γραμμική σχέση 

αιτιότητας που τρέχει από το GDP προς την κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται για 

τις Φιλιππίνες και την Σιγκαπούρη. Τέλος για την περίπτωση της Ινδονησία η σχέση 

αιτιότητας που παρατηρείτε είναι αμφίδρομη ενώ για τις Η.Π.Α. και την Ταϊλάνδη 

δεν εμφανίζεται καμία σχέση αιτιότητας. Σε όρους πολιτικής επιπλοκής η επιβολή 

ενεργειακών περιορισμών για την μείωση των ρύπων λόγω του πρωτοκόλλου του 

Κιότο δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση των χωρών που δεν 

εκδηλώνουν καμία σχέση αιτιότητας ή εκδηλώνουν σχέση αιτιότητας από την 

οικονομική μεγέθυνση προς την κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα για τις χώρες που 

παρουσιάζουν σχέση αιτιότητας από την κατανάλωση ενέργειας προς την οικονομική 

μεγέθυνση η επιβολή περιορισμών μπορεί να επηρεάσει την παραπέρα ανάπτυξη τους. 

Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτές οι χώρες ταυτόχρονα την αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου και την περιβαλλοντική προστασία οι χώρες αυτές θα πρέπει να 

αναζητήσουν άλλες ενεργειακές πολιτικές όπως η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της ενεργειακής κατανάλωσης και η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

προκειμένου να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα οικονομικής μεγέθυνσης.  

       Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί μη γραμμικά τεστ είναι συνεχώς αυξανόμενη 

και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος οικονομικών θεμάτων. Από τα παραπάνω γίνεται 

σαφές ότι τα γραμμικά τεστ αδυνατούν να συλλάβουν σχέσεις και δομές μεταξύ 

οικονομικών μεταβλητών όταν αυτές δεν είναι γραμμικές. Σε όλες τις παραπάνω 

μελέτες που αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα από τα γραμμικά και τα μη γραμμικά 

τεστ διαφέρουν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την διαισθητική λογική, ότι οι 

οικονομικές σχέσεις είναι αρκετά περίπλοκες ώστε να ερμηνευθούν από απλά 
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γραμμικά υποδείγματα αυξάνει τον ενδιαφέρον των ερευνητών για την χρήση μη 

γραμμικών μεθόδων και στρέφει την προσοχή τους στην αναζήτηση μη 

γραμμικοτήτων ως πηγή ερμηνείας της συμπεριφοράς πολλών οικονομικών 

μεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

       Στο κομμάτι αυτό της εργασίας θα επιχειρηθεί η διερεύνηση  σχέσεων αιτιότητας 

γραμμικών και μη μεταξύ του δείκτη του ελληνικού χρηματιστηρίου Αθηνών και μιας 

σειράς μακροοικονομικών μεταβλητών. Η επιλογή των μεταβλητών έγινε με βάση 

την αρθογραφία που προηγήθηκε. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν για διερεύνηση οι 

εξής μεταβλητές : πληθωρισμός, ονομαστικά επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

και βιομηχανική παραγωγή. Ως μέτρα αυτών των μεταβλητών επιλεχθήκαν το CPI, 

treasury bill (12 month), η συναλλαγματική ισοτιμία δραχμής –δολαρίου (τιμές 

κλεισίματος) και το manufacturing production αντίστοιχα. Οι παρατηρήσεις είναι 

μηνιαίες και αφορούν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 1985 – Δεκεμβρίου 1999. 

Όλες οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε λογαρίθμους και οι περιγραφικές τους 

στατιστικές παρατίθενται στο παράρτημα της εργασίας. 

 

        Από μεθοδολογικής πλευράς διενεργούνται αρχικά έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας για 

να καθοριστεί εάν οι σειρές είναι στάσιμες ή όχι. Κατόπιν ακολουθεί το θεωρητικό 

πλαίσιο του γραμμικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger μαζί με τα αποτελέσματα 

αυτού. Τέλος αφού θα συζητηθεί θεωρητικά ο μη γραμμικός έλεγχος αιτιότητας των 

Baek & Brock όπως έχει τροποποιηθεί από τους Hiemstra & Jones (1993) 

παραθέτονται και τα αποτελέσματα του. Στο σημείο αυτό επιχειρείτε ένας 

συγκριτικός σχολιασμός μεταξύ των αποτελεσμάτων  του γραμμικού ελέγχου 

αιτιότητας κατά Granger και του μη γραμμικού ελέγχου των  Hiemstra & Jones.    
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2.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ  

 

        Η οικονομική ανάλυση υποστηρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ 

των διαφόρων μεταβλητών που περιλαμβάνονται στην επεξήγηση των αντίστοιχων 

οικονομικών φαινομένων. Η εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση στην προσπάθεια 

της να εκτιμήσει τις μακροχρόνιες αυτές σχέσεις αποδέχεται εμμέσως ότι οι 

μεταβλητές αυτές είναι στάσιμες. Δηλαδή οι μεταβλητές αυτές έχουν σταθερό μέσο 

και διακύμανση και δεν εξαρτώνται από τον χρόνο. Με την έννοια της στασιμότητας 

σχετίζεται ο βαθμός ολοκλήρωσης μίας χρονοσειράς. Μια χρονοσειρά λέγεται ότι 

είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αν μετατρέπεται σε στάσιμη παίρνοντας πρώτες 

διαφορές. Η εμπειρική όμως έρευνα έχει αποδείξει ότι οι περισσότερες μεταβλητές 

δεν έχουν ούτε σταθερό μέσο, αλλά ούτε και σταθερή διακύμανση. Επομένως λογικό 

είναι να μην ισχύουν οι κλασικοί έλεγχοι που βασίζονται σε μεθόδους εκτίμησης που 

λαμβάνουν υπόψη τους τη σταθερότητα των μεταβλητών και οδηγούν σε 

παραπλανητικά συμπεράσματα. Αυτό το πρόβλημα που δημιουργείτε είναι γνωστό 

ως πρόβλημα της φαινομενικής ή νόθου παλινδρόμησης. 

       Σύμφωνα με τους Granger & Newbold (1974) όταν σε μία παλινδρόμηση η τιμή 

του συντελεστή προσδιορισμού είναι υψηλή και η τιμή της στατιστικής Durbin – 

Watson είναι χαμηλή και ιδιαίτερα όταν R2  > D – W είναι πολύ πιθανό η 

παλινδρόμηση να μην είναι πραγματική αλλά φαινομενική. Σ’ αυτή την περίπτωση 

είναι προτιμότερο να εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στις πρώτες διαφορές και όχι στα 

επίπεδα των μεταβλητών. Ο λόγος που συνίσταται η χρησιμοποίηση των πρώτων 

διαφορών είναι ότι πολλές οικονομικές μεταβλητές έχουν χαρακτηριστικά τυχαίου 

περίπατου. Η χρησιμοποίηση επομένως των πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιμες.   

 

2.1.1 Ο έλεγχος Dickey – Fuller (DF) και ο επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller 

(Augmented Dickey – Fuller – ADF) 

 

Αρχικά ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας μπορεί να γίνει εξετάζοντας μία απλή διαδικασία 

AR(1):  
'

1 tt tx x D tρ δ ε−
= + +      (1) 
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όπου Dt είναι εξωγενείς ερμηνευτικές μεταβλητές (π.χ. σταθερός όρος, αιτιοκρατική 

τάση ή και οι δύο), ρ και δ είναι παράμετροι προς εκτίμηση και οι όροι του 

σφάλματος υποθέτουμε ότι είναι μία διαδικασία λευκού θορύβου. Παρατηρούμε ότι 

εάν |ρ| ≥ 1, η xt είναι μία μη – στάσιμη διαδικασία και η διακύμανση της αυξάνει με 

τον χρόνο. Εάν |ρ| ≤ 1τότε η xt είναι μία στάσιμη ή στάσιμη από γύρω από μη – 

στοχαστική τάση σειρά (stationary / trend – stationary series). Επομένως η υπόθεση 

της στασιμότητας (και στασιμότητας γύρω από αιτιοκρατική τάση) μπορεί να 

εκτιμηθεί ελέγχοντας εάν η απόλυτη τιμή της παραμέτρου ρ είναι αυστηρά μικρότερη 

της μονάδος. Γενικά, ενδιαφερόμαστε να ελέγξουμε την υπόθεση μηδέν ότι Η0 : ρ =1 

έναντι της εναλλακτικής ( one – sided alternative) H1: ρ < 1 όπου σε μερικές 

περιπτώσεις συγκεκριμένες τιμές του ρ για την εναλλακτική υπόθεση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

       Ο συνήθης έλεγχος Dickey – Fuller (DF) μπορεί εύκολα να γίνει 

χρησιμοποιώντας ένα αλγεβρικό μετασχηματισμό της (1) και γράφοντας την ως : 

 
'

1 tt ttxx Dφ δ ε−
= + +Δ     (2) 

 

όπου φ ≡ ρ -1. Άρα, η υπόθεση μηδέν που θέλουμε να ελέγξουμε είναι Η0 : φ = 0 

έναντι της εναλλακτικής Η1 : φ < 0. Αυτή η υπόθεση μπορεί εύκολα να ελεγχθεί με τη 

χρήση ενός t – test για το φ δηλαδή : 

 

( )( )
*

1
2*

t
Var

φ

φ

φ
=            (3) 

 

όπου φ* είναι η εκτίμηση για το φ, και Var ( φ*) είναι η εκτιμώμενη διακύμανση του 

συντελεστή. Οι Dickey και Fuller (1979)  αποδεικνύουν πως κάτω από την υπόθεση 

μηδέν ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα, η παραπάνω στατιστική δεν κατανέμεται ως μία 

συμβατική Student’s t κατανομή, αλλά βρίσκουν την ασυμπτωτική κατανομή της. 

Επίσης, μέσω προσομοίωσης βρίσκουν τις κρίσιμες τιμές για διάφορους ελέγχους και 

διάφορα μεγέθη δειγμάτων. 

       Ο απλός έλεγχος DF που περιγράψαμε ισχύει μόνο όταν η χρονολογική σειρά την 

οποία ερευνούμε περιγράφεται επαρκώς από μία διαδικασία AR (1). Εάν η 
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χρονολογική σειρά είναι συσχετιζόμενη με χρονικές υστερήσεις μεγαλύτερες της μίας, 

η υπόθεση ότι τα σφάλματα εt είναι μία διαδικασία λευκού θορύβου θα παραβιάζεται. 

Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller (ADF)  λαμβάνει υπ’ όψιν αυτό τα 

χαρακτηριστικό πολλών χρονολογικών σειρών με την εισαγωγή στο υπόδειγμα μιας 

παραμετρικής διόρθωσης για τη συσχέτιση μεγαλύτερου βαθμού. Υποθέτοντας ότι η 

σειρά xt ακολουθεί μία διαδικασία AR(k), τότε μπορούμε να γράψουμε το υπόδειγμα 

(2) προσθέτοντας k – 1 πρώτες διαφορές της xt με χρονική υστέρηση, ως εξής:  

 
'

1 2 11 1 2 1
...........tt t tt kx t k tx x x xD uφ γ γ γδ − − − +− −

= + + + + + +Δ Δ Δ Δ    (4) 

 

όπου φ = ( ρ1 + ρ2 + ….+ ρk-1) και ρi είναι οι συντελεστές αυτοπαλινδρόμησης της 

διαδικασίας AR(k). Αυτή η επαυξημένη μορφή μπορεί στην συνέχεια να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης Η0 : φ = 0 με τη χρήση της 

παραπάνω στατιστικής tφ ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι η ασυμπτωτική 

κατανομή της στατιστικής  tφ για τη παράμετρο φ είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό 

των (των χρονικών υστερήσεων) των πρώτων διαφορών που θα συμπεριλάβουμε 

στην παλινδρόμηση ADF. 

 

2.1.2 Ο έλεγχος των Phillips – Perron (1988) 

 

       Οι Phillips και Perron (1988) πρότειναν έναν εναλλακτικό έλεγχο, βασιζόμενο σε 

μια στατιστική που χρησιμοποιεί μία μη – παραμετρική διόρθωση για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης, όταν ελέγχουμε για μοναδιαία ρίζα. Η στατιστική ΡΡ βασίζεται στο 

υπόδειγμα DF : 
'

1 tt ttxx Dφ δ ε−
= + +Δ  

 

και η στατιστική tφ για την παράμετρο φ τροποποιείται, ούτως ώστε η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης να μην επηρεάζει την ασυμπτωτική κατανομή της στατιστικής. 

Συγκεκριμένα, η στατιστική που προτείνουν είναι : 

( ) ( )
( )

( ) ( )

( )

1
2

1
2

^
0 00

0 02
t

SEfT
tZ f f s

φ φ

γ ργ
τ

⎡ ⎤× − ×⎢ ⎥⎣ ⎦
≡ = −

× ×

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎛ ⎞ ⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (5) 
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      όπου tφ είναι η στατιστική από τον έλεγχο DF, γ(0) είναι η διακύμανση των 

σφαλμάτων η οποία μπορεί να υπολογιστεί ως (Τ – n)s2/T, n είναι ο αριθμός των 

παραμέτρων στην εξίσωση DF, s είναι η τυπική απόκλιση που προκύπτει από την 

παλινδρόμηση και f(0) είναι μία εκτίμηση της συνάρτησης φασματικής πυκνότητας 

των καταλοίπων με συχνότητα μηδέν. 

 

2.1.3 Αποτελέσματα ελέγχων 

 

       Οι πίνακες που ακολουθούν παραθέτουν τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων τόσο 

για τα επίπεδα των μεταβλητών όσο και για τις πρώτες διαφορές τους : 

 

Πίνακας  1: Unit root tests (levels) 
 

ADF – TEST PHILLIPS – PERRON TEST VARIABLES 

T –STATISTIC P VALUE T –STATISTIC P VALUE 

lcpi 0.517552 0.9869 0.538819 0.9876 

lexchange -0.391789 0.9067 -0.148311 0.9412 

linterest -0.647891 0.9907 0.694212 0.9918 

lproduction -0.765023 0.8258 -0.630874 0.8517 

lgenikos -1.570129 0.4958 -1.314697 0.6225 3

 
        

       Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων για τα επίπεδα των δύο μεταβλητών μας 

δείχνουν ότι οι σειρές δεν είναι στάσιμες για όλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Επομένως προχωρούμε ελέγχοντας τις πρώτες διαφορές  των μεταβλητών. 

 
 
 
 
 
                                                 
3 Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται οι κριτικές τιμές του MacKinnon για τον έλεγχο της 
μοναδιαίας ρίζας.    
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Πίνακας  2 : Unit root tests (first differences) 

ADF - TEST PHILLIPS – PERRON TEST VARIABLES 

T -STATISTIC P VALUE T -STATISTIC P VALUE 

lcpi -10.46438*** 0.0000 -10.60265*** 0.0000 

lexchange -13.98854*** 0.0000 -14.33403*** 0.0000 

linterest -4.472727*** 0.0003 -12.78719*** 0.0000 

lproduction -7.527290*** 0.0000 -48.54443*** 0.0001 

lgenikos -9.572589*** 0.0000 -9.363989*** 4 0.0000 

 

Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων για τις πρώτες διαφορές των δύο μεταβλητών μας  

δείχνουν ότι οι σειρές  είναι στάσιμες για όλα τα διαστήματα εμπιστοσύνης. 

Επομένως οι σειρές μας είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1).  

 

 

 

 

 

2.2 Ο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 
  
 
2.2.1 Εισαγωγικά 
 

       Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται σε πολλές έρευνες και πρέπει να 

απαντηθεί κατά την εξειδίκευση των υποδειγμάτων είναι ο προσδιορισμός του κατά 

πόσο μία μεταβλητή αιτιάζει μία άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή είναι ανεξάρτητη από 

τις άλλες. Σε κλάδους της επιστήμης που είναι δυνατή η διενέργεια ελεγχόμενου 

πειράματος η σχέση αιτίας και αιτιατού μπορεί να προσδιοριστεί. Στην οικονομική 

επιστήμη όμως μία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί λόγω της 

έλλειψης πειραματικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό στα οικονομικά πολλές φορές 

θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένη μία συγκεκριμένη σχέση αιτίου και 

                                                 
4 Στατιστικά σημαντικές για διάστημα εμπιστοσύνης 1%. 
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αποτελέσματος προκειμένου να εφαρμόσουμε τις κλασικές οικονομετρικές μεθόδους 

εκτίμησης ενός υποδείγματος.   

       Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η 

μεταβλητή Χ προσδιορίζει την συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι εάν 

πράγματι μία τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε 

στο ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στην Χ 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική 

σημαντικότητα του συντελεστή Χ. Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ δύο 

μεταβλητών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών που μελετάμε. Τα προβλήματα με τις 

φαινομενικές συσχετίσεις παρουσιάζονται πολύ συχνά ακόμη και σε δυναμικά 

υποδείγματα. Οι δυσκολίες του καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ των 

οικονομικών μεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της 

οικονομικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής ως αιτιότητα κατά Granger (Granger 

Causality). Γενικά θα λέμε ότι μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη Υ, 

αν όλη η πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της 

μεταβλητής αυτής βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ. Για να 

χρησιμοποιηθεί αυτός ο ορισμός της αιτιότητας είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν 

τόσο ο τρόπος διεξαγωγής των προβλέψεων όσο και ο τρόπος μέτρησης της 

ακρίβειας των προβλέψεων που αφορούν τις τιμές της ενδιαφερόμενης μεταβλητής. 

Στον ορισμό του ο Granger περιορίζεται στις αμερόληπτες προβλέψεις ελαχίστων 

τετραγώνων και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων αυτών 

τη διακύμανση των λαθών πρόβλεψης μιας περιόδου στο μέλλον. Έτσι σύμφωνα με 

τον ορισμό του Granger, η μεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν η πρόβλεψη της Υ για μία 

περίοδο στο μέλλον, που προέκυψε με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση έχει 

μικρότερο μέσο σφάλμα τετραγώνου από την πρόβλεψη του Υ που γίνεται με βάση 

όλη την προηγούμενη πληροφόρηση πλην εκείνης που αφορά την μεταβλητή Χ.   

 

 

2.2.2 Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger  

 

       Ο έλεγχος για την διαπίστωση αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος:  

Έστω ότι έχουμε δύο χρονολογικές σειρές Υt και Χt  και τα παρακάτω υποδείγματα: 
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10
1 1

m m

t ti ti
i i

a uY Y Xμ β− −
= =

= + + +∑ ∑ 1t

1t

                (1) 

 

10
1 1

m m

t t i ti
i i

eY Xφ γ δ− −
= =

= + + +∑ ∑Χ                   (2) 

 

 όπου m είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων 

 

Στο υπόδειγμα (1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους, καθώς και των προηγούμενων 

περιόδων των τιμών της μεταβλητής Χ. Στο υπόδειγμα (2) υποθέτουμε ότι οι 

τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ είναι συνάρτηση των τιμών με τις προηγούμενες 

τιμές της μεταβλητής Υ και με τις προηγούμενες τιμές της. Υποθέτουμε επίσης ότι οι 

διαταρακτικοί όροι ut  και et  στα δύο υποδείγματα (1) και (2) δεν συσχετίζονται. Με 

βάση τα δύο παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να έχουμε τις παρακάτω 

περιπτώσεις : 

1) Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-1 στην συνάρτηση (1) είναι στατιστικά 

σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν) ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών  Υt-1 στην 

συνάρτηση (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger 

από τη μεταβλητή Χ προς τη μεταβλητή Υ. Δηλαδή αν {β1, β2, ……… βκ } ≠ 0 και 

{γ1, γ2, ……… γκ }= 0 τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή 

Χ στην μεταβλητή Υ ( Χ  Υ). 

2) Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-1 στην συνάρτηση (1) δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών  Υt-1 στην συνάρτηση 

(2) είναι στατιστικά σημαντικοί τότε υπάρχει μονόδρομη  αιτιότητα κατά Granger 

από την μεταβλητή Υ προς τη μεταβλητή Χ. Δηλαδή αν {β1, β2, ……… βκ }= 0 και 

{γ1, γ2, ……… γκ } ≠ 0 τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή 

Υ στην μεταβλητή Χ ( Υ  Χ). 

3) Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-1 στην συνάρτηση (1) και γi των 

μεταβλητών  Υt-1 στην συνάρτηση (2) είναι στατιστικά σημαντικοί τότε υπάρχει 

αμφίδρομη  αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή αν {β1, 

β2, ……… βκ } ≠ 0 και {γ1, γ2, ……… γκ } ≠ 0 τότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας  ( Υ ↔ Χ). 
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4) Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-1 στην συνάρτηση (1) και γi των 

μεταβλητών  Υt-1 στην συνάρτηση (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί τότε δεν 

υπάρχει  αιτιότητα κατά Granger. Δηλαδή αν {β1, β2, ……… βκ } = 0 και {γ1, γ2, 

……… γκ } = 0 τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας, με άλλα λόγια οι μεταβλητές Χ 

και Υ είναι ανεξάρτητες. 

Οι υποθέσεις αιτιότητας που διαμορφώνονται είναι οι παρακάτω : 

Η0 : Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ. 

Ηα : Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Υ. 

ή 

Η0 : {β1, β2, ……… βκ } = 0  

Ηα : {β1, β2, ……… βκ } ≠ 0 

 

                                                Και 

 

Η0 : Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ. 

Ηα : Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Χ. 

ή 

Η0 : {γ1, γ2, ……… γκ }= 0 

Ηα : {γ1, γ2, ……… γκ } ≠ 0 

 

Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται με την χρήση των 

υποδειγμάτων VAR. Δηλαδή για να αιτιάζει μία μεταβλητή Χ μία άλλη Υ θα πρέπει 

οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην εξίσωση της Υ να 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από το μηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών 

υστερήσεων της Υ στην εξίσωση της Χ να μη διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Ο 

έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει με το κριτήριο της κατανομής F του Wald (1940) για 

την από κοινού σημαντικότητα των παραμέτρων των χρονικών υστερήσεων των 

αντίστοιχων μεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο :  

 

( )

2 1

R U

U

SSR SSR
kF SSR

n k

−

=

− −
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Όπου : SSRR = Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίμηση της εξίσωσης με περιορισμό (δηλαδή παλινδρομώντας την μεταβλητή Χ 

μόνο πάνω στις υστερήσεις της). 

             SSRU = Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίμηση της εξίσωσης παλινδρόμησης (πλήρη εξίσωση). 

             k = αριθμός των περιορισμών  

             n = μέγεθος του δείγματος  

Αν η τιμή της κατανομής F είναι μεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε κάποιο 

επίπεδο σημαντικότητας τότε λέμε ότι η υπόθεση Η0 απορρίπτεται και 

συμπεραίνουμε ότι οι υστερήσεις της μεταβλητής Χ επηρεάζουν σημαντικά τη 

συμπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για να συμπεράνουμε ότι η Χ αιτιάζει την Υ 

μονόδρομα θα πρέπει να ελέγξουμε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ 

πάνω στη μεταβλητή Χ συγκεκριμένα έχουμε : 

1) Αν Fas < Fπιν  δεχόμαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά 

Granger της Υ για την συνάρτηση (1) ή η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger 

της Χ για τη συνάρτηση (2). 

2) Αν Fas > Fπιν  δεχόμαστε την υπόθεση Ηα  δηλαδή η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά 

Granger την Υ για την συνάρτηση (1) ή η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger την Χ 

για τη συνάρτηση (2). 

Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη του VAR 

υποδείγματος, καθώς και από τη στασιμότητα των μεταβλητών που συμμετέχουν στις 

συναρτήσεις (1) και (2). Σύμφωνα με τους Geweke et al (1983) η αξιοπιστία του 

ελέγχου μειώνεται αν οι μεταβλητές που συμμετέχουν είναι μη στάσιμες. 

    

2.2.3 Εμπειρική εφαρμογή – Αποτελέσματα  

 

       Η διερεύνηση των δυναμικών σχέσεων μεταξύ του γενικού δείκτη του 

χρηματιστηρίου Αθηνών και των επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών θα 

γίνει αρχικά με τον γραμμικό έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Ουσιαστικά αυτό που 

θα επιχειρηθεί είναι η διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας ανά ζεύγη μεταβλητών. Για 

κάθε μία περίπτωση εκτιμάται το καταλληλότερο μοντέλο VAR με βάση το Akaike 

Information Criterion (AIC) και στην συνέχεια διεξάγεται ο έλεγχος αιτιότητας.  
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Έλεγχος της γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και πληθωρισμού 

 

Σύμφωνα με το AIC ο καταλληλότερος αριθμός υστερήσεων για το μοντέλο VAR 

είναι ένα. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα αποτελέσματα του γραμμικού 

ελέγχου αιτιότητας. 

 

Μηδενική υπόθεση F - statistic Probability value 

Η0 : Ο πληθωρισμός  δεν αιτιάζει τον 

δείκτη 
0,30679 0,58037 

Η0 : O δείκτης δεν αιτιάζει τον 

πληθωρισμό  
2,21951 0,13808 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δείχνουν πως δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, καμία από τις δύο στατιστικές δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

 

 

 

Έλεγχος της γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και συναλλαγματικής ισοτιμίας  

 

Σύμφωνα με το AIC ο καταλληλότερος αριθμός υστερήσεων για το μοντέλο VAR 

είναι επτά. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα αποτελέσματα του γραμμικού 

ελέγχου αιτιότητας. 

 

Μηδενική υπόθεση F - statistic Probability value 

Η0 : Η  συναλλαγματική ισοτιμία δεν 

αιτιάζει τον δείκτη 
3,42800*** 0,00194 

Η0 : O δείκτης δεν αιτιάζει την 

συναλλαγματική ισοτιμία 
2,99166***5 0,00564 

                                                 
5 Στατιστικά σημαντικό για διάστημα εμπιστοσύνης 1%. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δείχνουν πως υπάρχει αμφίδρομη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών και στις δύο περιπτώσεις η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. 

Έλεγχος της γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και του ονομαστικού επιτοκίου 

 

Σύμφωνα με το AIC ο καταλληλότερος αριθμός υστερήσεων για το μοντέλο VAR 

είναι έξι. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα αποτελέσματα του γραμμικού 

ελέγχου αιτιότητας. 

 

Μηδενική υπόθεση F - statistic Probability value 

Η0 : Το  επιτόκιο δεν αιτιάζει τον δείκτη 0,89433 0,50072 

Η0 : O δείκτης δεν αιτιάζει το επιτόκιο 1,03958 0,40195 

  

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δείχνουν πως δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, καμία από τις δύο στατιστικές δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

Έλεγχος της γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και βιομηχανική παραγωγή 

 

Σύμφωνα με το AIC ο καταλληλότερος αριθμός υστερήσεων για το μοντέλο VAR 

είναι τέσσερα. Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα αποτελέσματα του γραμμικού 

ελέγχου αιτιότητας. 

 

Μηδενική υπόθεση F - statistic Probability value 

Η0 : Η βιομηχανική παραγωγή  δεν 

αιτιάζει τον δείκτη 
0,69208 0,59842 

Η0 : O δείκτης δεν αιτιάζει την 

βιομηχανική παραγωγή 
0,84555 0,49819 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας δείχνουν πως δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των δύο μεταβλητών, καμία από τις δύο στατιστικές δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 

 

 

2.3 Ο  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ HIEMSTRA & 

JONES 

 

       Ένα σημαντικό πρόβλημα με την γραμμική προσέγγιση της εξέτασης της 

αιτιότητας είναι ότι τέτοια τεστ έχουν περιορισμένη ικανότητα στο να ανιχνεύουν 

συγκεκριμένα είδη μη γραμμικών σχέσεων αιτιότητας. Ο Brock (1991) παρουσίασε 

ένα απλό διμεταβλητό μη γραμμικό μοντέλο για δείξει πως τα γραμμικά τεστ 

αιτιότητας, όπως αυτό του Granger, αποτυγχάνουν στο να αποκαλύψουν μη 

γραμμικότητες. Χρησιμοποίησε το ακόλουθο μοντέλο : 

 

1t t ttYX X mβ ε−−
= ⋅ +⋅      (1) 

 

όπου {Υt} και {εt} είναι αμοιβαία ανεξάρτητες χρονοσειρές, όμοια και ανεξάρτητα 

κατανεμημένες (iid ~ N(0,1)), β είναι η παράμετρος και L και Μ είναι τα μήκη των 

υστερήσεων. Σημειώστε ότι η Χt εξαρτάται από τις παρελθοντικές τιμές του Υt, ενώ 

τα γραμμικά τεστ λανθασμένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει δυναμική σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών Χt και Υt, αφού όλες οι αυτοσυσχετίσεις και οι σταυροειδείς 

αυτοσυσχετίσεις είναι μηδέν. 

       Οι Baek και Brock (1992α)  πρότειναν μία μη παραμετρική στατιστική μέθοδο 

για να αποκαλύψουν τις μη γραμμικές σχέσεις αιτιότητας οι οποίες από κατασκευής 

δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τα παραδοσιακά γραμμικά τεστ αιτιότητας. Η 

προσέγγιση τους χρησιμοποιεί το ολοκλήρωμα συσχέτισης, έναν εκτιμητή των spatial 

πιθανοτήτων διαχρονικά για να ανιχνεύσει σχέσεις μεταξύ των χρονοσειρών. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο μη γραμμικές σχέσεις αιτιότητας έχουν βρεθεί 

μεταξύ χρήματος και εισοδήματος (Baek και Brock (1992α)), αποδόσεων μετοχών 

και μακροοικονομικών μεταβλητών (Hiemstra & Kramer (1993)) και μεταξύ δεικτών 

τιμών καταναλωτή και παραγωγού (Jadits & Jones (1993)). 
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2.3.1 Ο μη γραμμικός έλεγχος αιτιότητας κατά Hiemstra και Jones   

  

Θεωρείστε δύο αυστηρά στάσιμες και ασθενώς εξαρτημένες χρονοσειρές {Χt} και 

{Υt} με t = 1,2,…. Θεωρείστε επίσης ότι : 

 

m

tX είναι ένα διάνυσμα του Χt μήκους m , Lx
t LxX −

 είναι ένα διάνυσμα υστερήσεων 

μήκους Lx και Ly
t LyY −

είναι ένα διάνυσμα υστερήσεων μήκους Ly. 

Δηλαδή :  

( )1 1, ,..., , 1, 2,..., 1, 2...,m
t t t t m m tX X X X+ + −
≡ = =

= + +

= + +

 

 

( )1 1, ,..., , 1, 2,..., 1, 2,...,Lx
t Lx t Lx t Lx t Lx t Lx LxX X X X− − − + −

≡ =   (2) 

 

( )1 1, ,..., , 1, 2,..., 1, 2,...,Ly
t Ly t Ly t Ly t Ly t Ly LyY X X X− − − + −

≡ =  

 

       Για δεδομένες τιμές του m, Lx και Ly ≥ 1 και για e > 0, η Υ δεν αιτιάζει κατά 

Granger την Χ αν :  

 

,Pr

Pr

m m Lx Lx Ly Ly

t s t Lx s Lx t LY s Ly

m m Lx Lx
t s t Lx s Lx e

e eX X X X Y Y

eX X X X

− − − −

− −

⎛ ⎞− < − < − <⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞= − < − <⎜ ⎟
⎝ ⎠

e
   (3) 

 

όπου Pr (.) είναι η πιθανότητα και || . || η μέγιστη νόρμα. Η πιθανότητα στο αριστερό 

μέρος (LHS) της εξίσωσης (3) είναι η δεσμευμένη πιθανότητα δύο αυθαίρετων 

διανυσμάτων μήκους m της {Χt} να βρίσκονται εντός μίας απόστασης e μεταξύ τους, 

δεδομένου ότι τα αντίστοιχα διανύσματα υστερήσεων του {Χt} μήκους Lx και του 

{Υt} μήκους Ly είναι εντός του διαστήματος e. Η πιθανότητα στο δεξί μέρος της 

εξίσωσης (3) είναι η δεσμευμένη πιθανότητα δύο αυθαίρετων διανυσμάτων μήκους m 

της {Χt} να βρίσκονται εντός μίας απόστασης e, δεδομένου ότι τα αντίστοιχα 

διανύσματα υστερήσεων του {Χt} μήκους Lx είναι εντός του διανύσματος e. Για να 

εφαρμοστεί ένα τεστ βασισμένο στην (3) είναι χρήσιμο να εκφραστούν οι 

δεσμευμένες πιθανότητες σε όρους των αντίστοιχων λόγων των συνδυασμένων 
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πιθανοτήτων. Έστω C1(m + Lx, Ly, e) / C2(Lx, Ly, e) και C3(m + Lx, e) / C4(Lx, e) 

είναι οι λόγοι πιθανοτήτων που αντιστοιχούν στο αριστερό και το δεξί μέρος της 

εξίσωσης (3) αντίστοιχα. Αυτές οι συνδυασμένες πιθανότητες ορίζονται ως : 

 

( ) ( ),1 , , Pr m Lx m Lx Ly Ly

t Lx s Lx t Ly s LyC m Lx Ly e e eX X Y Y+ +

− − − −
≡ − < −+ <  

( ) ( ),2 , , Pr Lx Lx Ly Ly
t Lx s Lx t Ly s LyC Lx Ly e e eX X Y Y− − − −

≡ − < − <  

 

( ) ( )3 , Pr m Lx m Lx
t Lx s LxC m Lx e eX X+ +

− −
≡ −+ <      (4) 

 

( ) ( )4 , Pr Lx Lx
t Lx s LxC Lx e eX X− −

≡ − <  

 

Η αυστηρή συνθήκη μη αιτιότητας κατά Granger στην (3) μπορεί να εκφραστεί ως 

εξής : 

 

( )
( )

( )
( ),

,, ,1 3
, 4,2

LyLx LxC m e C m e
Ly C Lx eLxC e

+ +
=       (5) 

 

για δεδομένες τιμές του m, Lx, και Ly ≥ 1 και e > 0. 

        

       Για να εξετασθεί η συνθήκη της εξίσωσης (5) χρησιμοποιούνται οι εκτιμητές του 

ολοκληρώματος συσχέτισης των συνδυασμένων πιθανοτήτων. Έστω {xt} και {yt} 

είναι οι χρονοσειρές της Χ και Υ όπου για t = 1,2,…,Τα και ας είναι m

tx είναι ένα 

διάνυσμα του Χt μήκους m , Lx

t Lxx −
 είναι ένα διάνυσμα υστερήσεων μήκους Lx και 

Ly

t Lyy
−

είναι ένα διάνυσμα υστερήσεων μήκους Ly. Επίσης ας είναι Ι(Ζ1, Ζ2, e) ένα 

kernel που ισούται με το ένα όταν δύο προσαρμόσιμα διανύσματα Ζ1 και Ζ2 

βρίσκονται μέσα στην απόσταση  e της μέγιστης νόρμας και μηδέν διαφορετικά. Οι 

εκτιμητές του ολοκληρώματος συσχέτισης των συνδυασμένων πιθανοτήτων της (4) 

γράφονται ως εξής : 
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( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , ,21 1
Ly Lym Lx m Lx

t Lx s Lx t Ly s Ly
t s

Ly y yC m Lx e n x x e eI In n
+ +

− − − −
<

+ ≡ ⋅
−

∑∑ ,  

 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , ,22 1
Ly LyLx Lx

t Lx s Lx t Ly s Ly
t s

Ly y yC Lx e n x x e eI In n − − − −
<

≡ ⋅
−

∑∑ , (6) 

 

 

( ) ( ) ( ), , , , ,23 1
m Lx m Lx

t Lx s Lx
t s

C m Lx e n x x eIn n
+ +

− −
<

+ ≡
−

∑∑  

 

( ) ( ) ( ), , , ,24 1
Lx Lx

t Lx s Lx
t s

C Lx e n x x eIn n − −
<

≡
−

∑∑  

 

t, s = max (Lx, Ly) + 1,…, T – m + 1, n = T + 1 – m – max (Lx, Ly). 

       Χρησιμοποιώντας τους εκτιμητές συνδυασμένης πιθανότητας της εξίσωσης (6) η 

αυστηρή συνθήκη μη αιτιότητας κατά Granger στην (3) μπορεί να ελεγχθεί. Για 

δεδομένες τιμές του m, Lx, και Ly ≥ 1 και e > 0 και κάτω από τις υποθέσεις ότι η 

{Χt} και {Υt} είναι αυστηρά στάσιμες, ασθενώς εξαρτημένες και ικανοποιούν τις 

μεικτές συνθήκες των Denker & Keller (1983) , η {Υt} δεν αιτιάζει κατά Granger την 

{Χt} τότε :  

( )
( )

( )
( )

( )( )2

, , , , ,

, ,, , ,

, , , ,

1 3
42

0

LyC m Lx e n C m Lx e nn Ly C Lx e nC Lx e n
Lym Lx e

α

σ

⎛ ⎞+ +⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

Ν

  (7) 

 

2.3.2 Εμπειρική εφαρμογή και αποτελέσματα  

 

       Για να ελέγξουμε για μη γραμμική αιτιότητα κατά Granger μεταξύ δύο 

χρονοσειρών το τεστ της (7) εφαρμόζεται στις σειρές των εκτιμημένων καταλοίπων 

από τα μοντέλα VAR που χρησιμοποιήσαμε για τον έλεγχο γραμμικής αιτιότητας. Σε 

αυτήν την περίπτωση η μηδενική υπόθεση είναι ότι {Υt} δεν αιτιάζει μη γραμμικά 

την {Χt} και η (7) ισχύει για όλα τα m, Lx, και Ly ≥ 1 και e > 0. Απομακρύνοντας 
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την γραμμική ισχύ με ένα γραμμικό μοντέλο VAR οποιαδήποτε ισχύ πρόβλεψης που 

απομένει στις σειρές των καταλοίπων μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μη γραμμική. 

       Στους πίνακες που ακολουθούν τα Lx=Ly συμβολίζουν τον αριθμό των 

υστερήσεων, το CS και ΤVAL είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πιθανοτήτων στην (5) 

και η στατιστική του τεστ στην (7) αντίστοιχα. Η παράμετρος e = 1σ συμβολίζει την 

απόσταση, στην περίπτωση μας το e = 1. Η κριτικές τιμές για τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης 1%, 5%, 10% είναι 2,326 , 1,645  και 1,280 αντίστοιχα. 

 

 Έλεγχος της μη γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και πληθωρισμού 

 

Stock  Cpi  Cpi  Stock 

Lx = Ly CS TVAL Lx = Ly CS TVAL 

1 0.025770 1.557427* 1 0.026003 1.736585** 

2 0.042553 1.708352** 2 0.060614 2.393684*** 

3 0.026744 0.712831 3 0.101181 2.967390*** 

4 0.036077 0.709315 4 0.123768 2.679721*** 

5 0.031347 0.476393 5 0.131319 2.027103** 

6 0.033663 0.430277 6 0.158099 2.272112** 

7 -0.004828 -0.051722 7 0.173050 2.133083** 

8 -0.098100 -0.718594 8 0.264723 3.671141***6

 

       Από τον πίνακα φαίνεται καθαρά η μη γραμμική σχέση αιτιότητας από τον 

πληθωρισμό προς τις τιμές των αποδόσεων ενώ παράλληλα διακρίνεται και μία 

βραχυχρόνια μη γραμμική σχέση αιτιότητας από τις τιμές των αποδόσεων προς τον 

πληθωρισμό. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να επαληθεύσουν την έρευνα των Απέργη 

και Ελευθερίου (2002). Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του γραμμικού ελέγχου 

υπάρχει σαφής διαφορά καθώς στην περίπτωση του γραμμικού ελέγχου δεν είχε 

διαγνωστεί καμία σχέση αιτιότητας. 

                                                 
6 * στατιστικά σημαντικό για διάστημα εμπιστοσύνη 10% 
  ** στατιστικά σημαντικό για διάστημα εμπιστοσύνη 5% 
  *** στατιστικά σημαντικό για διάστημα εμπιστοσύνη 1% 
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Έλεγχος της μη γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και συναλλαγματικής ισοτιμίας  

 

 

 

Stock  Exchange Rate  Exchange Rate  Stock 

Lx = Ly CS TVAL Lx = Ly CS TVAL 

1 0.006968 -0.643955 1 -0.001274 -0.094326 

2 0.006479 0.260465 2 -0.018290 -0.667439 

3 0.023902 0.518745 3 -0,015513 -0.303432 

4 0.131830 2.364827 4 0.034166 0.544573 

5 0.098055 1.167948 5 0.031100 0.406507 

6 0.078042 0.642507 6 0.019844 0.224385 

7 0.232646 3.240960*** 7 0.054293 -0.358456 

8 0.197832 1.699541** 8 0.018868 0,129576 

 

       Τα αποτελέσματα του πίνακα μας δείχνουν πως δεν υπάρχει μη γραμμική σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών παρόλο που η έβδομη και όγδοη υστέρηση 

στην περίπτωση του μονόδρομου ελέγχου από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες προς τις 

τιμές των αποδόσεων είναι στατιστικά σημαντικές. Τα αποτελέσματα αυτά σε 

σύγκριση με αυτά του γραμμικού ελέγχου μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πως 

οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι μάλλον γραμμική και ότι οι  

σειρές των καταλοίπων από τα μοντέλα VAR δεν περιέχουν παραπέρα προβλεπτική 

ικανότητα. 

 

 

 

Έλεγχος της μη γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και ονομαστικών επιτοκίων  
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Stock  Interest Rate  Interest Rate  Stock 

Lx = Ly CS TVAL Lx = Ly CS TVAL 

1 0.018187 0.942570 1 -0.003355 -0.218778 

2 0.037945 1.246873 2 0.018205 0.63442 

3 0.044099 1.063222 3 0.012980 0.337974 

4 0.025615 0.568165 4 -0.007799 -0.164191 

5 0.030140 0.505574 5 0.006603 0.115762 

6 -0.041174 -0.593524 6 -0.054126 -0.614857 

7 0.019873 0.230522 7 -0.005662 -0.065833 

8 -0.025599 -0.243990 8 -0.040466 -0.338470 

 

       Από τον πίνακα φαίνεται καθαρά ότι δεν υπάρχει μη γραμμική σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα ευρήματα αυτά έρχονται να επαληθεύσουν την 

έρευνα των Απέργη και Ελευθερίου (2002). Παράλληλα τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με αυτά του γραμμικού ελέγχου. 

 

 Έλεγχος της μη γραμμικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ 

χρηματοοικονομικού δείκτη και βιομηχανικής παραγωγής    

 

Stock  Production Production  Stock 

Lx = Ly CS TVAL Lx = Ly CS TVAL 

1 0.002468 0.157454 1 -0.022618 -2.027726 

2 -0.020367 -1.038207 2 -0.030459 -1.607308 

3 -0.055381 -1.684320 3 -0.004838 0.138547 

4 -0.002794 -0.195553 4 0.052373 0.874677 

5 0.002034 0.036438 5 0.017082 0.214123 

6 -0.001860 -0.020995 6 -0.002397 -0.023993 

7 -0.093216 -0.731493 7 -0.075855 -0.660647 

8 -0.218913 -0.974038 8 - - 
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Καμία σχέση μη γραμμικής αιτιότητας δεν διαφαίνεται από τα αποτελέσματα του 

πίνακα μεταξύ των δύο μεταβλητών. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά του 

γραμμικού ελέγχου αιτιότητας κατά Granger. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

       Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η διερεύνηση δυναμικών σχέσεων μεταξύ μίας 

σειράς μακροοικονομικών μεταβλητών, οι οποίες επιλεχθήκαν σύμφωνα με την έως 

τώρα βιβλιογραφία και του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η 

διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών και των 

χρηματιστηριακών δεικτών έγινε με την χρήση υποδειγμάτων πολυμεταβλητών 

χρονολογικών σειρών και γραμμικών και μη γραμμικών ελέγχων αιτιότητας. Το 

χρονικό διάστημα το οποίο μελετάμε ξεκινά από τον Ιανουάριο του 1985 και 

τελειώνει τον Δεκέμβριο του 1999 και η συχνότητα των δεδομένων είναι μηνιαία.  

       Ο γραμμικός έλεγχος αιτιότητας μας έδειξε πως σχέση αιτιότητας υπάρχει μόνο 

μεταξύ του χρηματιστηριακού δείκτη και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ 

ταυτόχρονα απέκλεισε την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας με μεταβλητές  που έχουν 

αμεσότερη σχέση με το χρηματιστήριο όπως ο πληθωρισμός και τα ονομαστικά 

επιτόκια. Αντίθετα ο μη γραμμικός έλεγχος αιτιότητας κατά Hiemstra & Jones μας 

έδειξε πως υπάρχει μονόδρομη μη γραμμική σχέση αιτιότητας μεταξύ του 

πληθωρισμού και του χρηματοοικονομικού δείκτη και μάλιστα η σχέση αυτή 

βραχυχρόνια φαίνεται να είναι αμφίδρομη. Για τις υπόλοιπες μακροοικονομικές 

μεταβλητές ο μη γραμμικός έλεγχος έδειξε πως δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας. 

       Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι μάλλον συνεπή με παρόμοιες έρευνες 

που έχουν διεξαχθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  

Για τα επίπεδα των λογαριθμικών σειρών : 

 lcpi lexchange linterest lproduction lstock 
Mean 2.426312 5.282046 2.81834 4.479698 6.385709 

Median 2.625031 5.259836 2.917771 4.483566 6.73869 
Maximum 3.220075 5.794354 3.178054 4.67656 8.666474 
Minimum 0.683097 4.835686 2.116256 4.301359 3.636913 
Std. Dev. 0.611271 0.286107 0.297998 0.0809 1.1907 

Skewness -1.03417 0.073515 -0.89819 0.080751 -0.68039 
Kurtosis 3.396924 1.630502 2.558524 2.513675 2.958098 

      
Jarque -Bera 33.26695 14.22857 25.52139 1.969464 13.90116 
Probability 0 0.000813 0.000003 0.373539 0.000958 

      
Sum 436.7361 950.7683 504.4828 806.3457 1149.428 

Sum Sq. Dev. 66.88366 14.65243 15.80687 1.171512 253.7802 
      

Observations 180 180 180 180 180 

 

Για τις πρώτες διαφορές των λογαριθμικών σειρών : 

 dlcpi dlexchange dlinterest dlproduction dlstock 
Mean -0.01083 0.005199 -0.00497 0.001075 0.027194 

Median -0.0083 0.001393 0 -0.008163 0.011398 
Maximum 0.159887 0.159499 0.173511 0.278749 0.37843 
Minimum -0.19059 -0.060296 -0.16206 -0.216073 -0.25646 
Std. Dev. 0.061947 0.032117 0.032499 0.093441 0.09922 

Skewness 0.011372 1.075236 0.618547 0.960861 0.363466 
Kurtosis 3.638835 6.269158 13.33856 4.400107 3.881295 

      
Jarque -Bera 3.047682 114.2014 799.569 42.16429 9.733963 
Probability 0.217873 0 0 0 0.007697 

      
Sum -1.93806 0.930673 -0.87948 0.192372 4.867693 

Sum Sq. Dev. 0.683056 0.183607 0.185885 1.554145 1.752354 
      

Observations 179 179 179 179 179 
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Β. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

 

Επίπεδο σημαντικότητας  ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1% 5% 10% 

ADF -3.467205 -2.877636 -2.575430 

P – P  -3.466994 -2.877544 -2.575381 
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