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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική αγορά και την οικονοµική 

ανάπτυξη προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια.  Η 

διατριβή αυτή προσπαθεί να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική 

ανάπτυξη εστιάζοντας το ενδιαφέρον του ερευνητή στην επίδραση της χρηµατοπιστω-

τικής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη για τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής, του πληθωρισµού και 

των επιτοκίων.    

Σκοπός της διατριβής είναι να επαληθεύσει ή να απορρίψει τις βασικές θεωρητικές 

απόψεις που έχουν αναπτύξει διάφορες οικονοµικές σχολές σκέψης σχετικά µε την 

επίδραση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη.  

Για το σκοπό αυτό εκτιµάται ένα διαρθρωτικό υπόδειγµα τριών γραµµικών 

εξισώσεων µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων. Επιπλέον, εξετάζεται 

η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος εξισώσεων εφαρµόζοντας τη µέθοδο της 

προσοµοίωσης και εκτιµώντας τους δυναµικούς πολλαπλασιαστές σε διάφορες πολιτικές 

µε σκοπό να εξαχθούν συγκριτικά συµπεράσµατα για τις οικονοµίες των χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης έδειξαν ότι η χρηµατοπιστωτική αγορά 

επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η θετική αυτή σχέση προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα θεσµικά χαρακτηριστικά κάθε 

χώρας µέλους της ΕΕ και από την οικονοµική και νοµισµατική πολιτική που εφαρµό-

ζεται σε καθεµία ξεχωριστά. 

Πιο συγκεκριµένα, από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώνεται ότι στη 

Γερµανία και στην Αγγλία η επίδραση της τραπεζικής αγοράς στην οικονοµική 

ανάπτυξη είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Αντίθετα στη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία η επίδραση της χρηµατι-

στηριακής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της 

τραπεζικής αγοράς. Τέλος, για την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το 

Λουξεµβούργο βρέθηκε ότι υπάρχει συµπληρωµατική σχέση ανάµεσά τους. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis investigated the relationship between stock market development, credit 

market development and economic growth. This issue has focused the main interest of 

theoretical and empirical studies the last decade. So, this thesis tried to analyse the main 

deterministic factors of economic growth emphasizing the role of stock and credit market 

on economic growth in 15 European Union member-states taking into account the effect 

of industrial production index, the inflation rate and the interest rate. 

The objective of this thesis was to accept or to reject the basic theoretical hypotheses 

have been developed by some different school of thoughts relatively to the effects of 

stock market and credit market on economic growth. For this reason a system equation 

model of three structural functions was estimated by the two-stage least squares 

method. Furthermore, the predictive ability of the system equation model was examined 

by applying the simulation method and by estimation the dynamic multipliers in 

different economic policies in order to result in some comparative conclusions of 15 

European Union members-states. 

The results of empirical analysis indicated that stock market and credit market have a 

positive effect on economic growth in 15 European Union members-states. This 

positive relationship was defined by the specific institutional characteristics of each one 

of 15 European Union member-states and by the relative economic and monetary 

policies. 

Therefore, the empirical results of this thesis suggested that the effect of credit market 

development on economic growth was greater than the effect of stock market 

development on economic growth in Germany and United Kingdom. Reversely, the 

effect of stock market development on economic growth was greater than the effect of 

credit market development on economic growth in Denmark, Finland, France, Greece, 

Holland, Italy, Portugal, Spain and Sweden. Finally, a complementary relationship 

between stock market development and credit market development was found in Austria, 

Belgium, Ireland and Luxembourg. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 

1.1. Γενικά 

 

Η «χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη» αποτελεί ένα πολύ γενικό όρο, και ως εκ τούτου 

είναι µάλλον δύσκολο να εκτιµήσει κανείς την επίδρασή της στην οικονοµική ανάπτυξη, 

χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση (Pagano, 1993). Η θετική σχέση ανάµεσα στην οικονοµική 

ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της αύξησης της 

κεφαλαιακής παραγωγής και της επίτευξης οικονοµικής ισορροπίας σε ένα υγιές 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα (Blackburn et al, 2005). 

Η διαφορετική οικονοµική πολιτική που υιοθετείται σε κάθε χώρα και το χρηµατο-

οικονοµικό σύστηµα που τη χαρακτηρίζει καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη σχέση 

ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές.  

Η διατριβή αυτή προσπαθεί να επαληθεύσει το επιχείρηµα του Schumpeter (1911), 

δηλαδή ότι ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα χαρακτηρίζεται όχι µόνο από το εκάστοτε 

τραπεζικό σύστηµα αλλά και από τη χρηµατιστηριακή αγορά.  

Η απελευθέρωση των περιορισµών των χρηµατοοικονοµικών εισροών στη διεθνή 

χρηµαταγορά προκαλεί αύξηση της χρηµατιστηριακής ρευστότητας και επιταχύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη ενθαρρύνοντας την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Επιπλέον,  η διείσδυση ξένων τραπεζών στην εγχώρια αγορά προάγει την αποτελεσµα-

τικότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος συµβάλλοντας σε µεγάλο βαθµό στην 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας (Levine, 1991). Οι χώρες µε ανεπτυγµένο χρηµατο-

οικονοµικό σύστηµα τείνουν να επιταχύνουν το ρυθµό ανάπτυξής τους ραγδαία λόγω 

της χρηµατιστηριακής ρευστότητας και του τραπεζικού δανεισµού των επιχειρήσεων. 

Ο βαθµός παρέµβασης του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα και ο ρυθµός δανεισµού 

είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διαµόρφωση της σχέσης ανάµεσα στην οικονοµική 

ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη (Demetriades and Luintel, 2001). Η 

κρατική παρέµβαση στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα έχει θετική επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, ενώ αντίθετα η αποτυχία ενδυνάµωσης της χρηµατα-

γοράς αποτελεί αποτυχία της κρατικής παρέµβασης. 
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1.2. Αιτιολόγηση του θέµατος της διατριβής 

 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την τραπεζική και την 

οικονοµική ανάπτυξη έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών, αφού δεν 

είναι ξεκάθαρο αν η επίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς είναι µεγαλύτερη ή όχι από 

την επίδραση της τραπεζικής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη, ή αν υπάρχει σχέση 

συµπληρωµατικότητας ανάµεσά τους. Επιπλέον, εύλογο είναι το ερώτηµα που γεννάται 

όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση αυτή. 

Η διατριβή αυτή προσπαθεί σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία να εξετάσει τη σχέση 

αλληλεπίδρασης των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη, 

εστιάζοντας κυρίως την προσοχή στην επίδραση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς στις 15 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η χρηµατοπιστωτική αγορά διακρίνεται στη χρηµατιστηριακή αγορά και στην 

πιστωτική αγορά. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατι-

στηριακή αγορά, την πιστωτική αγορά και την οικονοµική ανάπτυξη λειτουργούν ως 

ενδιάµεσα κανάλια (µέσα) επίδρασης.  

Εποµένως, η διατριβή αυτή προσπαθεί να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεά-

ζουν τη σχέση αυτή και να απαντήσει στα ερωτήµατα που γεννώνται µέσα από τη 

θεωρητική και την εµπειρική ανασκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας που έχει 

αναπτυχθεί γύρω από το ζήτηµα αυτό.  

Εξάλλου, το θέµα µε το οποίο διαπραγµατεύεται η διατριβή αυτή είναι ένα επίκαιρο 

θέµα που χρήζει περαιτέρω µελέτης, λόγω των διφορούµενων κριτικών απόψεων που 

έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρητικές σχολές σκέψης, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα 

αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών, που χρησιµοποιούν διαφορετικές εµπειρικές 

µεθόδους ανάλυσης, από τα οποία όµως µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.  

Συνεπώς, η διατριβή αυτή  

� απαντά στα ερωτήµατα που έχουν προκύψει και χρήζουν εµπειρικής ανάλυσης, 

� προσπαθεί να γεφυρώσει τα θεωρητικά κενά και τις µεθοδολογικές επιφυλάξεις 

που απορρέουν από τις εµπειρικές µελέτες, 

� εξάγει κριτικά συµπεράσµατα για τις οικονοµίες των χωρών µελών της ΕΕ, 

� αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. 
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1.3. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα της διατριβής 

 

Σκοπός τη διατριβής αυτής είναι να διερευνήσει θεωρητικά και εµπειρικά τη σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη για τις 15 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

   Λαµβάνοντας υπόψη την πλούσια βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει αναπτυχθεί 

γύρω από το θέµα της διατριβής που έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα 

τελευταία χρόνια και τις διφορούµενες κριτικές απόψεις που έχουν διατυπώσει βασικές 

θεωρητικές οικονοµικές σχολές σκέψης ανακύπτουν ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα 

που µέσα από την εµπειρική ανάλυση πρέπει να απαντηθούν.  

 

• Υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την τραπεζική και την 

οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;   

• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση αυτή; 

• Πώς επηρεάζει η τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

• Πώς επηρεάζει η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

• Πώς επηρεάζει ο πληθωρισµός την τραπεζική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

• Πώς επηρεάζουν τα επιτόκια τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

• Ποια είναι η σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και τα επιτόκια στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

Στόχος της εµπειρικής ανάλυσης είναι να εξετάσει τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατι-

στηριακή, την τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη για τις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη βοήθεια ενός υποδείγµατος εξισώσεων που δηµιουργείται για 

το λόγο αυτό. Από τα αποτελέσµατα της εµπειρικής ανάλυσης εξάγονται και τα τελικά 

συµπεράσµατα της έρευνας αυτής. 
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1.4. Μεθοδολογία της διατριβής 

 

Η εµπειρική ανάλυση βασίζεται στην εκτίµηση ενός υποδείγµατος εξισώσεων που 

εξετάζεται για τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το υπόδειγµα που εκτιµάται είναι ένα σύστηµα 3 διαρθρωτικών γραµµικών εξισώσεων 

και προσαρµόζεται σε κάθε χώρα επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθµό χρονικών υστερή-

σεων, ικανοποιώντας τη σηµαντικότητα των συντελεστών των µεταβλητών που εξετά-

ζονται, συµβαδίζοντας όµως µε την οικονοµική θεωρία. 

Για τη σωστή εκτίµηση του υποδείγµατος εφαρµόζεται αρχικά η µέθοδος ανάλυσης 

των χρονικών σειρών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στους ελέγχους στασιµότητας και 

συνολοκλήρωσης των µεταβλητών του υποδείγµατος. 

Ύστερα, στόχος της εµπειρικής ανάλυσης είναι να εκτιµήσει το υπόδειγµα εξισώσεων 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (two stage least 

squares) σε καθεµία χώρα από τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά.  

Η µέθοδος των δύο σταδίων επιλέγεται γιατί το υπόδειγµα που εξετάζεται αποτελεί ένα 

πλήρες και δυναµικό σύστηµα ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα αποτελέσµατα των εκτιµή-

σεων που προκύπτουν, καθορίζουν τη σχέση αλληλεπίδρασης των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται στο υπόδειγµα. 

 Επιπλέον, η εµπειρική ανάλυση αποσκοπεί στη διενέργεια του ελέγχου προβλέψεων 

για τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, την τραπεζική ανάπτυξη και την 

οικονοµική ανάπτυξη, εφαρµόζοντας τη µέθοδο της προσοµοίωσης στο εκτιµηµένο 

υπόδειγµα εξισώσεων και για τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος για 

να εξαχθούν συγκριτικά συµπεράσµατα για τις οικονοµίες των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πράγµατι, από τα εµπειρικά αποτελέσµατα της έρευνας εξάγονται χρήσιµα κριτικά 

συµπεράσµατα τόσο για τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη όσο και για την τραπεζική 

ανάπτυξη των 15 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για το πώς επηρεά-

ζουν την οικονοµική ανάπτυξή τους, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση του πληθωρι-

σµού, των επιτοκίων και της παραγωγικότητας. 
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1.5. ∆ιάρθρωση της διατριβής 

 

Στο Κεφάλαιο 1ο
 παρουσιάζεται περιληπτικά η εισαγωγή στο θέµα της διατριβής 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον κυρίως στο σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήµατα που 

απορρέουν από τη θεωρητική ανάλυση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάλυση της 

µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της εµπειρικής έρευνας και την 

εξαγωγή των εµπειρικών αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από αυτή. Στόχος της 

έρευνας είναι να αποδείξει αν επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος που 

εκτιµάται. 

 

Στο Κεφάλαιο 2ο αναπτύσσεται σε βάθος η θεωρητική και εµπειρική ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας γύρω από το θέµα που απασχολεί τον ερευνητή στη διατριβή αυτή και 

διερευνώνται µε κριτικό τρόπο και µε τις µεθόδους της σύνθεσης και της επαγωγής οι 

βασικές απόψεις των θεωρητικών οικονοµικών σχολών σκέψης, λαµβάνοντας υπόψη τις 

πιο πρόσφατες εµπειρικές µελέτες που έχουν γίνει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 

 

Στο Κεφάλαιο 3ο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην εξειδίκευση του υποδείγµατος 

της έρευνας που πρόκειται να εκτιµηθεί και λαµβάνοντας υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο 

και τις συναρτησιακές σχέσεις των µεταβλητών, δηµιουργούνται οι βασικές υποθέσεις 

του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι µεταβλητές του υποδείγµατος της έρευνας και 

εξετάζονται οι έλεγχοι της στασιµότητας και της συνολοκλήρωσης των χρονικών σειρών 

σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στο Κεφάλαιο 4ο αναλύονται τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων του υποδείγµατος της 

έρευνας µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων για τις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εφαρµόζεται και η µέθοδος της προσοµοίωσης του υποδείγµα-

τος για τη διενέργεια του ελέγχου προβλέψεων και εξάγονται τα εµπειρικά συµπερά-

σµατα της έρευνας για κάθε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά. 

 

Στο Κεφάλαιο 5ο παρουσιάζονται ενδελεχώς τα τελικά συµπεράσµατα που απορρέουν 

από τη θεωρητική και την εµπειρική ανάλυση του θέµατος της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1. Εισαγωγή  

 

      Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής παρουσιάζεται η σχετική µε το θέµα θεωρητική και 

εµπειρική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πρώτο µέρος της βιβλιογραφικής ανασκό-

πησης παρατίθενται κριτικά οι θεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν ανα-

πτυχθεί όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική 

ανάπτυξη, από τις πιο γνωστές θεωρητικές σχολές σκέψης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

στη µελέτη της επίδρασης της χρηµατοπιστωτικής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Επίσης, αναλύονται συνοπτικά οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση 

αυτή, ενώ επιπλέον γίνεται µια ιστορική αναδροµή στις θεωρητικές µελέτες που έχουν 

γίνει τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο µέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ασχολεί-

ται µε τις σηµαντικότερες εµπειρικές µελέτες και τα υποδείγµατα που απορρέουν από 

αυτές. Τέλος, συνοψίζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, καταλήγοντας στα θεωρητικά και εµπειρικά κενά που έχουν 

δηµιουργηθεί από τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη. 

 

2.2. Βασικές έννοιες 

 

Η κατανόηση του ρόλου των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων και των µηχανισµών 

λειτουργίας τους αποτελεί πρωταρχικό µέληµα για έναν ερευνητή που προσπαθεί να 

διερευνήσει τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική αγορά και την οικονοµική 

ανάπτυξη.   

Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα (financial system) είναι πολύπλοκο τόσο στη 

διάρθρωση όσο και στη λειτουργία του. Ορίζεται ως ένα δίκτυο χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών (financial institutions) και αγορών (financial markets) που παρέχουν δάνεια 

και πιστώσεις µέσα από καθηµερινές συναλλαγές στη διεθνή αγορά. Υπάρχουν πολλοί 

διαφορετικοί τύποι χρηµατοοικονοµικών οργανισµών όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εται-
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ρίες και άλλοι θεσµικοί επενδυτές, που δραστηριοποιούνται στη χρηµατοοικονοµική 

αγορά. Πυρήνας όµως του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είναι το τραπεζικό σύστηµα 

(banking system) που απαρτίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, τις εµπορικές τράπεζες και 

τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισµούς (Προβόπουλος και Καπόπουλος, 2001, σελ. 85). 

Σύµφωνα µε τους Ευθύµογλου (1992, σελ 11-14) και Πετράκη (1999, σελ. 71-74) σε 

µια ανεπτυγµένη οικονοµία το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα επιτελεί τις εξής 

λειτουργίες:  

 

� αποτελεί τη βάση του συστήµατος πληρωµών (πληρωµές λογαριασµών µέσω 

τραπεζών, χρήση επιταγών για αγορά αγαθών), 

� πραγµατοποιεί τη συλλογή και την κατανοµή των αποταµιευτικών πόρων, 

� παρέχει διευκολύνσεις για την αύξηση της ρευστότητας διαµέσω των 

πιστώσεων, 

� συµβάλει στην αποτελεσµατική λειτουργία ενός οικονοµικού συστήµατος 

διαµέσω της παραγωγής πληροφοριών, της διαχείρισης και διανοµής του 

κινδύνου, 

� αποσκοπεί στη µεταφορά οικονοµικών πλεονασµάτων από τις πλεονασµατικές 

µονάδες (δηλαδή µονάδες που διαθέτουν µεγαλύτερο εισόδηµα από όσο 

επιθυµούν να καταναλώσουν, όπως  τα νοικοκυριά) στις ελλειµµατικές µονάδες 

(δηλαδή µονάδες που διαθέτουν µικρότερο εισόδηµα από όσο επιθυµούν να 

καταναλώσουν την τρέχουσα περίοδο ή να επενδύσουν, όπως οι επιχειρήσεις), 

� προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της ανάπτυξης των επενδύσεων. 

 

Η χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση (financial intermediation) αποτελεί τον 

κινητήριο µοχλό του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Η µεταφορά των κεφαλαίων 

µπορεί να γίνει είτε µε άµεση επικοινωνία και διαπραγµάτευση µεταξύ αποταµιευτών και 

δανειζοµένων (άµεση χρηµατοδότηση) είτε µε την παρέµβαση διαµεσολαβητών (έµµεση 

χρηµατοδότηση). Τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως οι τράπεζες, αποτελούν τον κύριο 

χρηµατοοικονοµικό οργανισµό σε κάθε οικονοµία. Ο παραδοσιακός ρόλος των τραπεζών 

είναι ο ρόλος του διαµεσολαβητή (intermediary) ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστωτές 

(Προβόπουλος, 1995). 
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Το τραπεζικό σύστηµα λειτουργεί ως µια δεξαµενή συλλογής αποταµιευτικών πόρων, 

µε αποτέλεσµα το κόστος των συναλλαγών για κάθε επιµέρους επενδυτή να είναι πολύ 

µικρότερο. Το φαινόµενο των οικονοµιών κλίµακας υφίσταται, επειδή το συνολικό 

κόστος διεκπεραίωσης µιας συναλλαγής στο τραπεζικό σύστηµα αυξάνει ολοένα και 

λιγότερο, καθώς ανέρχεται ο όγκος των συναλλαγών (Προβόπουλος, 1995, Κουσενίδης, 

Σταυρόπουλος και Χουρβουλιάδης, 2006). 

Η τράπεζα (bank) ορίζεται ως το κερδοσκοπικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, που η κύρια 

δραστηριότητά του είναι η συγκέντρωση του χρήµατος από τους καταθέτες και ο 

δανεισµός του χρήµατος έναντι τόκου. Τα έσοδά της προέρχονται:  

� από τη διαφορά ανάµεσα στον τόκο µε τον οποίο χρεώνει τους δανειολήπτες 

και τον τόκο που αποδίδει στους καταθέτες της, 

� από την είσπραξη προµήθειας για την παροχή διάφορων υπηρεσιών. 

Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο στο τραπεζικό σύστηµα και στην οικονοµία γενικότερα, 

διαδραµατίζει η Κεντρική Τράπεζα (Central Bank) σε κάθε χώρα, η οποία ασκεί τις εξής 

λειτουργίες: 

� παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στο δηµόσιο, 

� εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρου του τραπεζικού συστήµατος, 

� αποτελεί το κεντρικό όργανο για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο 

της εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής 

(Σταφυλίδης και Στραβελάκης, 2004). 

Το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί ένα ευαίσθητο τοµέα της οικονοµίας λόγω του ρόλου 

του, αφού µια πιθανή πιστωτική κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό και 

παγκόσµιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες διέπονται από αυστηρούς κανόνες 

λειτουργίας όσον αφορά το δανεισµό και τις καταθέσεις των πελατών τους µε την 

παροχή  δεσµευτικών εγγυήσεων. Μια τράπεζα δεν µπορεί απλώς να χρεοκοπήσει όπως 

µια οποιαδήποτε επιχείρηση, γιατί µπορεί να προκαλέσει γενικευµένο πανικό και να 

οδηγήσει την οικονοµία σε ύφεση. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς (Efficient Market Hypothesis) 

(Fama, 1970), η αποτελεσµατικότητα της κατανοµής των πόρων αναφέρεται στον τρόπο 

που κατανέµονται οι χρηµατοπιστωτικοί πόροι στους επενδυτές. Η αγορά πρέπει να 

κατευθύνει τους πόρους αυτούς, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη παραγωγικότητά τους.   
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Η αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων ή αποταµιεύσεων πραγµατοποιείται µε τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα (financial instruments), όπως τα οµόλογα ή τα δάνεια, που 

έχουν δηµιουργηθεί στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και διοχετεύονται σ’ αυτό διαµέσω 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Η ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών, όπως 

η πρωτογενής αγορά (primary market) και η δευτερογενής αγορά (secondary market), 

οδηγούν στη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (Αγγελόπουλος, 2005). 

Πρωτογενής είναι η αγορά στην οποία πραγµατοποιείται η δηµόσια εγγραφή για την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης µε έκδοση νέων µετοχών ή που 

πραγµατοποιείται η δηµοπράτηση µιας νέας έκδοσης τίτλων. Τα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα εµφανίζονται για πρώτη φορά στην πρωτογενή αγορά.  

∆ευτερογενής αγορά ορίζεται η αγορά στην οποία εισάγονται και διαπραγµατεύονται 

καθηµερινά νέες µετοχές, όπως στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Stock Exchange), όπου 

αγοράζονται και πωλούνται οι τίτλοι του δηµοσίου µετά την αρχική τους δηµοπράτηση.  

Στην πρωτογενή αγορά δραστηριοποιούνται κυρίως χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί 

που λειτουργούν ως ανάδοχοι ή ως βασικοί διαπραγµατευτές όπως τα πιστωτικά ιδρύ-

µατα (οι τράπεζες), ενώ στις δευτερογενείς αγορές δραστηριοποιούνται κυρίως ιδιώτες ή 

θεσµικοί επενδυτές (Αγγελόπουλος, 2005). 

Επιπλέον, στην πρωτογενή αγορά οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται για να αντλή-

σουν κεφάλαια εκδίδοντας αξιόγραφα τα οποία πωλούν στο επενδυτικό κοινό, ενώ η 

δευτερογενής αγορά δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να ρευστοποιούν τα αξιόγρα-

φα που έχουν αγοράσει. Συνεπώς, η δευτερογενής αγορά διευκολύνει τη χρηµατοδότηση 

των επιχειρήσεων, γιατί η δυνατότητα εύκολης ρευστοποίησης που παρέχει, καθιστά πιο 

ελκυστικά τα προσφερόµενα αξιόγραφα. 

Συνεπώς, η χρηµατοπιστωτική αγορά αποτελεί το κλειδί λειτουργίας του χρηµατο-

οικονοµικού συστήµατος, αφού διαµέσω αυτής διακινούνται και διοχετεύονται στους 

τελικούς χρήστες τα πλεονάζοντα κεφάλαια της οικονοµίας (Πετράκης, 1999, σελ. 79). 

Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από δύο βασικά µοντέλα που έχουν 

αναδυθεί µέσα από την οργάνωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το πρώτο 

µοντέλο βασίζεται στις αγορές κεφαλαίων (capital-market based model), ενώ το δεύτερο 

µοντέλο στηρίζεται στον κύριο ρόλο που διαδραµατίζουν οι τράπεζες και οι άλλοι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (bank-based intermediation model). Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς 
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και η Αγγλία θεωρείται ότι έχουν χρηµατοοικονοµικά συστήµατα που στηρίζονται στις 

αγορές κεφαλαίων, ενώ οι ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ η Γερµανία) και η Ιαπωνία 

στην τραπεζική διαµεσολάβηση (Αλεξάκης και Πετράκης, 1990). 

Η βασική διαφορά των δύο µοντέλων είναι ότι το µοντέλο της τραπεζικής διαµεσο-

λάβησης συµβάλει στην ανάπτυξη των οικονοµιών κλίµακας και στην επίλυση προβλη-

µάτων που απορρέουν από ασύµµετρη πληροφόρηση, ενώ το µοντέλο της αγοράς 

κεφαλαίων προβλέπει τα µέσα για µια πιο αποτελεσµατική διαφοροποίηση κινδύνου 

διασφαλίζοντας υψηλότερο βαθµό ρευστότητας στους επενδυτές. Με τον όρο ασύµµετρη 

πληροφόρηση ορίζεται η πληροφόρηση που είναι διαθέσιµη σ’ ένα µόνο ορισµένο τµήµα 

µετόχων µιας επιχείρησης (Πετράκης, 1999, σελ. 148-151). 

Τα χρηµατιστήρια είναι αγορές στις οποίες εξειδικευµένοι διαµεσολαβητές αγοράζουν 

και πωλούν χρεόγραφα σ’ ένα συγκεκριµένο και κοινό ρυθµιστικό περιβάλλον κάτω από 

ένα κοινό σύνολο κανονισµών διαµέσω ενός κλειστού λειτουργικού συστήµατος που 

υπάρχει για τη διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών (Θωµαδάκης και Ξανθάκης, 1990). 

 Μια ανεπτυγµένη χρηµατιστηριακή αγορά (stock market), χαρακτηρίζεται από 

αυξηµένη συναλλακτική δραστηριότητα και από µεγάλη ρευστότητα, ενώ διακρίνεται 

για το βάθος και το πλάτος της. Η έννοια «βάθος» αναφέρεται στο µέγεθος των εντολών 

αγορών και πωλήσεων γύρω από την τιµή της τελευταίας συναλλαγής, ενώ η έννοια 

«πλάτος» αναφέρεται στη συµµετοχή ενός ικανού αριθµού επενδυτών µε διαφορετικούς 

επενδυτικούς ορίζοντες (Συριόπουλος, 1999, σελ 81). 

Οι Σταυρόπουλος, Βαζακίδης και Τσόπογλου (2004) αναλύουν πληρέστερα τις µεθό-

δους αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης στα πλαίσια εφαρµογών 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, επισηµαίνοντας ότι στόχος της επιχείρησης 

είναι η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισµού της µε σκοπό την αποτίµηση και την 

απογραφή της περιουσίας της. Η αποτίµηση της περιουσίας της αποτελεί βασική προϋπό-

θεση για την εισαγωγή της στη χρηµατιστηριακή αγορά διαµέσω των µετοχών, των 

οµολόγων ή των χρεογράφων που έχει στην κατοχή της. Οι µετοχές και τα χρεόγραφα 

αποτιµώνται στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τρέχουσας τιµής και της τιµής 

κτήσης τους. 

Όµως, ποιοι είναι οι µηχανισµοί (τα κανάλια) επίδρασης της χρηµατοπιστωτικής 

αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη; Το εύλογο αυτό ερώτηµα προσπαθεί να απαντήσει 
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η διατριβή αυτή, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στα κανάλια επίδρασης της νοµισµατικής 

πολιτικής, όπως το επιτόκιο και ο πληθωρισµός, ενώ η επίδραση της παραγωγικότητας 

θεωρείται φυσικό επακόλουθο της αύξησης του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους παράγοντες που προκαλούν την αύξηση 

του πληθωρισµού. Οι υψηλότεροι µισθοί και υψηλότερες εισοδηµατικές διαφορές σηµαί-

νουν υψηλότερο κόστος παραγωγής που οδηγεί σε άνοδο των τιµών των προϊόντων 

(∆ριτσάκης και Αδαµόπουλος, 2002, Dritsakis and Adamopoulos, 2004). 

Εκτός από την επίδραση της χρηµατιστηριακής και της πιστωτικής αγοράς στην 

οικονοµική ανάπτυξη υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονο-

µική ανάπτυξη όπως οι εξαγωγές, οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι εισαγωγές, 

λαµβάνοντας υπόψη τη λογιστική ταυτότητα του εθνικού εισοδήµατος. 

Η θεωρητική υπόθεση για τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την οικονοµική 

ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε από τον Ricardo (1817). Σύµφωνα µ’ αυτήν το εµπόριο 

δίνει τη δυνατότητα σε µια χώρα να διακρίνεται από την παραγωγή προϊόντων στα οποία 

παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο 

εθνικού πλούτου. Σύµφωνα µε την υπόθεση της κατευθυνόµενης από τις εξαγωγές 

ανάπτυξης (export-led growth), οι εξαγωγές αποτελούν το βασικό παράγοντα διαµέσω 

του οποίου η διαδικασία απελευθέρωσης του εµπορίου επηρεάζει το επίπεδο παραγωγής 

και ιδιαίτερα το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης (rate of economic growth).   

Η οικονοµική θεωρία δείχνει ότι η επέκταση των εξαγωγών, προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη διαµέσου δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο βελτιώνοντας την αποδοτικότητα 

στην κατανοµή των παραγωγικών πόρων και στο δεύτερο στάδιο αυξάνοντας την 

ποσότητά τους διαµέσου της συσσώρευσης του κεφαλαίου. Η επέκταση των εξαγωγών 

αυξάνει την παραγωγικότητα προσφέροντας µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακας (Ηelpman 

and Krugman, 1985). Επίσης, οι εξαγωγές χαλαρώνουν τους περιορισµούς του ξένου 

συναλλάγµατος και κατά συνέπεια παρέχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές 

(Εsfahani, 1991).  

O Edwards (1992) για να ελέγξει εµπειρικά αν οι εξαγωγές προάγουν την οικονοµική 

ανάπτυξη, χρησιµοποίησε την ανάλυση της παλινδρόµησης και έδειξε ότι υπάρχει µια 

θετική σχέση ανάµεσα στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στην οικονοµική ανάπτυξη. 
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Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης δίνει έµφαση στο ρόλο των εξαγωγών πάνω στην 

οικονοµική ανάπτυξη, επισηµαίνοντας ότι οι εξαγωγές αυξάνουν τη µακροχρόνια 

ανάπτυξη διαµέσω της ανάπτυξης των καινοτοµιών στον τοµέα της έρευνας και της 

τεχνολογίας (Lucas, 1988, Grossman and Helpman, 1992). 

Ο Tyler (1981) εξέτασε ένα δείγµα 55 αναπτυσσόµενων χωρών και κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι οι εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις είναι οι πιο σηµαντικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Θεωρητικά, οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα 

αυξάνοντας το απόθεµα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονοµία (Plossner, 1992) και 

έµµεσα προάγοντας την τεχνολογία (Levine and Renelt, 1992).  

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες έδωσαν έµφαση στο διαφοροποιηµένο ρόλο των 

ιδιωτικών και των δηµόσιων επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Οι δηµόσιες 

επενδύσεις συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη προσφέροντας δηµόσια αγαθά που 

είναι απαραίτητα στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές είναι  συµπληρωµατικές 

προς την ιδιωτική επένδυση και τείνουν να έχουν θετική επίδραση στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Οι Κhan and Kumar (1997) έδειξαν ότι οι επιδράσεις των ιδιωτικών και των 

δηµόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη διαφέρουν σηµαντικά µε την ιδιωτική επένδυση 

να είναι πιο παραγωγική από τη δηµόσια επένδυση.  

Ο Wagner (1883) είναι ο πρώτος που παρατήρησε τη διαχρονική τάση αύξησης των 

δηµοσίων δαπανών, την οποία συνδύασε µε τους θετικούς ρυθµούς της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Καθώς αναπτύσσεται µια οικονοµία, οι δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος αυξάνουν σε βάρος των δαπανών του ιδιωτικού τοµέα.  

Οι ∆ριτσάκη και Αδαµόπουλος (2002) και οι Dritsaki and Adamopoulos (2005) 

εξετάζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονοµική 

ανάπτυξη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουν ότι ο πληθωρισµός και τα επιτόκια 

έχουν αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη, ενώ η συναλλαγµατική ισοτιµία 

και η προσφορά χρήµατος έχουν θετική επίδραση.  

Στόχος της διατριβής είναι να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της µόνο στην επίδρα-

ση της χρηµατιστηριακής και της πιστωτικής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη, 

λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση της παραγωγικότητας, των επιτοκίων και του  

πληθωρισµού. 
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2.3. Ανασκόπηση Θεωρητικής Βιβλιογραφίας 

2.3.1. Χρηµατοοικονοµική Ανάπτυξη και Οικονοµική Ανάπτυξη  

 

Η θεωρητική ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονο-

µική ανάπτυξη ξεκινά από τη µελέτη του Schumpeter (1911) που εστίασε το ενδιαφέρον 

του στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαµεσολαβητές και 

υποστήριξε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί η 

προώθηση καινοτοµιών (Ghali, 1999). Σύµφωνα µε τον Schumpeter (1912) «ένα καλά 

λειτουργικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα θα προκαλέσει τεχνολογική καινοτοµία αναγνω-

ρίζοντας, επιλέγοντας, χρηµατοδοτώντας εκείνους τους επιχειρηµατίες, που αναµένεται να 

υλοποιήσουν επιτυχηµένα τις παραγωγικές τους επενδύσεις». 

Ο Robinson (1952) ισχυρίζεται ότι «όταν η επιχείρηση ηγείται η χρηµατοοικονοµία 

ακολουθεί». Η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη ακολουθεί την οικονοµική ανάπτυξη ως 

αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (Friedman and 

Schwartz, 1963). 

Είναι γεγονός όµως ότι στη θεωρητική και στην εµπειρική βιβλιογραφία έχουν 

αναπτυχθεί διφορούµενες απόψεις σχετικά µε τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη. Οι θεωρητικές µελέτες και 

τα συµπεράσµατα που απορρέουν από αυτές βασίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο 

ορισµένων σχολών σκέψης που αναδύθηκαν από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα 

στην οικονοµική επιστήµη.  

Οι θεωρητικές σχολές σκέψης µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: (i) τους 

στρουκτουραλιστές, (ii) τους ρεπρεσσιονιστές και (iii) τους οπαδούς της θεωρίας 

ενδογενούς ανάπτυξης. 

Οι πρώτοι ισχυρίζονται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη διαµέσω της αύξησης της αποταµίευσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσια-

κών στοιχείων και της ανάπτυξης του κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τους στρουκτουραλιστές  

οι ποιοτικές µακροοικονοµικές µεταβλητές, όπως η χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση, 

επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη (Goldsmith, 1969, Gurley and Shaw, 1955, 

Patrick, 1966, Thornton, 1996, Demetriades and Luintel, 1996a, και Berthelemy and 

Varoudakis, 1998). 
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Ο Patrick (1966) υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο πιθανές αιτιακές σχέσεις ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Η πρώτη θεωρία που καλείται ως 

υπόθεση ζήτησης (demand following), ορίζει ότι η ζήτηση για χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες εξαρτάται από την ανάπτυξη της πραγµατικής παραγωγής, την εµπορευµατο-

ποίηση και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα και άλλων υποκατάστατων 

προϊόντων.  

Η δεύτερη µορφή αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη καλείται ως υπόθεση προσφοράς (supply leading) και έχει δύο 

λειτουργίες: α) να µεταφέρει πόρους από τους παραδοσιακούς χαµηλής ανάπτυξης τοµείς 

σε σύγχρονους υψηλής ανάπτυξης τοµείς και β) να ενθαρρύνει και να προάγει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στους σύγχρονους αυτούς τοµείς. Η διαθεσιµότητα των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ενθαρρύνει τη ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές από τους 

επιχειρηµατίες σε σύγχρονους αναπτυξιακούς τοµείς.  

Συνεπώς, η υπόθεση της ζήτησης ορίζει ότι οι χρηµατοοικονοµικές αγορές 

αναπτύσσονται µε βάση την αύξηση της ζήτησης των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

και επιπλέον προσδιορίζει τη µονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικο-

νοµική και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από την οικονοµική προς τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, ενώ η υπόθεση της προσφοράς προσδιορίζει την αντίθετη 

αιτιακή σχέση από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι ρεπρεσσιονιστές, ανάµεσά τους οι McKinnon (1973) και Shaw (1973), διατείνο-

νταν ότι η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση µε τη µορφή µιας κατάλληλης τιµής από-

δοσης στα πραγµατικά χρηµατικά διαθέσιµα αποτελεί µέσο για την προαγωγή της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Το απαραίτητο δόγµα της υπόθεσης αυτής είναι ότι ένα χαµηλό 

ή αρνητικό πραγµατικό επιτόκιο θα αποθαρρύνει την αποταµίευση, θα µειώσει τη 

διαθεσιµότητα των δανειζόµενων κεφαλαίων για επένδυση που µε τη σειρά τους θα 

µειώσουν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Στο υπόδειγµα των Mackinnon- Shaw 

αποδεικνύεται ότι µια πιο µεγάλη απελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

προκαλεί αύξηση στην αποταµίευση και στην επένδυση και κατά συνέπεια προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη.  

H σχολή των McKinnon-Shaw εξέτασε τις επιδράσεις της κρατικής παρέµβασης στην 

ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τους McKinnon (1973) και 
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Shaw (1973), οι κρατικοί περιορισµοί στο τραπεζικό σύστηµα, όπως τα άµεσα πιστωτικά 

προγράµµατα και οι υψηλές τιµές των επιτοκίων, έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 

ανάπτυξη του χρηµατιστηριακού τοµέα και συνεπώς µειώνουν την οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι McKinnon (1973) και Shaw (1973) διατείνονταν ότι η χρηµατοοικονοµική 

εµβάθυνση συνεπάγεται όχι µόνο υψηλότερη παραγωγικότητα του κεφαλαίου αλλά 

επίσης υψηλότερο όγκο επενδύσεων. Οι πολιτικές που οδηγούν σε χαµηλότερες αποτα-

µιεύσεις προκαλούν µείωση των επενδύσεων και κατ’ επέκταση του ρυθµού οικονοµικής 

ανάπτυξης. Τα υψηλότερα επιτόκια που απορρέουν από τη χρηµατοοικονοµική απελευ-

θέρωση ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά να αυξήσουν τις αποταµιεύσεις. 

Σύµφωνα µε τους ρεπρεσσιονιστές οι πραγµατικοί δείκτες τιµών των οικονοµικών 

µεταβλητών προσδιορίζουν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Για παράδειγµα η πραγµα-

τική τιµή των επιτοκίων και η συναλλαγµατική τιµή καθορίζει την οικονοµική ανάπτυξη 

µιας χώρας. Η αναθεώρηση της υπόθεσης των McKinnon-Shaw έγινε στις έρευνες των 

Galbis (1977), Matthieson (1980), Fry (1988), και των Roubini-Salla-i-Martin (1992).  

Η οµοιότητα που παρουσιάζουν οι δύο σχολές σκέψης σε πρόσφατες εµπειρικές 

µελέτες που συνδέουν τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µε ένα σταθερό ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης, έγκειται στα κανάλια που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της εκµετάλλευσης των επενδυτικών πόρων. Η αποτελεσµατική κατανοµή των 

πόρων προάγει την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια ενός ανεπτυγµένου και απελευθε-

ρωµένου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης κατέληξε σε όµοια συµπεράσµατα µε τη 

θεωρητική σχολή των McKinnon-Shaw όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα 

στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

ενδογενούς ανάπτυξης η χρηµατιστηριακή διαµεσολάβηση έχει θετική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη (Greenwood and Jovanovic, 1990, Shan, Morris and Sun, 2001), 

ενώ η κρατική παρέµβαση στο χρηµατιστηριακό σύστηµα έχει αρνητική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη (King and Levine, 1993b).  

Η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης υποστηρίζει ότι ένας υψηλότερος ρυθµός 

αποταµιεύσεων οδηγεί σε µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη. Επιπλέον, επαληθεύει τη 

θετική επίδραση της χρηµατοοικονοµικής στην οικονοµική ανάπτυξη, όπως διαφαίνεται 

από τις εκτιµήσεις διάφορων µοντέλων που απορρέουν µέσα από τη θεωρία αυτή.  
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Επίσης, προβλέπει ότι η ανάπτυξη του εµπορίου ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 

χώρες οδηγεί σε αύξηση του µεγέθους της αγοράς, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα για 

επένδυση και τις θετικές εξωτερικότητες για τις επιχειρήσεις (Rivera-Batiz and Romer, 

1991). 

Όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την 

οικονοµική ανάπτυξη στις πρόσφατες µελέτες το έντονο ενδιαφέρον απορρέει κυρίως 

από τη βαθιά γνώση και τις τεχνικές των υποδειγµάτων ενδογενούς ανάπτυξης που 

εκτιµώνται και αποδεικνύουν ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σχετίζεται µε τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, την τεχνολογία και την κατανοµή του εισοδήµατος, το 

πολιτικό σύστηµα και τη νοµοθεσία. 

Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα ακολουθούν την ενδογενή θεωρία ανάπτυξης. Ο 

Pagano (1993) προτείνει τρεις τρόπους µε τους οποίους η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη 

επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη εξετάζοντας ένα υπόδειγµα ενδογενούς θεωρίας 

ανάπτυξης. Πρώτον, µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των επενδύσεων, δεύτερον 

ένας αποδοτικός χρηµατοοικονοµικός τοµέας µειώνει το κόστος συναλλαγών και έτσι 

αυξάνει το µερίδιο των αποταµιεύσεων που συνδέεται µε τις παραγωγικές επενδύσεις και 

τρίτον, η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα µπορεί είτε να προάγει είτε να 

µειώσει τις αποταµιεύσεις.  

Πολλά υποδείγµατα δίνουν έµφαση στην καλύτερη λειτουργία των χρηµατοοικο-

νοµικών αγορών και στο ρόλο της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης που ενθαρρύνει 

την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και κατά συνέπεια στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Greenwood and Jovanovic (1990), Levine (1991), Bencivenga and Smith (1991), 

και ο Saint-Paul (1992) ήταν ανάµεσα στους πρώτους που χρησιµοποίησαν υποδείγµατα  

της ενδογενούς θεωρίας ανάπτυξης, για να εξετάσουν το ρόλο της χρηµατοοικονοµικής 

διαµεσολάβησης στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι χρηµατοοικονοµικές αγορές επιτρέπουν 

στους ιδιώτες επενδυτές να διατηρήσουν το διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο για να 

επιλέξουν την πιο παραγωγική τεχνολογία και να αντιµετωπίσουν πιθανές διαταραχές 

στη ζήτηση των προϊόντων. Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αυξάνεται µειώνοντας 

την πρόωρη ρευστοποίηση του επιχειρησιακού κεφαλαίου τους. Κατά τη διάρκεια των 

κρίσεων ρευστότητας οι επενδυτές µπορούν να πουλήσουν τα µερίδιά τους σε άλλο 

διαµεσολαβητή στην αγορά. 
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Ο Saint-Paul (1992) αναπτύσσει ένα υπόδειγµα όπου οι χρηµατοοικονοµικές αγορές 

επηρεάζουν την τεχνολογική πρόοδο. Στην έρευνα αυτή εκτιµάται η θετική επίδραση της 

τεχνολογίας στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη που είναι σε µεγάλο 

βαθµό ευέλικτη και επιτρέπει τη διαφοροποίηση των προϊόντων µε χαµηλή παραγωγι-

κότητα.  

Οι King and Levine (1993b) εξετάζουν ένα ενδογενές υπόδειγµα οικονοµικής 

ανάπτυξης, σύµφωνα µε το οποίο οι διαµεσολαβητές αποκτούν πληροφορίες για την 

ποιότητα των καταναλωτικών προϊόντων που δεν είναι άµεσα διαθέσιµα στους ιδιώτες 

επενδυτές και στις δηµόσιες αγορές. Το πλεονέκτηµα της πληροφόρησης καθιστά τους 

διαµεσολαβητές ικανούς να επενδύουν σε προϊόντα καινοτοµίας προάγοντας µε τον 

τρόπο αυτό την οικονοµική ανάπτυξη (De La Fuente and Marin, 1996).  

Η Levine (1997) διατείνεται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω δύο καναλιών, της κεφαλαιακής συσσώρευσης και της 

τεχνολογικής καινοτοµίας, ενώ οι King and Levine (1993b) διατείνονται ότι το κανάλι 

µεταβίβασης από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη είναι η καινο-

τοµία που αποτελεί κινητήριο µοχλό της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι χρηµατοοικονο-

µικές αγορές αξιολογούν τα πιο αποδοτικά καινοτοµικά προϊόντα και συµβάλουν στην 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. 

 

2.3.2. Χρηµατιστηριακή Αγορά και Οικονοµική Ανάπτυξη 

 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική 

ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Το ζήτηµα που τίθεται είναι 

αν η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προηγείται ή ακολουθεί της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Μια γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη έχει θετική 

επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη.  

       Η θεωρητική άποψη ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής 

ανάπτυξης ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

υποστηρίχθηκε αρχικά από τον Robinson (1952) και αργότερα από τους Friedman και 

Schwartz (1963), σχετικά µε τη ζήτηση του χρήµατος.  
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Μια καλά οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές 

να διαφοροποιούνται από το µη-συστηµατικό κίνδυνο, µπορεί να αυξήσει την οριακή 

παραγωγικότητα του κεφαλαίου (Pagano, 1993). Η Levine (1991) επίσης διατείνεται ότι 

µια ανεπτυγµένη χρηµατιστηριακή αγορά επιτρέπει στους αντιπροσώπους να αποφεύ-

γουν τον κίνδυνο ρευστότητας.  

Σύµφωνα όµως µε µια άλλη σηµαντική θεωρητική προσέγγιση, η ανάπτυξη του 

χρηµατιστηρίου ίσως να επηρεάζει την οικονοµική µεγέθυνση διαµέσω της διαφορο-

ποίησης του κινδύνου αγοράς. Ο Obstfeld (1994) υποστηρίζει ότι ο διεθνής κίνδυνος 

κατανεµηµένος µέσω των διεθνώς ολοκληρωµένων χρηµατιστηρίων βελτιώνει την 

κατανοµή των πόρων και επιταχύνει τη διαδικασία της οικονοµικής µεγέθυνσης.  

Πιο πρόσφατα το ενδιαφέρον εστιάζεται στους χρηµατιστηριακούς δείκτες και στην 

επίδραση των χρηµατιστηρίων στην οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη 

υπήρξε αντικείµενο έντονων θεωρητικών και εµπειρικών µελετών (Demirguc-Kunt and 

Levine, 1996, Levine and Zervos, 1998). 

Οι Levine and Zervos (1996, 1998) εξέτασαν τον ιδιαίτερο ρόλο των χρηµατιστη-

ρίων, δεδοµένο ότι οι τράπεζες παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες από τα χρηµατιστήρια, 

και έδειξαν ότι έχουν θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Τα χρηµατιστήρια και 

οι τράπεζες είναι υποκατάστατες πηγές χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, αφού όταν 

µια επιχείρηση εκδίδει µια νέα µετοχή οι ανάγκες δανεισµού από το τραπεζικό σύστηµα 

µειώνονται.  

Το συνολικό επίπεδο αυξηµένης χρηµατιστηριακής κεφαλαιοποίησης µπορεί να 

συνοδευτεί από µια αύξηση του όγκου των τραπεζικών συναλλαγών, αν όχι µια αύξηση 

σε ένα νέο δανεισµό καθώς οι διαµεσολαβητές παρέχουν συµπληρωµατικές υπηρεσίες σε 

εκδότες νέων µετοχών, όπως η άδεια εισόδου στο χρηµατιστήριο. Έτσι, είναι πιθανό ότι 

το συνολικό επίπεδο ανάπτυξης της χρηµατιστηριακής αγοράς να συµβαδίζει µε την 

ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος.  

     Τα χρηµατιστήρια συµβάλουν στην κινητοποίηση των εγχώριων αποταµιεύσεων 

αυξάνοντας το σύνολο των διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων των αποταµιευ-

τών µε τα οποία διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους. Με τον τρόπο αυτό παρέχουν µια 

σηµαντική πηγή κεφαλαιακής επένδυσης µε σχετικά χαµηλό κόστος Οι Rousseau and 

Wachtel (2000) και οι Beck et al (2003) διαπιστώνουν ότι η χρηµατιστηριακή
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ρευστότητα και η τραπεζική ανάπτυξη προβλέπουν από κοινού το µελλοντικό ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης.  

Η χρηµατιστηριακή ρευστότητα, όπως εκτιµάται από την αξία διαπραγµάτευσης των 

µετοχών σε σχέση µε το µέγεθος της αγοράς και την αξία διαπραγµάτευσης σχετικά µε 

το µέγεθος της οικονοµίας, σχετίζεται θετικά µε το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, την 

κεφαλαιακή συσσώρευση και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Οι µεγάλες χρηµατι-

στηριακές αγορές είναι ρευστές και λιγότερο µεταβλητές και πιο ολοκληρωµένες διεθνώς 

από τις µικρότερες αγορές. Χώρες µε ισχυρή νοµοθεσία και διεθνώς αποδεκτά λογιστικά 

πρότυπα και απεριόριστες διεθνείς κεφαλαιακές εισροές, τείνουν να έχουν πιο ρευστά 

χρηµατιστήρια.  

Οι Bencivenga, Smith and Starr (1996) και η Levime (1991) υποστηρίζουν ότι η 

χρηµατιστηριακή ρευστότητα ή η ικανότητα να διαπραγµατεύεται ή να εµπορεύεται 

κάποιος τις µετοχές εύκολα, είναι πολύ σηµαντική για την οικονοµική µεγέθυνση. Οι 

Bencivenga and Smith (1991) παρουσιάζουν ένα υπόδειγµα στο οποίο οι ιδιώτες 

αντιµετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά µε τις ανάγκες της µελλοντικής ρευστότητας. 

Μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν σ’ ένα ρευστό αλλά µε χαµηλή παραγωγικότητα 

προϊόν ή σ’ ένα µη ρευστό ριψοκίνδυνο και µε µεγαλύτερη παραγωγικότητα προϊόν.  

Η Levine (1991) εξετάζει ένα υπόδειγµα όπου πολλές ρευστές χρηµατιστηριακές 

αγορές µειώνουν τα αντικίνητρα να επενδύουν σε µακροχρόνια προϊόντα, επειδή οι 

επενδυτές µπορούν εύκολα να επενδύσουν τα µερίδιά τους αν χρειαστούν τις αποτα-

µιεύσεις τους πριν τα προϊόντα παραχθούν. Η αυξηµένη ρευστότητα συνεπώς επιτρέπει 

να γίνουν επενδύσεις σε µακροχρόνια και υψηλής απόδοσης προϊόντα. 

Παροµοίως, οι Devereux and Smith (1994) δείχνουν ότι µεγαλύτερη διεθνής κατά-

νοµή κινδύνου διαµέσω διεθνώς ολοκληρωµένων χρηµατιστηρίων ενθαρρύνουν µια 

µετατόπιση του χαρτοφυλακίου από ασφαλείς χαµηλής απόδοσης επενδύσεις σε 

ριψοκίνδυνες υψηλής απόδοσης επενδύσεις, επιταχύνοντας συνεπώς τη µακροχρόνια 

ανάπτυξη. Αυτά τα υποδείγµατα ρευστότητας και κινδύνου επίσης υπονοούν ότι µεγα-

λύτερη ρευστότητα και µεγαλύτερη διεθνής ολοκλήρωση της κεφαλαιαγοράς αναµφίβο-

λα επηρεάζουν το ρυθµό αποταµίευσης. 
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Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αµφιβολίες όσον αφορά την επίδραση των 

χρηµατιστηρίων στη µακροχρόνια ανάπτυξη. Για παράδειγµα, ο ρόλος των χρηµατι-

στηρίων στη βελτίωση της ασύµµετρης πληροφόρησης έχει αµφισβητηθεί έντονα από 

τον (Stiglitz, 1985).  

Οι Demirguc-Kunt and Levine (1996) επισηµαίνουν ότι η αυξηµένη χρηµατιστη-

ριακή ρευστότητα ίσως αποτρέπει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω δύο καναλιών. 

Πρώτον, ίσως µειώνει τις αποταµιεύσεις διαµέσω του εισοδήµατος. ∆εύτερον, µειώνο-

ντας την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τις επενδύσεις, µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή 

ρευστότητα ίσως να περιορίζει τις αποταµιεύσεις.  

 

2.3.3. Πιστωτική Αγορά και Οικονοµική Ανάπτυξη 

         

    Η βιβλιογραφία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην επίδραση της πιστωτικής αγοράς 

αγνοώντας τη δυναµική επίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς όσον αφορά την 

αποτελεσµατική κατανοµή των κεφαλαίων σε µια ελεύθερη αγορά. Σύµφωνα µε τον 

Keynes (1936) υποστηρίζεται ότι σ’ ένα λιγότερο ανεπτυγµένο χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα η ανάπτυξη της πιστωτικής αγοράς  υποτίθεται ότι είναι απεριόριστη λόγω της 

µεγάλης αύξησης της προσφοράς χρήµατος είτε εξαιτίας της παρουσίας αβάσιµων 

ισορροπιών στο τραπεζικό σύστηµα είτε εξαιτίας της πιθανότητας δανεισµού από τη 

χρηµαταγορά ή την Κεντρική Τράπεζα. 

      Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την άποψη αυτή η διαθεσιµότητα του χρήµατος στο 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα µεταφράζεται σε πιστωτική ανάπτυξη που καταλήγει σε 

οικονοµική ανάπτυξη. Όµως, ενδογενείς περιορισµοί στην πιστωτική αγορά, όπως η 

ατελής πληροφόρηση, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα σηµαντικό εµπόδιο για την 

αποτελεσµατική κατανοµή πιστώσεων ακόµα και όταν θεωρείται ότι οι τράπεζες είναι 

απελευθερωµένες από τις υψηλές τιµές των επιτοκίων. 

 Οι Stiglitz and Weiss (1981) µελέτησαν τη σηµασία των τραπεζών στην αποτελεσµα-

τική κατανοµή πιστώσεων, ιδιαίτερα σε νέες καινοτοµικές επενδύσεις. Μια υψηλή 

χρηµατική αµοιβή µπορεί να ενθαρρύνει µόνο τους ριψοκίνδυνους πελάτες, αφού όσο 

πιο υψηλός είναι ο κίνδυνος τόσο πιο υψηλή είναι η αναµενόµενη απόδοση από τις επεν- 
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δύσεις. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να αποθαρρύνει τους επενδυτές ώστε να κάνουν 

λιγότερο ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Σε περιόδους επιβολής υψηλών επιτοκίων, οι επενδυ-

τές ευνοούνται από επενδύσεις µε υψηλά κίνητρα. Ο περιορισµός των κινήτρων ανάπτυ-

ξης καινοτοµίας θα έχει αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη µακροχρόνια.  

Οι King and Levine (1993a) εκτιµώντας διαφορετικά µέτρα τραπεζικής ανάπτυξης 

για διάφορες χώρες, ανακαλύπτουν ότι η ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα µπορεί να 

προάγει την οικονοµική ανάπτυξη µακροχρόνια. Τα κέρδη των τραπεζών µειώνονται 

λόγω της αύξησης του επιτοκίου δανεισµού (Stiglitz and Weiss, 1981).  

Οι Jayratne and Strahan (1996) δείχνουν ότι η ποσότητα του τραπεζικού δανεισµού 

αυξάνεται σηµαντικά οδηγώντας σε υψηλότερο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Οι 

ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι στις µεταβατικές χώρες οι πιο πολλές επενδύσεις 

οφείλονται στην αύξηση των ταµειακών ροών και στο γεγονός ότι οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις έχουν υποκατασταθεί από την εγχώρια χρηµατοδότηση. 

Οι κρατικοί περιορισµοί στα τραπεζικά συστήµατα, διαµέσω της επιβολής ορίων στα 

επιτόκια καταθέσεων αλλά και ρευστών διαθεσίµων, µειώνουν την αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου. Η κρατική ιδιοκτησία των τραπεζών είναι µια µορφή κρατικής παρέµβασης 

στα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα που ίσως να έχει αρνητική επίδραση στη χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη. Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών µπορεί να αυξήσει την 

κατανοµή των πιστώσεων και κατά συνέπεια την ποιότητα και την ποσότητα των 

επενδύσεων.  

Οι Bagehot (1873) και Schumpeter (1911) έδωσαν έµφαση στην κρισιµότητα της 

επίδρασης του τραπεζικού συστήµατος στην οικονοµική ανάπτυξη και επισηµαίνουν τις 

θετικές συνέπειες όταν οι τράπεζες ενεργούν αποτελεσµατικά ενθαρρύνοντας την 

καινοτοµία και την οικονοµική ανάπτυξη αναγνωρίζοντας και χρηµατοδοτώντας παρα-

γωγικές επενδύσεις. Σε αντίθεση, ο Lucas (1988) υποστηρίζει ότι οι τράπεζες επηρεά-

ζουν παθητικά την οικονοµική ανάπτυξη.  
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2.3.4. Χρηµατοπιστωτική Αγορά και Οικονοµική Ανάπτυξη 

 

Σε µια σύγχρονη οικονοµία οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια αποτελούν ένα µεγάλο 

τµήµα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Αν και έχουν διαφορετικούς ρόλους στη 

διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης, η µοναδικότητά τους είναι δύσκολο να εστιαστεί 

στα πλαίσια της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη της αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων όταν το κράτος 

επιτρέπει την απελευθέρωση της αγοράς.  

Ενώ οι τράπεζες χρηµατοδοτούν µόνο τους αξιόπιστους πελάτες, τα χρηµατιστήρια 

µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τα πιο παραγωγικά και καινοτοµικά επενδυτικά προϊόντα. 

Όσον αφορά τη συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου τα χρηµατιστήρια και οι τράπεζες 

παρέχουν πόρους εξωτερικής χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις. Για τον σκοπό της 

κατανοµής πόρων παράγουν πληροφορίες και διαφέρουν µόνο στον τρόπο που η 

πληροφόρηση µεταδίδεται.  

Στα χρηµατιστήρια οι πληροφορίες αναφέρονται στις τιµές των µετοχών, ενώ στις 

τράπεζες αναφέρονται στα δάνεια. Οι Dow and Gorton (1997) διατείνονται ότι αν ο 

βασικός ρόλος των χρηµατιστηρίων είναι να συλλέγει πληροφορίες για την εκτίµηση, τη 

χρηµατοδότηση και τον έλεγχο, οι τράπεζες ίσως είναι ισοδύναµα αποτελεσµατικές µε τα 

χρηµατιστήρια για την αποδοτική κατανοµή των πόρων. 

Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής αγοράς έχει επίδραση στη λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυµάτων και κατ’ επέκταση στην οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει ότι 

η χρηµατιστηριακή αγορά είναι πιο σηµαντική ειδικά για ένα αριθµό αναδυόµενων 

αγορών και ο ρόλος τους δεν µπορεί να αγνοηθεί (Khan and Senhadji, 2000). Όπως 

αναφέρουν οι Levine and Zervos (1998), «ένα καλά οργανωµένο χρηµατιστήριο όχι µόνο 

µπορεί να κινητοποιήσει το κεφάλαιο και να διαφοροποιήσει τον κίνδυνο ανάµεσα σε 

πράκτορες της αγοράς, αλλά επίσης παρέχει διαφορετικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

σε σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα ενθαρρύνοντας την οικονοµική ανάπτυξη». 

Μπορούν να ενθαρρύνουν τα χρηµατιστήρια και οι τράπεζες την οικονοµική 

ανάπτυξη; Η θεωρία παρέχει διφορούµενες προβλέψεις σχετικά µε το αν τα χρηµατιστή-

ρια και οι τράπεζες έχουν σχέση συµπληρωµατικότητας ή υποκατάστασης ή αν επηρεά-

ζουν την ανάπτυξη η µια περισσότερο από την άλλη. Οι Levine and Zervos (1998) 
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διατείνονται ότι τα χρηµατιστήρια και οι τράπεζες παρέχουν συµπληρωµατικές χρηµατο-

οικονοµικές υπηρεσίες σε µια οικονοµία, άρα προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας.  

Οι Boyd and Prescott (1986) επισηµαίνουν το σηµαντικό ρόλο των τραπεζών στην 

καλύτερη κατανοµή των πόρων, ενώ οι Stiglitz (1985) και Bhide (1993) αντίθετα, 

υποστηρίζουν ότι τα χρηµατιστήρια δεν θα παράγουν την ίδια βελτίωση στην κατανοµή 

των πόρων και στην εταιρική διακυβέρνηση όπως οι τράπεζες. Οι Arestis et al (2001) και 

οι Atje and Jovanovic (1993) επισηµαίνουν ότι η επίδραση της τραπεζικής ανάπτυξης 

στην οικονοµική ανάπτυξη είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της χρηµατιστηριακής, 

αν και οι δύο παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη.  

Από την άλλη πλευρά ορισµένα υποδείγµατα ενδογενούς ανάπτυξης δίνουν έµφαση 

στο γεγονός ότι αγορές µετριάζουν την αναποτελεσµατική δύναµη του µονοπωλίου που 

ασκούν οι τράπεζες και τονίζουν ότι η ανταγωνιστική φύση των αγορών ενθαρρύνει 

καινοτοµικές αναπτυξιακές δραστηριότητες που αντιτίθενται στην υπερβολικά επιφυλα-

κτική προσέγγιση που υιοθετούν οι τράπεζες (Allen and Gale, 2000).  

Τελικά, ορισµένες θεωρίες επισηµαίνουν ότι δεν είναι οι τράπεζες ή οι αγορές, αλλά 

οι τράπεζες και οι αγορές. Επίσης, δεν διακρίνουν ξεκάθαρα τους ρόλους που παίζουν 

διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εται-

ρίες, χρηµατιστηριακές αγορές ή αγορές οµολόγων όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Σε ορισµένες µελέτες, οι τράπεζες και 

οι ασφαλιστικές εταιρίες θεωρούνται τυπικά ως ενδιάµεσοι παρά ως αγορές.  

Εποµένως, είναι δύσκολο να αποτιµηθεί: α) αν υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην 

τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη όταν εξετάζεται η επίδραση της χρηµατιστη-

ριακής ανάπτυξης, β) αν οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια έχουν ανεξάρτητη επίδραση 

στην οικονοµική ανάπτυξη ή γ) αν η συνολική χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει 

την οικονοµική ανάπτυξη καθιστώντας δύσκολη τη διερεύνηση της επίδρασης των 

τραπεζών και των χρηµατιστηρίων στην οικονοµική ανάπτυξη ξεχωριστά.  
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2.3.5. Χρηµατοοικονοµικά συστήµατα 

 

Στη βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί και µια τρίτη υπόθεση όσον αφορά τη διερεύνηση 

της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Η υπόθεση 

αυτή ορίζεται ως υπόθεση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, (Merton and Bodie, 

1995, Levine, 1997) και είναι σύµφωνη µε τις δύο προηγούµενες υποθέσεις της 

προσφοράς και της ζήτησης.  

Το ζήτηµα δεν είναι οι πηγές χρηµατοδότησης, αλλά η δηµιουργία ενός περιβάλλο-

ντος που οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες παρέχονται πιο αποτελεσµατικά. Έµφαση 

πλέον δίνεται στην καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των χρηµατιστηριακών και 

πιστωτικών αγορών όσον αφορά τη δοµή του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος που 

συνθέτουν. Όσο ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα αναπτύσσεται γίνεται πιο αποδοτικό 

ως προς την παροχή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών του (Levine, 1997).    

Οι Levine and Zervos (1998), McKinnon (1993) και Shaw (1973) έχουν υποστηρίξει 

ότι τα περισσότερο ανεπτυγµένα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα προάγουν την οικονο-

µική ανάπτυξη συµβάλλοντας στην αύξηση των αποταµιεύσεων και διευκολύνουν τις 

επενδύσεις. Επιπλέον, ένα καλά ανεπτυγµένο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας διαµέσω της τεχνολογικής προόδου και της ανάπτυξης 

καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών (Schumpeter, 1912) αυξάνοντας τη ζήτηση για 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (Levine, 1997). 

Άλλοι οικονοµολόγοι όµως εξέφρασαν σκεπτικισµό σχετικά µε τη δυνατότητα των 

χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων να επηρεάσουν την οικονοµική ανάπτυξη (Lucas, 

1988, Chandavakar, 1992). Σύµφωνα µε τους Boyd and Smith (1998), Demirguc-Kunt 

and Levine (2001), οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια συµβαδίζουν ταυτόχρονα ενώ 

αποτελούν διαφορετικά τµήµατα ενός χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, δεν ανταγωνί-

ζονται αλλά βελτιώνουν το διαφορετικό κόστος συναλλαγών και πληροφόρησης σ’ ένα 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. 

Οι τράπεζες µπορούν να ενθαρρύνουν την οικονοµική ανάπτυξη πιο αποτελεσµατικά 

από τα χρηµατιστήρια στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες και στην περίπτωση των κρατι-

κών τραπεζών οι αποτυχίες στην αγορά µπορούν να ξεπεραστούν (Gerschenkron, 1962). 

Οι τράπεζες που δεσµεύονται µε κανονιστικούς περιορισµούς µπορούν να εκµεταλλευ-
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τούν οικονοµίες κλίµακας και ανταγωνισµού για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφο-

ριών (Beck and Levine, 2002).  

Πράγµατι, τραπεζικά χρηµατοοικονοµικά συστήµατα είναι σε πολύ καλύτερη θέση 

από τα αντίστοιχα της χρηµατιστηριακής αγοράς, τα οποία µειώνουν τα κίνητρα των 

επενδυτών να αναζητούν και να αποκτούν πληροφορίες (Stiglitz, 1985, Singh, 1997). 

Ασύµµετρη πληροφόρηση επιτείνεται περισσότερο µάλλον στα χρηµατοοικονοµικά 

συστήµατα αγοράς παρά στα τραπεζικά συστήµατα (Boyd and Prescott, 1986).  

Οι έρευνες των Allen and Gale (1995, 1997) τείνουν προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σύµφωνα µε τους Allen and Gale (1995) το αµερικάνικο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

αγοράς και γερµανικό τραπεζικό σύστηµα διακρίνονται για την ικανότητα να παρέχουν 

επενδυτικές ευκαιρίες όσον αφορά την κατανοµή κινδύνου διαµέσω µακροχρόνιων 

δεσµεύσεων.  

Οι υποστηρικτές των πιστωτικών οικονοµικών συστηµάτων (Stiglitz, 1985, Shleifer 

and Vishny, 1997) επισηµαίνουν ότι σε «υψηλού βαθµού» ρευστές αγορές η πληροφό-

ρηση διαχέεται άµεσα προς τους ριψοκίνδυνους επενδυτές, αφού οι µικροεπενδυτές είναι 

ανίκανοι να ασκούν εταιρικό έλεγχο και να διαχειρίζονται τους πιθανούς κινδύνους 

αγοράς. Ο συνδυασµός των αποτυχιών αγοράς ίσως να οδηγεί σε µη αποτελεσµατική 

κατανοµή αποταµιεύσεων. Οι τράπεζες που διατηρούν µια µακροχρόνια σχέση µε τις 

επιχειρήσεις µετριάζουν τις πιθανές αποτυχίες αγοράς.  

Αντιθέτως, η θεωρία της κεφαλαιαγοράς επισηµαίνει τα πλεονεκτήµατα των καλά 

οργανωµένων χρηµαταγορών και τονίζει τα προβλήµατα των τραπεζικών χρηµατοοικο-

νοµικών συστηµάτων. Οι Rajan (1992), Weinstein and Yahef (1998), και οι Black and 

Moersch (1998) εστιάζονται στις αδυναµίες των τραπεζικών χρηµατοοικονοµικών 

συστηµάτων. Οι µεγάλες τράπεζες τείνουν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις για επενδυ-

τικές δραστηριότητες αποσπώντας µεγάλα ενοίκια από αυτές αφήνοντάς τους χαµηλά 

κέρδη και µικρότερα κίνητρα για την αγορά καινοτοµικών προϊόντων.  

Οι La Porta et al (1997), και η Levine (1998, 1999b), υποστηρίζουν ότι είναι 

αναγκαία η δηµιουργία ενός ισχυρού νοµοθετικού συστήµατος που θα προστατεύει το 

δικαίωµα των επενδυτών να επενδύουν αξιόπιστα. Σε χώρες όπου το νοµικό σύστηµα 

ενισχύει τα δικαιώµατα αυτά αποτελεσµατικά, το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα γίνεται 

πιο αποδοτικό στην παροχή υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τοµέα.  
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Ένα ζήτηµα άµεσου ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας 

(2001) όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα των αναπτυσσόµενων χωρών όπου 

κυριαρχεί η χρηµατιστηριακή αγορά, είναι εκείνο της ασύµµετρης πληροφόρησης. Η 

ασύµµετρη πληροφόρηση επικεντρώνεται στη δυνατότητα επιλογής των δανειζοµένων στα 

πλαίσια της τραπεζικής και χρηµατιστηριακής αγοράς.  

 

2.3.6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονο-

µική και την οικονοµική ανάπτυξη 

 

Αν και η µελέτη της Levine (2003) εστιάζεται στην ανάλυση της επίδρασης των 

επενδύσεων και της παραγωγικότητας στην οικονοµική ανάπτυξη, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη, όπως η χρηµατοοικονοµική διαµεσο-

λάβηση, η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση, το άνοιγµα της οικονοµίας ή η απελευθέρω-

ση του εµπορίου γενικότερα διαµέσω της επίδρασης κυρίως των εξαγωγών, οι επενδύσεις, οι 

δηµόσιες δαπάνες, ο πληθωρισµός και τα επιτόκια. 

 

i) Χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα 

στη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση και την οικονοµική ανάπτυξη. Ορισµένες µελέτες 

που βασίζονται στη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης διατείνονται ότι η χρηµατο-

οικονοµική διαµεσολάβηση προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της παραγωγικής 

δραστηριότητας (Goldsmith, 1969, McKinnon, 1973, Shaw, 1973).  

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία της οικονοµικής ανάπτυξης, η χρηµατοοικονο-

µική διαµεσολάβηση σχετίζεται µε το επίπεδο του αποθέµατος κεφαλαίου ανά εργάτη, ή µε 

το επίπεδο της παραγωγικότητας, αλλά όχι µε τους αντίστοιχους ρυθµούς ανάπτυξης που 

αποδίδονται στην εξωγενή τεχνολογική πρόοδο. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές ενθαρρύνουν τη χρηµατοδότηση των πιο 

ανεπτυγµένων παραγωγικών επιχειρήσεων µειώνοντας το κόστος πληροφόρησης και τις 

ασυµµετρίες που απορρέουν. Έτσι, προάγουν την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και 

επιταχύνουν την τεχνολογική καινοτοµία και την οικονοµική ανάπτυξη (King and Levine, 
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1993b). Ο ρόλος των χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών είναι η παροχή ρευστότητας 

επενδύσεων και υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές (Diamond and Dybvig, 1983). Η αποτελε-

σµατική λειτουργία της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης προάγει την εµπιστοσύνη των 

επενδυτών για επικερδείς επενδύσεις και νέες αποταµιεύσεις, οδηγεί στην ανάπτυξη της 

παραγωγής, ενώ αυξάνει τη ζήτηση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στο χρηµατο-

οικονοµικό σύστηµα (Greenwood and Jovanovic, 1990). 

  

ii) Χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση 

 

Η επίδραση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου ως κύρια πηγή της µακροχρόνιας 

ανάπτυξης σύµφωνα µε τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, προβλέπει ότι η χρηµατο-

οικονοµική απελευθέρωση και η απελευθέρωση του εµπορίου σε συνδυασµό µε την 

επένδυση σε ανθρώπινο και φυσικό κεφάλαιο προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη (Romer, 

1986, Lucas, 1988, Rivera-Batiz and Romer, 1991, King and Levine, 1993b).  

Η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση προάγει την οικονοµική ανάπτυξη αυξάνοντας το 

λόγο της αποταµίευσης προς το ΑΕΠ, το λόγο της αποταµίευσης προς την επένδυση και 

τέλος, την οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου (Κing and Levine, 1993b, Pagano, 1993).  

Οι Blackburn and Hung (1998) παρέχουν µια θεωρητική ανάλυση της επίδρασης της 

χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης και της απελευθέρωσης του εµπορίου στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Το θεωρητικό τους µοντέλο προβλέπει ότι η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση 

και η απελευθέρωση του εµπορίου από κοινού προάγουν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

iii) Εξαγωγές, επενδύσεις, δηµόσιες δαπάνες, πληθωρισµός, παραγωγικότητα.  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διερεύνηση 

της σχέσης ανάµεσα στις εξαγωγές και την οικονοµική ανάπτυξη. Η οικονοµική θεωρία 

δείχνει ότι η ανάπτυξη των εξαγωγών, προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσου δύο 

σταδίων. Στο πρώτο στάδιο βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στην κατανοµή των 

παραγωγικών πόρων και στο δεύτερο στάδιο αυξάνοντας την ποσότητά τους διαµέσω της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου (Dritsaki and Adamopoulos, 2003).  

 



Κεφάλαιο 2.3.6. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική  

                            και την οικονοµική ανάπτυξη 

 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                     28 

Η επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε κέρδη ξένου συναλλάγµατος, χρηµατοδοτεί τα 

κεφαλαιουχικά αγαθά και τις εισαγωγές ενδιάµεσων αγαθών αυξάνοντας την παραγωγή τους 

(Βhagwati, 1978, Krueger, 1978). Επειδή, οι δυναµικές αγορές προσφέρουν µεγαλύτερες 

οικονοµίες κλίµακας, η εξαγωγική οικονοµία αυξάνει την παραγωγικότητά της µέσα από τη 

βελτίωση της κατανοµής των πόρων και µε την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτοµίας 

(Βalassa, 1978, ∆ριτσάκη, Βαζακίδης και Αδαµόπουλος, 2003). 

Τρία τουλάχιστον είναι τα επιχειρήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

παροχή θεωρητικής λογικής υπέρ της υπόθεσης ότι οι εξαγωγές και η οικονοµική ανάπτυξη 

µιας χώρας αλληλοσχετίζονται. Πρώτον, η πρόταση του Keynes, σύµφωνα µε την οποία, η 

αύξηση των εξαγωγών οδηγεί µέσω του πολλαπλασιαστή του εξωτερικού εµπορίου, σε 

επέκταση της οικονοµικής ανάπτυξης. ∆εύτερον, το επιχείρηµα ότι οι εξαγωγές αποφέρουν 

συνάλλαγµα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών προϊό-

ντων προάγοντας την οικονοµική ανάπτυξη. Τρίτον, ο ανταγωνισµός οδηγεί σε ανάπτυξη 

των οικονοµιών κλίµακας και σε επιτάχυνση της τεχνολογίας στην παραγωγή, δύο σηµα-

ντικές πηγές ανάπτυξης της οικονοµίας (∆ριτσάκη και Αδαµόπουλος, 2002).  

Το βασικό επιχείρηµα a priori είναι ότι η επέκταση των εξαγωγών συµβάλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη αυξάνοντας το ποσοστό της ακαθάριστης επένδυσης και αυξάνοντας 

το συντελεστή παραγωγικότητας. Αν υπάρχουν κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων και 

τη βελτίωση της τεχνολογίας, οι οριακοί συντελεστές παραγωγικοτήτων αναµένεται να είναι 

υψηλότεροι στον εξαγωγικό τοµέα από τους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας (Dritsaki, 

Vazakides and Adamopoulos, 2004). 

Θεωρητικά οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα 

αυξάνοντας το απόθεµα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονοµία (Plossner, 1992) και έµµεσα 

προάγοντας την τεχνολογία (Levine and Renelt, 1992). Η επίδραση των άµεσων ξένων 

επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται από το επίπεδο της τεχνολογίας της 

εγχώριας οικονοµίας, την οικονοµική σταθερότητα, την κρατική επενδυτική πολιτική και το 

βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας (Dritsakis, Varelas and Αdamopoulos, 2006). 

 Οι άµεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα της εγχώριας οικονοµίας, 

µεταβάλουν το συγκριτικό της πλεονέκτηµα, ενώ επειδή τείνουν να είναι πιο παραγωγικές 

από τις εγχώριες επενδύσεις συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας (∆ριτσάκης, 

Γιαλετάκη, και Αδαµόπουλος, 2004). 
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Ωστόσο, η επίδραση των άµεσων ξένων επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη προβλη-

µάτισε τους ερευνητές λόγω των διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν σε 

κάθε χώρα. Η ευεργετική επίδραση των άµεσων ξένων επενδύσεων προάγεται σ’ ένα 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ένα καθεστώς ανοικτού εµπορίου και µακροοικονοµι-

κής σταθερότητας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ευκαιρίες που προσφέ-

ρονται από την παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση.  

Εξάλλου, υποθέτοντας ότι το εµπόριο προάγει την οικονοµική ανάπτυξη θα µπορούσε να 

τεθεί το ερώτηµα αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που να επηρεάζουν τη σχέση αυτή. 

Πράγµατι, η απελευθέρωση του εµπορίου µπορεί να προκαλέσει εκτός από την αύξηση του 

εµπορίου και την αύξηση των άµεσων ξένων επενδύσεων σε µια χώρα. Η άριστη γνώση της 

σχέσης ανάµεσα στο άνοιγµα και την οικονοµική ανάπτυξη θα µπορούσε να συµβάλει στην 

κατανόηση όχι µόνο του ρόλου των άµεσων ξένων επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη 

αλλά και στην ερµηνεία της σχέσης ανάµεσα στο εµπόριο και τις άµεσες ξένες επενδύσεις 

(∆ριτσάκη, ∆ριτσάκη και Αδαµόπουλος, 2004). 

Υπάρχει µια αυξηµένη οµοφωνία ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες 

χώρες σχετικά µε τα κέρδη που µπορεί µια εγχώρια οικονοµία να αποκοµίσει από τις άµεσες 

ξένες επενδύσεις. Τα οφέλη αυτά αφορούν την τεχνολογία και τη διοικητική ικανότητα των 

επιχειρήσεων, αφού οι πολυεθνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αποτελούν ένα από τα βασικά 

µέσα µεταβίβασης της τεχνολογίας. Η σηµαντική επίδραση της διάχυσης της τεχνολογίας 

και της ανάπτυξης καινοτοµιών στην οικονοµική ανάπτυξη επισηµαίνεται σε µεγάλο βαθµό 

στην εµπειρική έρευνα. Επιπλέον, οι άµεσες ξένες επενδύσεις µπορούν να συµβάλουν στην 

οικονοµική ανάπτυξη, επειδή τείνουν να είναι πιο παραγωγικές από τις επενδύσεις των 

εγχώριων επιχειρήσεων (Dritsaki, Dritsaki and Adamopoulos, 2004). 

      Ο Wagner (1883) είναι ο πρώτος που παρατήρησε τη διαχρονική τάση αύξησης των 

δηµοσίων δαπανών, την οποία συνδύασε µε τους θετικούς ρυθµούς της οικονοµικής ανάπτυ-

ξης. Το γεγονός ότι το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών αυξάνει διαχρονικά ως προς το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σηµαίνει ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης για δηµόσια 

αγαθά είναι µεγαλύτερη της µονάδας, ενώ η εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης για 

ιδιωτικά αγαθά είναι αντίστοιχα µικρότερη της µονάδας. 
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Οι λόγοι για τους οποίους ο Wagner υποστηρίζει ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα της  

ζήτησης για τα δηµόσια αγαθά υπερβαίνει τη µονάδα είναι οι ακόλουθοι: Καθώς αναπτύσσε-

ται µια οικονοµία, οι συναλλακτικές σχέσεις µεταξύ των ιδιωτικών φορέων, ως καταναλω-

τών και ως παραγωγών γίνονται ολοένα και περισσότερο πιο περίπλοκες, ώστε να απαιτούν 

σε µεγαλύτερη έκταση τη ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους. Η θέσπιση και εφαρµογή 

κανόνων δικαίου, η εισαγωγή και η βελτίωση των οικονοµικών θεσµών και η προστασία του 

καταναλωτή από τα µονοπώλια αποτελούν τοµείς, που απαιτούν συνεχώς µια διερευνόµενη 

κρατική παρουσία, µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δικαιοσύνης, και έννοµης 

τάξης (Dritsakis and Adamopoulos, 2004). 

Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία υπάρχει σχέση εξάρτησης ανάµεσα στον πληθω-

ρισµό και την παραγωγικότητα. Η τεχνολογική υποβάθµιση και η αδυναµία εκσυγχρονι-

σµού της βιοµηχανίας οδηγεί σε µείωση της παραγωγικότητας και αυξάνει το κόστος 

παραγωγής και τις τιµές των προϊόντων προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθω-

ρισµός διαβρώνει τις φορολογικές µειώσεις και αυξάνει τη σταθερή τιµή του κεφαλαίου, που 

προκαλεί µείωση της κεφαλαιακής συσσώρευσης και κατά συνέπεια της παραγωγικότητας 

της εργασίας (∆ριτσάκη, ∆ριτσάκη και Αδαµόπουλος, 2006). 

Ωστόσο, η υψηλότερη παραγωγικότητα οδηγεί σε χαµηλότερο ανά µονάδα κόστος που 

διευκολύνει την ανάπτυξη των εξαγωγών (Κaldor, 1967). Οι παραγωγοί µπορούν να πουλή-

σουν τα προϊόντα τους στη διεθνή αγορά, όταν η εγχώρια παραγωγή είναι µεγαλύτερη από 

την εγχώρια ζήτηση (Sharma and Dhakal, 1994). Τέλος, ο Romer (1994) αποδέχεται ότι η 

οικονοµική ανάπτυξη είναι το ενδογενές αποτέλεσµα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

Η έννοια της παραγωγικότητας συνδέεται άρρηκτα µε την αποτελεσµατικότητα και 

αποδοτικότητα ενός παραγωγικού συντελεστή. Η τεχνική αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως η 

αξία του λόγου των φυσικών µονάδων του προϊόντος που παράγεται δια των φυσικών 

µονάδων των συντελεστών που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή (Γεωργαντά, 2002).  

Η Κατσούλη (1992) διερευνά τη σχέση ανάµεσα στην ανταγωνιστικότητα και την 

παραγωγικότητα και συµπεραίνει ότι υπάρχει αλληλένδετη επίδραση ανάµεσά τους σε µια 

εύρυθµη και άριστα δοµηµένη παγκόσµια αγορά. Η αύξηση της παραγωγικότητας ως προϊόν 

ενός υγιούς ανταγωνισµού προάγει την οικονοµική ανάπτυξη και συµβάλει στην οικονοµική 

ολοκλήρωση. 
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2.3.7. Θεωρητικές προσεγγίσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένες από τις πιο 

σηµαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφική έρευνα 

όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική αγορά και την οικονοµική 

ανάπτυξη καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση αυτή. 

 

Οι King and Levine (1993a) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική 

και την οικονοµική ανάπτυξη για 80 χώρες για την περίοδο 1960-1989 µε τη µέθοδο της 

διαστρωµατικής ανάλυσης. Για την εκτίµηση του υποδείγµατος λαµβάνονται υπόψη  

διάφορες µεταβλητές που καθορίζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη όπως η συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου, οι επενδύσεις, ο 

πληθυσµός, οι όροι εµπορίου και η πολιτική σταθερότητα, ενώ ως δείκτες χρηµατο-

οικονοµικής ανάπτυξης χρησιµοποιούνται οι τραπεζικές πιστώσεις που κατανέµονται στις 

επιχειρήσεις.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη. Οι χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη αυξάνοντας το ρυθµό συσσώρευσης του 

φυσικού κεφαλαίου και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του. Η έρευνα αυτή συµβαδίζει 

µε τη θεωρητική προσέγγιση του Schumpeter (1911) που διατείνεται ότι η χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας διαµέσω της καινοτο-

µίας. 

Ο Pagano (1993) εξετάζει τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση ορισµένων βασικών µακρο-

οικονοµικών µεταβλητών όπως ο ρυθµός αποταµίευσης και η οριακή παραγωγικότητα της 

επένδυσης. Η κατανοµή του πιστωτικού κινδύνου στη χρηµατοοικονοµική αγορά για τα 

νοικοκυριά ίσως αυξάνει το ρυθµό της αποταµίευσης και κατά συνέπεια το ρυθµό της 

οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας.  

Έτσι, η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη αποτελεί ένα πολύ γενικό όρο για να εκτιµήσει 

κανείς την επίδρασή της στην οικονοµική ανάπτυξη, γι’ αυτό πρέπει να εξειδικεύσει την 

ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική αγορά που ασχολείται. Ο ερευνητής διατείνεται ότι υπάρχει 
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µια «ενδογενής» σχέση εξάρτησης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική 

ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς στο µέλλον το ερώτηµα πώς αναπτύσ-

σονται διάφορες χρηµατοοικονοµικές αγορές και γιατί επηρεάζουν την οικονοµική 

ανάπτυξη.  

Οι Atje and Jovanovic (1993) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική 

και την οικονοµική ανάπτυξη για 40 χώρες για την περίοδο 1960-1990 µε τη µέθοδο της 

απλής παλινδρόµησης. Η έρευνα αυτή προσπαθεί να επαληθεύσει τα αποτελέσµατα 

εκτίµησης των υποδειγµάτων των Mankiw-Romer-Weil (1992) και των Greenwood-

Jovanovic (1990). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Ωστόσο, η χρηµατι-

στηριακή αγορά επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό την οικονοµική ανάπτυξη από την 

πιστωτική αγορά όπως αποδεικνύεται στην έρευνα αυτή.  

Τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα δίνουν τη δυνατότητα σε ριψοκίνδυνους επενδυτές 

να κάνουν περισσότερες επενδύσεις και να προσαρµόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε 

επενδύσεις υψηλότερης απόδοσης. Επιπλέον, η πληροφόρηση για τις χρηµατιστηριακές 

εξελίξεις βοηθά τους επενδυτές να επενδύουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους και να 

επιλέγουν µε µεγαλύτερο ρίσκο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων 

είναι υψηλότερες σε µια χώρα µε ανεπτυγµένη οικονοµία. 

Οι Berthelemy and Varoudakis (1995) διατείνονται ότι σύµφωνα µε τη θεωρία 

ενδογενούς ανάπτυξης η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της αποδοτικότητας του κεφαλαίου και των αποταµιεύσεων. Ωστόσο, η αρνητική 

επίδραση των αποταµιεύσεων στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα αποκαλύπτει µια συσωρευ-

τική διαδικασία που µπορεί να παράγει ένα ενδεχόµενο κίνδυνο παγίδας φτώχειας στην 

οικονοµία µιας χώρας. Συνεπώς, η ανεπαρκής χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη αποτελεί ένα 

βασικό εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας.  

Οι Demetriades and Luintel (1996b) διαπιστώνουν ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυ-

ξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική 

πολιτική που ασκεί η εξεταζόµενη χώρα για να πετύχει την οικονοµική αναδιάρθρωσή της 

σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Η ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα διαµέσω της 

επίδρασης των επιτοκίων και της αποφυγής του πιστωτικού κινδύνου αποδεικνύουν τον 

καθοριστικό ρόλο της κρατικής παρέµβασης στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. 
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Ωστόσο, οι ερευνητές διατείνονται ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα να γίνει για τη 

διερεύνηση της επίδρασης της τραπεζικής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Greenwood and Smith (1997) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµα-

τοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη µε την εκτίµηση και την ανάλυση δύο 

εξειδικευµένων µαθηµατικών υποδειγµάτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ενδογενούς 

ανάπτυξης, οι χρηµατοοικονοµικές αγορές προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και η 

οικονοµική ανάπτυξη µε τη σειρά της συµβάλει στη διαµόρφωση των αγορών. Οι 

χρηµατοοικονοµικές αγορές προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της κατανοµής 

κεφαλαίων και της ανάπτυξης των επενδύσεων σ’ ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Η διαµόρφωση των νέων αγορών επιτρέπει την εξειδίκευση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών, δίνει περισσότερα κίνητρα για αύξηση της συσσώρευσης του ανθρώπινου και 

του φυσικού κεφαλαίου και τέλος ευνοεί την προώθηση της τεχνολογίας στην παραγωγή 

και διανοµή των προϊόντων.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο των Diamond and Dybvig (1983), το ενδιαφέρον πρέπει να 

εστιαστεί στη ρευστότητα της αγοράς που επηρεάζει και καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 

κεφαλαιακή συσσώρευση. Στο µοντέλο του Townsed (1978), ο βασικός σκοπός της 

χρηµατοοικονοµικής αγοράς είναι η διατήρηση ενός σταθερού κόστους κεφαλαίου στις 

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. 

Οι Levine and Zervos (1998) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική 

αγορά και την οικονοµική ανάπτυξη για 78 χώρες για την περίοδο 1976-1993 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της απλής παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

επαληθεύουν τη θεωρητική άποψη ότι όσο µεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει για ανάπτυξη 

της παραγωγής και τεχνολογικής καινοτοµίας τόσο ευκολότερη και άµεση είναι η 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η χρηµατιστηριακή ρευστότητα και η τραπεζική 

ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου. Ωστόσο, τα χρηµατιστήρια παρέχουν διαφορετικές 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες από τις τράπεζες.  

Οι Rajan and Zingales (1998) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην επιλογή του 

κατάλληλου καναλιού επίδρασης στην οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι η χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη προάγει την καινοτοµία και κατά συνέπεια την οικονοµική 
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ανάπτυξη. Η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος σε µια 

χώρα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για την οικονοµική και τη βιοµηχανική της 

ανάπτυξη. Ωστόσο, οι ατέλειες της χρηµατοοικονοµικής αγοράς επηρεάζουν τις επενδύ-

σεις και την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Οι Bencivenga and Smith (1998) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικο-

νοµική και την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρία της ενδογενούς 

ανάπτυξης. Η έρευνα αυτή επαληθεύει τις µελέτες των ΜcKinnon (1973) και Shaw (1973) 

που διατείνονται ότι η αποτυχία ενός χρηµατοοικονοµικού συστήµατος οφείλεται στην µη 

αποτελεσµατική παρέµβαση του κράτους.  

Ο Rother (1999) διατείνεται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονο-

µική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη τον πληθωρισµό, τις άµεσες ξένες επενδύσεις, τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα και το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Η πολιτική περιορισµού 

των ιδιωτικών πιστώσεων, η αδυναµία αντιµετώπισης του πιστωτικού κινδύνου και η  

έλλειψη αξιοπιστίας και σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος αποτρέπουν 

την οικονοµική ανάπτυξη µιας µεταβατικής χώρας. Αντίθετα, σ’ ένα σταθερό οικονοµικό 

περιβάλλον ο χαµηλός ρυθµός πληθωρισµού αυξάνει τη ζήτηση και την προσφορά της 

χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης ενθαρρύνοντας την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Demetriades and Luintel (2001) διαπίστωσαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα 

στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Ο βαθµός παρέµβασης του κρά-

τους στο τραπεζικό σύστηµα και ο ρυθµός δανεισµού της χώρας είναι καθοριστικοί 

παράγοντες για τη διερεύνηση της σχέσης αυτής.  

Η κρατική παρέµβαση στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα έχει θετική επίδραση στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη. Η πολιτική προστατευτισµού και η διαµόρφωση χαµηλών 

επιτοκίων κάτω από το επιτρεπτό όριο σε συνθήκες ανταγωνισµού επηρεάζουν αρνητικά 

τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Συνεπώς, η αποτυχία ανάπτυξης της 

κεφαλαιαγοράς αποτελεί αποτυχία της κρατικής παρέµβασης.  

Οι Rousseau and Sylla (2001) υποστηρίζουν ότι η δοµή του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος συνδέεται άρρηκτα µε την οικονοµική και επενδυτική πολιτική κάθε χώρας 

στη διεθνή αγορά. Οι οικονοµίες των χωρών που διακρίνονται για τα συντηρητικά τους  

χρηµατοοικονοµικά συστήµατα εµφανίζονται πιο ολοκληρωµένες σε σχέση µε άλλες 

οικονοµίες. Επίσης, η διάρθρωση ενός χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µιας χώρας 
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συνδέεται άρρηκτα µε τη θέση της στην παγκόσµια αγορά, όπου κυριαρχεί η παγκοσµιο-

ποίηση και ο αθέµιτος ανταγωνισµός.  

Η Levine (2001) ερεύνησε τη σχέση ανάµεσα στη διεθνή χρηµατοοικονοµική 

ολοκλήρωση και την οικονοµική ανάπτυξη για 15 χώρες για την περίοδο 1980-1993 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο διαστρωµατικής (cross-sectional) ανάλυσης. Το ενδιαφέρον 

της έρευνας αυτής εστιάζεται στη µελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων που προάγουν 

την οικονοµική ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη ότι η άρτια λειτουργία των εγχώριων 

κεφαλαιαγορών και τραπεζών επιταχύνει το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, 

συµβάλει στη χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση και γενικότερα στην παγκόσµια 

οικονοµική ολοκλήρωση. 

 Η απελευθέρωση των περιορισµών των χρηµατοοικονοµικών εισροών στη διεθνή 

χρηµαταγορά προκαλεί αύξηση της χρηµατιστηριακής ρευστότητας και επιταχύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Επιπλέον, η 

διείσδυση των ξένων τραπεζών στην εγχώρια αγορά προάγει την αποτελεσµατικότητα του 

εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και κατ’ επέκταση την οικονοµική ανάπτυξη. Συνεπώς, 

η έρευνα αυτή απορρίπτει τη θεωρητική άποψη του Krugman (1999) που αντιτίθεται στο 

βασικό εγχείρηµα που αναφέρεται στη θετική επίδραση της χρηµατοοικονοµικής αγοράς 

στην οικονοµική ανάπτυξη.  

Ο Errunza (2001) ερεύνησε τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των επενδύσεων σε µετοχές 

ξένου χαρτοφυλακίου για ένα σύνολο από 31 χώρες για την περίοδο 1981-1996 µε τη 

µέθοδο της διαστρωµατικής ανάλυσης. Στην έρευνα αυτή εκτιµάται ο βαθµός συσχέτισης 

ανάµεσα στις επενδύσεις µετοχών ξένου χαρτοφυλακίου, ο βαθµός οικονοµικής ολοκλή-

ρωσης της κεφαλαιακής αγοράς, το κόστος κεφαλαίου και η χρηµατιστηριακή µεταβλητό-

τητα, ενώ τέλος, γίνεται µια θεωρητική αποτίµηση των συµπερασµάτων λαµβάνοντας 

υπόψη ότι παράγοντες όπως η κρατική νοµοθεσία και ο βαθµός απελευθέρωσης της 

εγχώριας αγοράς διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη, την κεφαλαιακή αγορά και τον όγκο εµπορίου, ενώ δεν βρέθηκε 

καµία συσχέτιση ανάµεσα στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς και στη συνολική αξία των 

µετοχών που διακινήθηκαν στην κεφαλαιαγορά. Η αναδιάρθρωση των χρηµατιστηρίων και 
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η χαλάρωση των περιορισµών στην κεφαλαιαγορά προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ξένων 

επενδυτών στις εγχώριες οικονοµίες. Οι κρατικές ιδιωτικοποιήσεις διευκόλυναν την 

αποτελεσµατική εκτίµηση και κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων ανάµεσα στους 

εγχώριους και ξένους επενδυτές συµβάλλοντας στην άρτια οργάνωση και λειτουργία της 

χρηµατιστηριακής αγοράς.  

Άλλωστε, βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων στην 

εγχώρια κεφαλαιαγορά αποτελεί ένα υγιές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Συνοψίζοντας, οι 

κεφαλαιαγορές προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας όταν ο ανταγωνισµός 

διεξάγεται σε θεµιτά πλαίσια και εφαρµόζεται πιστά η νοµοθεσία του κράτους. 

Ο Siddiki (2002) αποδέχεται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, η απελευθέρωση του 

εµπορίου και οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ενδογενούς θεωρίας ανάπτυξης. Ωστόσο, συγκριτικά, η 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη έχει µεγαλύτερη επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη σε 

σχέση µε τη απελευθέρωση του εµπορίου στην έρευνα αυτή.  

Η θετική αυτή σχέση επαληθεύει την υπόθεση των McKinnon (1973) και Shaw (1973) 

ότι µια αύξηση στο πραγµατικό επιτόκιο προκαλεί αύξηση στις αποταµιεύσεις και στο 

κατά κεφαλήν εισόδηµα, ενώ µια αύξηση στις τραπεζικές πιστώσεις προκαλεί αύξηση στις 

επενδύσεις και κατά συνέπεια στο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Επίσης, είναι καθοριστική για 

την οικονοµική ανάπτυξη σε µεγάλο βαθµό η επίδραση του ανθρώπινου κεφαλαίου, αφού 

προάγει την τεχνολογία και την εκπαίδευση. 

Στην έρευνά της, η Levine (2002) προσπάθησε να διερευνήσει αν η οικονοµική 

ανάπτυξη επηρεάζεται περισσότερο από τη χρηµατιστηριακή ή από την πιστωτική αγορά. 

Η χρηµατιστηριακή αγορά προάγει την οικονοµική ανάπτυξη και την καινοτοµία διαµέσω 

των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που παρέχει, ενώ η πιστωτική αγορά προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων, της διαχείρι-

σης του τραπεζικού κινδύνου και της αύξησης της παραγωγικότητας. Ωστόσο, τα αποτελέ-

σµατα της έρευνας δεν επαληθεύουν καµία θεωρητική προσέγγιση. 

Ο Neimke (2003) ερεύνησε τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη για 23 µεταβατικές χώρες µε τη µέθοδο της διαστρωµατικής ανάλυ-

σης. Η έρευνα αυτή επαληθεύει τη θεωρία ενδογενούς ανάπτυξης σύµφωνα µε την oποία 
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η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη έχει θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω 

της επίδρασης των επενδύσεων και της ανάπτυξης της παραγωγικότητας.  

Οι οικονοµίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 

οµοσπονδιακής δηµοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ χαρακτηρίζονται από χαµηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης είναι πλούσιες σε κεφαλαιακά αποθέµατα και ακολουθούν τα πρότυπα 

ανάπτυξης του δυτικού κόσµου. Στόχος της οικονοµικής πολιτικής των χωρών αυτών είναι 

η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η επίτευξη υψηλών ρυθµών οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

Οι Andriesz et al (2003) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και 

την οικονοµική ανάπτυξη για µια µεταβατική χώρα, την Πολωνία, που πρόσφατα 

εντάχθηκε ως πλήρες µέλος κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά την τελευταία 

διεύρυνσή της. Στόχος της κρατικής πολιτικής της χώρας συνίσταται η σύγκλιση µε τα 

κριτήρια οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ.  

Την τελευταία δεκαετία, η Πολωνία σηµείωσε αλµατώδη πρόοδο που οφείλεται στη 

ραγδαία ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και στη λήψη σηµαντικών οικονο-

µικών µεταρρυθµίσεων από την κυβέρνηση, που αφορούν την αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού συστήµατος που προέβλεπε µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατικότητα 

όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών του. Το νέο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

χαρακτηρίστηκε κυρίως από το ρόλο των εµπορικών τραπεζών, της εθνικής κεντρικής 

τράπεζας, των πιστωτικών ιδρυµάτων και γενικά της κεφαλαιαγοράς.   

Σύµφωνα µε τους Mariani and Padoan (2003) υποστηρίζεται ότι στη διαδικασία 

ένταξης µιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθοριστικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη του 

τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας. Η χρηµατοοικονοµική αγορά ενθαρρύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη που επηρεάζεται κυρίως από την τεχνολογία, ενώ η πιστωτική αγορά 

ενθαρρύνει την οικονοµική ανάπτυξη που προάγεται από τις επενδύσεις.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει 

την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της τεχνολογίας, των επενδύσεων, της αποδοτικότητας 

του κεφαλαίου και της ανάπτυξης της παραγωγικότητας. Συνεπώς, η έρευνα αυτή επαλη-

θεύει τα κριτήρια σύγκλισης που καθόρισε η συνάντηση κορυφής των κρατών µελών της 

ΕΕ στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, οι οικονοµίες των κρατών µελών τείνουν 

συνεχώς να µεταβάλλονται, ενώ παρατηρείται µια γενική µετατόπιση προς ένα ευρωπαϊκό 
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µοντέλο ανάπτυξης, όπου κυριαρχεί η Κοινωνία της Πληροφόρησης και της Γνώσης. Η 

κατεύθυνση της αιτιότητας παραµένει ένα ανοικτό ζήτηµα, αφού η χρηµατοοικονοµική 

ολοκλήρωση επηρεάζεται από την οικονοµική ολοκλήρωση και η χρηµατοπιστωτική 

αγορά διαφέρει από χώρα σε χώρα.  

Οι ∆ριτσάκης και Αδαµόπουλος (2003) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην οικονο-

µική και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για µια αναπτυσσόµενη χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την Ελλάδα για την περίοδο 1960-2000, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό ανοίγµα-

τος της οικονοµίας. Το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζεται στην ανάλυση της επίδρασης 

του βαθµού ανοίγµατος, στη χρηµατοοικοµική και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Ο 

βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας παρέχει πρόσβαση σε εισαγωγές νέων τεχνολογικών 

προϊόντων, ενώ επίσης αυξάνει το µέγεθος της αγοράς µέσω της παραγωγικής δραστη-

ριότητας αποκοµίζοντας µεγαλύτερα κέρδη από τα νέα προϊόντα και επηρεάζει την 

παραγωγή µιας χώρας στον τοµέα της έρευνας.   

Η έννοια του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας εφαρµοσµένη στο εµπόριο θα 

µπορούσε να ταυτίζεται µε την έννοια της ουδετερότητας. Ουδετερότητα σηµαίνει ότι 

είναι ουδέτερα τα κίνητρα ανάµεσα στην αποταµίευση και τη µονάδα της συναλλαγµα-

τικής ισοτιµίας διαµέσου της υποκατάστασης των εισαγωγών και του κέρδους µιας 

µονάδας ξένου συναλλάγµατος διαµέσου των εξαγωγών. Είναι προφανές ότι µια οικονοµία 

που είναι προσανατολισµένη σε µεγάλο βαθµό προς τις εξαγωγές, ίσως δεν είναι ουδέτερη 

µε την έννοια αυτή, ιδιαίτερα αν µετατοπίζει το ενδιαφέρον της όσον αφορά την παραγωγή 

εξαγωγικών προϊόντων χρησιµοποιώντας τα υποκατάστατά τους. 

Οι Dritsakis, Vazakides, and Adamopoulos (2004) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, το βαθµό ανοίγµα-

τος της οικονοµίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο για την Τουρκία. Στόχος της έρευνας είναι 

να εξετάσει τις επιδράσεις της χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης και της απελευθέρω-

σης του εµπορίου στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι πολιτικές της χρηµατοοικονοµικής 

απελευθέρωσης και της απελευθέρωσης του εµπορίου µειώνουν την αναποτελεσµατι-

κότητα στην παραγωγική διαδικασία και επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ανάπτυξη των επενδύσεων, του βαθµού 

ανοίγµατος της οικονοµίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου επιδρούν θετικά στην οικονο-

µική ανάπτυξη της Τουρκίας επαληθεύοντας τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης. 
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Οι Dritsakis and Adamopoulos (2004) εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για την Ελλάδα στα πλαίσια της ελεύθερης 

αγοράς. Οι ερευνητές επικεντρώνονται στην επίδραση της πιστωτικής αγοράς και του 

βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Τα αποτελέ-

σµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει δυναµική θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Η θετική συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης και του 

πραγµατικού ΑΕΠ ίσως να οφείλεται σε µια καθοδική τάση της ταχύτητας κυκλοφορίας 

του χρήµατος. Αν αυτό ισχύει τότε η θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και 

την οικονοµική ανάπτυξη ίσως να αντανακλά την εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης 

χρήµατος σε σχέση µε το εισόδηµα, που είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το ενδιαφέρον της ελληνικής οικονοµίας εστιάζεται στη 

συµµόρφωση της χώρας µε τα οικονοµικά και πολιτικά κριτήρια ένταξής της στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. Βασικός στόχος της οικονοµικής πολιτικής της χώρας είναι πλέον η διατή-

ρηση του πληθωρισµού στο 3% και η µείωση του δηµόσιου ελλείµµατος κάτω από το 2%. 

Η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας συνέβαλαν στην απελευθέ-

ρωση της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήµατος. 

 Η ελληνική οικονοµία πρέπει να διατηρήσει την οικονοµική και νοµισµατική της 

σταθερότητα που απορρέει από την είσοδό της στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

(ΟΝΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ωστόσο, παρά την αλµατώδη πρόοδο που έχει 

σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονοµία, η χώρα καλείται να αντιµετω-

πίσει και να ξεπεράσει πολλά προβλήµατα τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. 

Στην έρευνά τους οι Bonfiglioli and Mendicino (2004) επαληθεύουν τη µελέτη των 

Bekaert et al (2005) όσον αφορά τον προσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι 

υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ωστόσο, η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τις επιπτώσεις απρόβλεπτων 

τραπεζικών κρίσεων που ξεσπούν στην πιστωτική αγορά. Οι επιχειρήσεις που βασίζονται 

στις τραπεζικές πιστώσεις πλήττονται σε µεγάλο βαθµό όταν ξεσπούν τραπεζικές κρίσεις 

στην πιστωτική αγορά. Όµως, αν έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές µπορούν 
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να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους πιο εύκολα, διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν 

την πολιτική της διεθνούς χρηµατοδότησης. 

Οι Demetriades and Law (2004) διαπιστώνουν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη έχει µεγαλύτερη 

επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη, όταν το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα χαρακτηρί-

ζεται από ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο. Στις χώρες υψηλού εισοδήµατος, όπου το 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα είναι προηγµένο, οι επιπτώσεις από τις θεσµικές αλλαγές 

είναι µικρότερες σε σχέση µε τις µεσαίου εισοδήµατος. Οι χαµηλού εισοδήµατος χώρες 

πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών 

θεσµών για να προάγουν τη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξή τους. 

Οι Girma and Shortland (2005) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική 

ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για 26 χώρες για την περίοδο 1973-1999. 

Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει αν η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του εκάστοτε καθεστώτος σε µια χώρα. Όταν σε µια χώρα 

κυβερνά µια µικρή ηγετική αλλά ισχυρά κοινωνικά τάξη (elite) που κατέχει τον έλεγχο των 

κρίσιµων πολιτικών αποφάσεων για το µέλλον της χώρας, είναι πιθανό να αποτραπεί η 

διείσδυση ανταγωνιστικών δυνάµεων στο εσωτερικό της.  

Οι χώρες µε δηµοκρατικό πολίτευµα χαρακτηρίζονται σε µεγάλο βαθµό από την 

απελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού τους συστήµατος. Η προσέλκυση οικονοµικών 

κινήτρων για την κατανοµή κεφαλαίων σε µια οικονοµία αυξάνεται ανάλογα µε τον 

ανταγωνισµό που η κυβέρνηση επιτρέπει να αναπτυχθεί στην εγχώρια αγορά.  

Οι Blackburn et al (2005) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη 

και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη µε τη βοήθεια ενός πλήρους εξειδικευµένου 

δυναµικού µοντέλου γενικής ισορροπίας. Στόχος της έρευνας αυτής είναι να δώσει 

απαντήσεις σε ορισµένα θεωρητικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί σχετικά µε την επίδραση 

της χρηµατιστηριακής αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας.  

Η έρευνα αυτή εστιάζεται στον προσδιορισµό της σχέσης συναλλαγής ανάµεσα στο 

δανειζόµενο και στο δανειστή και στα προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν για την  

ανάπτυξη της κεφαλαιακής παραγωγής. Η σχέση δανειζόµενου-δανειστή χαρακτηρίζεται 
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ως µια σχέση ελέγχου και εξάρτησης. Η οικονοµική δραστηριότητα και η αύξηση των 

επενδύσεων σε µια χώρα παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξή της.  

Συνεπώς, η θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική 

ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της αύξησης της κεφαλαιακής παραγωγής και της επίτευξης 

οικονοµικής ισορροπίας σ’ ένα υγιές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. 

Ο Ndikumana (2005) ερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη προσπάθησε να απαντήσει σε δύο ερωτήµατα. Αν η υψηλότερη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη ενθαρρύνει υψηλότερη εγχώρια επένδυση και δεύτερον, αν 

η δοµή του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος είτε βασίζεται στο τραπεζικό σύστηµα είτε 

στη χρηµατιστηριακή αγορά επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Η 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της αύξησης 

των επενδύσεων στην εγχώρια αγορά.  

Στις ανεπτυγµένες χώρες υπάρχουν περισσότερο διαθέσιµα κεφάλαια που κατανέµο-

νται πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε τις λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπου οι 

οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι και η ανάπτυξη των επενδύσεων αποτελεί επιτακτι-

κή ανάγκη. Η µείωση της πολιτικής αβεβαιότητας και η ενίσχυση του νοµοθετικού πλαι-

σίου των δικαιωµάτων των επενδυτών και των πιστωτών δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλ-

λον για την ανάπτυξη των τραπεζών και χρηµατιστηρίων. 

Οι Dritsakis, Vazakides and Adamopoulos (2005) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα 

στην οικονοµική ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, το βαθµό 

ανοίγµατος της οικονοµίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο για την Τουρκία για την περίοδο 

1960-2002. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει τη µακροχρόνια σχέση ανάµεσα 

στις µεταβλητές αυτές λαµβάνοντας υπόψη την υπόθεση του υποδείγµατος των Blackburn 

and Hung (1998) που ορίζει ότι η χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση και η απελευθέρωση 

του εµπορίου προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες που ακολούθησαν σχετικά περιοριστικές οικονοµικές 

πολιτικές έχουν ξεκινήσει την απελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και του 

τοµέα του εµπορίου για να αυξήσουν την οικονοµική ανάπτυξη. Η πολιτική της χρηµατο-

οικονοµικής απελευθέρωσης και της απελευθέρωσης του εµπορίου που εφαρµόζεται στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Τουρκία, οδηγεί στην οικονοµική τους ανάπτυξη. 
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2.4. Ανασκόπηση Εµπειρικής Βιβλιογραφίας 

 

2.4.1. Γενικά 

 Στη βιβλιογραφία το ζήτηµα της αιτιότητας ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη έχει εξεταστεί θεωρητικά και εµπειρικά. Το ενδιαφέρον εστιάζεται 

κυρίως στην εµπειρική ανάλυση. Αν και πρόσφατες µελέτες όσον αφορά το ζήτηµα αυτό 

φαίνεται να αποδέχονται την υπόθεση ότι η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα 

διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στη ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη, υπάρχει όµως ένα βασικό 

ερώτηµα ακόµα αναπάντητο. ∆ηλαδή, ποια είναι η αιτιακή σχέση που χαρακτηρίζει τη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Ορισµένοι ερευνητές διατείνονται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη είναι µια 

αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη υψηλού ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ άλλοι 

διατηρούν αντίθετες απόψεις σχετικά µε την ύπαρξη και κατεύθυνση της αιτιότητας 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη ισχύουν a priori οι εξής περιπτώσεις:  

 

α) Μονόδροµη αιτιότητα από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη 

 Η πρώτη υπόθεση όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη ορίζει ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προάγει στην οικονοµική 

ανάπτυξη διαµέσω δύο καναλιών: (i) αυξάνοντας την αποδοτικότητα της συσσώρευσης 

του κεφαλαίου και την οριακή παραγωγικότητά του (Goldsmith, 1969) και (ii) αυξάνοντας 

το ρυθµό αποταµίευσης και της επένδυσης (McKinnon, 1973, Shaw, 1973).  

Συνεπώς, η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη οδηγεί σε υψηλότερο ρυθµό οικονοµικής 

ανάπτυξης αυξάνοντας το µέγεθος των αποταµιεύσεων και βελτιώνοντας την αποδοτικό-

τητα της επένδυσης.  

Η υπόθεση αυτή ορίζεται ως υπόθεση της προσφοράς (supply-leading) που καθορίζει 

την µονόδροµη αιτιακή σχέση από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη. 

Εποµένως, σύµφωνα µε την υπόθεση της προσφοράς η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα παρέχει µια αποτελεσµατική κατανοµή πόρων προάγοντας την 

οικονοµική ανάπτυξη.  
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Πολλές εµπειρικές µελέτες επαληθεύουν την υπόθεση της προσφοράς. Οι Schumpeter 

(1912), Patrick (1966), Rousseau and Wachtel (2000), Demetriades and Luintel 

(1996a), King and Levine (1993b), Levine and Zervos (1998), Ghali (1999), ∆ριτσάκης 

και Αδαµόπoυλος (2003), και οι Dritsakis and Adamopoulos (2004), ερευνώντας τη 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη διαπιστώνουν ότι 

υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική προς την 

οικονοµική ανάπτυξη. 

 

β) Μονόδροµη αιτιότητα από την οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη 

Η δεύτερη υπόθεση όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη που αναπτύχθηκε από τον Robinson (1952), ορίζει ότι η χρηµατοοι-

κονοµική ανάπτυξη ακολουθεί την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα λοιπόν µε την υπόθεση 

της ζήτησης (demand-following), καθώς ο πραγµατικός τοµέας της οικονοµίας αναπτύσσε-

ται, η ζήτηση για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες αυξάνεται οδηγώντας στην ανάπτυξη των 

υπηρεσιών αυτών. Συνεπώς, η υπόθεση της ζήτησης καθορίζει τη µονόδροµη αιτιακή 

σχέση από την οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη.  

Οι Τarau (2002), Κar and Pentecost (2000) ερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη διαπιστώνουν ότι υπάρχει µονόδροµη 

αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση από την οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη.  

 

γ) Αµφίδροµη αιτιότητα 

Μια τρίτη θεωρία ορίζει ότι υπάρχει αµοιβαία αιτιακή σχέση ανάµεσα στις εξεταζόµενες 

µεταβλητές, δηλαδή υπάρχει αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσά τους. 

Οι Greenwood and Jovanovic (1990), Gursoy and Muslumov (1998), Luintel and 

Khan (1999), Calderon and Liu (2003), Shan (2003), Hondroyannis et al (2004) και ο 

Adamopoulos (2009a) ερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη διαπιστώνουν ότι υπάρχει αµφίδροµη αιτιακή σχέση. 

 

δ) Καµία σχέση αιτιότητας 

Σύµφωνα όµως µε µια τέταρτη εναλλακτική θεωρία δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµε-

σα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Οι  Stern (1989), Lucas (1988), 
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και οι Hernando and Solano (1999) απορρίπτουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη (ανεξάρτητες αιτιακώς µεταβλητές).  

 

ε) Μικτά αποτελέσµατα 

Οι Arestis and Demetriades (1997), Al–Yousif (2002), Shan and Morris (2002),  Beck 

and Levine (2001), Xu (2000), Lee (2005), και ο Alrayes (2005) ερευνώντας τη σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη κατέληξαν σε µικτά 

αποτελέσµατα. 

   

στ)  Θετική ή αρνητική σχέση    

   Τέλος, όσοι ερευνητές δεν εξετάζουν τον έλεγχο της αιτιότητας διαπιστώνουν την 

ύπαρξη αρνητικής ή θετικής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική 

ανάπτυξη ανάλογα µε τη µέθοδο ανάλυσης που χρησιµοποιούν. Οι περισσότεροι όµως 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσά τους.  

   Οι Berthelemy and Varoudakis (1995), Demirgüç-Kunt and Levine (1999), Kahn 

and Sendahji (2000), Levine (2001), De Gregorio and Guidotti (1995), και οι Dritsakis 

Vazakides and Adamopoulos (2005) ερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικο-

νοµική και την οικονοµική ανάπτυξη διαπιστώνουν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ο Dawson (2003) διαπιστώνει ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικο-

νοµική και την οικονοµική ανάπτυξη.  

 

Στον Πίνακα 2.4.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι πιο πρόσφατες εµπειρικές µελέτες 

και τα αποτελέσµατά τους όσον αφορά τη διερεύνηση της αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη και συγκεκριµένα για την περίοδο 1984-

2005. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 2.4.1, σελ 45) σε σύνολο 90 

εµπειρικών µελετών, σε 35 µελέτες βρέθηκε µονόδροµη αιτιότητα µε κατεύθυνση από τη 

χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη, σε 2 βρέθηκε µονόδροµη αιτιότητα µε 

κατεύθυνση από την οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, σε 15 βρέθηκε 

αµφίδροµη αιτιότητα, σε 20 βρέθηκαν µικτά αποτελέσµατα, ενώ δεν βρέθηκε καµιά σχέση 

αιτιότητας σε 3 εµπειρικές µελέτες.  
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Τέλος, σε 14 εµπειρικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση, ενώ σε µια 

αρνητική σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Πίνακας 2.4.1. Εµπειρικές µελέτες (1984-2005) 
 

 Levine  

(1998)  

 

 

Levine   

& Zervos  

(1998) 

 

Caporale  

et al  

(2004) 

 

Ford  

(1997) 

 

 

Wongbangpo  

& Sharma  

(2002) 

 

Caporale  

et al  

(2005)  

 

Fase  

& Abma 

(2003)  

 

Chang  

& Caudill  

(2005) 

 

Graff 

(2001)  

 

 

Choe  

& Moosa 

(1999) 

 

Rousseau  

& Sylla  

(2001) 

 

Hernando 

& Salido  

(1999) 

 

Rousseau  

& Wachtel  

(2000)  

 

 

Atindehou  

et al  

(2005) 

 

Hermes 

(1994) 

 

 

Arestis & 

Demetriades 

(1996) 

 

∆ριτσάκης & 

Αδαµόπουλος 

(2003) 

 

Asteriou  

& Price  

(2000) 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Andriesz  

et al  

(2003) 

 

Agung  

& Ford  

(1998)  

 

Andersen  

& Tarp  

(2003)  

 

Levine et al  

(2000)  

 

 

Valverde  

& Fern&ez  

(2004) 

 

Odedokun 

(1996b)  

 

 

Demetriades  

& Luintel  

(1996a) 

 

Fritz  

(1984) 

 

 

King  

& Levine 

(1993b)   

 

Rousseau  

& Wachtel  

(1998) 

 

Jung  

(1986)  

 

 

Murinde  

& Eng  

(1994)  

 

Rajan  

& Zingales   

(1998)  

 

 

Dritsakis & 

Adamopoulos 

(2004) 

 

Κar  

& Pentecost 

(2000) 

 

Fatima 

(2004)  

 

 

Christopoulos 

& Tsionas 

(2004) 

 

Ghali  

(1999) 

 

 

Μονόδροµη 

 αιτιότητα    

 FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP  

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα 

FD→ GDP 

 

Tarau  

(2002) 

 

 

Luintel  

& Khan  

(1999)  

 

Οsinski 

(2000)  

 

 

Calderon  

& Liu  

(2003)  

 

Boulila  

& Trabelsi 

(2002) 

 

 Shan  

(2003)  

 

 

Mis  

(2002)  

 

 

Rousseau  

& Sylla  

(2005)  

 

Cole  

& Patrick 

(1986) 

 

Harrison et 

al (1999) 

 

 

  Greenwood  

  & Jovanovic   

  (1990)  

 

Greenwood  

& Smith  

(1997)  

 

Khun  

& Khan  

(1999)  

 

 

Friedman  

& Schwartz 

(1963) 

 

Hondroyann

is et al 

(2004) 

 

Gursoy & 

Muslumov 

(1998) 

 

 Lee  

(2005) 

 

 

Agung  

& Ford  

(1999) 

 

Μονόδροµη 

αιτιότητα  

GDP→FD  

 

Αµφίδροµη 

Αιτιότητα 

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα 

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα  

FD↔GDP 

 

Αµφίδροµη 

αιτιότητα 

FD↔GDP 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Alrayes 

(2005) 

 

 

Xu  

& Feldman 

(1999) 

 

Arestis & 

Demetriades 

(1997)  

 

Khalifa  

Al–Yousif 

(2002) 

 

Darrat  

(1999)  

 

 

Sinha  

& Macri  

(2000)  

 

Τhornton 

(1995) 

 

 

Filer et al 

(1999) 

 

 

Jung  

(1986) 

 

 

Shan  

& Morris  

(2002) 

 

Νeusser  

& Κugler  

(1998) 

 

Fink et al 

(2005) 

 

 

Beck  

& Levine 

(2001)  

 

 

Demetriades 

& Hussein 

(1996) 

 

Shan et al 

(2001) 

 

 

Xu  

(2000)  

 

 

Arestis et al 

(2001) 

 

 

Harris 

(1997) 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα  

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

  Μικτά 

  αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Μικτά 

αποτελέσµατα 

 

 

Testa  

(2005) 

 

 

Berthélemy & 

Varoudakis 

(1995) 

 

Levine  

(2001)  

 

 

 Demirgüç-  

Kunt & Levine  

(1999) 

 

Jayaratne  

& Strahan 

(1996)  

 

King  

& Levine 

(1993a)  

 

Agarwal 

Mohtadi 

(2005)  

 

Beck  

& Levine  

(2004) 

 

Roja  

& Valev  

(2004)  

 

Benhabib  

& Spiegel 

(2000) 

 

Kahn  

& Sendahji 

(2000)  

 

De Gregorio 

& Guidotti 

(1995) 

 

Dritsakis  

Vasakides & 

Adamopoulos 

(2005) 

 

Odedokun 

(1996a) 

 

 

Dawson 

(2003) 

 

 

Stern  

(1989) 

 

  

Lucas  

(1988) 

 

 

Andres  

& Solano 

(1999) 

  

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

 

Θετική 

σχέση 

 

  

 Θετική   

 σχέση 

 

 

 

Θετική 

 σχέση 

 

  

 Αρνητική  

 σχέση 

 

 

Καµιά 

αιτιακή 

σχέση 

 

Καµιά 

αιτιακή 

σχέση 

 

Καµιά 

αιτιακή 

σχέση 
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2.4.2. Εµπειρική Ανασκόπηση 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται πιο αναλυτικά οι κυριότερες εµπειρικές µελέτες όσον 

αφορά τη διερεύνηση της αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική αγορά και 

την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

         Οι King and Levine (1993a) εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή 

και την οικονοµική ανάπτυξη εκτιµώντας ένα υπόδειγµα ενδογενούς θεωρίας ανάπτυξης. 

Στην έρευνα αυτή δίνεται έµφαση στην επίδραση της καινοτοµίας για την παραγωγή 

αγαθών, την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η µέθοδος της διαστρωµατικής 

ανάλυσης για 80 χώρες για την περίοδο 1960-1989. Τα χρηµατοοικονοµικά συστήµατα 

επιτρέπουν τους επενδυτές να διαφοροποιούν τον πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται µε 

αβέβαιες καινοτοµικές δραστηριότητες. Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της αύξησης των επενδυτικών κινήτρων για καινοτοµία 

και ανάπτυξη στον κλάδο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, επιταχύνοντας ραγδαία 

το ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας. Εξάλλου, η κρατική πολιτική που ασκείται σε 

κάθε χώρα καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή 

και την οικονοµική ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 65). 

Οι Levine and Demiguc-Kunt (1993) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη διάφορους χρηµατι-

στηριακούς δείκτες, που δίνουν τη δυνατότητα στους ειδικούς αναλυτές να παρακο- 

λουθήσουν την εξέλιξή τους στα διεθνή χρηµατιστήρια καθώς και την επίδρασή τους στη 

χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να 

εξεταστεί αν υπάρχει συµπληρωµατική σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την 

πιστωτική αγορά, ενώ περαιτέρω µελέτη χρειάζεται να γίνει στο µέλλον για την ανάλυση 

της επίδρασης των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου, την αποτελε-

σµατική κατανοµή των πόρων και τη διευκόλυνση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη. Η εµφάνιση απρόβλεπτων οικονοµικών κρίσεων 
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λόγω τραπεζικών αποτυχιών ή κατάρρευσης χρηµατιστηριακών αγορών αποτρέπουν την 

οικονοµική ανάπτυξη σε µια χώρα.  

Ο ρόλος της παγκόσµιας τράπεζας ήταν καθοριστικός για τη διερεύνηση της σχέσης 

αυτής διαµέσω διάφορων πιστωτικών προγραµµάτων που παρείχε και εστιάζονται σε 

βασικά οικονοµικά ζητήµατα, όπως η χαλάρωση των τραπεζικών επιτοκίων, η µείωση 

της κρατικής παρέµβασης, η κατανοµή πιστώσεων για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει 

θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. Υπάρχει δηλαδή µια συµπληρωµατική σχέση ανάµεσα 

στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη λόγω της επίδρασης της τραπεζικής 

διαµεσολάβησης  (Πίνακας 2.4.2, σελ 65).  

 Οι Arestis and Demetriades (1996) εξετάζουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και τη οικονοµική ανάπτυξη για 12 χώρες για την περίοδο 

1949-1992 µε τη µέθοδο αιτιότητας κατά Granger. Η έρευνα αυτή αποτελεί µια κριτική 

έναντι σε µια πρόσφατη έρευνα των King and Levine (1993a) που επίσης ερευνούν την 

αιτιακή αυτή σχέση δίνοντας έµφαση στα θεσµικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες 

της οικονοµίας κάθε χώρας. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 

έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση από τη χρηµατιστηριακή 

προς την οικονοµική ανάπτυξη στην Αγγλία, την Ιαπωνία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 

Χιλή, Τουρκία και την Ινδία ανάλογα µε το χρηµατοοικονοµικό δείκτη που επιλέγεται σε 

κάθε περίσταση. Η διαφορετική οικονοµική πολιτική που υιοθετείται σε κάθε χώρα και 

το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που τη χαρακτηρίζει καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

αιτιακή σχέση ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές. Στην ανάλυση των εµπειρικών  

αποτελεσµάτων σηµαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου χρηµατοοικονοµικού 

δείκτη. Η έρευνα αυτή προσπαθεί να επαληθεύσει το επιχείρηµα του Schumpeter (1911) 

ότι ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα χαρακτηρίζεται όχι µόνο από το εκάστοτε 

τραπεζικό σύστηµα αλλά και από τη χρηµατιστηριακή αγορά. Το ενδιαφέρον των 

ερευνητών εστιάζεται µελλοντικά στην επιλογή εκείνων των δεικτών που προβλέπουν 

καλύτερα την επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης διαµέσω της κεφαλαιακής αγοράς 

παρά διαµέσω της πιστωτικής αγοράς  (Πίνακας 2.4.2, σελ 65).  

 Οι Berthelemy and Varoudakis (1996) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για 95 χώρες για την περίοδο 
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1960-1985. Στόχος της έρευνας είναι να εµβαθύνει στη διερεύνηση της σχέσης 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυ-

ξη. Για την εµπειρική ανάλυση χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. Η οικονοµική ανάπτυξη επιδρά στη χρηµατοοικονοµική 

ανάπτυξη διαµέσω των αποταµιεύσεων. Η αύξηση του εµπορίου, το άνοιγµα της 

οικονοµίας, η εκπαίδευση, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών προϋποθέτουν ένα πολύ 

καλά οργανωµένο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα σε µια χώρα για να συµβάλουν θετικά 

στην οικονοµική της ανάπτυξη. Ωστόσο, η σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην 

οικονοµική και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη µπορεί να καθοριστεί αρνητικά από την 

πιθανότητα µείωσης του συνολικού εισοδήµατος και κατά συνέπεια των επενδύσεων. 

Στην περίπτωση της παγίδας φτώχειας, ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας εξασθενεί και η 

οικονοµία αποδυναµώνεται και αποτρέπεται η οικονοµική ανάπτυξη, αφού οι οικο-

νοµικοί πόροι είναι ελάχιστοι και ανεπαρκείς (Πίνακας 2.4.2, σελ 65). 

 Ο Odedokun (1996a) ερεύνησε τη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική και τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για 81 χώρες για την περίοδο 1961-1990. Για την 

εµπειρική ανάλυση εφαρµόζεται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Για τη 

διερεύνηση της σχέσης λαµβάνεται υπόψη η επίδραση µακροοικονοµικών παραγόντων 

όπως η χρηµατοοικονοµική εµβάθυνση, η ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα, οι εξαγωγές, 

το επιτόκιο, ο πληθωρισµός, και η συναλλαγµατική ισοτιµία, στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι εξαγωγές, το επιτόκιο και η χρηµατο-

οικονοµική εµβάθυνση προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ το µέγεθος του δηµό-

σιου τοµέα, ο πληθωρισµός και η συναλλαγµατική ισοτιµία έχουν αρνητική επίδραση 

στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου και κατά συνέπεια µειώνουν την οικονοµική 

ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 65). 

 Ο Fry (1997) ερευνά τη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για 16 χώρες για την περίοδο 1970-1988. Για το σκοπό 

αυτό εξετάζεται ένα προσοµοιωµένο σύστηµα 4 ταυτόχρονων εξισώσεων. Η χρηµατο-

οικονοµική απελευθέρωση πρέπει να συνοδεύεται από µια σταθερή δηµοσιονοµική 

πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι το δηµόσιο χρέος δεν θα υπερβεί τα προβλεπόµενα όρια 

στο µέλλον και ένα άρτια οργανωµένο τραπεζικό σύστηµα αυστηρά ελεγχόµενο από το 
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κράτος. Αντίθετα, η οικονοµική ύφεση, που συνοδεύεται από τη διατήρηση υψηλών 

επιτοκίων στην αγορά, επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική ανάπτυξη σε µια χώρα. Αν το 

δηµόσιο χρέος δεν µειωθεί και τα φορολογικά έσοδα αυξηθούν απότοµα, η οικονοµική 

ύφεση θα επιφέρει οικονοµική αστάθεια µειώνοντας τη δυνατότητα οικονοµικής 

ανάπτυξης  (Πίνακας 2.4.2, σελ 66). 

Ο Harris (1997) εξετάζει τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την 

οικονοµική ανάπτυξη για 49 χώρες για την περίοδο 1980-1991 εκτιµώντας το υπόδειγµα 

µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια. Στόχος της έρευνας είναι να 

επαληθεύσει ή να απορρίψει τα αποτελέσµατα της έρευνας των Atje and Jovanovic 

(1993) που διατείνονται ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη αυξάνοντας την οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Η µέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων σε δύο στάδια χρησιµοποιείται για να εξετάσει πιθανή ύπαρξη ενδογένειας 

στο υπόδειγµα λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση της απασχόλησης και των 

επενδύσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η υπόθεση των Atje and 

Jovanovic (1993) δεν ισχύει για τις λιγότερο αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ για τις 

ανεπτυγµένες χώρες η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επιδρά σε κάποιο βαθµό αλλά η 

σχέση αυτή ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 2.4.2, σελ 66). 

 Οι Arestis and Demetriades (1997) εξετάζουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη για τη Γερµανία και την 

Αµερική µε βάση τον έλεγχο εξωγένειας. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλή-

ρωσης του Johansen έδειξαν ότι υπάρχουν δύο συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Οι 

έλεγχοι εξωγένειας έδειξαν ότι υπάρχουν οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις δύο 

χώρες. Ο δείκτης της χρηµατιστηριακής µεταβλητότητας είναι ασθενώς εξωγενής και 

στις δύο χώρες. Το πρώτο συνολοκληρωµένο διάνυσµα δείχνει ότι υπάρχει µια θετική 

σχέση ανάµεσα στην οικονοµική και την τραπεζική ανάπτυξη για τη Γερµανία, ενώ η 

χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση είναι ασθενώς εξωγενής και συνεπώς αρνητικά 

συσχετισµένη µε την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ στο δεύτερο διάνυσµα παρατηρείται 

έλλειψη της µακροχρόνιας επίδρασης της οικονοµικής ανάπτυξης στην τραπεζική 

ανάπτυξη. Στην περίπτωση της Αµερικής σύµφωνα µε το πρώτο διάνυσµα η χρηµατι-

στηριακή κεφαλαιοποίηση έχει θετική σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη και αρνητική 
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µε την τραπεζική ανάπτυξη, ενώ το δεύτερο διάνυσµα δείχνει µια θετική σχέση ανάµεσα 

στην τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα είναι 

θετικά συσχετισµένη µε την τραπεζική ανάπτυξη και αρνητικά µε την οικονοµική 

ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 66). 

Οι Gursoy and Muslumov (1998) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για 20 χώρες ανάµεσά τους και η 

Ελλάδα για την περίοδο 1981-1994. Για τον έλεγχο της αιτιακής σχέσης χρησιµοποιείται 

η µέθοδος αιτιότητας κατά Sims. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Sims 

έδειξαν ότι υπάρχει αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη µε βάση την πάνελ ανάλυση βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Η 

εργασία αυτή αποτελεί αντικείµενο µελέτης για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τον 

καθορισµό της αιτιακής σχέσης ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές (Πίνακας 2.4.2, 

σελ 66). 

 Οι Levine and Zervos (1998) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση της 

σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για 78 χώρες για 

την περίοδο 1976-1993 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της απλής παλινδρόµησης. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρηµατιστηριακή ρευστότητα και η τραπεζική 

ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου. Τα χρηµατιστήρια παρέχουν διαφορετικές χρηµατο-

οικονοµικές υπηρεσίες από τις τράπεζες. Ωστόσο, στην έρευνα αυτή αποδεικνύεται ότι 

το µέγεθος της αγοράς, η χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα και η διεθνής ολοκλήρωση 

δεν σχετίζονται δυναµικά µε την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ οι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες δεν συνδέονται στενά µε τις αποταµιεύσεις. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

επαληθεύουν τη θεωρητική άποψη ότι όσο µεγαλύτερη δυνατότητα υπάρχει για την 

ανάπτυξη της παραγωγής και της τεχνολογικής καινοτοµίας τόσο ευκολότερη και άµεση 

είναι η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων (Πίνακας 2.4.2, σελ 66). 

Ο Wang (1999) ερεύνησε την σχέση ανάµεσα στην οικονοµική και τη χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη για την Ταϊβάν για την περίοδο 1961-1995. Η έρευνα αυτή 

βασίζεται στη θεωρία της συνάρτησης παραγωγής και επαληθεύει τη µελέτη του Patrick 

(1966) που διατείνεται ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Για τη διερεύνηση της σχέσης χρησιµοποιείται η µέθοδος των φαινοµενικά 
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ασυσχέτιστων εξισώσεων παλινδρόµησης (SURE). Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην εκτί-

µηση ταυτόχρονων εξισώσεων ενός συστήµατος. Η πρωτοτυπία της έρευνας είναι ότι 

χρησιµοποιείται η µέθοδος γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων (GLS) λαµβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσµατα διάχυσης (spillover effects) στον πραγµατικό και χρηµατοοικο-

νοµικό τοµέα της χώρας.  

Στόχος της µεθόδου είναι να εκτιµήσει αν υπάρχουν διαρθρωτικές µεταβολές στις 

οικονοµικές χρονικές σειρές που εξετάζονται. Τα αποτελέσµατα της διαστρωµατικής 

έρευνας έδειξαν ότι χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική 

ανάπτυξη και ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ανάµεσα τους. Η αναδιάρθρωση του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στην Ταϊβάν συνέβαλε στην οικονοµική της ανάπτυξη 

διαµέσω της κατανοµής επενδυτικών κεφαλαίων και κυρίως λόγω της επιβολής 

κρατικών περιορισµών στο επιτόκιο και στις τραπεζικές πιστώσεις. Η ραγδαία 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας θεωρήθηκε ως οικονοµικό «θαύµα της Ασίας» και απο-

τέλεσε πρότυπο ανάπτυξης για τις υπόλοιπες αναπτυσσόµενες και υπανάπτυκτες χώρες  

(Πίνακας 2.4.2, σελ 66). 

Οι Asteriou and Price (2000) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοπιστωτική αγορά και την οικονοµική ανάπτυξη για την περίπτωση της Αγγλίας 

παρουσιάζοντας δύο εναλλακτικές υποθέσεις των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς 

για τον καθορισµό της αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοπιστωτική αγορά και την 

οικονοµική ανάπτυξη. Για τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών σειρών χρησιµο-

ποιούνται οι έλεγχοι των Augmented Dickey-Fuller (ADF) και Phillips-Perron (PP).  

Στη συνέχεια εφαρµόζεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen που βασίζεται 

στα στατιστικά κριτήρια της µέγιστης ιδιοτιµής και του ίχνους µε βάση το θεώρηµα του 

Pantula (1989) για τον καθορισµό των κατάλληλων περιορισµών στις σταθερές και στις 

τάσεις στα βραχυχρόνια και στα µακροχρόνια µοντέλα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

έδειξαν ότι υπάρχει συνολοκληρωµένη σχέση ανάµεσα στις εξεταζοµένες µεταβλητές. 

Ύστερα εφαρµόζονται η µεθοδολογία των διανυσµατικών υποδειγµάτων διόρθωσης 

σφαλµάτων καθώς και οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων.  

Τέλος, εξετάζεται ο έλεγχος αιτιότητας που βασίζεται στην έρευνα των Granger and 

Lin (1995) και καταλήγει στην ύπαρξη µονόδροµης αιτιακής σχέσης από την οικονοµική 

στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη µε την προϋπόθεση ότι όλοι οι συντελεστές είναι
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στατιστικά σηµαντικοί και διάφοροι του µηδενός, δηλαδή επαληθεύει την υπόθεση της 

συνάρτησης της προσφοράς  (Πίνακας 2.4.2, σελ 67). 

 Ο Dickinson (2000) εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την 

οικονοµική ανάπτυξη για 4 χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Αµερική) για την περίοδο 

1980-1995, χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφαλµάτων. 

Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιµήσει το βαθµό συσχέτισης ανάµεσα στους δείκτες 

µετοχών από τις 4 µεγαλύτερες χρηµατιστηριακές αγορές του κόσµου, της Αγγλίας, της 

Γαλλίας, της Γερµανίας και της Αµερικής, λαµβάνοντας όµως υπόψη και την επίδραση 

ορισµένων βασικών µακροοικονοµικών µεταβλητών, όπως ο πληθωρισµός το επιτόκιο, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία και η παραγωγικότητα. Για τον έλεγχο της στασιµότητας των 

χρονικών σειρών χρησιµοποιείται ο έλεγχος των Augmented Dickey-Fuller (ADF), ενώ 

για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Johansen που βασίζεται στα 

στατιστικά κριτήρια της µέγιστης ιδιοτιµής και του ίχνους.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολο-

κληρωµένο διάνυσµα ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές και στις 4 εξισώσεις του 

συστήµατος. Μακροχρόνια, η χρηµατιστηριακή αγορά της Αγγλίας και της Γαλλίας 

επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο γενικό δείκτη τιµών των χρηµατιστηρίων της Νέας 

Υόρκης και της Φρανκφούρτης, ενώ η χρηµατιστηριακή αγορά της Γερµανίας επηρεά-

ζεται από τις εξελίξεις στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Η 

οικονοµική και νοµισµατική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την 

πορεία των χρηµατιστηριακών δεικτών των ισχυρότερων και πλουσιότερων κρατών 

µελών της στα πλαίσια της οικονοµικής ολοκλήρωσης και της παγκοσµιοποίησης υπό 

την επιτήρηση όµως πάντα της Αµερικάνικης υπερδύναµης (Πίνακας 2.4.2, σελ 67). 

Οι Rousseau and Wachtel (2000) εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό υπόδειγµα 

διόρθωσης σφάλµατος για 47 χώρες για την περίοδο 1980-1995 µε τη µέθοδο της 

διαστρωµατικής ανάλυσης. Οι χρηµατιστηριακές αγορές προάγουν την οικονοµική ανά-

πτυξη διαµέσω της ρευστότητας και των επενδύσεων που ενθαρρύνουν τη διαφορο-

ποίηση ενός χαρτοφυλακίου και την άµεση πρόσβαση στο κεφάλαιο που διατίθεται. Η 

επίδραση της χρηµατιστηριακής ρευστότητας και της τραπεζικής διαµεσολάβησης είναι 

καθοριστική για την αύξηση της παραγωγικότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
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έδειξαν ότι η χρηµατιστηριακή ρευστότητα αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης  

(Πίνακας 2.4.2, σελ 67). 

Οι Demiguc-Kunt and Maksimovic (2000) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη για 40 χώρες λαµβάνοντας υπόψη την 

επίδραση της ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων διαµέσω εξωτερικής χρηµατο-

δότησης σε διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά συστήµατα. Τα χρηµατοοικονοµικά 

συστήµατα σε ορισµένες χώρες βασίζονται στην ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς 

όπως της Αµερικής, ενώ σε άλλες βασίζονται στην ανάπτυξη της πιστωτικής αγοράς 

όπως της Ιαπωνίας.  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει αν αυτή η διαφορά ανάµεσα στα 

χρηµατοοικονοµικά συστήµατα επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

αποκτήσουν εξωτερική χρηµατοδότηση, για να προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι αυτοχρηµατοδοτούµενες σχετίζονται θετικά 

µε την ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος και των ασφαλιστικών αγορών. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά 

επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της διεθνούς χρηµατοδότησης των 

επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των ασφαλιστικών αγορών σχετίζεται µε τη µακροχρόνια 

εξωτερική χρηµατοδότηση, ενώ η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήµατος σχετίζεται µε τη 

βραχυχρόνια διεθνή χρηµατοδότηση. Πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το νοµοθετικό 

σύστηµα που έχει θεσπιστεί σε κάθε χώρα (Πίνακας 2.4.2, σελ 67). 

Οι Shan, Morris and Sun (2001) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη για 9 χώρες του ΟΟΣΑ και 

για την Κίνα χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Για 

τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών σειρών χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) και Phillips-Perron (PP). Εφόσον οι χρονικές σειρές 

είναι στάσιµες πρώτης τάξης, άρα θα είναι και συνολοκληρωµένες της ίδιας τάξης. Tα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας των Toda and Yamamoto έδειξαν ότι υπάρχει 

µονόδροµη αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση από την οικονοµική ανάπτυξη προς τη 

χρηµατοοικονοµική σε τρεις χώρες (Καναδά, Κίνα, Ιταλία), ενώ αµφίδροµη αιτιακή 

σχέση βρέθηκε σε 5 χώρες (Αυστραλία, ∆ανία, Ιαπωνία, Αµερική, Αγγλία) και τέλος δεν 

βρέθηκε καµιά ένδειξη αιτιότητας στη Γαλλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα αποτελέσµατα 
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της έρευνας συµφωνούν µε την έρευνα των Blackburn and Hung (1998), ότι δηλαδή 

υπάρχει θετική αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην οικονοµική και τη χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 68). 

 Οι Αrestis, Demetriades and Luintel (2001) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατιστηριακή αγορά και την οικονοµική ανάπτυξη για πέντε ανεπτυγµένες χώρες, 

Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Αµερική χρησιµοποιώντας το διανυσµατικό 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Tα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης µε τη 

µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen που βασίζεται στα στατιστικά κριτήρια 

της µέγιστης ιδιοτιµής και του ίχνους έδειξαν ότι υπάρχουν δύο συνολοκληρωµένα 

διανύσµατα. Η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά έχουν θετική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη για τις χώρες της Γερµανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, ενώ 

αντίθετα η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή στην περίπτωση της 

Αγγλίας και της Αµερικής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν επαληθεύουν την υπόθεση 

ότι η χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα συµβάλει στην αποδοτική λειτουργία των χρηµα-

τοοικονοµικών αγορών, αντίθετα έχει αρνητική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη 

(Πίνακας 2.4.2, σελ 68). 

  Οι Cetorelli and Cambera (2001) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στην πιστωτική και 

την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της διαστρωµατικής ανάλυσης για 

42 χώρες για την περίοδο 1989-1996. Για τον έλεγχο της ενδογένειας του υποδείγµατος 

εκτιµάται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων σύµφωνα µε το στατιστικό κριτήριο  

Durbin-Wu-Hausman. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η ανάπτυξη του 

τραπεζικού τοµέα επιδρά θετικά στην οικονοµική ανάπτυξη. Η τραπεζική ανάπτυξη 

προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της χρηµατοδότησης πιστώσεων προς τις 

νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. 

Ωστόσο, στις αναπτυσσόµενες χώρες οι τραπεζικές πιστώσεις που διατίθενται στην 

οικονοµία είναι χαµηλότερες.  Η τραπεζική ανάπτυξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

την κρατική παρέµβαση στον πιστωτικό τοµέα. Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αφού διευκολύνει την άµεση πρόσβαση των επιχειρή-

σεων στην πιστωτική αγορά, ώστε να αναπτύξουν νέες καινοτοµίες και τεχνολογίες. 

Στην έρευνά αυτή επαληθεύεται η θεωρητική άποψη ότι υπάρχει µια σχέση αλληλεπί-



Κεφάλαιο 2.4.2.Εµπειρική Ανασκόπηση  

 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                 55                 

δρασης ανάµεσα στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, στην τραπεζική ανάπτυξη και την 

διεθνή χρηµατοδότηση (Πίνακας 2.4.2, σελ 67). 

Οι Hassapis and Kalyvitis (2002) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατι-

στηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη για 14 χώρες του ΟΟΣΑ για την περίοδο 1957-

1999 χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Η ολοένα 

και αυξανόµενη κεφαλαιοποίηση της αγοράς στις ανεπτυγµένες οικονοµίες έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτικών αναλυτών και των οικονοµολόγων, για να 

µελετήσουν τις επιδράσεις απρόβλεπτων µεταβολών στις αποδόσεις µετοχών ως προς 

την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Τα εµπειρικά απoτελέσµατα έδειξαν ότι η ανάπτυξη 

της παραγωγικότητας δεν ανταποκρίνεται σηµαντικά σε διαταραχές στις πραγµατικές 

εγχώριες αποδόσεις των µετοχών στις κλειστές οικονοµίες. Όµως, η εικόνα αλλάζει όταν 

η διαταραχή µελετάται σε διεθνείς αποδόσεις µετοχών.  

Εξάλλου, στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ανάπτυξη καθορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από τη χρηµατιστηριακή αστάθεια που προέρχεται από το εξωτερικό. Η 

νοµισµατική πολιτική που υιοθετεί κάθε χώρα αποσκοπεί στην αποφυγή απρόβλεπτων 

διαταραχών στην εγχώρια αγορά, ενώ ο ρόλος της συνεχώς αναπτυσσόµενης χρηµατι-

στηριακής αγοράς, που τείνει να κυριαρχήσει διεθνώς, είναι καθοριστικός για την 

εξάπλωση της παγκοσµιοποίησης. Έντονες ανησυχίες και πολιτικοί κίνδυνοι ανακύπτουν 

από µια πιθανή παράλογη συµπεριφορά των θεσµικών επενδυτών, που µπορεί να οδηγή-

σει σε δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις ιδιαίτερα σε αναδυόµενες και µεταβατικές 

οικονοµίες (Πίνακας 2.4.2, σελ 68). 

Η Levine (2003) εστιάζει το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα 

στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

διαστρωµατικής ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι χώρες µε 

ανεπτυγµένο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα τείνουν να επιταχύνουν το ρυθµό ανάπτυξής 

τους ραγδαία λόγω της χρηµατιστηριακής ρευστότητας και του τραπεζικού δανεισµού 

των επιχειρήσεων. Η χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες 

γίνεται διαµέσω των πιστώσεων. Η διεύρυνση των επιχειρήσεων οφείλεται σε µεγάλο 

βαθµό στην εύκολη πρόσβασή τους σε άµεσες ξένες επενδύσεις. Για τη διερεύνηση της 

σχέσης εφαρµόζονται διάφοροι στατιστικοί µέθοδοι όπως η τεχνική GMM, η µέθοδος 

των ελαχίστων τετραγώνων και η µέθοδος πάνελ ανάλυσης. Επίσης, τα αποτελέσµατα 
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της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µεροληψίας ταυτοχρονισµού στις σχέσεις 

των εξεταζόµενων µεταβλητών, ενώ όσον αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

τους εξάγεται το συµπέρασµα ότι απαιτείται βαθύτερη µελέτη της σχέσης στο άµεσο 

µέλλον (Πίνακας 2.4.2, σελ 68).  

Οι ∆ριτσάκης και Αδαµόπουλος (2003) προσπάθησαν να ερευνήσουν την αιτιακή 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη και το βαθµό 

ανοίγµατος της οικονοµίας σε µια από τις αναπτυσσόµενες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα, µέσα από την ανάλυση της πολυµεταβλητής αιτιότητας 

βασισµένη στο υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται 

οι έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen και στη συνέχεια ο έλεγχος αιτιότητας κατά 

Granger βασισµένος στο διανυµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Τα αποτελέ-

σµατα της ανάλυσης της συνολοκλήρωσης στην έρευνα αυτή δείχνουν την παρουσία 

µιας σχέσης συνολοκλήρωσης ανάµεσα στις τρεις µεταβλητές, δηλαδή την ύπαρξη  

κοινής τάσης ή µακροχρόνιας σχέσης ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης της αιτιότητας κατά Granger δείχνουν ότι η χρηµατι-

στηριακή ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε δυναµική αιτιακή σχέση, ενώ 

ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε απλή 

αιτιακή σχέση (Πίνακας 2.4.2, σελ 68). 

Οι Christopoulos and Tsionas (2004) εξετάζουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για 10 λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες 

χρησιµοποιώντας την πλήρως τροποποιηµένη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Για 

τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών σειρών χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι 

Augmented Dickey-Fuller (ADF), και Im, Pesaran and Shin (1997) (IPS), Maddala and 

Wu (1999) (MW), και Levin and Lin (1993) (LL). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης του Johansen έδειξαν ότι υπάρχει σταθερή µακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας ανάµεσα στις µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας έδειξαν 

ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική 

ανάπτυξη στην οικονοµική ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 69). 

      Οι Dritsakis and Adamopoulos (2004) εξέτασαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη και το βαθµό ανοίγµατος της 

οικονοµίας για την περίπτωση της Ελλάδας χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό αυτοπα-
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λίνδροµο υπόδειγµα. Για τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών σειρών χρησιµο-

ποιούνται οι έλεγχοι Augmented Dickey-Fuller, Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin 

(KPSS). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνοκλήρωσης µε τη µέθοδο της µέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen, που είναι βασισµένη στα στατιστικά κριτήρια της µέγιστης 

ιδιοτιµής και του ίχνους, έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα ανάµεσα 

στις µεταβλητές του υποδείγµατος. Άρα, υπάρχει µακροχρόνια σχέση ανάµεσα στις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αιτιότητας κατά Granger 

έδειξαν ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας 

αιτιώνται της οικονοµικής ανάπτυξης (Πίνακας 2.4.2, σελ 69). 

Οι Hurlin and Venet (2004) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για 63 χώρες για την περίοδο 1960-

2000 µε τον έλεγχο της υπόθεσης της οµογενούς µη-αιτιότητας κατά Granger (Homoge-

nous non-causality hypothesis) (HNC). Για τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών 

σειρών χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι Augmented Dickey-Fuller (1979) (ADF), και Im, 

Pesaran and Shin (1997) (IPS), και Maddala and Wu (1999) (MW) για την ανάλυση ενός 

πάνελ δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου οµογενούς µη-αιτιότητας κατά Granger 

έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιότητα µε κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική 

ανάπτυξη προς την οικονοµική ανάπτυξη σε 35 χώρες, ενώ από την οικονοµική 

ανάπτυξη προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη σε 28 χώρες.  

      Η υπόθεση του ελέγχου της οµογενούς µη-αιτιότητας από τη χρηµατοοικονοµική 

προς την οικονοµική ανάπτυξη είναι αποδεκτή σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ακόµα και 

όταν το πάνελ δεδοµένων διακρίνει τις ανεπτυγµένες από τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Αυτό σηµαίνει ότι είτε δεν υπάρχει εµπειρική ένδειξη ότι βραχυχρόνια η χρηµατοοικο-

νοµική ανάπτυξη αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης ή ότι είναι δύσκολο να εξαχθεί 

κάποιο συµπέρασµα διαµέσω της εκτίµησης της διµεταβλητής σχέσης αιτιότητας κατά 

Granger. Αντίθετα, η υπόθεση του ελέγχου της οµογενούς µη-αιτιότητας από την 

οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη απορρίπτεται δυναµικά. Το αποτέ-

λεσµα αυτό επαληθεύει την έρευνα του Patrick που διατείνεται ότι η οικονοµική 

ανάπτυξη µπορεί να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης των χρηµατοοικονοµικών υπηρε-

σιών στις ανεπτυγµένες χώρες (Πίνακας 2.4.2, σελ 68). 
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Οι Guiso et al (2004) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στην οικονοµική και τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 

1981-1995. Η έρευνα αυτή βασίζεται στη µελέτη των Rajan and Zingales (1998) και 

αποτιµά την επίδραση της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη 

των χωρών µελών της ΕΕ µε βάση την οικονοµική τους σύγκλιση στα κριτήρια και στις 

απαιτήσεις της ΕΕ. Για την εµπειρική ανάλυση χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχί-

στων τετραγώνων (OLS). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η χρηµατοοικονο-

µική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη στις χώρες της ΕΕ. Το 

επίπεδο της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Χώρες όπως η 

Ελλάδα προβλέπεται να ωφεληθούν από την οικονοµική ολοκλήρωσή τους στα πλαίσια 

διεύρυνσης της ΕΕ.  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι η βιοµηχανική ανάπτυξη και η αύξηση της 

παραγωγικότητας διαµέσω των ξένων επενδύσεων. Η διείσδυση των επιχειρήσεων στη 

διεθνή αγορά διαµορφώνει ένα νέο περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισµός και οι 

κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν ραγδαία µε βάση τα συµφέροντα του οικονοµικά 

ισχυρότερου. Ο βαθµός οικονοµικής ολοκλήρωσης και τα πολιτικά κριτήρια που πρέπει 

να πληρούν οι χώρες της ΕΕ καθορίζουν τη µελλοντική πορεία της στο διεθνές 

περιβάλλον. Ο βαθµός ολοκλήρωσης ουσιαστικά εκφράζει ένα βαθµό σύγκλισης και 

υποταγής του «ασθενέστερου» στον οικονοµικά «ισχυρότερο» (Πίνακας 2.4.2, σελ 69). 

Οι Beck and Levine (2004) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατι-

στηριακή, την τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη για την περίοδο 1976-1998 για 40 

χώρες χρησιµοποιώντας τη γενικευµένη µέθοδο ροπών (Generalized Moments Method), 

(GMM) και η µέθοδος της διαστρωµατικής ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την 

οικονοµική ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, το µέγεθος 

του δηµόσιου τοµέα και το άνοιγµα εµπορίου. Τα εύρυθµα χρηµατοοικονοµικά συστή-

µατα διευκολύνουν το κόστος συναλλαγής και κατά συνέπεια επηρεάζουν την κατανοµή 

των πόρων και κατ’ επέκταση την οικονοµική ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 69). 

  Οι Dritsakis, Vazakides and Adamopoulos (2005) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, το βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας και  
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το ανθρώπινο κεφάλαιο για την Τουρκία στην περίοδο 1960-2002 χρησιµοποιώντας το 

διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές 

σύµφωνα µε τον έλεγχο συνολοκλήρωσης. Οι εκτιµήσεις των συντελεστών στις σχέσεις 

ισορροπίας, που είναι βασικά οι µακροχρόνιες εκτιµηµένες ελαστικότητες σχετικά µε την 

οικονοµική ανάπτυξη, έδειξαν ότι οι µεταβλητές των επενδύσεων, του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και του ανοίγµατος είναι ελαστικές, ενώ ο συντελεστής της µεταβλητής της 

χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης είναι ανελαστικός. Ο συντελεστής του υποδείγµατος 

διόρθωσης σφάλµατος είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 5%. Αυτό 

σηµαίνει ότι η προσαρµογή της βραχυχρόνιας δυναµικής των µεταβλητών του υποδείγ-

µατος είναι πολύ ικανοποιητική. Η εργασία επαληθεύει την υπόθεση του υποδείγµατος 

των Blackburn and Hung’s (1998), δηλαδή ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και η 

απελευθέρωση του εµπορίου προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε τη θεωρία 

της ενδογενούς ανάπτυξης (Πίνακας 2.4.2, σελ 70). 

Οι Liang and Teng (2006) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη για την Kίνα για την περίοδο 1952-2001 

χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα. Για τον έλεγχο της 

στασιµότητας των χρονικών σειρών χρησιµοποιείται ο έλεγχος των Kwiatkowski Phillips 

Schmidt Shin (KPSS). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι 

υπάρχoυν δύο συνολοκληρωµένα διανύσµατα, άρα υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορρο-

πίας ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου αιτιότητας έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε κατεύθυνση 

από την οικονοµική προς τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, το απόθεµα του 

φυσικού κεφαλαίου, το πραγµατικό επιτόκιο και το διεθνές εµπόριο έχουν θετική επίδρα-

ση και στατιστικά σηµαντική στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Αν το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της χώρας συνεχίσει να διαφθείρει την κατανοµή 

του κεφαλαίου, τότε θα αποτραπεί η οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα. Συνεπώς, σε µια 

αναπτυσσόµενη οικονοµία, όπως η Κίνα, είναι πολύ σηµαντικό να θεσπιστεί ένα 

σταθερό και υγιές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, που η απελευθέρωση του επιτοκίου και 

η χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για µια αποτελεσµα-
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τική κατανοµή των πιστώσεων, που µε τη σειρά τους θα προάγουν την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας (Πίνακας 2.4.2, σελ 70). 

Οι Nieuwerburgh, Buelens and Cuyvers (2005) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη για το Βέλγιο την περίοδο 

1830-2002 χρησιµοποιώντας ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης της µέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen 

έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα, άρα υπάρχει µια µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε 

κατεύθυνση από τη χρηµατιστηριακή προς την οικονοµική ανάπτυξη και από την 

πιστωτική ανάπτυξη προς την οικονοµική ανάπτυξη επίσης. 

 Η επίδραση της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 

ήταν σηµαντικότερη την περίοδο 1873-1935, λόγω θεσµικών και ιστορικών µεταβολών 

που σηµειώθηκαν την περίοδο αυτή στη χρηµατιστηριακή αγορά. Η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής και της τραπεζικής δραστηριότητας συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας σε συνδυασµό µε την απελευθέρωση του εµπορίου και 

τη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά (Πίνακας 2.4.2, σελ 69). 

Οι Hondroyiannis, Lolos and Papapetrou (2005) ερεύνησαν την αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη για την 

Ελλάδα για την περίοδο 1986-1999. Για τον έλεγχο της στασιµότητας των χρονικών 

σειρών χρησιµοποιούνται οι έλεγχοι Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips- Perron 

(PP), Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin (KPSS) και Zivot-Andrews (ZA), ενώ για τον 

έλεγχο συνολοκλήρωσης εφαρµόζεται η µέθοδος του Johansen βασισµένη στα 

στατιστικά κριτήρια της µέγιστης ιδιοτιµής και του ίχνους. 

 Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές του πολυµεταβλητού υποδείγµατος. Μακρο-

χρόνια, η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως 

ενδογενής επηρεαζόµενη από µεταβολές στη χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση και στις 

τραπεζικές πιστώσεις. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger έδειξαν 

ότι υπάρχει αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική 

ανάπτυξη και ανάµεσα στην τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη για την 
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περίπτωση της Ελλάδας. Ωστόσο, η συµβολή της τραπεζικής ανάπτυξης στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας θεωρείται πιο σηµαντική σε σχέση µε την αντίστοιχη χρηµατι-

στηριακή ανάπτυξη (Πίνακας 2.4.2, σελ 70). 

Οι Chinn and Ito (2006) ερεύνησαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και 

την οικονοµική ανάπτυξη µε τη µέθοδο της διαστρωµατικής ανάλυσης για την περίοδο 

1970-2000 για 108 χώρες λαµβάνοντας υπόψη διάφορους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, 

όπως οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα, η χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση, και ο 

όγκος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Οι ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 

ανάλυση µεταβλητών που επηρεάζουν τη χρηµατιστηριακή αγορά, όπως το άνοιγµα του 

εµπορίου, ο πληθωρισµός, η θεσµική και η νοµοθετική εξουσία. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η οικονοµική ανάπτυξη προάγεται διαµέσω της τραπεζικής και 

χρηµατιστηριακής ανάπτυξης. Το άνοιγµα του εµπορίου αποτελεί προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς (Πίνακας 2.4.2, σελ 70). 

 Οι Fink et al (2005) εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την 

οικονοµική ανάπτυξη για 33 χώρες για την περίοδο 1990-2001 χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο της πάνελ ανάλυσης. Η σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονο-

µική ανάπτυξη είναι θετική για την πλειονότητα των µεταβατικών χωρών. Τα αποτελέ-

σµατα της έρευνας έδειξαν ότι βραχυχρόνια στις µεταβατικές οικονοµίες υπάρχει θετική 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη 

την επίδραση της παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα σε 

κάθε χώρα προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τους. Τα νέα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα τα οικονοµικά 

και πολιτικά κριτήρια σύγκλισης που καθορίζονται και να τα υλοποιήσουν (Πίνακας 

2.4.2, σελ 69). 

 

Από τις παραπάνω εµπειρικές µελέτες συµπεραίνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και 

την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική 

ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση διάφορων σηµαντικών παραγόντων, όπως η 

δηµοσιονοµική πολιτική, η οικονοµική και πολιτική σταθερότητα, η απελευθέρωση της 

αγοράς, τα ιδιαίτερα θεσµικά χαρακτηριστικά κάθε οικονοµίας σε κάθε χώρα αντίστοιχα.  
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2.5. Συµπεράσµατα 

 

Στη διατριβή αυτή περιγράφονται τα κυριότερα ρεύµατα σκέψης που απορρέουν από 

τη βιβλιογραφία όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την 

οικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε τη θεωρητική και την εµπειρική ανάλυση. Αρχικά, οι 

Schumpeter (1912) και Robinson (1952) προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη εφαρµόζοντας τη µέθοδο 

της διαστρωµατικής ανάλυσης και πιο πρόσφατα οι McKinnon (1973), Shaw (1973),  

Arestis and Demetriades (1997), και οι Levine and Zervos (1998) µε τη µέθοδο ανάλυσης 

των χρονικών σειρών. Η εργασία προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα αν υπάρχει θετική 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Σύµφωνα µε τους Schumpeter (1912) και Robinson (1952) υπάρχει θετική σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατοοικονο-

µική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της ανάπτυξης της 

παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, όπως ορίζει η «υπόθεση της 

προσφοράς» που διατύπωσε ο Patrick (1966), ενώ αντίστροφα, η οικονοµική προάγει τη 

χρηµατοοικονοµική  ανάπτυξη σύµφωνα µε την «υπόθεση της ζήτησης». Η οικονοµική 

ανάπτυξη συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που µε τη 

σειρά τους ενθαρρύνουν τη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση. Πιο πρόσφατα, οι 

McKinnon (1973) και Shaw (1973) υποστήριξαν ότι ο υψηλότερος ρυθµός χρηµατοοικο-

νοµικής ανάπτυξης σχετίζεται θετικά µε το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η υπόθεση της κατευθυνόµενης οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρηµατοοικονοµική 

ανάπτυξη εστιάζεται στο ρόλο που διαδραµατίζει η τελευταία στην αύξηση των εγχώριων 

αποταµιεύσεων και των επενδύσεων διαµέσω ενός περισσότερο ανοικτού και ελεύθερου 

οικονοµικού συστήµατος και στην προαγωγή της παραγωγικότητας διαµέσω της δηµιουρ-

γίας µιας αποδοτικής χρηµατοοικονοµικής αγοράς.  

Ωστόσο, υπάρχουν θεωρητικές απόψεις που αµφισβητούν την ύπαρξη θετικής σχέσης 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη σε µικρές αναπτυσσόµενες 

χώρες. Οι κύριοι λόγοι είναι οι ατέλειες της κεφαλαιαγοράς στις αναπτυσσόµενες χώρες, η  

επιµονή στο υψηλό κόστος διάθεσης και ανταλλαγής πληροφοριών και διενέργειας 

συναλλαγών καθώς και η έλλειψη ενός δυναµικού ανταγωνιστικού χρηµατοοικονοµικού 
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τοµέα αυξάνουν την πιθανότητα ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας να προσανατολίζεται προς 

τη συλλογή φόρων περισσότερο παρά στη βελτίωση του ρυθµού αποταµιεύσεων και στην 

αύξηση των επενδυτικών αποφάσεων, την τεχνολογική καινοτοµία και τη µακροχρόνια 

οικονοµική ανάπτυξη.  

Η ανάδυση της θεωρίας της ενδογενούς ανάπτυξης Romer (1986, 1990) έδωσε µια νέα 

ώθηση στη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική 

ανάπτυξη. Στα ενδογενή µοντέλα ανάπτυξης διαφαίνεται η άµεση επίδραση των αποτα-

µιεύσεων όχι µόνο στα επίπεδα ισορροπίας του εισοδήµατος αλλά και επίσης και στους 

ρυθµούς ανάπτυξης (Greenwood and Jovanovic, 1990, Bencivenga and Smith, 1991).  

Όµως, τα αποτελέσµατα των ερευνών που προκύπτουν, όσον αφορά τη διερεύνηση της 

σχέσης, ποικίλουν από χώρα σε χώρα ανάλογα µε τη χρονική περίοδο, το µέγεθος του 

δείγµατος και το σύνολο των µεταβλητών που περιλαµβάνονται στις εξισώσεις παλινδρό-

µησης. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα ίσως να διαφέρουν σηµαντικά, εξαιτίας των διαφο-

ρετικών θεσµικών χαρακτηριστικών και του µεγέθους της αγοράς κάθε χώρας. 

Η µη κατάλληλη αποτίµηση της αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και 

την οικονοµική ανάπτυξη οδήγησε τους ερευνητές να αναζητήσουν πιο δυναµικές µεθό-

δους ανάλυσης της σχέσης, όπως η µέθοδος ανάλυσης των χρονικών σειρών. Ο έλεγχος 

αιτιότητας κατά Granger αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τη διερεύνηση της σχέσης 

αυτής. 

Σε αντίθεση µε τις διαστρωµατικές µελέτες, οι προσεγγίσεις των χρονικών σειρών 

ερµηνεύουν την ιδιαιτερότητα κάθε χώρας και προσφέρουν τη δυνατότητα ανάλυσης της 

κατεύθυνσης της αιτιότητας και της εξέλιξής της διαχρονικά, δεδοµένο ότι η κατεύθυνση 

της αιτιότητας ίσως να διαφέρει από χώρα σε χώρα (Rousseau and Wachtel,  1998). 

Γενικότερα, έντονες «µεθοδολογικές» επιφυλάξεις διατυπώνονται όσον αφορά τις 

διαστρωµατικές παλινδροµήσεις που εκτιµώνται στην εµπειρική βιβλιογραφία. Οι 

Rousseau and Wachtel (1998) διατείνονται ότι οι διαστρωµατικές αναλύσεις αποτυγχάνουν 

αναµφίβολα να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της αιτιότητας. Η Levine (1991) αναγνω-

ρίζει ότι στις διαστρωµατικές έρευνες δεν επιλύεται το ζήτηµα της αιτιότητας, συνεπώς 

επισηµαίνει ότι οι ερευνητές πρέπει να αναλύσουν και να εξετάσουν τη µέθοδο των 

χρονικών σειρών επεκτείνοντας τις έρευνές τους.  



Κεφάλαιο 2.Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                 64                 

Οι King and Levine (1993b) ερευνώντας τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική 

και την οικονοµική ανάπτυξη συµπέραναν ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπυξη αιτιάται της 

οικονοµικής ανάπτυξης και οι Levine and Zervos (1998) ανακάλυψαν ότι η χρηµατιστη-

ριακή και η τραπεζική ανάπτυξη αιτιώνται της οικονοµικής ανάπτυξης. Σε αντίθεση οι 

Arestis and Demetriades (1997) διαπίστωσαν ότι η υπόθεση αυτή επαληθεύεται για λίγες 

µόνο χώρες και συνεπώς δεν µπορούν να εξαχθούν γενικά συµπεράσµατα. 

Οι περισσότεροι ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν την αιτιακή σχέση ανάµεσα 

στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη εξετάζοντας την επίδραση της 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Οι Demirguc-Kunt and Levine (1999), Rousseau and Wachtel 

(2000), και οι Jaffee and Levonian (2001), Jayratne and Strahan (1996) καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι η τραπεζική και η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την 

οικονοµική ανάπτυξη.  

Ένα µεγάλο τµήµα της εµπειρικής έρευνας όσον αφορά την παραπάνω σχέση εστιά-

ζεται στην τραπεζική ανάπτυξη, το παραδοσιακό κανάλι διαµεσολάβησης. Οι Arestis et al 

(2001) διατείνονται ότι οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια προάγουν την οικονοµική 

ανάπτυξη, αν και παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες, µε την επίδραση των τραπεζών να 

θεωρείται πιο δυναµική. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ερευνητών και των πολιτικών 

αναλυτών επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση της επίδρασης της χρηµατιστηριακής 

αγοράς στην οικονοµική ανάπτυξη. Πολλές εµπειρικές µελέτες εστιάζονται στην εκτίµηση 

των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από ένα διεθνές διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο, 

ενώ πολλές χώρες µεταβάλουν το νοµικό και θεσµικό πλαίσιο της εγχώριας κεφαλαιαγο-

ράς τους, ώστε να ενθαρρύνουν την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω των εισροών των 

άµεσων ξένων επενδύσεων.  

Μια προηγµένη χρηµατιστηριακή αγορά ίσως σηµατοδοτεί αισιόδοξες µελλοντικές 

προβλέψεις για την οικονοµία που προκαλούνται από µια αναµενόµενη αύξηση της 

µελλοντικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά µια ραγδαία µείωση στις τιµές των 

µετοχών ίσως να επιφέρει µια οικονοµική ύφεση µε πιο έντονα συµπτώµατα εξαιτίας µιας 

πιθανής χρηµατιστηριακής κρίσης, ενώ µια ενδεχόµενη µείωση των καθαρών επιχειρηµα-

τικών κερδών ίσως να επιφέρει οικονοµικά προβλήµατα ηθικού κινδύνου που τελικά να 

οδηγήσουν σε µειωµένο δανεισµό και περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης.  
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Πίνακας 2.4.2. Ανασκόπηση Εµπειρικής Βιβλιογραφίας 
Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

 

King, 

Levine 

[ 1993a ] 

 

1960-1989 

 

GYP = f(GK INV PROD DEPTH BANK  PRIVY 

              PRIVATE) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GYP) 

- απόθεµα κεφαλαίου (GK) 

- επενδύσεις (INV) 

- παραγωγικότητα (PROD) 

- χρηµ/κοί δείκτες (DEPTH BANK,PRIVATE PRIVY) 

 

Argentina 

Chile 

Indonesia 

Korea, 

Philippines 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης - 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Cross-country regression analysis. 

 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της αύξησης των επενδυτικών κινήτρων για καινοτοµία και 

ανάπτυξη στον κλάδο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

επιταχύνοντας ραγδαία το ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας. 

 

Levine,  

Demirguc-Kunt,  

[1993] 

 

 

 

 

1980-1987 

 

               GDP = f (FD, X) 

 

 - οικονοµική ανάπτυξη AEΠ (GDP) 

 - χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη (FD) 

- σύνολο µεταβλητών (Χ) 

 

18 χώρες 

ανάµεσά τους 

και η Ελλάδα 

 

Σχέση 

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης-

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

   

OLS regresion analysis. 

 

Η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική 

ανάπτυξη. Υπάρχει δηλαδή µια συµπληρωµατική σχέση ανάµεσα 

στην χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη λόγω της 

επίδρασης της τραπεζικής διαµεσολάβησης. 

 

Arestis 

Demetriades 

[ 1996 ] 

 

1949-1992 

     

GYP = f (M2Y, SEC, GOV, PI, TRD) 

 

- µέσος ρυθµός πραγµατικού κατά κεφαλήν  

   ΑΕΠ (GYP) 

- προσφορά χρήµατος προς το πραγµατικό  

   ΑΕΠ (M2Y) 

- δευτεροβάθµια εκπαίδευση (SEC) 

- δηµόσιες δαπάνες προς το ΑΕΠ (GOV) 

- ρυθµός πληθωρισµού (PI) 

- άνοιγµα της οικονοµίας (TRD) 

 

Αγγλία, Ιαπωνία 

Ελλάδα, Ισπανία 

Γαλλία, Τουρκία 

Γερµανία, Χιλή 

Μεξικό, Αµερική 

Ν. Κορέα, Ινδία, 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης-

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

    

    Έλεγχος της στασιµότητας των   

 χρονικών σειρών των µεταβλητών  

 µε τα στατιστικά κριτήρια των   

 Dickey-Fuller (ADF) και Phillips- 

 Perron (PP). 

 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης  µε  

 τη µέθοδο του Johansen βασισµένη 

 στο πολυµεταβλητό  υπόδειγµα  

 διόρθωσης σφάλµατος. 

 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger.    

  

Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση  από Μ2Υ->GYP 

για τις χώρες Αγγλία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Χιλή, 

Τουρκία και την Ινδία ανάλογα µε το χρηµατοοικονοµικό δείκτη  

που επιλέγεται σε κάθε περίσταση. 

 

Berthelemy,  

Varoudakis 

[ 1996 ] 

 

1960-1985 

 

PGDP = f  (FD, EDU, TR, G, REV, OIL) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PGDP) 

- προσφορά χρήµατος M2  ως    

  πληρεξούσιο του FD 

- εκπαίδευση (EDU) 

  -  εµπόριο (TR) 

  - δηµόσιες δαπάνες (G) 

- revolution (REV) 

- τιµή πετρελαίοιυ (OIL) ως ψευδοµεταβλητή 

 

95 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Panel estimation. 

 Stability tests. 

 

Θετική σχέση ανάµεσα στις εξεταζόµενες µεταβλητές.  

Η οικονοµική ανάπτυξη επιδρά στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω των αποταµιεύσεων. Η αύξηση του εµπορίου, το άνοιγµα 

της οικονοµίας, η εκπαίδευση, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών 

προϋποθέτουν ένα πολύ καλά οργανωµένο χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα σε µια χώρα για να συµβάλουν θετικά στην οικονοµική 

της ανάπτυξη. 

 

Odedokun 

[ 1996a ] 

 

1961-1990 

 

    ICOR = f  (EXPT, GOVT, DEVBNK,       

                  FINDEPTH, INF, RΙΝΤ, EXCHR) 

 

- επένδυση κεφαλαίου (ICOR) 

- εξαγωγές ως προς το ΑΕΠ (EXPT) 

- δηµόσιες δαπάνες ως προς το ΑΕΠ (GOVT) 

-τραπεζικές πιστώσεις ως  προς το ΑΕΠ  

   (DEVBNK) 

- προσφορά χρήµατος ως προς το ΑΕΠ  

   (FINDEPTH) 

- πληθωρισµός (INF) 

- πραγµατικό επιτόκιο (RΙΝΤ) 

- συν/κή ισοτιµία (EXCHR) 

 

81 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

   

Pooled cross section analysis. 

 

Oι εξαγωγές, το επιτόκιο και  χρηµατοοικονοµική εµβάθυνση 

 προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ το µέγεθος του δηµόσιου 

 τοµέα, ο πληθωρισµός, και η συναλλαγµατική ισοτιµία έχουν 

 αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου και κατά 

 συνέπεια µειώνουν την οικονοµική ανάπτυξη. 
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Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

 

Harris 

[ 1997 ] 

 

1980-1991 

       

                   GDP = f  (I, S, N) 

 

- ΑΕΠ (GDP) 

- επενδύσεις (Ι) 

- αξία των εµπορευµατικών    

  µεριδίων στην αγορά (S) 

- εργατικό δυναµικό (N) 

 

49 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Εκτίµηση µοντέλου µε τη µέθοδο  

των ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων 

(2SLS) 

 

 

Η υπόθεση των Atje and Jovanovic (1993) δεν ισχύει για τις 

λιγότερο αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ για τις ανεπτυγµένες  

η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επιδρά σε κάποιο βαθµό, αλλά  

η σχέση αυτή ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική 

ανάπτυξη δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

Fry 

[ 1997 ] 

 

1970-1988 

 

Σύστηµα εξισώσεων 

 

SNY = f ( YC, BLACK, RR) 

IY= f( YG, RR) 

XKG = f(YG, IY, SIG, BLACK) 

YG= f(IKY, IKY BLACK, IKY RR, XKG) 

 

16 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

Pooled time-series estimation. 

Simultaneous equations system  

Financial distortions. 

 

Η οικονοµική ύφεση που συνοδεύεται από τη διατήρηση 

υψηλών επιτοκίων στην αγορά επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική 

ανάπτυξη σε µια χώρα. Αν το δηµόσιο χρέος δεν µειωθεί και τα 

φορολογικά έσοδα αυξηθούν απότοµα, η οικονοµική ύφεση θα 

επιφέρει οικονοµική αστάθεια µειώνοντας τη δυνατότητα 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

  

Arestis 

 Demetriades 

 [ 1997 ] 

 

 

 

1979Q1-1991Q4 

        

 Y= f (M2Y, MC, SMV ) 

  

- πραγµατικό ΑΕΠ (Y) 

- προσφορά χρήµατος προς ΑΕΠ (M2Y) 

- χρηµ/κή κεφαλαιοποίηση αγοράς (MC) 

- χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα (SMV) 

 

Γερµανία 

Αµερική 

 

 

Σχέση  

χρηµατο 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος στασιµότητας  µε τη 

µέθοδο του επαυξηµένου Dickey- 

Fuller (ADF). 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης 

µε τη µέθοδο του Johansen 

βασισµένη στο πολυµεταβλητό 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 

  

 Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή  

 και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από MC→ Y  

 για τη Γερµανία, ενώ για τις ΗΠΑ η οικονοµική ανάπτυξη έχει 

 θετική επίδραση στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

 Η χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα (SMV) έχει αρνητική 

 επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη  (Y) και στις δύο  

 περιπτώσεις. 

 

Gursoy 

Muslumov 

[ 1998 ] 

 

1981-1994 

 

EG = f (SE) ή PGDP = f (ST) 

 

-  ΑΕΠ {economic growth (EG)}   

-  κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PGDP)   

-  δείκτης χρηµατιστηριακής αγοράς (ST) 

 

20 χώρες 

ανάµεσά τους 

και η Ελλάδα 

 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

Έλεγχος της αιτιακής σχέσης  

µε τη µέθοδο αιτιότητας κατά Sims. 

 

 

Αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε βάση την πάνελ ανάλυση 

βραχυχρόνια και µακροχρόνια. 

 

Levine,  

Zervos 

[ 1998 ] 

 

 

 

 

1976-1993 

 

BC=f(OUTPUT, PROD, CS, S) 

TR= f(OUTPUT, PROD, CS,) 

 

- τραπεζικές πιστώσεις (BC) 

- παραγωγή (OUTPUT) 

- παραγωγικότητα (PROD) 

- απόθεµα κεφαλαίου (CS) 

- αποταµιεύσεις (S) 

- όγκος συναλλαγών (TR) 

 

47 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Cross-sectional regression estimation 

Sensitivity analysis. 

 

 

 Η ύφεση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος επηρεάζει  

 αρνητικά την οικονοµική της ανάπτυξη. Η ύφεση του 

 χρηµατοοικονοµικού συστήµατος αυξάνει τον πληθωρισµό και 

 µειώνει το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης σε µια αναπτυσσόµενη 

 χώρα. 

 

Wang 

[ 1999 ] 

 

 

 

 

 

1961–1995 

 

Q = (K,L) 

 

- παραγωγή (Q) 

- κεφάλαιο (K) 

- εργασία (L) 

 

Taiwan 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Εκτίµηση ταυτοσηµότητας συστήµατος 

εξισώσεων µε τη µέθοδο των φαινοµενικά 

ασυσχέτιστων εξισώσεων παλινδρόµησης 

(SURE). 

Εκτίµηση διαρθρωτικών µεταβολών 

των χρονικών σειρών µε τη µέθοδο των 

γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων 

(GLS). 

 

Μονόδροµη αιτιότητα ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από τη 

χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη. 
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Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

 

Asteriou 

 Price 

 [ 2000 ] 

 

1983:Q1-1997:Q1 

                  

   Υ= f(X,Z) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Υ) 

- κεφάλαιο προς εργασία (Ζ) 

- προσφορά χρήµατος προς ΑΕΠ  (Χ) 

 

 

Αγγλία 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος της στασιµότητας των   

 χρονικών σειρών των µεταβλητών µε τα   

 στατιστικά κριτήρια των  Dickey-Fuller  

 (ADF) και Phillips- Perron (PP). 

 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης  µε  

 τη µέθοδο του Johansen και µε το  

 υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 

 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger.      

 

Μονόδροµη σχέση αιτιότητας ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική 

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από Ζ→Υ. 

 

 

Demirgüç- 

Kunt, 

Maksimovic 

[ 2000 ] 

 

 

 

1989-1996 

 

STCOUNT = f (TOR, BC, INFLATION, SIZE, 

GDP/CAP, LAW & ORDER) 

 

- δείκτης για τις επιχειρήσεις (STC) 

- όγκος συναλλαγών (TOR) 

- τραπεζικές πιστώσεις (BC) 

- δείκτης για περιουσιακά στοιχεία (SIZE) 

- πληθωρισµός (INF) 

- κατά κεφαλήνΑΕΠ (GDP/CAP) 

- δείκτης για νοµοθεσία (LAW & ORDER) 

 

40 χώρες 

ανάµεσά τους 

και η Ελλάδα 

 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής  

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 OLS regression analysis. 

 

Η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά επηρεάζουν θετικά την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της διεθνούς χρηµατοδότησης των 

επιχειρήσεων. 

 

Dickinson 

[ 2000 ] 

 

1980-1995 

    

SH = f  (IP, IR, EX   ) 

 

- βιοµηχανική παραγωγή (IP) 

- δείκτης µεριδίων εγχώριο  

  νόµισµα SH/ δολάριο 

- επιτόκιο (IR) 

- συν/κή ισοτιµία (EX) 

 

Αµερική 

Αγγλία 

Γαλλία 

Γερµανία 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος της στασιµότητας των   

 χρονικών σειρών των µεταβλητών  

 µε τα στατιστικά κριτήρια των   

 Dickey-Fuller (ADF) . 

 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης   

 µε τη µέθοδο του Johansen.  

 Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 

 

 Μακροχρόνια η χρηµατιστηριακή αγορά της Αγγλίας και της 

 Γαλλίας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο γενικό δείκτη τιµών των 

 χρηµατιστηρίων της Νέας Υόρκης και της Φρανκφούρτης, ενώ η 

 χρηµατιστηριακή αγορά της Γερµανίας επηρεάζεται από τις 

 εξελίξεις στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 

 

Rousseau, 

Wachtel  

[ 2000 ] 

 

1980-1995 

 

PGDP = f  ( GDP, EDU, EXR REV, FD) 

 

όπου  FD δείκτης χρηµ/κής ανάπτυξης που 

εκφράζεται µε 

- κεφαλαιοποίηση SMC/GDP ή 

- συνολική εµπορευµατική αξία   

   (TVTR/GDP) ή 

- προσφορά χρήµατος (M3/GDP) 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PGDP) 

- εκπαίδευση (EDU) 

- revolution (REV) 

- συν/κή ισοτιµιά (EΧR) 

 

47 χώρες 

 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής  

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

Cross-country regression analysis. 

 Panel estimation. 

 

Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση  από FD->PGDP. 

 

 

 

Cetorelli,  

Gambera 

[ 2001 ] 

 

 

 

 

       1980-1990 

 

GDP = f ( IND, B, D) 

 

- ΑΕΠ (PGDP) 

- δείκτης για βιοµηχ ανάπτυξη (IND) 

- δείκτης τραπεζών (B) 

- ψευδοµεταβλητές (dummies) 

 

42 χώρες 

ανάµεσά τους 

και η Ελλάδα 

 

Σχέση  

τραπεζικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

  Cross-country regression analysis. 

  Έλεγχος δυναµικότητας υποδείγµατος. 

 

Η ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα επιδρά θετικά στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της χρηµατοδότησης πιστώσεων προς τις νέες ιδιωτικές 

επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

τους. 
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Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

   

 Arestis 

 Demetriades 

 Luintel 

 [ 2001 ] 

 

1973Q1-1997Q4 

1972Q2-1998Q1 

1974Q2-1998Q1 

1968Q2-1997Q4 

1974Q1-1998Q1 

  

        Y =f(ΜC,ΒΥ,SMV) 

 

- πραγµατικό ΑΕΠ (Υ) 

- χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση (ΜC) 

- εγχώριες πιστώσεις προς το ΑΕΠ (ΒΥ) 

- χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα 

     (SMV) 

 

     Γερµανία 

     Αµερική 

     Ιαπωνία 

     Αγγλία 

     Γαλλία 

 

Σχέση 

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας  

µε το στατιστικό κριτήριο ΑDF. 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης 

µε τη µέθοδο του Johansen µε βάση τα 

στατιστικά κριτήρια του ίχνους και της 

µέγιστης ιδιοτιµής.  

Έλεγχοι εξωγένειας και ευαισθησίας 

   

Η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά έχουν θετική επίδραση 

στην οικονοµική ανάπτυξη για τις χώρες της Γερµανίας, της 

Γαλλίας και της Ιαπωνίας, ενώ αντίθετα η σχέση αυτή δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική στην περίπτωση της Αγγλίας και της 

Αµερικής, δηλαδή οικονοµική ανάπτυξη προάγει την χρηµατιστη-

ριακή.  

  

    Shan 

    Morris 

    Sun 

    [ 2001 ] 

  

 

1976-1998 

1977-1998 

1977-1998 

1960-1998 

1977-1998 

1977-1998 

1982-1998 

1982-1998 

1982-1998 

1974-1998 

   

  OUTPUT= f (BC, TFP, INV,  

                        TRADE, CPI, STK) 

 

- πραγµατικό ΑΕΠ  (ΟUTPUT) 

- τραπεζικές πιστώσεις (BC) 

- παραγωγικότητα  (TFP) 

- ακαθάριστες επενδύσεις προς ΑΕΠ  (INV) 

- εξαγωγές και εισαγωγές προς ΑΕΠ (TRADE) 

- δείκτης τιµών καταναλωτή (CPI) 

- δείκτης τιµών µετοχών (STK) 

 

     Australia 

     Canada 

     China 

     Denmark 

     France 

     Italy, apan 

     New Zealand 

     UK,USA 

 

Σχέση 

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας  

µε τα στατιστικά κριτήρια ΑDF,.PP. 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης µε τη 

µέθοδο του Johansen.  

∆ιανυσµατικό Υπόδειγµα 

διόρθωσης σφάλµατος (Var model) 

Έλεγχος αιτιότητας µε τη µέθοδο  

αιτιότητας κατά Granger  

 

 

Μονόδροµη αιτιότητα ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από τη   

STK → OUTPUT για 2 χώρες (Αµερική και Ιταλία) και αµφίδροµη 

αιτιακή σχέση βρέθηκε σε 4 χώρες (Αυστραλία, ∆ανία, Ιαπωνία, 

Αγγλία). 

 

 

Hassapis 

Kalyvitis 

[ 2002 ] 

 

1957-1999 

  

                STM= f (IND, DR, CPI)  

  

 - δείκτης τιµών µετοχών (STM) 

 - βιοµηχανική παραγωγή (IND) 

 - επιτόκιο (DR) 

 - δείκτης  τιµών καταναλωτή CPI) 

 

Αµερική, Aυστρία 

Καναδάς, ∆ανία 

Φινλανδία, Γαλλία 

Γερµανία, Ιταλία, 

Ιαπωνία, Ολλανδία 

Νορβηγία, Ισπανία 

Σουηδία, Αγγλία 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος διανυσµατικού υποδείγµατος  

 διόρθωσης σφάλµατος 

 Πρόβλεψη σφάλµατος διακύµανσης 

 Μέθοδος αιφνίδιων αντιδράσεων  

 και ανάλυση διακύµανσης 

 Βenchmark model,  

 G-7 model, Two-country model 

 

Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας δεν ανταποκρίνεται  

σηµαντικά σε διαταραχές στις πραγµατικές εγχώριες αποδόσεις 

των µετοχών. Όµως, η εικόνα αλλάζει, όταν η διαταραχή 

µελετάται σε διεθνείς αποδόσεις µετοχών. 

 

Levine 

[ 2003 ] 

 

1960-1989 

 

PGDP = f ( DEPTH ) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PGDP)  

-  ρευστά διαθέσιµα ως πληρεξούσιο της 

χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης (DEPTH) 

 

Αµερική 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

OLS-Cross-Country Analysis 

GMM-Panel Estimation 

 

 

Χώρες µε ανεπτυγµένο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα τείνουν να 

επιταχύνουν το ρυθµό ανάπτυξής τους ραγδαία λόγω της 

χρηµατιστηριακής ρευστότητας και του τραπεζικού δανεισµού των 

επιχειρήσεων, ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα µεροληψίας 

ταυτοχρονισµού στις σχέσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών. 

 

∆ριτσάκης 

Αδαµόπουλος 

(2003) 

 

 

 

 

1960Q1-2000Q4 

 

 

 

 

 

      

          GDP = f (FD,OP) 

 

 - οικονοµική ανάπτυξη AEΠ (GDP) 

 - χρηµ/κή ανάπτυξη = o λόγος της προσφοράς    

    χρήµατος της το ΑΕΠ (M2/GDP) 

- άνοιγµα της οικονοµίας (OP) = ο λόγος του 

   αθροίσµατος των εξαγωγών και των    

    εισαγωγών της το ΑΕΠ (EXP+IMP/GDP) 

        

       Ελλάδα 

 

Σχέση 

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς - 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας µε τα 

στατιστικά κριτήρια  ΑDF, KPSS 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης του   

Johansen. 

∆ιανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης    

σφάλµατος (VECM) 

Έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger 

 

Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από FD→GDP 

και από OP→GDP. 

 

Hurlin, 

Venet 

[ 2004] 

 

 

 

1960-1995 

 

 

GDP = f ( LLIAB, BC, PRCR ) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PGDP) 

- ρευστά διαθέσιµα (LLIAB) 

- τραπεζικές πιστώσεις (BC) 

- ιδιωτικές πιστώσεις (PRCR)  

 

63 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Α panel test of the Granger Non Causality 

Hypothesis 

Sensitivity analysis 

 

Μονόδροµη αιτιότητα µε κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική 

ανάπτυξη προς την οικονοµική ανάπτυξη σε 35 χώρες, ενώ από την 

οικονοµική ανάπτυξη προς την χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη σε 28 

χώρες. 
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Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

 

Guiso, 

Jappelli,   

Padula  

Pagao, 

[ 2004 ] 

 

1981–95 

 

 

      GDP = f (FD, X) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP) 

- χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη (FD) 

- σύνολο µεταβλητών που εκφράζουν τη    

  βιοµηχανική ανάπτυξη (X) 

 

Austria, Belgium 

Denmark, Italy 

Finland, France 

Germany, Greece 

Ireland, Sweden, 

Netherlands UK 

Portugal, Spain 

 

Σχέση  

χρηµατο-

οικονοµικής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος απλής παλινδρόµησης 

 Ανάλυση ευαισθησίας 

 Έλεγχος δυναµικότητας υποδείγµατος 

 

Η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρες της ΕΕ. Το επίπεδο χρηµατοοικονοµικής 

ανάπτυξης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Χώρες όπως  η Ελλάδα 

προβλέπεται να ωφεληθούν από την οικονοµική ολοκλήρωσή τους 

στα πλαίσια διεύρυνσης της ΕΕ. 

 

Beck,   

Levine 

[ 2004] 

 

1976-1998 

 

GDP =f ( SC, GC, OP, IR, BM, BC, TR) 

 

- ΑΕΠ (GDP) 

- όγκος συναλλαγών (ΤR)   

- τραπεζικές πιστώσεις(BC)   

- Black market premium (BM)   

- ρυθµός πληθωρισµού (IR)   

- άνοιγµα εµπορίου (OP) 

- δηµόσια κατανάλωση (GC)   

- εκπαίδευση (SC) 

 

40 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς - 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος παλινδρόµησης µε τη χρήση  

 της µεθόδου εκτίµησης GMM  

 (Generalised-Method-Moments) 

 

 Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά 

 την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες της 

 ο πληθωρισµός, το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα και το άνοιγµα 

 του εµπορίου. 

  

   Christopoulos 

   Tsionas 

   [ 2004 ] 

  

 

1970-2000 

           

                Y=f (F, S, P ) 

 

   - παραγωγή (Υ) 

             - χρηµατοοικονοµική εµβάθυνση (F) 

   - επενδύσεις (S) 

   - πληθωρισµός (P) 

 

Colombia 

Paraguay, Peru, 

Mexico, Εcuador 

Honduras, Kenya 

Thailand 

Dominican R 

Jamaica 

 

Σχέση 

χρηµατο- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης-  

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας  

µε τα στατιστικά κριτήρια ΑDF, IPS, MW. 

Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen, panel 

µε τα κριτήρια LL, HF 

Πλήρως τροποποιηµένη  µέθοδος των      

ελαχίστων  τετραγώνων (GLS) 

Αιτιότητα µε βάση το στατιστκό Wald test 

 

 Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική  

 και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από F→Y. 

  

   Dritsakis 

   Adamopoulos 

   [ 2004 ]  

  

 

   1960Q1-2000Q4 

      

          GDP = f (FD,OP) 

 

 - οικονοµική ανάπτυξη AEΠ (GDP) 

 - χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη = o λόγος της 

   προσφορά χρήµατος της το ΑΕΠ (M2/GDP) 

 άνοιγµα της οικονοµίας (OP) = ο λόγος του 

   αθροίσµατος των εξαγωγών και των    

   εισαγωγών της το ΑΕΠ (EXP+IMP/GDP) 

 

Ελλάδα 

 

Σχέση 

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας  

µε τα στατιστικά κριτήρια  ΑDF, KPSS 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης µε τη      

µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας του   

Johansen. 

∆ιανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης    

σφάλµατος (VECM) 

Έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger 

 

Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατοοικονοµική  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από M2→GDP  

και από OP→GDP. 

 

 Nieuwerburgh 

 Buelens 

 Cuyvers  

 [ 2005 ] 

 

 

 

1830-2002 

  

GDP = f (STKD, BD) 

 

- ΑΕΠ (GDP)  

- χρηµατιστηριακή    

   ανάπτυξη (STKD) 

- πιστωτική ανάπτυξη (BD) 

 

Βέλγιο 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης 

µε τη µέθοδο του Johansen 

βασισµένη στο πολυµεταβλητό 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 

Έλεγχος της αιτιακής σχέσης µε 

τη µέθοδο αιτιότητας κατά Granger 

 

Μονόδροµη  αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή, την  

τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση από τη 

STKD → GDP και από την BD → GDP. 

 

Fink, 

Haiss,  

Mantler 

[ 2005 ] 

 

1990-2001 

 

 

Y= f (A, K, L) ή lny = f(lnTFA, lnk) 

 

- ΑΕΠ (Y) 

- τεχνολογία χρηµ/κού τοµέα (TFA) 

- φυσικό κεφάλαιο (K) 

 

33 χώρες 

    ανάµεσά της  

    και η Ελλάδα 

 

 

Σχέση  

χρηµατι- 

στηριακής 

ανάπτυξης- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

Ανάπτυξη και ανάλυση του   

µαθηµατικού υποδείγµατος 

 

Θετική σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική 

ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση της  παραγωγικότητας. 



Κεφάλαιο 2.4.2. Εµπειρική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας- Εµπειρική Ανάλυση                                                                              

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                                                                                                70                                                                                                                        

Συγγραφέας  
(Έτος)  

Χρονική 
Περίοδος 

Υπόδειγµα- Μεταβλητές 
 

Εξεταζόµενες 
Χώρες 

Σχέση Μεθοδολογία Συµπεράσµατα 

 

Liang,  

Teng 

[ 2005 ] 

 

1952–2001 

 

                

Y= f  (BCR, K, TR, R) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Y) 

- τραπεζικές πιστώσεις (BCR)   

- φυσικό κεφάλαιο (K) 

- αναλογία εµπορίου (TR) 

- επιτόκιο (R) 

    

   ΤR = EXP + IMP / GDP 

=  άθροισµα εξαγωγών και εισαγωγών το ΑΕΠ 

 

Κίνα 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

Έλεγχος της στασιµότητας  των  

χρονικών  σειρών µε τα στατιστικά  

κριτήρια των  Dickey-Fuller (ADF) και  

Phillips-Perron  (PP), Kwiatkowski et al  

(KPSS). 

Έλεγχος της συνολοκλήρωσης  του 

Johansen βασισµένη στο διανυσµατικό 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος 

Έλεγχος αιτιότητας µε τη x
2
 κατανοµή 

 

Μονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή  

και την οικονοµική ανάπτυξη µε κατεύθυνση  από Y->BCR 

 

 

Chinn, 

Ito 

[ 2005 ] 

 

 

1980-2002 

 

GDP = f ( FD, OPEN) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP) 

- χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη (FD) 

- άνοιγµα εµπορίου (OPEN) 

 

OPEN= EXP+IMP/GDP  

          = άθροισµα εξαγωγών      

             και  εισαγωγών προς ΑΕΠ 

 

108 χώρες 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

 

OLS panel estimation 

A panel error–correction model 

Έλεγχος δυναµικότητας του 

υποδείγµατος 

Reverse causality 

 

 

 Η οικονοµική ανάπτυξη προάγεται διαµέσω της τραπεζικής 

 και χρηµατιστηριακής ανάπτυξης. Το άνοιγµα του εµπορίου 

 αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. 

 

Dritsakis 

Vazakides 

   Adamopoulos 

     [ 2005 ]  

 

1960-2002 

 

GDPN = f (INV, HC, FD, OPEN) 

 

- κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDPN) 

- επενδύσεις  ως % ΑΕΠ (INV) 

- ανθρώπινο κεφάλαιο (HC) 

- χρηµ/κή απελευθέρωση (FD) 

- άνοιγµα εµπορίου (OPEN) 

 

FD     = M2/GDP 

          = προσφορά χρήµατος προς ΑΕΠ 

OPEN= EXP+IMP/GDP  

          = άθροισµα εξαγωγών      

             και  εισαγωγών προς ΑΕΠ 

GDPN = GDP/N  = AΕΠ προς πληθυσµός 

 

Τουρκία 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

  

 Έλεγχος της στασιµότητας των   

 χρονικών σειρών των µεταβλητών  

 µε το στατιστικό κριτήριο των  

 Dickey-Fuller (ADF) 

 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης µε  

 τη µέθοδο του Johansen βασισµένη  

 στο πολυµεταβλητό  υπόδειγµα  

 διόρθωσης σφάλµατος. 

 

    

   Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις εξεταζόµενες  

   µεταβλητές σύµφωνα µε τον  έλεγχο συνολοκλήρωσης.  

    

 

Hondroyiannis 

Lolos 

Papapetrou 

[ 2005 ] 

 

1986-1999 

          

RGDP = f  (TCAP, TBC) 

 

- παραγωγικότητα (RGDP) 

- συνολική κεφαλαιοποίηση (TCAP) 

- συνολικές τραπεζικές    

  πιστώσεις (TBC) 

 

              RGDP =  f ( ICAP, IBC) 

 

- παραγωγικότητα (RGDP) 

- κεφαλαιοποίηση αγοράς (βιοµηχανικός   

  τοµέας) (ICAP) 

- εµπορικές τραπεζικές πιστώσεις προς το  

   βιοµηχανικό τοµέα ως % του ΑΕΠ  (IBC) 

 

Ελλάδα 

 

Σχέση  

χρηµατο- 

πιστωτικής 

αγοράς- 

οικονοµικής 

ανάπτυξης 

   

Έλεγχος της στασιµότητας των   

 χρονικών σειρών των µεταβλητών  

 µε τα στατιστικά κριτήρια των   

 Dickey-Fuller (ADF) και Phillips- 

 Perron (PP), Kwiatkowski et al  

 (KPSS), Ζivot-Andrews (ZA). 

 Έλεγχος της συνολοκλήρωσης  µε  

 τη µέθοδο του Johansen σύµφωνα µε  

 τα στατιστικά κριτήρια του ίχνους και  

 της µέγιστης ιδιοτιµής. 

 Έλεγχος της αιτιακής σχέσης µε τη  

 µέθοδο αιτιότητας κατά Granger 

 λαµβάνοντας υπόψη τους ελέγχους 

 δυναµικής και ασθενούς εξωγένειας. 

  

 Αµφίδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή και 

 την οικονοµική ανάπτυξη και ανάµεσα στην πιστωτική και την 

 οικονοµική ανάπτυξη για την περίπτωση της Ελλάδας, δηλαδή  

 ισχύει  RGDP ↔TCAP, και RGDP ↔TBC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εξειδίκευση του υποδείγµατος που θα εκτιµηθεί  

και αναλύονται οι βασικές υποθέσεις που απορρέουν από τη θεωρητική και εµπειρική 

ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η στατιστική µεθοδολογία που 

θα εφαρµοστεί σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία και εξάγονται τα τελικά συµπερά-

µατα του κεφαλαίου. 

 

3.2. Το υπόδειγµα και οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

  

   Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατο-

οικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον του ερευνητή εστιάζεται στην 

ανάλυση της επίδρασης της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη 

και ιδιαίτερα εξετάζεται ο ρόλος της χρηµατιστηριακής και της πιστωτικής αγοράς στην 

ευρύτερη οικονοµία. Η χρηµατιστηριακή αγορά εκφράζεται κυρίως διαµέσω της 

ανάπτυξης των χρηµατιστηρίων και η τραπεζική αγορά εκφράζεται διαµέσω της ανάπτυ-

ξης των τραπεζών.  

Στόχος του ερευνητή είναι να παρουσιάσει ένα πλήρες υπόδειγµα εξισώσεων που 

χαρακτηρίζει τη σύγχρονη οικονοµία, για να διερευνήσει τη σχέση αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος και να αναλύσει και να ερµηνεύσει τη 

στατιστική σηµασία των αποτελεσµάτων που απορρέουν από την ανάλυση αυτή µε βάση 

την οικονοµική θεωρία. Συνεπώς, τα κριτήρια επιλογής του υποδείγµατος είναι 

οικονοµικά και στατιστικά, σύµφωνα µε την οικονοµετρική µεθοδολογία που συνδυάζει 

την οικονοµική θεωρία µε τη στατιστική ανάλυση. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό επιλέγεται ένα υπόδειγµα που αποτελείται από ένα 

σύστηµα εξισώσεων. Κάθε µια συνάρτηση είναι µια γραµµική εξίσωση που αποτελείται 

από οικονοµικές µεταβλητές που αποτελούν ή προσδιορίζουν ένα συγκεκριµένο οικονο-

µικό σύστηµα. 
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Τo σύστηµα εξισώσεων που ερευνάται στη διατριβή αυτή εξετάζει τη σχέση ανάµεσα 

στη χρηµατιστηριακή, την πιστωτική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη για τις 15 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Βασικός σκοπός του ερευνητή είναι να µελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

οικονοµική ανάπτυξη δίνοντας έµφαση στην επίδραση της χρηµατιστηριακής και της 

πιστωτικής αγοράς, αλλά και στους παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση αυτή 

εξετάζοντας επιµέρους τη χρηµατιστηριακή και την πιστωτική αγορά σε κάθε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επιπλέον, στόχος του ερευνητή είναι να παρουσιάσει τη συµπληρωµατική σχέση των 

µεταβλητών που προσδιορίζουν την οικονοµία κάθε χώρας. 

Για τη δηµιουργία του υποδείγµατος εξισώσεων ο ερευνητής βασίστηκε στις εµπει-

ρικές µελέτες των McKinnon (1973), Shaw (1973), King and Levine (1993), Katsouli 

(1993), Katos et al (1996), Levine and Zervos (1998), Levine (2002), αλλά και πιο 

πρόσφατων ερευνητών όπως Azali and Matthews (1999), Shan et al (2001), Katsouli 

(1999, 2003), Kassimatis and Spyrou (2002), Spyrou (2004), Fink et al (2005), Patra and 

Poshakwale (2006), Vazakides (2006), Jung et al (2007), Adamopoulos (2009a, 2000b). 

Όσον αφορά τη µαθηµατική ερµηνεία του υποδείγµατος είναι πολύ σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι για την καλύτερη εξειδίκευση του υποδείγµατος ο ερευνητής χρησιµοποιεί 

ένα κατάλληλο αριθµό χρονικών υστερήσεων για κάθε χώρα της ΕΕ ξεχωριστά.  

Συνεπώς, η προσθήκη του αριθµού των χρονικών υστερήσεων των µεταβλητών του 

υποδείγµατος έγινε πολύ προσεκτικά µε σκοπό την αποφυγή πιθανών προβληµάτων σε 

βασικούς στατιστικούς ελέγχους που εξετάζουν αν πληρούνται οι βασικές υποθέσεις 

αποδοχής τους ή αν απορρίπτονται.  

Άρα, το υπόδειγµα προσαρµόζεται κάθε φορά για κάθε χώρα ξεχωριστά στη γενική του 

µορφή µε βασικό κριτήριο τη σωστή εξειδίκευσή του. Απλά, ο ερευνητής επιλέγει τον 

κατάλληλο αριθµό χρονικών υστερήσεων των µεταβλητών που προσδιορίζουν την ενδο-

γενή µεταβλητή του συστήµατος για την επίτευξη της ιδανικότερης ταυτοποίησης του. 

Εξάλλου, απώτερος σκοπός του ερευνητή είναι η προσοµοίωση του υποδείγµατος για  

τη διενέργεια µελλοντικών προβλέψεων για την πορεία των οικονοµιών των χωρών 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3.2.1. Συνάρτηση Οικονοµικής Ανάπτυξης 

 

Οι Fama (1990), Chen et al (1986), Schwert (1990), Gallinger (1994), Apergis (1998)  

υποστηρίζουν ότι o δείκτης τιµών µετοχών επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Dhakal et al (1993) διατείνονται ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της αύξησης των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. 

Οι Geske and Roll (1983), Solnik (1983), Fama and Schwert (1977), Fama (1981), 

Chatrath et al (1997), Begg et al (1998) υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα 

στις αποδόσεις µετοχών και την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τον πληθωρισµό, τις αποδόσεις µετοχών και τον 

πληθωρισµό. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Zhao (1999) έδειξαν ότι υπάρχει θετική 

σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις µετοχών και στην ανάπτυξη της παραγωγής. 

Οι Fama (1975, 1981), Geske and Roll (1983), Kaul (1987), Shah (1989), Barro (1989, 

1990), Schwert (1990), Balvers et al (1990), Cohrene (1991), Lee (1992) δείχνουν ότι 

υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη βιοµηχανική παραγωγή και τις αποδόσεις µετοχών 

και κατ’ επέκταση την οικονοµική ανάπτυξη. Οι Geske and Roll (1083) ορίζουν ότι µια 

µη αναµενόµενη πτώση του δείκτη τιµών µετοχών συνεπάγεται µια πτώση του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης και µια µείωση των δηµοσίων δαπανών.  

Οι Benderly and Zwick (1985) βρίσκουν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε 

κατεύθυνση από τον πληθωρισµό, την προσφορά χρήµατος και το δείκτη τιµών µετοχών 

προς την οικονοµική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι Fischer and Merton (1984), Bayoumi 

(1993) διατείνονται ότι η αύξηση του δείκτη τιµών µετοχών συνεπάγεται αύξηση του 

οικονοµικού πλούτου, της κατανάλωσης και της παραγωγής.  

Σύµφωνα µε τους Cetorelli and Cambera (2001) η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη. Οι King and Levine (1993a) υποστηρίζουν ότι ένα ανεπτυγµένο 

τραπεζικό σύστηµα προάγει την οικονοµική ανάπτυξη.  

Πολλές εµπειρικές µελέτες επισηµαίνουν το ρόλο των πιστώσεων ως µηχανισµού 

µετάδοσης νοµισµατικής πολιτικής στην οικονοµική ανάπτυξη (Angeloni et al, 2003, De 

Bondt, 2000, Bernanke, 1993, Gertler, 1988). Οι Borio and Lowe (2002) υποστηρίζουν 

ότι παρατεινόµενοι περίοδοι υπερβάλλουσας τραπεζικής ανάπτυξης παρέχουν ενδείξεις 

για τη δηµιουργία ανισορροπιών, που ίσως µακροχρόνια οδηγούν σε χρηµατοοικονοµική 
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αστάθεια. Οι πιστώσεις σ’ ένα ανοικτό µακροοικονοµικό περιβάλλον επηρεάζουν θετικά 

την οικονοµική ανάπτυξη, όταν το επίπεδο του επιτοκίου είναι χαµηλό (Bernanke, 1986). 

Υψηλότεροι ρυθµοί τραπεζικών πιστώσεων δείχνουν ότι υπάρχει καλύτερη λειτουργικό-

τητα στον τραπεζικό τοµέα µιας χώρας. 

Αν οι τραπεζικές πιστώσεις κατανέµονται για επένδυση µη αποδοτικών προϊόντων, 

τότε είναι αρνητική η επίδραση της τραπεζικής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη 

(La Porta et al, 2002).  

Οι Cole et al (2007) διαπιστώνουν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις 

του δείκτη τιµών τραπεζών και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι αποδόσεις του δείκτη τιµών τραπεζών αποτελούν ένα συµπληρωµατικό δείκτη 

µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης, επειδή εκφράζουν την ποιότητα των 

τραπεζικών πιστώσεων που είναι τόσο σηµαντικές όσο το µέγεθος των τραπεζικών 

πιστώσεων.  

Σε µια αποτελεσµατική αγορά οι αποδόσεις του δείκτη τιµών των τραπεζών αντανα-

κλούν σε αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές εισροές των τραπεζών. Η παροχή των 

πιστώσεων σε ιδιωτικές και δηµόσιες υπηρεσίες επηρεάζει θετικά την οικονοµική 

ανάπτυξης µιας χώρας ανάλογα µε τα ιδιαίτερα θεσµικά χαρακτηριστικά της πιστωτικής 

αγοράς κάθε χώρας ξεχωριστά (Cole et al, 2007).  

Οι Levine et al (2000) χρησιµοποιούν στην έρευνά τους ως δείκτη µέτρησης της 

χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης, τις εγχώριες πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα. Ο 

δείκτης αυτός επιλέγεται ως ο προτιµότερος δείκτης µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής 

ανάπτυξης, γιατί εκφράζει τις πιστώσεις που παρέχονται από τους ενδιαµέσους προς τον 

ιδιωτικό τοµέα, αποκλείοντας τις πιστώσεις που παρέχονται από την κεντρική τράπεζα 

και τις πιστώσεις που παρέχονται προς τις δηµόσιες επιχειρήσεις. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση µε 

κατεύθυνση από τη χρηµατοοικονοµική προς την οικονοµική ανάπτυξη. Η αύξηση των 

πιστώσεων οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης  χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και προάγει 

την ανάπτυξη της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης. 

Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν ένα δείκτη µέτρησης που σχετίζεται 

περισσότερο από κάθε άλλο δείκτη χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης µε την αποδοτικό-

τητα των επενδύσεων και την οικονοµική ανάπτυξη.  
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Ο δείκτης αυτός εξετάζει την επίδραση της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης όσον 

αφορά τη διοχέτευση κεφαλαιακών πόρων προς τον ιδιωτικό τοµέα και αποκλείει τις πι-

στώσεις που παρέχουν η κεντρική τράπεζα και άλλες νοµισµατικές αρχές (Testa, 2005).  

Οι King and Levine (1993a, b) και οι Levine and Zervos (1998) χρησιµοποιούν 

διάφορους δείκτες µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης που σχετίζονται θετικά 

µε την παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, όπως οι τραπεζικές πιστώσεις 

προς τον ιδιωτικό τοµέα. 

Οι πιστωτικές κρίσεις που ξεσπούν σε ορισµένες οικονοµίες, προκαλούνται από την 

αδυναµία των νοικοκυριών να εφαρµόσουν τους πιστωτικούς περιορισµούς που καθορί-

ζουν οι τράπεζες, στον υπερδανεισµό και στη µελλοντική αβεβαιότητα που γεννά η 

αύξηση του πληθωρισµού µε αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων και την 

επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης (Cuthbertson, 1985, Bernanke and Gertler, 

1995, De Vecchi, 1995, Kiyotaki and Moore, 1997, Calza et al, 2006).  

Η θετική σχέση ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και την παραγωγικότητα βασίζεται 

στην υπόθεση ότι βραχυχρόνια η υπερβάλλουσα προσφορά χρήµατος οδηγεί σε αύξηση 

της συνολικής ζήτησης που αντανακλά στο επίπεδο τιµών. Οι Friedman and Schwartz 

(1963) και ο Sims (1972) διαπίστωσαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιότητα ανάµεσα στην 

προσφορά χρήµατος και την παραγωγικότητα µε κατεύθυνση από την προσφορά χρήµα-

τος προς την παραγωγικότητα. Οι King and Watson (1996) διαπίστωσαν ότι υπάρχει 

θετική σχέση ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και την παραγωγικότητα, ενώ υπάρχει 

αρνητική σχέση ανάµεσα στα επιτόκια και την παραγωγικότητα. 

Ο Fama (1981) στο υπόδειγµα που εξετάζει υποθέτει ότι η παραγωγικότητα είναι µια 

εξωγενής µεταβλητή που καθορίζει τη ζήτηση χρήµατος, που εξαρτάται από αναµενό-

µενες µεταβολές στη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη. 

Ο Morley (2002) διαπιστώνει ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα 

στην παραγωγικότητα και το δείκτη τιµών µετοχών, καθώς και ανάµεσα στην κατανά-

λωση και το δείκτη τιµών µετοχών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβά-

νοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.   

Οι Rajan and Zingales (1998) υποστηρίζουν ότι η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας επηρεάζει τη βιοµηχανική ανάπτυξή της διαµέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

και των επενδύσεων.     
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Όσον αφορά τη συνάρτηση της οικονοµικής ανάπτυξης, η βασική υπόθεση  που 

απορρέει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναπτύχθηκε ενδελεχώς είναι η εξής: 

 

Υπόθεση Η1:   Η χρηµατιστηριακή (SM) και η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγουν την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) διαµέσω της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

tttt GDPINDSMBC ⇒↑⇒↑⇒↑↑  

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Levine and Demirguc-Kunt (1993), Jaffee and Levonian 

(1999), Boyd and Smith (1998), Christopoulos and Tsionas (2004) και των Chinn and Ito 

(2005) πρέπει να ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

• Υπόθεση Η11  Η αύξηση (µείωση) των τραπεζικών πιστώσεων οδηγεί σε 

αύξηση (µείωση) του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.  

• Υπόθεση Η12   Η αύξηση (µείωση) του γενικού δείκτη τιµών µετοχών του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών οδηγεί σε αύξηση (µείωση) του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης.  

• Υπόθεση Η13   Η αύξηση (µείωση) του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής οδηγεί 

σε αύξηση (µείωση) του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.  

 

Υπόθεση Η 11             tt GDPBC ⇒↑↑    ή   tt GDPBC ⇒↓↓  

Υπόθεση Η 12             tt GDPSM ⇒↑↑    ή   tt GDPSM ⇒↓↓  

Υπόθεση Η 13            tt GDPIND ⇒↑↑     ή   tt GDPIND ⇒↓↓  

 

 

Οι Beck and Levine (2001, 2004), Fink et al (2005), Levine and Zervos (1998), 

Dermiguc-Kunt and Maksimovic (2000), Guiso et al (2004), Nieuwerburgh et al (2005) 

και των Hondroyannis et al (2004), υποστηρίζουν ότι η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική 

ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. 
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3.2.2.  Συνάρτηση Τραπεζικής Ανάπτυξης 

 

Ο Bernanke (1986) στην έρευνά του υποστηρίζει ότι η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει 

την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω των πιστώσεων. Μεταβολές των πιστώσεων ίσως να 

αντανακλούν κρίσεις στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Οι ενδιάµεσοι δεν µπορούν να 

παρέχουν δάνεια λόγω των µεταβολών στη νοµισµατική πολιτική. Οι επιχειρήσεις λόγω 

της επιβολής πιστωτικών περιορισµών περιορίζουν τις επενδύσεις τους, αφού δε 

διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.  

Οι King and Levine (1993), Levine and Zervos (1998), Beck et al (2000) και οι Levine 

et al (2000) χρησιµοποιούν ως δείκτη µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης τις 

εγχώριες πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα. Ο δείκτης εκφράζει την ικανότητα των 

διαµεσολαβητών να αξιολογούν τις πληροφορίες που αποκτούν από την αγορά µε σκοπό 

να ενηµερώνουν πλήρως τους πελάτες τους για την καλύτερη κατανοµή των επενδυτι-

κών τους κεφαλαίων.  

   Υψηλότερα επίπεδα πιστώσεων οδηγούν σε χαµηλότερο κόστος συναλλαγών και  

αύξηση της ζήτησης των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τους De Grego-

rio and Guddioti (1995) η αύξηση των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα στην 

περίπτωση υπερδανεισµού οδηγεί σε µείωση των επενδύσεων και κατά συνέπεια µείωση 

της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Συνεπώς, υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και το µέγεθος 

του τραπεζικού δανεισµού ή εναλλακτικά την ποσότητα των τραπεζικών διαθεσίµων 

(King and Levine, 1993a, Levine and Zervos, 1998, Atje and Jovanovic, 1993). 

Σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού, η πληροφόρηση στην αγορά όσον αφορά τις 

επενδύσεις σε αποδοτικές µετοχές είναι ελλιπής και ενθαρρύνει τη µελλοντική αβεβαιό-

τητα. Η αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη 

οφείλεται στις έντονες πληθωριστικές προσδοκίες που απορρέουν από την ασύµµετρη 

πληροφόρηση. Η επίδραση της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµική 

ανάπτυξη είναι αρνητική, όταν ο πληθωρισµός υπερβαίνει το πληθωριστικό όριο 15-25% 

(Rousseau and Wachtel, 2001). 

Ο υψηλός πληθωρισµός αναγκάζει τους διαµεσολαβητές να είναι απρόθυµοι και 

επιφυλακτικοί στην αγορά, ενώ η κυβέρνηση λαµβάνει αυστηρά µέτρα για να προστα-
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τεύσει την οικονοµία, όπως η επιβολή ανώτερων ορίων στα επιτόκια και αύξηση της 

φορολογίας στα νοικοκυριά. Η παροχή πιστώσεων είναι ελεγχόµενη για να εµποδίσει τις 

επενδύσεις σε µη επικερδή προϊόντα (Rousseau and Wachtel, 2001). 

Οι Khan et al (2006) θεωρούν ότι ο πληθωρισµός είναι σηµαντικό κανάλι διαµέσω του 

οποίου η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει  την οικονοµική ανάπτυξη. Υψηλότε-

ρος ρυθµός πληθωρισµού οδηγεί σε επιβολή αυστηρών περιορισµών για την παροχή 

πιστώσεων από τις τράπεζες µε αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων και της οικονο-

µικής ανάπτυξης. 

Επιπλέον, ορίζουν ότι αυξήσεις πάνω από ένα καθορισµένο κατώτερο επίπεδο 

πληθωρισµού (3-6%) οδηγούν σε αρνητική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, 

ενώ µετριασµένες αυξήσεις στο ρυθµό πληθωρισµού κάτω από το καθορισµένο 

κατώτερο επίπεδο (3-6%) οδηγεί στην ύπαρξη θετικής επίδρασης στη χρηµατοοικονο-

µική ανάπτυξη.  

Ο Fischer (1993) διαπίστωσε την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάµεσα στον πληθωρισµό 

και την οικονοµική ανάπτυξη όταν ο πληθωρισµός κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ 

στις έρευνες των Ghosh and Phillips (1998), Bruno and Easterly (1998) και των Khan 

and Sendadji (2001) υποστηρίζεται ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρι-

σµό και την οικονοµική ανάπτυξη όταν ο πληθωρισµός κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα, 

πάνω από ένα καθορισµένο πληθωριστικό όριο το οποίο κυµαίνεται από 1-3% για τις 

βιοµηχανικές χώρες και από 7-11% για τις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Οι Boyd et al (2001) διατείνονται ότι µια αύξηση του πληθωρισµού πάνω από το 15% 

οδηγεί σε µείωση των τραπεζικών πιστώσεων, του όγκου συναλλαγών και της κεφαλαιο-

ποίησης της αγοράς.  

Η αρνητική επίδραση του πληθωρισµού στην οικονοµική ανάπτυξη δείχνει ότι ένας 

υψηλότερος ρυθµός πληθωρισµού µειώνει το επίπεδο των επενδύσεων και της παραγωγι-

κότητας του κεφαλαίου. Η µεταβλητότητα του πληθωρισµού εκφράζει ένα άµεσο δείκτη 

αβεβαιότητας της οικονοµίας (Fischer, 1983, 1991, De Gregorio, 1993, Barro, 1995, 

Boyd et al, 2001). 

 Oι Fischer (1983, 1991) και ο De Gregorio (1993) αναπτύσσουν δυο θεωρητικά 

υποδείγµατα αναγνωρίζοντας διαφορετικά κανάλια διαµέσω των οποίων ο πληθωρισµός 

επηρεάζει την ανάπτυξη.  
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Το πρώτο υπόδειγµα εστιάζεται στις επιδράσεις του πληθωρισµού στις επενδύσεις. Το 

δεύτερο υπόδειγµα εξετάζει την επίδραση του πληθωρισµού στην παραγωγικότητα του 

κεφαλαίου. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι ο ρυθµός πληθωρι-

σµού έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της µείωσης της 

παραγωγικότητας του κεφαλαίου.  

Ο Barro (1995) χρησιµοποιεί ένα νεοκλασικό µοντέλο ανάπτυξης για να διερευνήσει 

τη σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και την οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνάς του έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και την 

ανάπτυξη. 

  Οι De Gergorio and Guidotti (1995) θεωρούν ότι κυριότερο κανάλι που επηρεάζει τη 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι το 

επιτόκιο αλλά οι επενδύσεις.  

Σύµφωνα µε τους Khan et al (2001) µια αύξηση της τιµής του επιτοκίου σε περιόδους 

υψηλού πληθωρισµού οδηγεί σε εκροή κεφαλαίων από το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, 

µε αποτέλεσµα να µειώνεται η διαθεσιµότητα των επενδυτικών κεφαλαίων, να περιορί-

ζονται οι συνολικές πιστώσεις που παρέχονται από το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και 

τελικά να µειώνεται η χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη. ∆ηλαδή: 

 

↓↓⇒↓⇒↑⇒↑⇒ FDCriπ  

όπου 

        π - ρυθµός πληθωρισµού 

        i  - ονοµαστικό επιτόκιο 

        r  - ποσοστό απόδοσης 

        C - συνολικές πιστώσεις 

     FD - χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη  

 

Οι Boyd et al (1996) υποστηρίζουν ότι η αύξηση του ρυθµού πληθωρισµού σε 

υψηλότερα επίπεδα επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και κατά 

συνέπεια την οικονοµική  ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή ολοένα και περισσότεροι 

καταναλωτές επιθυµούν να δανείζονται ενώ λιγότεροι να αποταµιεύουν, αφού σε 
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περιόδους υψηλού πληθωρισµού οι τράπεζες µειώνουν τα επιτόκια που πληρώνουν οι 

δανειζόµενοι και κατά συνέπεια µειώνουν τις αποταµιεύσεις τους σ’ αυτές. 

 Σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού οι τράπεζες υιοθετούν µια πολιτική περιορισµού 

των πιστώσεων προς τους πελάτες τους. Έτσι, οι πελάτες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για να πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Συνεπώς, ο πληθωρισµός 

επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική και κατ’ επέκταση την οικονοµική ανάπτυξη. 

∆ηλαδή: 

↓↓⇒↓⇒↑⇒↓⇒↑⇒ gIFDCCRr )(π  

όπου 

        π - ρυθµός πληθωρισµού 

        r  - ποσοστό απόδοσης 

     CR - πολιτική περιορισµού πιστώσεων  

       C - συνολικές πιστώσεις 

    FD - χρηµατοοικονοµική εµβάθυνση 

       Ι - επενδύσεις 

       g - οικονοµική ανάπτυξη 

 

Ωστόσο, οι Boyd et al (1996) υποστηρίζουν ότι σε περιόδους χαµηλού πληθωρισµού το 

πρόβληµα της αντίστροφης επιλογής
1
 δεν είναι δεσµευτικό. Σε περιόδους χαµηλού 

πληθωρισµού και συνεπώς υψηλού ρυθµού αναµενόµενης απόδοσης, οι δανειζόµενοι 

πελάτες χαµηλού κινδύνου πιστώσεων αποφασίζουν να µην επενδύσουν τα κεφάλαιά 

τους σε πιο αποδοτικά προϊόντα, αλλά να ακολουθήσουν µια πιο συντηρητική πολιτική. 

 

Στην περίπτωση αυτή µια µικρή αύξηση του ρυθµού πληθωρισµού ενθαρρύνει τους 

πελάτες χαµηλού κινδύνου πιστώσεων να επενδύσουν ελεύθερα χωρίς περιορισµούς. Η 

αύξηση των επενδύσεων προάγει την οικονοµική ανάπτυξη, άρα ισχύει η ακόλουθη 

σχέση: 

↑↑⇒↑⇒↓⇒↑⇒ gIFDCr )(π  

                                                 
1
 Με τον όρο αντίστροφη επιλογή εννοείται η κατάσταση της καταναλωτικής συµπεριφοράς που ο καταναλωτής κινείται επιλεκτικά  

µεταξύ διάφορων προσφορών διαλέγοντας εκείνη από τα στοιχεία της οποίας θεωρεί ότι ωφελείται περισσότερο µε το χαµηλότερο 

δυνατό κόστος. 



Κεφάλαιο 3.2.2. Συνάρτηση Τραπεζικής Ανάπτυξης 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                               81 

Οι Stiglitz and Weiss (1983) στο υπόδειγµα που εξετάζουν διατείνονται ότι το 

πρόβληµα  της αντίστροφης επιλογής γίνεται πιο σοβαρό καθώς αυξάνεται η τιµή των 

επιτοκίων. Αφού τα υψηλής απόδοσης προϊόντα διαθέτουν περισσότερο ρίσκο από τα 

χαµηλότερης απόδοσης προϊόντα, µια αύξηση των πραγµατικών επιτοκίων ενθαρρύνει 

τους λιγότερο ριψοκίνδυνους επενδυτές να αποφύγουν να ζητήσουν περισσότερα δάνεια 

για να κάνουν επενδύσεις.  

Οι τράπεζες που υιοθετούν µια πολιτική περιορισµού των πιστώσεων προς τους 

δανειζόµενους πελάτες δεν αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χρηµατοοικονοµικής τους 

δραστηριότητας. 

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η  επίδραση του πληθωρισµού στην 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον αν το αρχικό επίπεδο 

του πληθωρισµού είναι χαµηλό ή υψηλό.  

Μια αύξηση στο αρχικό χαµηλό επίπεδο του πληθωρισµού επηρεάζει θετικά τη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη, ενώ µια αύξηση στο αρχικό υψηλό επίπεδο του πληθωρι-

σµού επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη.  

Συνεπώς, υπάρχει ένα πληθωριστικό κατώτερο όριο, πάνω από το οποίο υπάρχει 

αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και 

κάτω από αυτό υπάρχει θετική σχέση.  

Άρα ισχύει: 

↑↑⇒ FDπ  αν  π ≤ π* 

↓↑⇒ FDπ  αν  π > π* 

όπου  

      π - ρυθµός πληθωρισµού 

      π*- κατώτατο πληθωριστικό όριο 

      FD - χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη 

 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία αναγνωρίζει δυο θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σχέση 

ανάµεσα στον πληθωρισµό και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη: τη θεωρία της προσφο-

ράς του χρήµατος και τη θεωρία της πίστωσης.  

Η πρώτη θεώρηση δίνει έµφαση στην επίδραση της προσφοράς χρήµατος στην παρα-

γωγή λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο του επιτοκίου, ενώ η δεύτερη θεώρηση εστιάζεται σε 
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ένα άλλο κανάλι επίδρασης της νοµισµατικής πολιτικής στην παραγωγή, την προσφορά 

των τραπεζικών πιστώσεων (Mishkin, 1995, Bernanke and Gertler, 1995, Meltzer, 1995, 

Taylor, 1995, Bernanke, 1993, Bernanke and Blinder, 1992).  

 

Η θεώρηση της προσφοράς χρήµατος αποτέλεσε ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 

στο παραδοσιακό µοντέλο του Keynes. Σύµφωνα µε τον Mishkin (1995), µια 

συντηρητική νοµισµατική πολιτική (Μ) οδηγεί σε αύξηση του πραγµατικού επιτοκίου 

(r), προκαλώντας έτσι αύξηση του κόστους κεφαλαίου αλλά µείωση των επενδύσεων (Ι)  

και της παραγωγής (Υ). Ο µηχανισµός αυτός περιγράφεται ενδεικτικά ως εξής: 

 

↓↓⇒↑⇒↓⇒Μ YIr  

 

Η δεύτερη σχέση ορίζει το κανάλι του τραπεζικού δανεισµού που εστιάζεται στην 

πιθανή επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής στην προσφορά δανείων του τραπεζικού 

συστήµατος.  

Το κανάλι του τραπεζικού δανεισµού µπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

 

Μια συντηρητική νοµισµατική πολιτική (Μ) οδηγεί σε µείωση των τραπεζικών 

καταθέσεων και των τραπεζικών δανείων και κατά συνέπεια σε µείωση των επενδύσεων 

και της παραγωγής (Bernanke and Blinder, 1988). 

 

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒Μ YIάέ νειαδσειςκαταθ  

 

Οι υποστηρικτές της πιστωτικής θεώρησης ορίζουν ότι η πιστωτική αγορά απλά έχει 

αγνοηθεί από τη θεώρηση της προσφοράς χρήµατος. Συνεπώς, οι τραπεζικές πιστώσεις 

σε συνδυασµό µε την προσφορά του χρήµατος είναι σηµαντικές στην επίδραση των 

συνολικών δαπανών. 

 

Ο νοµισµατικός µηχανισµός µετάδοσης είναι µια διαδικασία κατά την οποία η νοµι-

σµατική επέκταση οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. 
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Οι Azali and Matthews (1999) ακολουθώντας την έρευνα του Bernanke (1986) και 

λαµβάνοντας υπόψη τις έρευνες των Keating (1992), Fackler and Rogers (1993), Karras 

(1993), και ο Fackler (1990), εξετάζουν ένα προσαρµοσµένο διαρθρωτικό υπόδειγµα 6 

γραµµικών εξισώσεων που έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

gt = b0 * yt + u1t 

crt = b1 * yt + b2 * pt + b3 *irt + u2t 

mt = b4 * gt + b5 * yt + b6 *pt + b7 *irt + u3t 

yt = b8 * gt + b9 * crt + b10 *mt + b11 *pt + u4t 

pt = b12 * yt + u5t 

irt = b13 * gt + b14 * yt + b15 *pt + u6t 

 

όπου  

           g  = δηµόσιες δαπάνες  

           cr = τραπεζικές πιστώσεις 

           m = προσφορά χρήµατος 

           y = εθνικό εισόδηµα 

           p = πληθωρισµός  

           ir = επιτόκιο 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση στις τραπεζικές 

πιστώσεις και το εθνικό εισόδηµα, ενώ υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στις τραπεζικές 

πιστώσεις µε τον πληθωρισµό και το επιτόκιο. Το συµπέρασµα αυτό επαληθεύει την 

υπόθεση της πιστωτικής θεώρησης του µηχανισµού µετάδοσης νοµισµατικής πολιτικής 

που πρότεινε ο Bernanke (1986). 

 Επιπλέον, στο υπόδειγµα αυτό εξετάζεται η επίδραση της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

στην οικονοµική ανάπτυξη και διαπιστώνεται ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις 

δηµόσιες δαπάνες και το εθνικό εισόδηµα. 
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Όσον αφορά τη συνάρτηση της τραπεζικής ανάπτυξης η βασική υπόθεση που απορρέει 

από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναπτύχθηκε ενδελεχώς είναι η εξής: 

 

Υπόθεση Η2: Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) 

διαµέσω της αύξησης των επενδύσεων (INV), όταν ο πληθωρισµός (CPI) 

είναι χαµηλός. 

   tttt GDPINVBCCPI ⇒↑⇒↑⇒↑↓  

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Schumpeter (1911), Keynes (1936), McKinnon (1973), 

Shaw (1973), Jayratne and Strahan (1996), Cetorelli and Cambera (2001) και των Arestis 

et al (2001), πρέπει να ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

• Υπόθεση Η21     Η αύξηση (µείωση) του δείκτη τιµών καταναλωτή (πληθωρι- 

σµού) οδηγεί σε µείωση (αύξηση) των τραπεζικών πιστώσεων. 

• Υπόθεση Η22   Η αύξηση (µείωση) των τραπεζικών πιστώσεων οδηγεί σε 

αύξηση (µείωση) του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, όταν ο 

πληθωρισµός είναι χαµηλός (υψηλός). 

• Υπόθεση Η23       Η αύξηση (µείωση) του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση (µείωση) των 

τραπεζικών πιστώσεων. 

 

Υπόθεση Η 21          tt BCCPI ⇒↑↓    ή     tt BCCPI ⇒↓↑  

Υπόθεση Η 22          tt GDPBC ⇒↑↑  όταν tCPI↓   ή  tt GDPBC ⇒↓↓  όταν tCPI↑  

Υπόθεση Η 23            tt BCGDP ⇒↑↑   ή      tt BCGDP ⇒↓↓  

 

Εποµένως, σύµφωνα µε τους Schumpeter (1911), Keynes (1936), Atje and Jovanovic 

(1993), Arestis et al (2001), Patra and Poshakwale (2006), Khan et al  (2006), και τους 

Azali and Matthews (1999), όταν µειώνεται ο πληθωρισµός αυξάνονται οι τραπεζικές 

πιστώσεις, άρα αυξάνονται οι επενδύσεις και κατά συνέπεια ο ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης.  



Κεφάλαιο 3.2.3. Συνάρτηση Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                               85 

3.2.3. Συνάρτηση Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης 

 

Οι Beck et al (2000) και οι Khan and Sendadji (2001) υποστηρίζουν ότι η 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το γενικό δείκτη τιµών µετοχών είναι ο 

πληθωρισµός, το επιτόκιο, η προσφορά χρήµατος και η συναλλαγµατική ισοτιµία, σύµ-

φωνα µε τους Fama (1981), Chen et al (1986) και τους Smith and Sims (1992).  

Σύµφωνα µε τη θεωρία ρευστότητας µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος οδηγεί σε 

µια αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών, όταν το επίπεδο των επιτοκίων είναι 

χαµηλό. Ο Fischer (1930) επισηµαίνει ότι ένας υψηλός ρυθµός πληθωρισµού αυξάνει την 

πληθωριστική αβεβαιότητα οδηγώντας σε µια µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών. 

Οι Fama (1981), Fama and Schwert (1977), Lee (1992), Cozier and Rahman (1988), 

Nelson (1976), Schwert (1981), MacDevitt (1989), Kaul (1987), Benderly and Zwick 

(1985), και οι Siklos and Kwok (1999) υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι αποδόσεις 

µετοχών σχετίζονται αρνητικά µε τον αναµενόµενο και τον µη αναµενόµενο πληθωρι-

σµό.  

Ο Joo (2000) θεωρεί ότι αυτή η αρνητική σχέση οφείλεται στην επίδραση της αλλαγής 

της νοµισµατικής πολιτικής. Αντίθετα, οι Marshall (1992) και Spyrou (2001) υποστηρί-

ζουν ότι η αρνητική σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις µετοχών και τον πληθωρισµό είναι 

λιγότερο έντονη σε περιόδους που ο πληθωρισµός επηρεάζεται από νοµισµατικές 

διακυµάνσεις.  

Ο Fama (1981) θεωρεί ότι η αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και το γενικό 

δείκτη τιµών µετοχών είναι αποτέλεσµα της θετικής σχέσης ανάµεσα στο γενικό δείκτη 

τιµών µετοχών και το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης και της αρνητικής σχέσης ανάµεσα 

στον πληθωρισµό και  το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. Την υπόθεση αυτή αποδέχονται 

οι Chen et al (1986), Caporale and Jung (1997), Chatrath et al (1997), Gallacher and 

Taylor (2002) και οι Wongbangpo and Sharma (2002). 

Οι Modigliani and Cohn (1979) διαπιστώνουν ότι το επιτόκιο είναι ένα από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το γενικό δείκτη τιµών µετοχών. Η σχέση 

ανάµεσα στις τιµές των µετοχών και το ονοµαστικό επιτόκιο αντανακλά στην ικανότητα 

των επενδυτών να µεταβάλουν το χαρτοφυλάκιό τους ανάµεσα σε µετοχές και οµόλογα.  
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Μια αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης και επηρεάζει 

αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, µια αύξηση των επιτοκίων 

ενθαρρύνει έναν επενδυτή να µεταβάλει το χαρτοφυλάκιο του για να αγοράσει οµόλογα. 

Στην περίπτωση αυτή οι τιµές αναµένεται να µειωθούν. Άρα, η σχέση ανάµεσα στα 

επιτόκια και το γενικό δείκτη τιµών µετοχών είναι αρνητική. 

Οι Jung et al (2007) διαπιστώνουν ότι ο πληθωρισµός και το πραγµατικό επιτόκιο 

επηρεάζουν αρνητικά τους γενικούς δείκτες τιµών µετοχών σε τέσσερις ευρωπαϊκές 

χώρες, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Αγγλία. Οι Nasseh and Strauss (2000) διαπιστώνουν 

την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας ανάµεσα στο επιτόκιο και το γενικό δείκτη 

τιµών µετοχών εφαρµόζοντας τη µέθοδο της συνολοκλήρωσης για έξι ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι Broome and Morley (2007) διαπιστώνουν ότι υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ανάµεσα 

στο επιτόκιο και το γενικό δείκτη τιµών µετοχών για τις επτά πλουσιότερες χώρες του 

κόσµου λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρία του επιχειρηµατικού κύκλου. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας των Nozar and Taylor (1988) και των Rahman and Mustafa (1997) έδειξαν 

ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στο επιτόκιο και το γενικό δείκτη τιµών 

µετοχών µε κατεύθυνση από το επιτόκιο  προς το γενικό δείκτη τιµών µετοχών. 

  Οι παράγοντες που ενθαρρύνουν τα επιτόκια να αυξηθούν είναι: α) η αύξηση της 

ζήτησης πιστώσεων προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, β) τα υψηλά επίπεδα 

του πληθωρισµού, γ) η µείωση της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων (Moosa, 1998).  

Η αύξηση των επιτοκίων στη χρηµατιστηριακή αγορά µειώνει τη χρηµατιστηριακή 

αξία µιας µετοχής και σε συνδυασµό µε τη µειωµένη ζήτηση των διαθέσιµων πιστώσεων 

µειώνουν την τάση των επενδυτών να επενδύουν σε νέες µετοχές, ενώ τέλος επηρεάζουν 

τα περιθώρια κέρδους µιας επιχείρησης, αφού αυξάνουν το κόστος απόκτησής της.  

Σύµφωνα µε τον Fama (1981) η αύξηση της προσφορά χρήµατος ίσως να αυξήσει το 

προεξοφλητικό επιτόκιο και να οδηγήσει σε µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών. 

Η µείωση της επενδυτικής ζήτησης για αγορά νέων µετοχών σε συνδυασµό µε µια 

αύξηση της προσφοράς χρήµατος επηρεάζει το γενικό δείκτη τιµών µετοχών του 

χρηµατιστηρίου (Dhakal et al, 1993).  

Οι Cheun and Lai (1999) διατείνονται ότι σύµφωνα µε την ποσοτική θεωρία του 

χρήµατος µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος ίσως αυξήσει το προεξοφλητικό επιτόκιο 

διαµέσω των πληθωριστικών προσδοκιών µειώνοντας όµως έτσι το γενικό δείκτη τιµών 
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µετοχών. Σύµφωνα µε τη θεωρία ρευστότητας, µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος θα 

µπορούσε να αυξήσει το γενικό δείκτη τιµών µετοχών διαµέσω της επίδρασης της 

ρευστότητας. Η υψηλότερη ρευστότητα στην οικονοµία µειώνει την τιµή του επιτοκίου 

και συνεπώς αυξάνει το γενικό δείκτη τιµών µετοχών.  

Επιπλέον, η αύξηση της προσφοράς χρήµατος οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας, 

αφού υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και την παραγωγικότητα, 

άρα υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος και το γενικό δείκτη τιµών 

µετοχών (Chen et al, 1986, Schwert, 1990, Ratanapakorn and Sharma, 2007).  

Οι Hess and Lee (1995), Gallacher and Taylor (2002) και ο Lee (2008) διατείνονται ότι 

η αρνητική σχέση ανάµεσα στο γενικό δείκτη τιµών µετοχών και τον πληθωρισµό 

οφείλεται στη θετική επίδραση της προσφοράς του χρήµατος στο γενικό δείκτη τιµών 

µετοχών και στην αρνητική σχέση της προσφοράς χρήµατος µε τον πληθωρισµό. 

Οι Patra and Poshakwale (2006) βρήκαν ότι υπάρχει βραχυχρόνια και µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας ανάµεσα στην προσφορά χρήµατος, τον πληθωρισµό και το γενικό 

δείκτη τιµών µετοχών, εξετάζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το γενικό δείκτη 

τιµών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση των McKinnon-Shaw το κύριο κανάλι που καθορίζει τη 

σχέση ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη είναι η µείωση 

του πραγµατικού επιτοκίου που οδηγεί στην αύξηση των αποταµιεύσεων και στην 

αύξηση της προσφοράς των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τοµέα. Συνεπώς, η αύξηση των 

πιστώσεων προάγει την ανάπτυξη των επενδύσεων και κατ’ επέκταση προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι Apergis (1998) και Dhakal et al (1993) διατείνονται ότι ο γενικός δείκτης τιµών µε- 

τοχών σχετίζεται θετικά µε την παραγωγικότητα διαµέσω της αύξησης των επενδύσεων. 

Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει το γενικό δείκτη τιµών 

µετοχών είναι η βιοµηχανική παραγωγή. Οι Fama (1990) και Geske and Roll (1983) 

διατείνονται ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στη βιοµηχανική παραγωγή και το 

γενικό δείκτη τιµών µετοχών.  

Πολύ σηµαντική είναι η επίδραση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στις αποδόσεις του 

δείκτη τιµών µετοχών. Η υποτίµηση του νοµίσµατος µιας χώρας οδηγεί σε µια µείωση 

της τιµής των εγχώριων προϊόντων στη διεθνή αγορά, σε µια αύξηση της ζήτησης των 
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εξαγόµενων αγαθών και σε αύξηση των ταµειακών εισροών στη χώρα αυτή. Ένα 

ανίσχυρο νόµισµα αυξάνει το κόστος των εισαγόµενων αγαθών. Ένα µη ισχυρό νόµισµα 

επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας (Fama, 1990). 

 

Πώς η νοµισµατική πολιτική µπορεί να επηρεάσει το γενικό δείκτη τιµών µετοχών; 

Σύµφωνα µε τους µονεταριστές, όταν η προσφορά χρήµατος µειώνεται το κοινό προσπα-

θεί µειώνοντας τις δαπάνες του να αποκτήσει περισσότερο εισόδηµα. Ένας χώρος που το 

κοινό µπορεί να ξοδέψει λιγότερα χρήµατα είναι το χρηµατιστήριο, όπου η µείωση της 

ζήτησης για µετοχές οδηγεί σε µείωση της αξίας τους. 

 

Μια αύξηση της τιµής των επιτοκίων έρχεται σε αντίθεση µε µια συντηρητική 

νοµισµατική πολιτική, καθιστά τα οµόλογα στην περίπτωση αυτή πιο ελκυστικά από τις 

µετοχές προκαλώντας µείωση του επιπέδου των τιµών τους. Οι χαµηλότερες τιµές των 

µετοχών (Pe) θα οδηγήσουν σε χαµηλότερο λόγο της αξίας της επιχείρησης (q) ως προς 

την αγοραία αξία των περιουσιακών της στοιχείων, άρα µείωση των επενδύσεων (Ι) και 

της παραγωγής (Υ). 

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒Μ YIqPe  

 

Ο µηχανισµός µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής διαµέσω της επίδρασης των 

επιτοκίων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της βιβλιογραφίας τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία της κεϋνσιανής σχολής µια συντηρητική 

νοµισµατική πολιτική (M) οδηγεί σε αύξηση της τιµής των επιτοκίων (r), προκαλώντας 

µείωση του επενδυτικού κεφαλαίου (I) και της συνολικής ζήτησης για αγαθά και 

υπηρεσίες και της παραγωγής (Y) γενικότερα, όπως φαίνεται στην ακόλουθη σχέση. 

 

↓↓⇒↑⇒↓⇒Μ YIr  

 

Ένα εναλλακτικό κανάλι µηχανισµού µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής είναι η 

επίδραση του πλούτου στην κατανάλωση. Σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ανέπτυξε ο 

Modigliani (1971) το κύριο συστατικό του χρηµατοοικονοµικού πλούτου είναι οι  

µετοχές.  
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Όταν η τιµή µιας µετοχής πέφτει (Pe), η αξία του χρηµατοοικονοµικού πλούτου 

µειώνεται και κατά συνέπεια µειώνεται η κατανάλωση για αγαθά και υπηρεσίες άρα και 

η παραγωγή (Υ). 

 

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒Μ YάύPe λωσηκαταντοςπλο  

 

Οι Bernanke and Gertler (1995) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δυο κανάλια όσον αφορά 

το µηχανισµό µετάδοσης νοµισµατικής πολιτικής, που απορρέουν ως αποτέλεσµα των 

προβληµάτων διαµεσολάβησης που αναδύονται στις πιστωτικές αγορές. Το πρώτο 

κανάλι είναι η επίδραση του τραπεζικού δανεισµού στην οικονοµική ανάπτυξη.  

 

Οι τράπεζες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο µέσα στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, 

επειδή συναλλάσσονται µε πελάτες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι µικρές 

επιχειρήσεις στις οποίες προβλήµατα όπως η ασύµµετρη πληροφόρηση, είναι ιδιαίτερα 

εµφανή. Αντίθετα, οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις πιστωτικές αγορές 

διαµέσω της αγοράς οµολόγων και µετοχών χωρίς τη βοήθεια των τραπεζών. 

 

Σύµφωνα µε τους Bernanke and Gertler (1995)  µια συντηρητική νοµισµατική πολιτική 

(Μ) οδηγεί σε µείωση των τραπεζικών καταθέσεων και των τραπεζικών δανείων και 

κατά συνέπεια σε µείωση επενδύσεων (Ι) και της παραγωγής (Υ). 

 

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒Μ YIάέ νειαδσειςκαταθ  

 

Το δεύτερο κανάλι σχετίζεται µε την καθαρή αξία της επιχείρησης. Χαµηλότερη 

καθαρή αξία της επιχείρησης (q) σηµαίνει ότι οι δανειστές δεν διαθέτουν εγγυήσεις για 

τα δάνεια που παρέχουν, ενώ αυξάνεται το πρόβληµα της αντίστροφης επιλογής.  

 

Επίσης, η χαµηλότερη καθαρή αξία της επιχείρησης αυξάνει το πρόβληµα του ηθικού 

κινδύνου, που σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες έχουν µικρότερο µερίδιο µετοχών στις 

επιχειρήσεις, γεγονός που τους ωθεί να επενδύουν µε µεγαλύτερο ρίσκο, ίσως όµως δεν 

ξεπληρώσουν το χρέος τους προς τους δανειστές τους.  
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Μια συντηρητική πολιτική (Μ) οδηγεί σε µείωση του δείκτη τιµών µετοχών (P), 

µείωση της καθαρής αξίας της επιχείρησης, µείωση του τραπεζικού δανεισµού, άρα 

µείωση των επενδύσεων (Ι) και της παραγωγής (Υ). ∆ηλαδή:  

 

στροφηαντίPe ↓⇒↓⇒Μ ↑ήεπιλογ & ςηθικό ↑νδυνοςκί ↓↓⇒↓⇒⇒ YIάνειαδ  

 

Επιπλέον, µια συντηρητική πολιτική (Μ) που αυξάνει το επίπεδο του επιτοκίου µειώνει 

την αξία µιας επιχείρησης διαµέσω της αρνητικής της επίδρασης στις ταµειακές εισροές, 

προκαλώντας µείωση του τραπεζικού δανεισµού, άρα µείωση των επενδύσεων (Ι) και της 

παραγωγής (Υ). ∆ηλαδή: 

 

στροφηαντςρο ίέi ↓⇒↑⇒↓⇒Μ ↑ήεπιλογ & ςηθικό ↑νδυνοςκί ↓⇒ νειαδά

↓⇒ I ↓⇒Y  

 

 O πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης µέτρησης της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης είναι ο 

γενικός δείκτης τιµών µετοχών.   

Ποιοι όµως είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τις τιµές των µετοχών µιας 

επιχείρησης που εισάγεται στο Χρηµατιστήριο; 

 

Γενικότερα, σύµφωνα µε τον Σταυρόπουλο (2002, σελ 100) οι τιµές των µετοχών στο 

Χρηµατιστήριο προσδιορίζονται µε βάση τα εξής κριτήρια: 

 

• το λόγο της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής προς τα κέρδη 

• τις προοπτικές της επιχείρησης και τις συνθήκες ανταγωνισµού 

• το management και το κοινωνικό προφίλ µιας επιχείρησης 

• την υπάρχουσα νοµοθεσία 

• την ψυχολογία του επενδυτή να επενδύσει στις πιο επικερδείς µετοχές  

• τον βαθµό κινδύνου που χαρακτηρίζει µια επιχείρηση στον κλάδο που  

      δραστηριοποιείται από ένα άλλο κλάδο εξαιτίας των δανειακών της  

      υποχρεώσεων. 
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Άρα, όσον αφορά τη συνάρτηση της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης η βασική υπόθεση  

που απορρέει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναπτύχθηκε ενδελεχώς είναι η 

εξής: 

 

Υπόθεση Η3:    Η ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς (SM) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP), όταν τα επιτόκια (R) µειώνονται. 

ttt GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Nasseh and Strauss (2000), Shan et al (2001) και των 

Ratanapakorn and Sharma (2007)  πρέπει να ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

• Υπόθεση Η31   Η αύξηση (µείωση) του γενικού δείκτη τιµών µετοχών του  

Χρηµατιστηρίου Αξιών οδηγεί σε µια αύξηση (µείωση) του 

ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. 

• Υπόθεση Η32    Η αύξηση (µείωση) του επιτοκίου οµολόγων οδηγεί σε µείωση 

(αύξηση) του γενικού δείκτη τιµών µετοχών του Χρηµατι-

στηρίου Αξιών. 

• Υπόθεση Η33       Η αύξηση (µείωση) των τραπεζικών πιστώσεων οδηγεί σε αύξη-

ση (µείωση) του γενικού δείκτη τιµών µετοχών του Χρηµατι-

στηρίου Αξιών. 

• Υπόθεση Η34    Η αύξηση (µείωση) του ΑΕΠ οδηγεί σε µια αύξηση (µείωση) του 

γενικού δείκτη τιµών µετοχών του  Χρηµατιστηρίου Αξιών. 

 

Υπόθεση Η 31         tt GDPSM ⇒↑↑    ή     tt GDPSM ⇒↓↓  

Υπόθεση Η 32         tt SMR ⇒↓↑          ή     tt SMR ⇒↑↓  

Υπόθεση Η 33          tt SMBC ⇒↑↑       ή     tt SMBC ⇒↓↓  

Υπόθεση Η 34        tt SMGDP ⇒↑↑    ή     tt SMGDP ⇒↓↓  
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Εποµένως, όταν τα επιτόκια µειώνονται, αυξάνονται οι τραπεζικές πιστώσεις οδηγώ-

ντας σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών του Χρηµατιστηρίου, άρα αυξάνεται 

ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης (Fama, 1981).  

 

Σύµφωνα µε τους Mckinnon (1973), Shaw (1973), King and Levine (1993b) και των 

Shan et al (2001), η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά προάγουν από κοινού την 

οικονοµική ανάπτυξη, άρα υπάρχει συµπληρωµατική σχέση ανάµεσά τους. 

 

ttt GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑  

  

. 
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3.2.4. Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος της έρευνας 

 

Ακολουθώντας τις µελέτες των Levine and Zervos (1998), Fink et al (2005), Patra 

and Poshakwale (2006), Jung et al (2007), Islam (1998), Barro (1990), Fama (1990), 

Cetorelli and Gambera (2001), Katsouli (2001, 2003) Nieuwerburg et al (2005), Guiso et 

al (2004), Chinn and Ito (2005) και Hondroyannis et al (2004), οι βασικές υποθέσεις του 

υποδείγµατος εξισώσεων που εξετάζονται στη διατριβή αυτή είναι οι ακόλουθες: 

 

 

Υπόθεση Η4:  Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η ανάπτυξη της 

βιοµηχανικής παραγωγής επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη 

στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Υπόθεση Η5:   H οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την τραπεζική ανάπτυξη, ενώ ο 

πληθωρισµός επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Υπόθεση Η6: Η οικονοµική και η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ τα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

 

Στόχος του ερευνητή είναι να εξετάσει σε ποιες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15 ισχύουν οι παραπάνω υποθέσεις. 

 

3.2.5. Το υπόδειγµα της έρευνας στη γενική του µορφή 

 

 Με βάση την εµπειρική βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναπτύχθηκε ενδελεχώς για 

καθεµία συνάρτηση ξεχωριστά το υπόδειγµα που εξετάζεται στη διατριβή αυτή έχει την 

ακόλουθη µορφή:       
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Συνάρτηση Οικονοµικής Ανάπτυξης:          GDPt  =  a0 + a1 BCt-i + a2 SMt-i + a3 INDt-i + u1t                     

Συνάρτηση Τραπεζικής Ανάπτυξης: BCt    =  b0 + b1 CPIt-i + b2 GDPt-i + b3 BCt-i + u2t                

Συνάρτηση Χρηµατιστηριακής 

Ανάπτυξης 

SMt    =  c0 + c1 GDPt-i + c2  Rt-i + c3 BCt-i  

                   + c4 SMt-i + u3t 

 

όπου 

GDPt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Gross Domestic Product) 

BCt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ (bank credits) 

SMt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου (stock market index)  

INDt-i =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής (industrial production index) (IND) 

    µε χρονική υστέρηση 

CPIt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή (consumer price index)  

Rt       =  επιτόκιο (interest rate) 

GDPt-i  =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µε χρονική υστέρηση 

BCt-i =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ µε χρονική υστέρηση 

SMt-i =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών µε χρονική υστέρηση 

CPIt-i    =  δείκτης τιµών καταναλωτή µε χρονική υστέρηση 

Rt-i       =  επιτόκιο µε χρονική υστέρηση 

 

� Oι ενδογενείς µεταβλητές του συστήµατος είναι οι εξής: GDPt, BCt, SMt  

Οι προκαθορισµένες µεταβλητές του συστήµατος είναι:  

� Οι καθαρά εξωγενείς είναι: CPIt-i, INDt-i, Rt-i 

� Οι ενδογενείς µεταβλητές µε χρονική υστέρηση είναι: GDPt-i, BCt-i, SMt-i  

 

Το παραπάνω σύστηµα εξισώσεων είναι ένα γραµµικό σύστηµα ταυτόχρονων 

εξισώσεων που αποτελείται από τρεις διαρθρωτικές εξισώσεις: Τις εξισώσεις της 

οικονοµικής, της τραπεζικής και της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης. 
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∆ιαγραµµατικά, η σχέση των µεταβλητών του υποδείγµατος των τριών εξισώσεων 

απεικονίζεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Σχήµα 3.2.5.  Το υπόδειγµα της έρευνας  

GDPt 

 

INDt-i 

 

CPIt-i 

 

 
Rt-i 

 

BCt 

 

 

SMt 
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3.3. Οι µεταβλητές του υποδείγµατος 

 

Τα στατιστικά δεδοµένα (data variables) των µεταβλητών του υποδείγµατος που 

εκτιµάται είναι ετήσια (annual)  και καλύπτουν την περίοδο 1965-2007 για όλες τις χώρες 

εκτός από την Ελλάδα (1978-2007), την Πορτογαλία (1985-2007), την Ισπανία (1975-

2007),  και το Λουξεµβούργο (1975-2007). 

 

Τα στατιστικά δεδοµένα των µεταβλητών αναφέρονται σε σταθερές τιµές µε έτος 

βάσης το 2000 και  µε δείκτη το 100 στα πραγµατικά τους επίπεδα. 

 

Οι µεταβλητές του υποδείγµατος που χρησιµοποιούνται στη διατριβή  βασίζονται στις 

έρευνες των Gursoy and Muslumov (1998), Shan et al (2001), Hassapis and Kalyvitis 

(2002), Nieuwerburgh et al (2005) και Shan (2005) και έχουν την ακόλουθη οικονοµική 

ερµηνεία: 

 

• το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζει το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, 

• ο γενικός δείκτης τιµών µετοχών εκφράζει τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, 

• οι εγχώριες πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τοµέα εκφράζουν την τραπεζική 

ανάπτυξη, 

• ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής  εκφράζει την συνολική παραγωγικότητα, 

• ο δείκτης τιµών καταναλωτή εκφράζει τον πληθωρισµό, 

• το επιτόκιο αναφέρεται στη νοµισµατική πολιτική. 

 

Η πηγή από την οποία αντλήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία είναι η βάση δεδοµένων του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, International Financial Statistics (2006). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι µεταβλητές του υποδείγµατος που χρησιµο-

ποιούνται στη διατριβή αυτή για κάθε χώρα ξεχωριστά. 
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3.3.1.Αυστρία  

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Αυστρίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.1.1 έως 3.3.1.10 είναι οι εξής  

 

 

GDPAUSt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αυστρίας 

BCAUSt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Αυστρίας 

SMAUSt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Αυστρίας 

INDAUSt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αυστρίας 

RAUSt       =  επιτόκιο της Αυστρίας 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.1.1 και 3.3.1.2-  ΑΕΠ της Αυστρίας στα επίπεδα (GDPAUS) και στις πρώτες  

                                                          διαφορές (DGDPAUS) 
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 ∆ιαγράµµατα 3.3.1.3 και  3.3.1.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Αυστρίας στα επίπεδα (BCAUS)  

                                                          και στις πρώτες διαφορές (DBCAUS) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.1.5 και 3.3.1.6-  ∆είκτης τιµών µετοχών της Αυστρίας στα επίπεδα (SMAUS)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DSMAUS) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.1.7 και 3.3.1.8-  Επιτόκιο της Αυστρίας στα επίπεδα (RAUS) και στις πρώτες 

                                                         διαφορές (DRAUS) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.1.9 και 3.3.1.10- ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αυστρίας στα  

                                                          επίπεδα (INDAUS) και στις πρώτες διαφορές (DINDAUS) 

 

 
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του γενικού δείκτη τιµών µετοχών και του δείκτη βιοµηχανικής 

παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007, σε αντίθεση µε 

το επιτόκιο που παρουσιάζει µια συνεχόµενη φθίνουσα τάση. 
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3.3.2. Βέλγιο 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα του Βελγίου για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.2.1 έως 3.3.2.10  είναι οι εξής 

 

GDPBELt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Βελγίου 

BCBELt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ του Βελγίου 

SMBELt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου του Βελγίου 

INDBELt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής του Βελγίου 

RBELt       =  επιτόκιο του Βελγίου 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.2.1 και 3.3.2.2-  ΑΕΠ του Βελγίου στα επίπεδα (GDPBEL) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPBEL) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.2.3 και 3.3.2.4- Τραπεζικές πιστώσεις του Βελγίου στα επίπεδα (BCBEL)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DBCBEL)  

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.2.5 και 3.3.2.6- ∆είκτης τιµών µετοχών του Βελγίου στα επίπεδα (SMBEL)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DSMBEL) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.2.7 και 3.3.2.8-  Επιτόκιο του Βελγίου στα επίπεδα (RBEL) και στις πρώτες 

                                                         διαφορές (DRBEL) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.2.9 και 3.3.2.10-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής του Βελγίου στα  

                                                           επίπεδα (INDBEL) και στις πρώτες διαφορές (DINDBEL) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του γενικού δείκτη τιµών µετοχών και του δείκτη βιοµηχανικής 

παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο 

αρχικά ακολουθεί αύξουσα τάση, αλλά από το 1981 και έπειτα παρουσιάζει µια 

συνεχόµενη φθίνουσα τάση. 
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3.3.3.∆ανία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της ∆ανίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.3.1 έως 3.3.3.10  είναι οι εξής 

 

GDPDENt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ∆ανίας 

BCDENt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της ∆ανίας 

SMDENt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της ∆ανίας 

INDDENt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της ∆ανίας 

CPIDENt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της ∆ανίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.3.1 και 3.3.3.2-  ΑΕΠ  της ∆ανίας στα επίπεδα (GDPDEN) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPDEN) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.3.3 και 3.3.3.4- Τραπεζικές πιστώσεις της ∆ανίας στα επίπεδα (BCDEN)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCDEN) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.3.5 και 3.3.3.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της ∆ανίας στα επίπεδα (SMDEN)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DSMDEN) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.3.7 και 3.3.3.8-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της ∆ανίας στα επίπεδα 

                                                          (INDDEN) και στις πρώτες διαφορές (DINDDEN) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.3.9 και 3.3.3.10-   ∆είκτης τιµών καταναλωτή της ∆ανίας στα επίπεδα   

                                                            (CPIDEN) και στις πρώτες διαφορές (DCPIDEN) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη τιµών καταναλωτή, του γενικού δείκτη τιµών µετοχών και 

του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 

1965-2007. 
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3.3.4.Φινλανδία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Φινλανδίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.4.1 έως 3.3.4.12  είναι οι εξής 

 

GDPFINt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας 

BCFINt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας 

SMFINt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Φινλανδίας 

INDFINt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Φινλανδίας 

CPIFINt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Φινλανδίας 

RFINt       =  επιτόκιο της Φινλανδίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.4.1 και 3.3.4.2-  ΑΕΠ της Φινλανδίας στα επίπεδα (GDPFIN) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPFIN) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.4.3 και 3.3.4.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Φινλανδίας στα επίπεδα (BCFIN)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCFIN) 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.4.5 και 3.3.4.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Φινλανδίας στα επίπεδα (SMFIN)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DSMFIN) 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.4.7 και 3.3.4.8-  Επιτόκιο της Φινλανδίας στα επίπεδα (RFIN) και στις πρώτες 

                                                         διαφορές (DRFIN) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.4.9 και 3.3.4.10-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Φινλανδίας στα  

                                                           επίπεδα (INDFIN) και στις πρώτες διαφορές (DINDFIN) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.4.11 και 3.3.4.12-   ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Φινλανδίας στα επίπεδα   

                                                              (CPIFIN) και στις πρώτες διαφορές (DCPIFIN) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη τιµών καταναλωτή και του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής 

ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο αρχικά 

ακολουθεί αύξουσα τάση, αλλά από το 1985 και έπειτα παρουσιάζει µια συνεχόµενη 

φθίνουσα τάση. O γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη 

χρονική περίοδο 2000-2004 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.5.Γαλλία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Γαλλίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.5.1 έως 3.3.5.10  είναι οι εξής 

 

GDPFRAt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας 

BCFRAt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Γαλλίας 

SMFRAt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Γαλλίας 

INDFRAt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γαλλίας 

RFRAt       =  επιτόκιο της Γαλλίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.5.1 και 3.3.5.2-  ΑΕΠ της Γαλλίας στα επίπεδα (GDPFRA) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPFRA) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.5.3 και 3.3.5.4-  Τραπεζικές πιστώσεις της Γαλλίας στα επίπεδα (BCFRA)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DBCFRA) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.5.5 και 3.3.5.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Γαλλίας στα επίπεδα (SMFRA)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DSMFRA) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.5.7 και 3.3.5.8-  Επιτόκιο της Γαλλίας στα επίπεδα (RFRA) και στις 

                                                         πρώτες διαφορές (DRFRA) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.5.9 και 3.3.5.10-   ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γαλλίας στα  

                                                            επίπεδα (INDFRA) και στις πρώτες διαφορές (DINDFRA) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων και του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη 

χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο αρχικά ακολουθεί αύξουσα τάση, αλλά από 

το 1981 και έπειτα παρουσιάζει µια συνεχόµενη φθίνουσα τάση. O γενικός δείκτης τιµών 

µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 

2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.6.Γερµανία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Γερµανίας για τη χρονική  περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.6.1 έως 3.3.6.8 είναι οι εξής 

 

GDPGERt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερµανίας 

BCGERt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Γερµανίας 

SMGERt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Γερµανίας 

INDGERt    =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γερµανίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.6.1 και 3.3.6.2-  ΑΕΠ της Γερµανίας στα επίπεδα (GDPGER) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPGER) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.6.3 και 3.3.6.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Γερµανίας στα επίπεδα (BCGER)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCGER) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.6.5 και 3.3.6.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Γερµανίας στα επίπεδα (SMGER)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DSMGER) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.7.7 και 3.3.7.8-   ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γερµανίας στα  

                                                          επίπεδα (INDGER) και στις πρώτες διαφορές (DINDGER) 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη 

χρονική περίοδο 1965-2007. O γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη 

κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία.  
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3.3.7.Ελλάδα 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 

1978-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.7.1 έως 3.3.7.10 είναι οι εξής 

 

GDPGREt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας 

BCGREt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας 

SMGREt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ελλάδας 

INDGREt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ελλάδας 

CPIGREt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελλάδας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.7.1 και 3.3.7.2-  ΑΕΠ της Ελλάδας στα επίπεδα (GDPGRE) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPGRE) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.7.3 και 3.3.7.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Ελλάδας στα επίπεδα (BCGRE)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCGRE) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.7.5 και 3.3.7.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Ελλάδας στα επίπεδα (SMGRE)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DSMGRE) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.7.7 και 3.3.7.8-   ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ελλάδας στα  

                                                          επίπεδα (INDGRE) και στις πρώτες διαφορές (DINDGRE) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.7.9 και 3.3.7.10-    ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Ελλάδας στα επίπεδα   

                                                             (CPIGRE) και στις πρώτες διαφορές (DCPIGRE) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ και του δείκτη 

τιµών καταναλωτή ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007. O 

γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-

2003 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Οι τραπεζικές πιστώσεις και ο 

δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής παρουσιάζουν διακυµάνσεις, ενώ κυρίως την τελευταία 

δεκαετία ακολουθούν ανοδική πορεία. 
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3.3.8.Ολλανδία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Ολλανδίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.8.1 έως 3.3.8.10 είναι οι εξής 

 

GDPHOLt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ολλανδίας 

BCHOLt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ολλανδίας 

SMHOLt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ολλανδίας 

INDHOLt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ολλανδίας 

CPIHOLt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ολλανδίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.8.1 και 3.3.8.2-  ΑΕΠ της Ολλανδίας στα επίπεδα (GDPHOL) και στις  

                                                         πρώτες διαφορές (DGDPHOL) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.8.3 και 3.3.8.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Ολλανδίας στα επίπεδα (BCHOL)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCHOL) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.8.5 και 3.3.8.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Ολλανδίας στα επίπεδα  

                                                        (SMHOL) και στις πρώτες διαφορές (DSMHOL) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.8.7 και 3.3.8.8-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ολλανδίας στα  

                                                         επίπεδα (INDHOL) και στις πρώτες διαφορές (DINDHOL) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.8.9 και 3.3.8.10-   ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Ολλανδίας στα επίπεδα   

                                                             (CPIHOL) και στις πρώτες διαφορές (DCPIHOL) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και του δείκτη τιµών καταναλωτή 

ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007. O γενικός δείκτης τιµών 

µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 

2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.9.Ιρλανδία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Ιρλανδίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.9.1 έως 3.3.9.10 είναι οι εξής 

 

GDPIREt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιρλανδίας 

BCIREt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ιρλανδίας 

SMIREt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας 

INDIREt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιρλανδίας 

RIREt       =  επιτόκιο της Ιρλανδίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.9.1 και 3.3.9.2-  ΑΕΠ της Ιρλανδίας στα επίπεδα (GDPIRE) και στις πρώτες  

                                                         διαφορές (DGDPIRE) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.9.3 και 3.3.9.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Ιρλανδίας στα επίπεδα (BCIRE)  

                                                        και στις πρώτες διαφορές (DBCIRE) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.9.5 και 3.3.9.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Ιρλανδίας στα επίπεδα (SMIRE)  

                                                         και στις πρώτες διαφορές (DSMIRE) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.9.7 και 3.3.9.8-  Επιτόκιο της Ιρλανδίας στα επίπεδα (RIRE) και στις 

                                                         πρώτες διαφορές (DRIRE) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.9.9 και 3.3.9.10-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιρλανδίας στα  

                                                            επίπεδα (INDIRE) και στις πρώτες διαφορές (DINDIRE) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων και του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη 

χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο παρουσιάζει διακυµάνσεις και από το 1982 

ακολουθεί καθοδική πορεία. O γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη 

κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.10.Ιταλία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Ιταλίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.10.1 έως 3.3.10.12 είναι οι εξής 

 

GDPITAt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιταλίας 

BCITAt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ιταλίας 

SMITAt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ιταλίας 

INDITAt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιταλίας 

CPIITAt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ιταλίας 

RITAt       =  επιτόκιο της Ιταλίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.10.1 και 3.3.10.2-  ΑΕΠ της Ιταλίας στα επίπεδα (GDPITA) και στις πρώτες  

                                                             διαφορές (DGDPITA) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.10.3 και 3.3.10.4- Τραπεζικές πιστώσεις της Ιταλίας στα επίπεδα (BCITA)  

                                                            και στις πρώτες διαφορές (DBCITA) 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.10.5 και 3.3.10.6- ∆είκτης τιµών µετοχών της Ιταλίας στα επίπεδα (SMITA)  

                                                            και στις πρώτες διαφορές (DSMITA) 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.10.7 και 3.3.10.8-  Επιτόκιο της Ιταλίας στα επίπεδα (RITA) και στις 

                                                             πρώτες διαφορές (DRITA) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.10.9 και 3.3.10.10-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιταλίας στα  

                                                               επίπεδα (INDITA) και στις πρώτες διαφορές (DINDITA) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.10.11 και 3.3.10.12- ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Ιταλίας στα επίπεδα   

                                                                (CPIITA) και στις πρώτες διαφορές (DCPIITA) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και του δείκτη τιµών καταναλωτή 

ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο παρου-

σιάζει διακυµάνσεις και από το 1983 ακολουθεί καθοδική πορεία. O γενικός δείκτης 

τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τις χρονικές περιόδους 1986-1988 και 

2000-2003 κατά τη διάρκεια της ανοδικής του πορεία. 
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3.3.11.Λουξεµβούργο 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα του Λουξεµβούργου για τη χρονική 

περίοδο 1975-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.11.1 έως 3.3.11.12 είναι οι 

εξής 

 

GDPLUXt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Λουξεµβούργου 

BCLUXt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ του Λουξεµβούργου 

SMLUXt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου 

INDLUXt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής του Λουξεµβούργου 

CPILUXt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή του Λουξεµβούργου 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.11.1 και 3.3.11.2-  ΑΕΠ του Λουξεµβούργου στα επίπεδα (GDPLUX) και  

                                                             στις πρώτες διαφορές (DGDPLUX) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.11.3 και 3.3.11.4- Τραπεζικές πιστώσεις του Λουξεµβούργου στα επίπεδα  

                                                            (BCLUX) και στις πρώτες διαφορές (DBCLUX) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.11.5 και 3.3.11.6- ∆είκτης τιµών µετοχών του Λουξεµβούργου στα επίπεδα  

                                                            (SMLUX) και στις πρώτες διαφορές (DSMLUX) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.11.7 και 3.3.11.8- ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής Λουξεµβούργου στα 

                                                            επίπεδα (INDLUX) και στις πρώτες διαφορές (DINDLUX) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.11.9 και 3.3.11.10-  ∆είκτης τιµών καταναλωτή του Λουξεµβούργου στα                    

                                                            επίπεδα (CPILUX) και στις πρώτες διαφορές (DCPILUX) 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, του δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής και του δείκτη τιµών καταναλωτή ακολουθούν αύξουσα τάση 

στη χρονική περίοδο 1965-2007. O γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια 

έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική 

πορεία. Οι τραπεζικές πιστώσεις παρουσιάζουν διακυµάνσεις, ενώ από το 2004 και 

έπειτα παρουσιάζει ανοδική πορεία. 
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3.3.12.Πορτογαλία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Πορτογαλίας για τη χρονική   

περίοδο 1985-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.12.1 έως 3.3.12.10 είναι οι 

εξής 

 

GDPPORt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας 

BCPORt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Πορτογαλίας 

SMPORt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Πορτογαλίας 

INDPORt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Πορτογαλίας 

CPIPORt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Πορτογαλίας 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.12.1 και 3.3.12.2-  ΑΕΠ της Πορτογαλίας στα επίπεδα (GDPPOR) και στις  

                                                             πρώτες διαφορές (DGDPPOR) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.12.3 και 3.3.12.4-  Τραπεζικές πιστώσεις της Πορτογαλίας στα επίπεδα  

                                                            (BCPOR) και στις πρώτες διαφορές (DBCPOR) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.12.5 και 3.3.12.6-  ∆είκτης τιµών µετοχών της Πορτογαλίας στα επίπεδα  

                                                             (SMPOR) και στις πρώτες διαφορές (DSMPOR) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.12.7 και 3.3.12.8-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Πορτογαλίας στα 

                                                             επίπεδα (INDPOR) και στις πρώτες διαφορές (DINDPOR) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.12.9 και 3.3.12.10-  ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Πορτογαλίας στα επίπεδα 

                                                               (CPIPOR) και στις πρώτες διαφορές (DCPIPOR) 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και του δείκτη τιµών καταναλωτή 

ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007. O γενικός δείκτης τιµών 

µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 

2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.13. Ισπανία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Ισπανίας για τη χρονική περίοδο 

1975-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.13.1 έως 3.3.13.10 είναι οι εξής 

 

GDPSPt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας 

BCSPt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ισπανίας 

SMSPt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ισπανίας 

INDSPt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ισπανίας 

CPISPt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ισπανίας 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.13.1 και 3.3.13.2-  ΑΕΠ της Ισπανίας στα επίπεδα (GDPSP) και στις πρώτες  

                                                             διαφορές (DGDPSP) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.13.3 και 3.3.13.4-  Τραπεζικές πιστώσεις της Ισπανίας στα επίπεδα (BCSP)  

                                                             και στις πρώτες διαφορές (DBCSP) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.13.5 και 3.3.13.6-  ∆είκτης τιµών µετοχών της Ισπανίας στα επίπεδα (SMSP)  

                                                             και στις πρώτες διαφορές (DSMSP) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.13.7 και 3.3.13.8-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ισπανίας στα  

                                                             επίπεδα (INDSP) και στις πρώτες διαφορές (DINDSP) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.13.9 και 3.3.13.10-   ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Ισπανίας στα επίπεδα   

                                                                (CPISP) και στις πρώτες διαφορές (DCPISP) 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων, του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και του δείκτη τιµών καταναλωτή 

ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007. O γενικός δείκτης τιµών 

µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 

2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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3.3.14.Σουηδία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Σουηδίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.14.1 έως 3.3.14.10 είναι οι εξής 

 

GDPSWEt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Σουηδίας 

BCSWEt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Σουηδίας 

SMSWEt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Σουηδίας 

CPISWEt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Σουηδίας 

RSWEt       =  επιτόκιο της Σουηδίας 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.14.1 και 3.3.14.2-   ΑΕΠ της Σουηδίας στα επίπεδα (GDPSWE) και στις  

                                                              πρώτες διαφορές (DGDPSWE) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.14.3 και 3.3.14.4-  Τραπεζικές πιστώσεις της Σουηδίας στα επίπεδα (BCSWE)  

                                                             και στις πρώτες διαφορές (DBCSWE) 

 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.14.5 και 3.3.14.6-  ∆είκτης τιµών µετοχών της Σουηδίας στα επίπεδα  

                                                             (SMSWE) και στις πρώτες διαφορές (DSMSWE) 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3.3-3.3.14. Οι µεταβλητές του υποδείγµατος-Σουηδία 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                             138 

∆ιαγράµµατα 3.3.14.7 και 3.3.14.8-  Επιτόκιο της Σουηδίας στα επίπεδα (RSWE)  

                                                             και στις πρώτες διαφορές (DRSWE) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.14.9 και 3.3.14.10-   ∆είκτης τιµών καταναλωτή της Σουηδίας στα επίπεδα   

                                                                 (CPISWE) και στις πρώτες διαφορές (DCPISWE) 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ και του δείκτη 

τιµών καταναλωτή ακολουθούν αύξουσα τάση στη χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το 

επιτόκιο παρουσιάζει διακυµάνσεις και από το 1990 ακολουθεί καθοδική πορεία. O 

γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη κάµψη τις χρονικές περιόδους 

2000-2003 και 2004-2005, ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Οι 

τραπεζικές πιστώσεις διπλασιάζονται το 2001, ενώ ακολουθούν ανοδική πορεία συνεχώς. 
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3.3.15.Αγγλία 

 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγµα της Αγγλίας για τη χρονική περίοδο 

1965-2007 όπως φαίνεται στα διαγράµµατα από 3.3.15.1 έως 3.3.5.10 είναι οι εξής 

 

GDPUKt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αγγλίας 

BCUKt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Αγγλίας 

SMUKt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Αγγλίας 

INDUKt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αγγλίας 

RUKt       =  επιτόκιο της Αγγλίας 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.15.1 και 3.3.15.2-  ΑΕΠ της Αγγλίας στα επίπεδα (GDPUK) και στις πρώτες  

                                                             διαφορές (DGDPUK) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.15.3 και 3.3.15.4-   Τραπεζικές πιστώσεις της Αγγλίας στα επίπεδα (BCUK)  

                                                              και στις πρώτες διαφορές (DBCUK) 

 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.15.5 και 3.3.15.6-  ∆είκτης τιµών µετοχών της Αγγλίας στα επίπεδα (SMUK)  

                                                              και στις πρώτες διαφορές (DSMUK) 
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∆ιαγράµµατα 3.3.15.7 και 3.3.15.8-   Επιτόκιο της Αγγλίας στα επίπεδα (RUK) και στις πρώτες 

                                                              διαφορές (DRUK) 

 

 

 

∆ιαγράµµατα 3.3.15.9 και 3.3.15.10-  ∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αγγλίας στα  

                                                               επίπεδα (INDUK)  και στις πρώτες διαφορές (DINDUK) 

 

 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα οι µεταβλητές του ΑΕΠ, των τραπεζι-

κών πιστώσεων και του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής ακολουθούν αύξουσα τάση στη 

χρονική περίοδο 1965-2007, ενώ το επιτόκιο παρουσιάζει διακυµάνσεις και από το 1983 

ακολουθεί καθοδική πορεία. O γενικός δείκτης τιµών µετοχών παρουσιάζει µια έντονη 

κάµψη τη χρονική περίοδο 2000-2003 ενώ µέχρι το 2000 βρισκόταν σε ανοδική πορεία. 
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Στη συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζονται οι έλεγχοι στασιµότητας και συνολοκλή-

ρωσης για όλες τις µεταβλητές του υποδείγµατος που χρησιµοποιούνται στην έρευνα 

αυτή για κάθε συνάρτηση ξεχωριστά για τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3.4. Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος 

 

«Στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών είναι αναγκαίο να εξεταστεί αν οι 

µεταβλητές που περιλαµβάνονται σ’ ένα υπόδειγµα είναι στάσιµες ή όχι. Αν δεν είναι 

στάσιµες, οι εκτιµητές της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων είναι ασυνεπείς µε 

αποτέλεσµα διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι να µην είναι έγκυροι. Με τον όρο χρονική 

σειρά (Χt) εννοείται µια σειρά παρατηρήσεων που αντιστοιχούν σε µια χρονική περίοδο 

και σε µια τυχαία µεταβλητή» (Maddala, 1992, Χάλκος, 2006). 

«Τα κύρια χαρακτηριστικά µιας χρονικής σειράς είναι α) η τάση της, δηλαδή η 

µακροχρόνια αύξηση ή µείωση στα δεδοµένα, β) η εποχικότητά της, δηλαδή η περιοδική 

µεταβολή που περιλαµβάνεται σε κάποια χρονικά διαστήµατα, γ) τυχαίες (ακανόνιστες) 

µεταβολές σε απρόβλεπτα γεγονότα,  δ) κυκλικές διακυµάνσεις που διαρκούν περισσότε-

ρο από ένα έτος και δεν παρουσιάζουν κανονική περιοδικότητα» (Κάτος, 1986, Κάτος 

και Πέκος, 1990, Πέκος, 1995, 2003, Χάλκος, 2006).  

Το γεγονός ότι διαπιστώνεται σε µια χρονική σειρά µια συνεχής αύξηση ή µια 

απότοµη µείωση της τάσης της υποδηλώνει ότι δεν είναι στάσιµη. Στην περίπτωση αυτή 

παρουσιάζεται το πρόβληµα της κίδβηλης παλινδρόµησης αφού δεν παρατηρείται µια 

πραγµατική σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές της παλινδρόµησης όπως εκφράζεται από 

το συντελεστή R
2
 (Χρήστου, 2002). 

Για να είναι στάσιµη µια χρονική σειρά θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής 

συνθήκες: 

i)  Ο µέσος (µ) είναι σταθερός σε όλη την χρονική περίοδο, Ε(Χt)=µ 

 

ii) Η διακύµανση Var(Xt) να είναι σταθερή σε όλη την περίοδο,Var(Xt) = Ε(Χt-µ)
2 

= σ
2
 
 

 

iii) Η συνδιακύµανση Cov(Χt ,Χt+k) = Ε[(Χt-µ)(Χt+k-µ)]= γκ είναι σταθερή σε όλη την  

      χρονική περίοδο (Κάτος, 2004). 
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Η ADF παλινδρόµηση εκτιµάται χωρίς την παρουσία σταθεράς (α) και τάσης (t) 

όπως φαίνεται στην πρώτη εξίσωση (3.4a), µε την παρουσία σταθεράς (α) και χωρίς 

τάσης (t) όπως φαίνεται στην δεύτερη εξίσωση (3.4b) και τέλος µε την παρουσία 

σταθεράς (α) και τάσης (t) όπως φαίνεται στην τρίτη εξίσωση (3.4c). 

∆Xt = δ Xt-1  + ∑
=

− +∆Χ
p

j

tjtj

1

εδ                                                 (3.4a) 

∆Xt = α + δ Xt-1 + ∑
=

− +∆Χ
p

j

tjtj

1

εδ                                           (3.4b) 

∆Xt = α + β t  + δ Xt-1 + ∑
=

− +∆Χ
p

j

tjtj

1

εδ                                   (3.4c) 

Η ADF παλινδρόµηση ελέγχει για ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην Χt δηλαδή στα 

επίπεδα όλων των µεταβλητών του υποδείγµατος, στο χρόνο t. Η µεταβλητή ∆Χt-j 

εκφράζει τις πρώτες διαφορές µε p χρονικές υστερήσεις, ο όρος εt προσαρµόζει τα λάθη 

της αυτοσυσχέτισης, και οι συντελεστές α, β, δ και δj είναι προς εκτίµηση.  

Η µηδενική υπόθεση (Η0) ορίζει ότι η µεταβλητή (χρονική σειρά) Xt είναι µη 

στάσιµη αν ισχύει δ = 0, ενώ η εναλλακτική υπόθεση ορίζει ότι η µεταβλητή Xt είναι 

στάσιµη αν ισχύει Η1 : δ < 0, χρησιµοποιώντας το στατιστικό τ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 

η ADF παλινδρόµηση µπορεί να πάρει τρεις µορφές ισχύουν οι εξής υποθέσεις σε κάθε 

µια περίπτωση.  

Σύµφωνα µε τους Seddighi, Lawler and Katos (2000) για τον έλεγχο της ύπαρξης 

µοναδιαίας ρίζας σε καθεµιά από τρεις αυτές περιπτώσεις οι Dickey-Fuller (1979) 

εξετάζουν τις υποθέσεις του ελέγχου στις εξής κρίσιµες τιµές τ α τ, τ β τ and τ α µ. 

1) Για την εξίσωση (3.4a) 

        H0: α = 0   µε δεδοµένο ότι ισχύει   δ = 0   αν   | t | < |τ α τ | 

        H1: α ≠ 0    µε δεδοµένο ότι ισχύει   δ = 0   αν   | t | > |τ α τ | 

2) Για την εξίσωση (3.4b) 

        H0: α = 0   µε δεδοµένο ότι ισχύει   δ = 0     αν   | t | < | τ β τ | 

        H1: α ≠ 0    µε δεδοµένο ότι ισχύει   δ = 0    αν   | t | > | τ β τ | 

3) Για την εξίσωση (3.4c) 

        H0: α = 0   µε δεδοµένο ότι ισχύει   δ = 0   αν   | t | < | τ α µ | 

        H1: α ≠ 0   µε δεδοµένο ότι ισχύει    δ = 0   αν   | t | > | τ α µ | 
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Οι ελάχιστες τιµές των κριτηρίων του Akaike (1973) και του Schwartz (1978) 

έδωσαν την καλύτερη δοµή των ADF εξισώσεων καθώς και τους αντίστοιχους αριθµούς 

των χρονικών υστερήσεων (Granger and Newbold, 1986). 

 Όσον αφορά τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στους διαταρακτικούς όρους, ο έλεγχος 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν του πολλαπλασιαστή Lagrange (LM). 

Η κατανοµή του ελέγχου του επαυξηµένου Dickey-Fuller είναι µη κανονική και οι 

κρίσιµες τιµές που εξετάζονται για 1%, 5% και 10% επίπεδα σηµαντικότητας, προέκυ-

ψαν από τους πίνακες του Mackinnon (1991) (Dickey and Fuller, 1979, 1981). 

Το οικονοµετρικό πακέτο EVIEWS 4.1 (2000) το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη 

διενέργεια του ADF ελέγχου έδωσε τις προσοµοιωµένες κρίσιµες τιµές. 

Η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας απορρίπτεται, όταν οι κρίσιµες τιµές που 

απορρέουν από τον πίνακα του Mackinnon (1991), στα επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5% 

και 10% είναι µεγαλύτερες από την τιµή DF/ADF, οπότε η χρονική σειρά είναι στάσιµη, 

ενώ αντίθετα όταν οι κρίσιµες τιµές που απορρέουν από τον πίνακα του Mackinnon είναι 

µικρότερες από την τιµή DF/ADF, τότε η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη. 

Συνεπώς όταν µια χρονική σειρά είναι στάσιµη στα επίπεδά της ορίζεται ότι είναι 

στάσιµη Ι(0), ενώ όταν είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές της ορίζεται ότι είναι Ι(1). 

Όταν οι χρονικές σειρές δεν είναι στάσιµες στα επίπεδά τους, δηλαδή όταν παρουσιά-

ζουν µοναδιαία ρίζα, πρέπει να µετασχηµατιστούν στις πρώτες διαφορές τους, ώστε να 

εξεταστεί αν είναι στάσιµες Ι(1). Αν δεν είναι στάσιµες ούτε στις πρώτες διαφορές τους, 

ο έλεγχος συνεχίζεται µέχρι ωσότου να επιτευχθεί η στασιµότητα.  

«Γενικά, αν µια µη στάσιµη χρονική σειρά Χt µετατρέπεται σε στάσιµη ∆Χt, αφού 

πάρουµε τις d διαφορές της, τότε η αρχική σειρά λέµε ότι είναι ολοκληρωµένη d τάξης 

και συµβολίζεται µε Ι(d)» (Κάτος, 2004, σελ 948). 

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων Dickey-Fuller και Augmented Dickey-Fuller εµφανί-

ζονται στους πίνακες 3.4.1-3.4.15 για όλες τις µεταβλητές των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εξετάζονται στην διατριβή αυτή.  

Η ένδειξη (*) στους πίνακες υποδηλώνει ότι δεν ισχύει η υπόθεση της  στασιµότητας 

στα αντίστοιχα επίπεδα σηµαντικότητας 1% ή 5% ή 10%. Όσον αφορά τον έλεγχο  LM η 

στατιστική τιµή της πιθανότητας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 5% για να µην υπάρχει 

πρόβληµα στον έλεγχο αυτοσυσχέτισης. 
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Πίνακας 3.4.1. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Αυστρία (65-07) 

 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

   

(α=10%) 

SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

   

(α=10%) 

SHC 

(p=0) -2.6211 2.4725 

[0.0975] 

(p=0) -4.1985 1.5287 

[0.2305] 

-1.9488 -2.8960 -3.5236 -2.7990 

 

GDPAUS 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

4.6575 

[1.0000] 

 

-1.6119 -2.8546 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-6.3111 

[0.0000] 

 

-3.1929 -2.6736 

(p=0) -3.5966 2.4689 

[0.0981] 

(p=0) -3.6009 1.4354 

[0.2509] 

-2.9331 -5.0385 -2.9350 -5.0448 

BCAUS 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-2.2573 

[0.1901] 

-2.6048 -4.9558 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-3.9215 

[0.0043] 

 

-2.6058 -4.9627 

(p=2) -2.6240 1.2355 

[0.3030] 

(p=0) -2.6225* 3.5069 

[0.0400] 

-1.9493 -0.7840 -1.9490* -0.7008 

 

SMAUS 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.5194 

[0.9965] 

 

-1.6117 -0.6574 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-1.9408 

[0.0509] 

-1.6118 -0.6590 

(p=0) -4.1923 3.0948 

[0.0571] 

(p=0) -2.6225 1.7245 

[0.1919] 

-3.5207 -7.0626 -1.9490 -6.9788 

RAUS 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-2.4565 

[0.3469] 

-3.1912 -6.9384 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.2401 

[0.0000] 

 

-1.6118 -6.9370 

(p=1) -2.6225 1.0103 

[0.3739] 

(p=0) -4.1985* 0.6928 

[0.5067] 

-1.9490 -5.0490 -3.5236 -5.0110 

INDAUS 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

3.4740 

[0.9997] 

 

-1.6118 -4.9654 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-4.1246 

[0.0121] 

 

 
-3.1929 -4.8857 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Αυστρία (3.4.1) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPAUS, BCAUS,  

SMAUS, RAUS, INDAUS, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ 

αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.2. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για το Βέλγιο (65-07) 

 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC  (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[prob] 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=1) -3.6009 0.0350 

[0.9655] 

(p=0) -4.1985 0.2065 

[0.8143] 

-2.9350 -5.7964 

 

-3.5236 -5.8301 

 

GDPBEL 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

2.3401 

[0.9999] 

 

 

-2.6058 -5.6710 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-4.2640 

[0.0085] 

 

 

-3.1929 -5.7047 

(p=2) -2.6240 0.4807 

[0.6223] 

(p=1) -2.6240* 0.4031 

[0.6711] 

-1.9493 -3.8787 -1.9493* -3.9287 

BCBEL 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

0.0151 

[0.6817] 

 

-1.6117 -3.7520 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-1.7998 

[0.0686] 

 

-1.6117 -3.8442 

(p=1) -4.1985 0.8512 

[0.4355] 

(p=0) -2.6225 1.7214 

[0.1924] 

-3.5236 -2.3674 -1.9490 -2.2923 

 

SMBEL 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-2.2725 

[0.4388] 

 

-3.1929 -2.2002 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-2.7401 

[0.0073] 

 

 

-1.6118 -2.2506 

(p=1) -2.6225 0.3931 

[0.6776] 

(p=0) -2.6225 0.4905 

[0.6161] 

-1.9490 -6.6312 

 

-1.9490 -6.6679 

 

RBEL 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-0.6878 

[0.4128] 

 

-1.6118 -6.5476 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-4.0535 

[0.0000] 

 

 

-1.6118 -6.6261 

(p=1) -2.6225 0.0427 

[0.9581] 

(p=0) -3.6009 0.0757 

[0.9272] 

-1.9490 -4.4620 -2.9350 -4.4863 

INDBEL 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

3.3910 

[0.9997] 

 

-1.6118 -4.3784 

µε  

σταθερά & 

χωρίς τάση 

-6.3618 

[0.0000] 

 

 
-2.6058 -4.4027 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για το Βέλγιο 

(3.4.2) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPBEL, BCBEL, SMBEL, 

RBEL, INDBEL, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα 

όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.3. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την ∆ανία   (65-07) 

 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=1) -3.6009 0.6818 

[0.5120] 

(p=0) -4.1985* 1.8080 

[0.1785] 

-2.9350 -5.9637 

 

-3.5236 -5.9917 

 

GDPDEN 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

2.9209 

[1.0000] 

 

-2.6058 -5.8384 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-4.1009 

[0.0128] 

 

-3.1929 -5.8664 

(p=0) -2.6211 0.0341 

[0.9664] 

(p=0) -2.6225 0.3440 

[0.7110] 

-1.9488 -1.8395 

 

-1.9490 -1.7445 

 

BCDEN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.7978 

[0.9810] 

 

-1.6119 -1.7981 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.8380 

[0.0000] 

 

 

-1.6118 -1.7027 

(p=0) -2.6211 1.3279 

[0.2767] 

(p=0) -4.1985 0.4630 

[0.6330] 

-1.9488 -1.8721 -3.5236 -1.7204 

 

SMDEN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

4.9019 

[1.0000] 

 

 

-1.6119 -1.8307 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-4.5745 

[0.0037] 

 

 

-3.1929 -1.5950 

(p=1) -4.1985 0.1634 

[.8498] 

(p=0) -3.6009 0.0112 

[.9888] 

-3.5236 -4.6361 -2.9350 -4.6473 

INDDEN 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-1.5546 

[0.7934] 

 

-3.1929 -4.4690 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-7.9156 

[0.0000] 

 

 
-2.6058 -4.5637 

(p=1) -4.1985 1.2908 

[0.2878] 

(p=0) -2.6240 0.3528 

[0.7050] 

-3.5236 -7.3701 -1.9493 -7.2362 

CPIDEN 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-2.3503 

[0.3988] 

-3.1929 -7.2029 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-6.2664 

[0.0000] 

 

 

 -1.6117 -7.1940 

 
 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την ∆ανία 

(3.4.3) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPDEN, BCDEN, SMDEN,  

INDDEN, CPIDEN, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ 

αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.4. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Φινλανδία (65-07) 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=2) -4.2050 0.2771 

[0.7597] 

(p=1) -3.6055 0.2539 

[0.7771] 

-3.5266 -3.8612 -2.9369 -3.7802 

GDPFIN 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.2251 

[0.4634] 

-3.1946 -3.6501 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-5.2366 

[0.0001] 

 

-2.6068 -3.6536 

(p=2) -2.6240 4.7278 

[0.0152] 

(p=0) -4.1985 23.5491 

[0.0000] 

-1.9493 -8.4813 -3.5236 -7.4313 

BCFIN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.5180 

[0.9965] 

-1.6117 -8.3546 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-7.0370 

[0.0000] 

-3.1929 -7.3059 

(p=0) -2.6211 0.3354 

[0.7170] 

(p=0) -2.6225 0.7309 

[0.4880] 

-1.9488 -1.4688 

 

-1.9490 -1.4452 

SMFIN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

0.0427 

[0.6909] 

-1.6119 -1.4274 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.9376 

[0.0000] 

 

-1.6118 -1.4034 

(p=0) -2.6211 0.0764 

[0.9264] 

(p=0) -2.6225 0.0222 

[0.9779] 

-1.9488 -6.3635 

 

-1.9490 -6.3269 

RFIN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-0.8268 

[0.3518] 

 

-1.6119 -6.3221 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.9255 

[0.0000] 

 

-1.6118 -6.2851 

(p=1) -2.6225 0.3618 

[0.6988] 

(p=0) -3.6009 0.2449 

[0.7840] 

-1.9490 -4.5152 -2.9350 -4.5557 

INDFIN 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.2150 

[0.9926] 

 

-1.6118 -4.4316 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-4.0798 

[0.0027] 

 

 
-2.6058 -4.4722 

(p=1) -4.1985 1.4563 

[0.2468] 

(p=1) -3.6055* 0.0463 

[0.9547] 

-3.5236 -6.7593 -2.9369* -6.7630 

CPIFIN 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.4292 

[0.3599] 

 

-3.1929 -6.5921 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-2.7406 

[0.0762] 

 

 
-2.6068 -6.6363 

 
Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Φινλανδία (3.4.4) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPFIN, BCFIN,  

SMFIN, RFIN, INDFIN, CPIFIN, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη 

στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική 

υπόθεση της µη στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, 

άρα είναι στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.5. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για τη Γαλλία (65-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=0) -4.1923 0.3698 

[0.6933] 

(p=0) -4.1985 0.3989 

[0.6739] 

-3.5207 -6.7131 

 

-3.5236 -6.5345 

GDPFRA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.0814 

[0.1239] 

-3.1912 -6.5890 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-4.9207 

[0.0014] 

 

-3.1929 -6.4091 

(p=0) -2.6211 0.0812 

[0.9221] 

(p=0) -3.6009 0.0029 

[0.9970] 

-1.9488 -3.2680 

 

-2.9350 -3.2350 

BCFRA 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.6768 

[0.9977] 

 

-1.6119 -3.2267 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-5.6515 

[0.0000] 

 

-2.6058 -3.1514 

(p=1) -4.1985 0.6369 

[0.5349] 

(p=0) -2.6225 3.0950 

[0.0568] 

-3.5236 -2.4439 

 

-1.9490 -2.3078 

SMFRA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.0454 

[0.1329] 

 

-3.1929 -2.2767 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.9059 

[0.0002] 

 

-1.6118 -2.2660 

(p=0) -2.6211 1.7517 

[0.1868] 

(p=0) -2.6225 0.3383 

[0.7150] 

-1.9488 -6.2376 

 

-1.9490 -6.2788 

RFRA 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-0.5576 

[0.4696] 

 

-1.6119 -6.1963 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-4.8437 

[0.0000] 

 

-1.6118 -6.2370 

(p=0) -4.1923 0.3834 

[0.6842] 

(p=0) -3.6009 0.1094 

[0.8966] 

-3.5207 -4.7479 -2.9350 -4.6141 

INDFRA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.5466 

[0.3055] 

 

-3.1912 -4.6238 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-5.7626 

[0.0000] 

 

 
-2.6058 -4.5305 

 
 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Γαλλία (3.4.5) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPFRA, BCFRA,  

SMFRA, RFRA, INDFRA, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ 

αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.6. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για τη Γερµανία (65-07) 

 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) 

 

SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

   (α=10%) SHC 

(p=1) -4.1985 0.3140 

[0.7324] 

(p=0) -3.6009* 0.2605 

[0.7720] 

-3.5236 -5.4191 

 

-2.9350 -5.3489 

GDPGER 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.4616 

[0.3444] 

 

-3.1929 -5.2520 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς  

τάση 

-3.0449 

[0.0390] 

 

-2.6058 -5.2653 

(p=0) -3.5966 0.0635 

[0.9385] 

(p=2) -2.6256* 0.4035 

[0.6710] 

-2.9331 -4.2697 -1.9496* -4.2825 

BCGER 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς  

Τάση 

-1.8454 

[0.3541] 

 

 
-2.6048 -4.1870 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-1.8167 

[0.0663] 

 

 
-1.6115 -4.1545 

 

(p=1) -4.1985 0.4843 

[0.6201] 

(p=0) -2.6225 1.3848 

[0.2627] 

-3.5236 -2.2470 

 

-1.9490 -2.1193 

SMGER 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.9146 

[0.1686] 

 

-3.1929 -2.0798 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.7873 

[0.0004] 

 

-1.6118 -2.0776 

(p=1) -4.1985 2.1510 

[0.1314] 

(p=0) -3.6009 0.8033 

[0.4554] 

-3.5236 -4.4154 -2.9350 -4.2719 

INDGER 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.1444 

[0.1100] 

 

-3.1929 -4.2482 

µε  

σταθερά 

& χωρίς  

τάση 

-4.3538 

[0.0013] 

 

-2.6058 -4.1883 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Γερµανία (3.4.6) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPGER, BCGER,  

SMGER, INDGER όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα 

όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.7. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Ελλάδα (78-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

 

  (α=10%) 

 

SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=0) -2.6471 0.5803 

[0.5667] 

(p=0) -4.3239* 0.4718 

[0.6297] 

-1.9529 -4.7128 -3.5806 -4.5320 

GDPGRΕ 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

13.4574 

[1.0000] 

 

-1.6100 -4.6657 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.9858 

[0.0213] 

 

-3.2253 -4.3892 

(p=0) -3.6793 0.8716 

[0.4306] 

(p=0) -2.6501 0.5609 

[0.5776] 

-2.9677 -2.3240 -1.9533 -2.2441 

BCGRΕ 

 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-1.6501 

[0.4451] 

-2.6229 -2.2297 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-4.3822 

[0.0001] 

 

-1.6097 -2.1966 

(p=1) -4.3239 0.1985 

[0.8213] 

(p=0) -2.6501 1.8947 

[0.1713] 

-3.5806 -1.3910 -1.9533 -1.0922 

SMGRΕ 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

3.6482 

[0.0435] 

 

-3.2253 -1.2007 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.0289 

[0.0038] 

 

 
-1.6097 -1.0446 

(p=0) -2.6471 0.1204 

[0.8870] 

(p=0) -2.6501 0.2116 

[0.8106] 

-1.9529 -4.6040 -1.9533 -4.6675 

INDGRE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.3304 

[0.9502] 

 

-1.6100 -4.5569 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.8441 

[0.0000] 

 

 
-1.6097 -4.6199 

(p=0) -4.3098 69.479 

[0.0000] 

(p=0) -2.6534 0.3042 

[0.7404] 

-3.5742 -5.0147 -1.9538 -6.5377 

CPIGRE 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.2132 

[0.4650] 

-3.2217 -4.8733 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-4.1453 

[0.0002] 

 

 
-1.6095 -6.4897 

 
 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Ελλάδα (3.4.7) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPGRE, BCGRE,  

SMGRE, INDGRE, CPIGRE, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, 

ενώ αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιµες Ι(1).  
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                       Ολλανδία 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                   152 

 
Πίνακας 3.4.8. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Ολλανδία (65-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

(α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 
(α=10%) SHC 

(p=1) -3.6009 1.3956 

[0.2607] 

(p=0) -4.1985* 2.8850 

[0.0688] 

-2.9350 -6.1327 

 

-3.5236 -6.1737 

GDPHOL 

 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

2.4588 

[1.0000] 

 

-2.6058 -6.0073 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-3.8000 

[0.0266] 

 

-3.1929 -6.0483 

(p=0) -2.6211 0.5904 

[0.5589] 

(p=0) -4.1985 0.1631 

[0.8500] 

-1.9488 -3.4870 -3.5236 -3.4430 

BCHOL 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

4.9112 

[1.0000] 

 

-1.6119 -3.4456 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-6.3373 

[0.0000] 

 

-3.1929 -3.3176 

(p=1) -4.1985 0.8246 

[0.4467] 

(p=0) -2.6225 2.9253 

[0.0658] 

-3.5236 -2.6561 

 

-1.9490 -2.5536 

SMHOL 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-2.8999 

[0.1731] 

 

-3.1929 -2.4889 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.2560 

[0.0018] 

 

-1.6118 -2.5118 

(p=0) -2.6211 2.0416 

[0.1434] 

(p=0) -3.6009 0.5493 

[0.5819] 

-1.9488 -4.5021 -2.9350 -4.5821 

INDHOL 

 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

3.1216 

[0.9993] 

 

-1.6119 -4.4607 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-5.0411 

[0.0002] 

 

 

 -2.6058 -4.4985 

(p=0) -4.1923 29.551 

[0.0000] 

(p=1) -3.6055* 0.2065 

[0.8144] 

-3.5207 -6.0483 -2.9369 -6.8833 

CPIHOL 

 

µε 

σταθερά 

& τάση 

-0.9541 

[0.9396] 

 

-3.1912 -5.9242 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-3.1461 

[0.0310] 

 

 

 -2.6068 -6.7566 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Ολλανδία (3.4.8) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPHOL, BCHOL, 

SMHOL, INDHOL, CPIHOL, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, 

ενώ αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιµες Ι(1). 
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Πίνακας 3.4.9. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Ιρλανδία (85-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=1) -2.6225 0.3220 

[0.7267] 

(p=0) -4.4163* 0.3285 

[0.7242] 

-1.9490 -5.0427 

 

-3.6220* -4.5619 

GDPIRE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

3.2013 

[0.9994] 

 

-1.6118 -4.9592 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.2542 

[0.0990] 

-3.2485 -4.4138 

(p=0) -3.5966 0.2031 

[0.8170] 

(p=0) -4.1985* 0.5029 

[0.6089] 

-2.9331 -2.5408 

 

-3.5236 -2.4025 

BCIRE 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

5.0582 

[1.0000] 

-2.6048 -2.4581 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-4.0686 

[0.0139] 

 

-3.1929 -2.2771 

(p=1) -2.6225 1.6696 

[0.2021] 

(p=0) -2.6225 0.4069 

[0.6685] 

-1.9490 -2.3411 -1.9490 -2.2983 

SMIRE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.9340 

[0.9859] 

 

-1.6118 -2.2576 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-2.9524 

[0.0041] 

 

-1.6118 -2.2565 

(p=0) -4.1923 0.0068 

[0.9932] 

(p=0) -2.6225 0.1214 

[0.8859] 

-3.5207 -5.9070 

 

-1.9490 -5.8218 

RIRE 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-1.8633 

[0.6555] 

 

-3.1912 -5.7829 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-6.0454 

[0.0000] 

 

-1.6118 -5.7800 

(p=1) -2.6225 0.1212 

[0.8861] 

(p=0) -2.6693 0.1496 

[0.8619] 

-1.9490 -4.8369 -1.9564 -4.2974 

INDIRE 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

1.0262 

[0.9172] 

 

-1.6118 -4.7533 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.3842 

[0.0000] 

 

 
-1.6084 -4.2480 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την Ιρλανδία 

(3.4.9) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPIRE, BCIRE, SMIRE, RIRE, 

INDIRE, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1). 

 



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για την  

                       Ιταλία 
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Πίνακας 3.4.10. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Ιταλία  (65-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[prob] 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=0) -4.1923 1.7113 

[0.1946] 

(p=0) -3.6009 0.8334 

[0.4425] 

-3.5207 -4.3066 

 

-2.9350 -4.2142 

GDPITA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.2854 

[0.4323] 

 

-3.1912 -4.1825 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-4.4533 

[0.0009] 

 

-2.6058 -4.1306 

(p=0) -2.6211 0.1757 

[0.8394] 

(p=0) -2.6225 0.2281 

[0.7971] 

-1.9488 -2.5474 

 

-1.9490 -2.5420 

BCITA 

 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

1.3234 

[0.9509] 

 

-1.6119 -2.5060 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

-5.9519 

[0.0000] 

 

-1.6118 -2.5003 

(p=0) -4.1923 0.4094 

[0.6669] 

(p=0) -2.6225 0.2737 

[0.7620] 

-3.5207 -1.6733 

 

-1.9490 -1.5457 

SMITA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.2152 

[0.4691] 

 

-3.1912 -1.5492 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

-5.9493 

[0.0000] 

 

-1.6118 -1.5039 

(p=1) -2.6225 0.9858 

[0.3827] 

(p=0) -2.6225 1.0914 

[0.3460] 

-1.9490 -5.6778 

 

-1.9490 -5.7131 

RITA 

 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

-0.7298 

[0.3943] 

 

-1.6118 -5.5942 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

-4.0205 

[0.0002] 

 

-1.6118 -5.6713 

(p=0) -4.1923 0.1299 

[0.8785] 

(p=0) -3.6009 0.8657 

[0.4288] 

-3.5207 -4.5173 -2.9350 -4.2042 

INDITA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.5629 

[0.2983] 

 

-3.1912 -4.3932 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-6.3358 

[0.0000] 

 

 
-2.6058 -4.1624 

(p=1) -4.1985 0.5242 

[0.5965] 

(p=0) -2.6240 0.1557 

[0.8563] 

-3.5236 -7.3591 -1.9493 -7.1870 

CPIITA 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.0518 

[0.1313] 

 

-3.1929 -7.1919 

χωρίς  

σταθερά 

& τάση 

-5.2087 

[0.0000] 

 

 
-1.6117 -7.1448 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την Ιταλία 

(3.4.10) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPITA, BCITA, SMITA,  RITA,  

INDITA, CPIITA, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1).  



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για το  

                       Λουξεµβούργο 
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Πίνακας 3.4.11. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF  για το Λουξεµβούργο (75-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=2) -2.6443 1.1149 

[0.3436] 

(p=1) -4.2967* 1.0343 

[0.3707] 

-1.9524 -4.6819 

 

-3.5683 -4.5263 

GDPLUX 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

4.7055 

[1.0000] 

-1.6102 -4.5418 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.9114 

[0.0240] 

 

-3.2183 -4.3395 

(p=0) -2.6392 0.2208 

[0.8031] 

(p=2) -2.6471 0.1736 

[0.8416] 

-1.9516 -0.5711 -1.9529 -0.7104 

BCLUX 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

0.7451 

[0.8703] 

 

-1.6105 -0.5252 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.3341 

[0.0017] 

 

-1.6100 -0.5689 

(p=1) -4.2845 0.7503 

[0.4825] 

(p=0) -2.6416 0.4272 

[0.6565] 

-3.5628 -1.4562 

 

-1.9520 -1.2831 

SMLUX 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.8479 

[0.1921] 

 

-3.2152 -1.2711 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.2650 

[0.0019] 

 

-1.6104 -1.2368 

(p=0) -2.6392 0.1846 

[0.8323] 

(p=0) -3.6616 0.0232 

[0.9770] 

-1.9516 -4.1836 -2.9604 -4.0908 

INDLUX 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

4.0140 

[0.9999] 

 

-1.6105 -4.1378 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-4.7349 

[0.0006] 

 

 

 -2.6191 -3.9983 

(p=2) -4.2967 5.1457 

[0.0142] 

(p=2) -3.6793* 0.6117 

[0.5509] 

-3.5683 -6.8218 -2.9677 -6.6751 

CPILUX 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.2740 

[0.4343] 

 

-3.2183 -6.5882 

µε 

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-3.1358 

[0.0349] 

 

 

 -2.6229 -6.4865 

 
 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για το 

Λουξεµβούργο (3.4.11) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPLUX, 

BCLUX, SMLUX, INDLUX, CPILUX, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη 

στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική 

υπόθεση της µη στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, 

άρα είναι στάσιµες Ι(1). 



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για την  

                        Πορτογαλία 
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Πίνακας 3.4.12. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Πορτογαλία (85-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) 

 

SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

   (α=10%) SHC 

(p=1) -4.4678 0.8595 

[0.4431] 

(p=0) -3.7880* 1.6160 

[0.2277] 

-3.6449 -5.0373 -3.0123 -4.6738 

GDPPOR 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

3.5347 

[0.0613] 

 

-3.2614 -4.8383 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-3.6666 

[0.0130] 

 

-2.6461 -4.5743 

(p=2) -4.4983 0.3452 

[0.7143] 

(p=0) -4.4678* 1.4173 

[0.2712] 

-3.6584 -3.9061 

 

-3.6449 -3.5938 

BCPOR 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.8869 

[0.1866] 

 

 

-3.2689 -3.6571 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.7315 

[0.0425] 

 

-3.2614 -3.4446 

(p=0) -2.6742 0.7059 

[0.5061] 

(p=0) -2.6797* 0.8662 

[0.4373] 

-1.9572 -1.0502 

 

-1.9580 -0.9819 

SMPOR 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.8433 

[0.9807] 

 

-1.6081 -1.0006 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-2.5240 

[0.0144] 

 

-1.6078 -0.9322 

(p=1) -4.4678 1.0477 

[0.3750] 

(p=0) -2.6797* 0.2042 

[0.8171] 

-3.6443 -4.8145 -1.9580 -4.5534 

INDPOR 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.0962 

[0.1325] 

 

-3.2614 -4.6155 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-2.3489 

[0.0215] 

 

 
-1.6078 -4.5037 

(p=2) -4.4983 5.5821 

[0.0177] 

(p=0) -2.6857 1.4428 

[0.2637] 

-3.6584 -7.2195 -1.9590 -6.7009 

CPIPOR 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.0643 

[0.1408] 

 

-3.2689 -6.9706 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.0598 

[0.0041] 

 

 
-1.6074 -6.6511 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Πορτογαλία (3.4.12) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPPOR, BCPOR, 

SMPOR, INDPOR, CPIPOR, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ 

αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη 

στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες 

Ι(1).  



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για την  

                       Ισπανία 
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Πίνακας 3.4.13. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Ισπανία (75-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=1) -2.6416 0.4966 

[0.6140] 

(p=0) -4.2845* 0.2897 

[0.7508] 

-1.9520 -4.3696 

 

-3.5628 -4.3345 

GDPSP 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.7592 

[0.9979] 

 

-1.6104 -4.2771 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.9387 

[0.1649] 

 

-3.2152 -4.1957 

(p=0) -3.6537 0.3786 

[0.6882] 

(p=1) -2.6443 2.0252 

[0.1530] 

-2.9571 -3.7243 -1.9524 -3.3518 

BCSP 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

8.1580 

[1.0000] 

 

-2.6174 -3.6327 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-6.9557 

[0.0000] 

 

-1.6102 -3.3051 

(p=1) -2.6416 6.4195 

[0.0052] 

(p=2) -4.3098* 2.9706 

[0.0721] 

-1.9520 -2.1831 

 

-3.5742 -2.3883 

SMSP 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.3317 

[0.9506] 

 

-1.6104 -2.0906 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-4.2091 

[0.0126] 

 

-3.2217 -2.1525 

(p=0) -3.6537 0.9691 

[0.3917] 

(p=0) -3.6616 0.5764 

[0.5688] 

-2.9571 -4.7525 -2.9604 -4.7863 

INDSP 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

0.0239 

[0.9541] 

 

-2.6174 -4.6609 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-4.3079 

[0.0020] 

 

-2.6191 -4.6938 

(p=1) -3.6616 1.0955 

[0.3492] 

(p=0) -3.6616* 1.3246 

[0.2826] 

-2.9604 -7.3856 -2.9604 -7.3597 

CPISP 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-1.6281 

[0.4567] 

 

 
-2.6191 -7.2468 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-3.9676 

[0.0492] 

 

-2.6191 -7.2671 

 
 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την 

Ισπανία (3.4.13) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPSP, BCSP,  SMSP, 

INDSP, CPISP, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα 

όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1) 



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για την  

                        Σουηδία 
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Πίνακας 3.4.14. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF για την Σουηδία (65-07) 

 
 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) 

 

AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) 

 

SHC 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

 

τιµή 

[ prob] 

  (α=10%) SHC 

(p=0) -4.1923 1.5600 

[0.2236] 

(p=0) -4.1985 0.5290 

[0.5936] 

-3.5207 -5.6899 

 

-3.5236 -5.4969 

GDPSWE 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.7186 

 [0.2347] 

 

-3.1912 -5.5658 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-4.6006 

[0.0035] 

 

-3.1929 -5.3715 

(p=2) -2.6240 6.2480 

[0.0047] 

(p=2) -4.2118* 0.0872 

[0.9166] 

-1.9493 -14.6020 -3.5297 -14.8613 

BCSWE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.0112 

[0.9150] 

-1.6117 -14.4753 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.7588 

[0.0299] 

-3.1964 -14.6481 

(p=1) -2.6225 0.1980 

[0.8212] 

(p=0) -2.6225 0.1296 

[0.8788] 

-1.9490 -0.6408 -1.9490 -0.6878 

SMSWE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

0.2627 

[0.7574] 

 

-1.6118 -0.5572 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-10.1845 

[0.0000] 

 

-1.6118 -0.6460 

(p=0) -2.6211 0.0799 

[0.9233] 

(p=0) -2.6225 0.1814 

[0.8347] 

-1.9488 -6.1402
××××
 -1.9490 -6.1103 

RSWE 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-0.5686 

[0.4650] 

 

-1.6119 -6.0989 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-6.3789 

[0.0000] 

 

-1.6118 -6.0685 

(p=1) -4.1985 0.6828 

[0.5117] 

(p=0) -2.6240 0.2030 

[0.8171] 

-3.5236 -5.8756 -1.9493 -5.7697 

CPISWE 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-2.0458 

[0.5595] 

 

-3.1929 -5.7085 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-7.6466 

[0.0000] 

 

-1.6117 -5.7274 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την Σουηδία 

(3.4.14) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPSWE, BCSWE, SMSWE,  

RSWE, CPISWE, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας απορρί-

πτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1).  

 



Κεφάλαιο 3.4.Έλεγχος της στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος για την  

                       Αγγλία 
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Πίνακας 3.4.15. Έλεγχος στασιµότητας DF/ADF – Αγγλία (65-07) 

 

 

Στα επίπεδα 

 

1
ες

 διαφορές 

 Χρονική 

υστέρηση 

 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

Χρονική 

υστέρηση 

Κρίσιµες 

τιµές 

(α=1%) 

LM 

prob 

(α=5%) AIC (α=5%) AIC 

 

Μεταβλητές 

 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob ] 

  (α=10%) SHC 

(Βέλτιστη 

Εξίσωση) 

DF/ADF 

τιµή 

[ prob ] 

  (α=10%) SHC 

(p=0) -2.6211 0.3782 

[0.6875] 

(p=0) -4.1985 0.0115 

[0.9885] 

-1.9488 -3.9704 -3.5236 -3.9500 

GDPUK 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

6.3865 

[1.0000] 

 

-1.6119 -3.9290 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-5.6124 

[0.0002] 

 

-3.1929 -3.8246 

(p=1) -2.6225 0.6557 

[0.5249] 

(p=0) -2.6225 0.8526 

[0.4342] 

-1.9490 -3.0545 -1.9490 -2.9944 

BCUK 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

2.0746 

[0.9897] 

 

-1.6118 -2.9667 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-3.0650 

[0.0030] 

-1.6118 -2.9526 

(p=1) -4.1985 4.5060 

[0.0181] 

(p=2) -3.6104 0.3430 

[0.7121] 

-3.5236 -3.4673 -2.9389 -3.6100 

SMUK 

 

µε  

σταθερά 

& τάση 

-3.4429 

[0.0596] 

 

-3.4929 -3.3002 

 

µε  

σταθερά 

& χωρίς 

τάση 

-5.7743 

[0.0000] 

 

-2.6079 -3.4394 

(p=0) -2.6211 1.4283 

[0.2519] 

(p=0) -2.6225 1.2591 

[0.2954] 

-1.9488 -6.1161 

 

-1.9490 -6.1392 

RUK 

 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-0.5090 

[0.4900] 

 

-1.6119 -6.0747 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-5.0054 

 [0.0000] 

 

-1.6118 -6.0974 

(p=0) -2.6211 4.3520 

[0.0196] 

(p=0) -2.6225 1.4886 

[0.2385] 

-1.9488 -4.6119 -1.9490 -4.6520 

INDUK 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

1.8558 

[0.9832] 

 

-1.6119 -4.5706 

χωρίς 

σταθερά 

& τάση 

-4.2919 

[0.0001] 

 

-1.6118 -4.6102 

 

 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα ελέγχου στασιµότητας των DF/ADF για την Αγγλία 

(4.1) προκύπτει ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) GDPUK, BCUK, SMUK, RUK,  

INDUK, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1). 
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Από τα αποτελέσµατα των πινάκων στασιµότητας για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, παρατηρείται ότι οι χρονικές σειρές είναι ολοκληρωµένες Ι(1). Ακολούθως, 

εξετάζεται αν οι χρονικές σειρές (µεταβλητές) για κάθε συνάρτηση του υποδείγµατος σε 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνολοκληρωµένες σύµφωνα µε τα στατιστικά 

κριτήρια του ίχνους (trace test) και της µέγιστης ιδιοτιµής (maximum eigenvalue). 

Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι χρονικές σειρές αν συνολοκληρώνονται για κάθε 

συνάρτηση του υποδείγµατος εξισώσεων ξεχωριστά σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 3.5. 

 

3.5.Έλεγχος συνολοκλήρωσης των µεταβλητών του υποδείγµατος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι εξεταζόµενες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες Ι(1), τότε 

εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση (Granger, 1986, Engle and Yoo, 1997). 

 

Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η µηδενική της µη συνολοκλήρωσης έναντι της 

εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία 

προσέγγισης της µέγιστης πιθανοφάνειας (Johansen, 1988, Johansen και Juselious, 1990, 

1992).  

 

Οι Johansen (1988) και Johansen and Juselious (1990) προτείνουν δύο στατιστικά 

κριτήρια για τον έλεγχο του αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων σ’ ένα VAR 

υπόδειγµα (vector autoregressive model).  

 

Συγκεκριµένα, τα κριτήρια είναι ο έλεγχος για την ύπαρξη ιχνοστοιχείων (λ-trace), και ο 

έλεγχος της µέγιστης ιδιοτιµής (L-max).  

Το στατιστικό κριτήριο του λόγου πιθανοφάνειας (likelihood ratio) για τον έλεγχο 

ύπαρξης ιχνοστοιχείων είναι το εξής: 

)ˆ1ln(ln2

1

i

p

ri

TQ λ∑
+=

−−=−            (ii)  

όπου λ̂ r+1, ……., λ̂ p είναι οι εκτιµηµένες p – r µικρότερες µέγιστες ιδιοτιµές. 
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Η µηδενική υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί είναι ότι υπάρχουν περισσότερα r 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Ο αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων είναι 

µικρότερος ή ίσος µε το r όπου το r είναι 0, 1,… Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η µηδενική 

υπόθεση έναντι της εναλλακτικής. 

 

Εναλλακτικά το L-max στατιστικό κριτήριο είναι: 

)ˆ1ln(ln2
1+−−=− rTQ λ                       (iii) 

 

Στον έλεγχο αυτό η µηδενική υπόθεση των r συνολοκληρωµένων διανυσµάτων ελέγχεται 

έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης των r+1 συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. Έτσι η 

µηδενική υπόθεση r = 0  ελέγχεται έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης r = 1, r = 1 έναντι της 

εναλλακτικής υπόθεσης r = 2.  

 

Είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης είναι ευαίσθητοι στο µέγεθος του αριθµού 

χρονικής υστέρησης. Τα στατιστικά κριτήρια ΑIC και SBC και ο έλεγχος του λόγου 

πιθανοφάνειας LR χρησιµοποιούνται για την επιλογή του κατάλληλου αριθµού χρονικών 

υστερήσεων που απαιτούνται για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

 

Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης των  

µεταβλητών του υποδείγµατος για κάθε συνάρτηση για τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που εκτιµάται µε τη µέθοδο των Johansen-Juselius, που βασίζεται στα στατιστικά 

κριτήρια του ίχνους (trace test) και της µέγιστης ιδιοτιµής (maximum eigenvalue) και 

λαµβάνοντας υπόψη του πίνακες κρίσιµων τιµών του MacKinnon για τα αντίστοιχα επίπεδα 

σηµαντικότητας 1% και 5%. 

 
 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.5 όσον αφορά τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των 

µεταβλητών κάθε συνάρτησης σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια του ίχνους και της 

µέγιστης ιδιοτιµής παρατηρείται ότι οι µεταβλητές κάθε συγκεκριµένης συνάρτησης είναι 

συνολοκληρωµένες στα αντίστοιχα επίπεδα σηµαντικότητας 1% ή 5% για όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζονται. 
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Πίνακας 3.5.- Έλεγχος συνολοκλήρωσης των µεταβλητών του υποδείγµατος  

για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ 
 

Χώρες  
της ΕΕ 

Συνολοκλήρωση   
(επίπεδα σηµαντικότητας) 

 
Συναρτήσεις 

Έλεγχος 
στατιστικών 
κριτηρίων 

Τιµές 
στατιστικών 
κριτηρίων  

5% 
 

1% 
 

Αυστρία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

20.54 

13.69 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

4.22 

4.22 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

12.83 

9.34 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

Βέλγιο 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

24.80 

18.23 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

NAI 

OXI 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

4.13 

4.13 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

19.38 

13.97 

NAI 

NAI 

NAI 

OXI 

 
∆ανία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

10.31 

10.13 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

6.54 

6.40 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

8.79 

6.44 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

Φινλανδία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

13.25 

10.55 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

15.12 

15.00 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

7.79 

7.25 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 
Γαλλία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

22.73 

18.48 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

2.58 

2.58 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

14.86 

9.52 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
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                 Πίνακας 3.5 (συνέχεια) 

 

 

Γερµανία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

0.38 

0.38 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

2.99 

2.99 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

1.83 

1.83 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

Ελλάδα 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

6.99 

6.98 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

14.73 

12.41 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

9.98 

9.98 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 
Ολλανδία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

14.12 

10.24 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

15.50 

12.46 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

2.65 

2.65 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

Ιρλανδία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

18.06 

13.45 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

3.37 

3.37 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

28.09 

16.90 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

Ιταλία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

12.35 

10.11 

NAI 

NAI 

OXI 

NAI 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

10.75 

5.97 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

18.69 

12.22 

NAI 

NAI 

OXI 

NAI 

 

Λουξεµβούργο 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

15.67 

10.29 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

20.65 

15.03 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

OXI 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

2.28 

2.28 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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                 Πίνακας 3.5 (συνέχεια) 

 

 

Πορτογαλία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

20.95 

14.45 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

OXI 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

17.36 

11.58 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

9.09 

9.09 

NAI 

ΝΑΙ 

OXI 

ΝΑΙ 

 
Ισπανία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

16.48 

11.53 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

18.89 

15.86 

NAI 

NAI 

OXI 

OXI 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

8.40 

8.40 

NAI 

NAI 

OXI 

OXI 

 

Σουηδία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

3.67 

3.67 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

7.28 

7.19 

NAI 

NAI 

OXI 

OXI 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

10.70 

9.76 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 
Αγγλία 

 

1
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

7.16 

6.79 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

 

2
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

3.06 

3.06 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 

3
η
 

ίχνος 

 ιδιοτιµή 

17.37 

11.10 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
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3.6. Συµπεράσµατα 

 

Βασικός σκοπός του ερευνητή είναι µελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

οικονοµική ανάπτυξη δίνοντας έµφαση στην επίδραση της χρηµατιστηριακής και της 

πιστωτικής αγοράς, αλλά και στους παράγοντες που καθορίζουν τη σχέση αυτή εξετάζοντας 

επιµέρους τη χρηµατιστηριακή και την πιστωτική αγορά στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Στόχος του ερευνητή είναι να παρουσιάσει ένα πλήρες υπόδειγµα εξισώσεων που 

χαρακτηρίζει τη σύγχρονη οικονοµία, για να διερευνήσει τη σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ 

των µεταβλητών του υποδείγµατος και να αναλύσει και να ερµηνεύσει τη στατιστική 

σηµασία των αποτελεσµάτων που απορρέουν από την ανάλυση αυτή µε βάση την οικονο-

µική θεωρία. Απώτερος σκοπός του ερευνητή είναι η προσοµοίωση του υποδείγµατος για  τη 

διενέργεια µελλοντικών προβλέψεων για την πορεία των οικονοµιών των 15 χωρών µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Beck and Levine (2001, 2004), Fink et al (2005), Levine and Zervos (1998), 

Dermiguc-Kunt and Maksimovic (2000) και οι Guiso et al (2004), υποστηρίζουν ότι η 

χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Geske and Roll (1983), Solnik (1983), Fama and Schwert (1977), Fama (1981) και οι 

Chatrath et al (1997) υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις αποδόσεις 

µετοχών και την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στην 

οικονοµική ανάπτυξη και τον πληθωρισµό, τις αποδόσεις µετοχών και τον πληθωρισµό. 

Σύµφωνα µε τους Schumpeter (1911), Keynes (1936), Atje and Jovanovic (1993), Arestis 

et al (2001), Patra and Poshakwale (2006), Khan et al (2006) και τους Azali and Matthews 

(1999) όταν µειώνεται ο πληθωρισµός, αυξάνονται οι τραπεζικές πιστώσεις, άρα αυξάνονται 

οι επενδύσεις και κατά συνέπεια ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης.  

Ο Bernanke (1986) στην έρευνά του υποστηρίζει ότι η νοµισµατική πολιτική επηρεάζει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω των πιστώσεων. Μεταβολές των πιστώσεων ίσως να 

αντανακλούν κρίσεις στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Οι ενδιάµεσοι δεν µπορούν να 

παρέχουν δάνεια λόγω των µεταβολών στη νοµισµατική πολιτική.  

Οι επιχειρήσεις λόγω της επιβολής πιστωτικών περιορισµών περιορίζουν τις επενδύσεις 

τους, αφού δε διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους.  
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Τα νοικοκυριά αδυνατούν να εφαρµόσουν τους πιστωτικούς περιορισµούς που καθορί-

ζουν οι τράπεζες, στον υπερδανεισµό και στη µελλοντική αβεβαιότητα που γεννά η αύξηση 

του πληθωρισµού µε αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων και την οικονοµική 

επιβράδυνση (Cuthbertson, 1985, Bernanke and Gertler, 1995, De Vecchi, 1995, Kiyotaki 

and Moore, 1997, και οι Calza et al, 2006).  

Οι Boyd et al (1996) υποστηρίζουν ότι η αύξηση του πληθωρισµού σε πολύ υψηλά επίπεδα 

επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και κατά συνέπεια την οικονοµική  

ανάπτυξη. 

 Στην περίπτωση αυτή ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιθυµούν να δανείζονται, 

ενώ λιγότεροι να αποταµιεύουν, αφού σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού οι τράπεζες 

µειώνουν τα επιτόκια που πληρώνουν οι δανειζόµενοι και κατά συνέπεια µειώνουν τις 

αποταµιεύσεις τους σ’ αυτές.  

Μια αύξηση στο αρχικό χαµηλό επίπεδο του πληθωρισµού επηρεάζει θετικά τη χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη, ενώ µια αύξηση στο αρχικό υψηλό επίπεδο του πληθωρισµού 

επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη.  

Συνεπώς, υπάρχει ένα πληθωριστικό κατώτερο όριο (3-6%), πάνω από το οποίο υπάρχει 

αρνητική σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και κάτω 

από αυτό υπάρχει θετική σχέση (Bernanke, 1986). 

Οι Mckinnon (1973), Shaw (1973), King and Levine (1993b), και οι Shan et al (2001) 

ορίζουν ότι η χρηµατιστηριακή και η πιστωτική αγορά προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη, άρα υπάρχει συµπληρωµατική σχέση ανάµεσά τους. 

Οι Modigliani and Cohn (1979) διαπιστώνουν ότι το επιτόκιο είναι ένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το δείκτη τιµών µετοχών. Η σχέση ανάµεσα στις τιµές 

µετοχών και το ονοµαστικό επιτόκιο αντανακλά στην ικανότητα των επενδυτών να 

µεταβάλουν το χαρτοφυλάκιό τους ανάµεσα σε µετοχές και οµόλογα. 

 Μια αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης και επηρεάζει 

αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, ενώ ενθαρρύνει έναν επενδυτή να µετα-

βάλει το χαρτοφυλάκιό του για αγορά οµολόγων. Στην περίπτωση αυτή οι τιµές αναµένεται 

να µειωθούν. Άρα, η σχέση ανάµεσα στα επιτόκια και το δείκτη τιµών µετοχών είναι 

αρνητική. 

Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος της διατριβής είναι οι εξής: 
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� Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη, καθώς και η βιοµηχανική παραγωγή 

επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

� Η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την τραπεζική ανάπτυξη, ενώ ο 

πληθωρισµός επηρεάζει αρνητικά την τραπεζική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Η οικονοµική και η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζουν θετικά τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη, ενώ τα επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

Τα στατιστικά δεδοµένα των µεταβλητών του υποδείγµατος που εκτιµάται είναι ετήσια και 

καλύπτουν την περίοδο 1965-2007 για όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα (1978-2007), 

την Πορτογαλία (1985-2007), την Ισπανία (1975-2007) και το Λουξεµβούργο (1975-2007). 

Τα στατιστικά δεδοµένα των µεταβλητών εκτιµώνται σε σταθερές τιµές, αφού έχουν αναχθεί 

µε έτος βάσης το 2000 µε δείκτη το 100 στα πραγµατικά τους επίπεδα. 

Οι µεταβλητές που εξετάζονται σε κάθε συνάρτηση παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα στα 

επίπεδά τους, δηλαδή είναι µη στάσιµες, ενώ αντίθετα όταν εξετάζονται στις πρώτες 

διαφορές τους η µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν 

παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιµες Ι(1), άρα και ολοκληρωµένες όπως 

παρατηρείται τόσο από τον έλεγχο στασιµότητας για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας των 

Dickey-Fuller αλλά είναι όσο και από τα γραφήµατά τους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι εξεταζόµενες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες Ι(1), τότε 

εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια του ίχνους 

και της µέγιστης ιδιοτιµής παρατηρείται ότι οι µεταβλητές κάθε συγκεκριµένης συνάρτησης 

είναι συνολοκληρωµένες στα αντίστοιχα επίπεδα σηµαντικότητας 1% ή 5% για τις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζονται.  

Έχοντας ελέγξει ότι οι µεταβλητές που συµµετέχουν σε κάθε εξίσωση ξεχωριστά είναι 

ολοκληρωµένες Ι(1) και επιπλέον, ότι αυτές είναι συνολοκληρωµένες µε αριθµό εξισώσεων 

συνολοκλήρωσης το πολύ ένα, ο ερευνητής προτίθεται στο επόµενο κεφαλαίο να 

προχωρήσει στην εκτίµηση των υποδειγµάτων του συστήµατος των ταυτόχρονων εξισώσεων 

µε τη µέθοδο των δύο σταδίων, αφού αυτό είναι επιτρεπτό κάτω από αυτές τις ιδιότητες των 

µεταβλητών (Gujarati, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Όπως ειπώθηκε στην εισαγωγή της διατριβής, στόχος του ερευνητή είναι να κάνει µια 

εκτίµηση ενός συστήµατος ταυτόχρονων εξισώσεων για τις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διερευνά τη σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη, την τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο των δύο σταδίων, µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο προβλέψεων µε τη µέθοδο της 

προσοµοίωσης και τη συγκριτική ανάλυση ευαισθησίας βασικών µεταβλητών των 15 

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εφαρµογή οικονοµικών πολιτικών. 

 

4.1. Ανάλυση εκτιµήσεων του υποδείγµατος 

 

 «Ένα σύνολο εξισώσεων αποτελεί σύστηµα ή υπόδειγµα ταυτόχρονων εξισώσεων, 

αν χρειάζονται όλες οι εξισώσεις του για τον προσδιορισµό του επιπέδου µιας τουλάχι-

στον από τις από κοινού και αλληλεξαρτώµενα προσδιοριζόµενες µεταβλητές του». 

«Ένα υπόδειγµα λέγεται πλήρες, όταν ο συνολικός αριθµός των εξισώσεων ισούται µε 

το συνολικό αριθµό των ενδογενών µεταβλητών του. Στην περίπτωση που το υπόδειγµα 

περιλαµβάνει και ενδογενείς µεταβλητές µε υστέρηση, τότε το υπόδειγµα ορίζεται ως 

δυναµικό» (Κάτος, 2004, σελ 821). 

Το υπόδειγµα που εξετάζεται στη διατριβή αυτή αποτελεί ένα δυναµικό και πλήρες 

οικονοµετρικό υπόδειγµα τριών ταυτόχρονων διαρθρωτικών εξισώσεων.  

«Αν είναι γνωστές οι τιµές των σταθερών και των παραµέτρων αi, βi, γi, δi, οι αρχικές 

τιµές όλων των ενδογενών µεταβλητών του συστήµατος καθώς και οι τιµές των εξω-

γενών µεταβλητών για κάποια χρονική περίοδο, τότε η ταυτόχρονη λύση των τριών 

αυτών εξισώσεων του συστήµατος ορίζεται ως προσοµοίωση και το εκτιµηµένο προς 

επίλυση υπόδειγµα ορίζεται ως προσοµοιωµένο υπόδειγµα» (Κάτος, 2004, σελ 925). 

«Η µέθοδος που εφαρµόζεται για την εκτίµηση του συστήµατος εξισώσεων είναι η 

µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων των δύο σταδίων (2-SLS), η οποία αποβλέπει στην 

απόκτηση συνεπών και αποτελεσµατικών εκτιµήσεων» (Κάτος και Πέκος, 1990). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε συνάρτηση ξεχωριστά τα αποτελέ-

σµατα εκτιµήσεων µε τη µέθοδο των δύο σταδίων για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ. 
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4.1.1.Εκτίµηση της Συνάρτησης Οικονοµικής Ανάπτυξης  

 

Όσον αφορά την εκτίµηση της συνάρτησης της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη µέθοδο 

των δύο σταδίων απορρέουν τα εξής συµπεράσµατα για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.1.1. 

 

• Για την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο παρατηρείται ότι 

η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη, καθώς και η βιοµηχανική 

παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική ανάπτυξη.  

• Στην Αγγλία η τραπεζική ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή προάγουν την 

οικονοµική ανάπτυξη.  

• Στη Σουηδία µόνο η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

• Στη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, 

την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη.  

• Τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση σε κάθε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνούν µε την οικονοµική θεωρία, ενώ 

ικανοποιείται και η υπόθεση της στατιστικής σηµαντικότητάς τους. 

 

Συνεπώς, επαληθεύονται σε µεγάλο βαθµό οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος που 

αναπτύχθηκαν ενδελεχώς σε προηγούµενο κεφάλαιο (3.2.1, σελ 36)  που ορίζουν ότι η 

χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη, καθώς και η βιοµηχανική παραγωγή 

επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε τους Fink et al (2005) και 

Levine and Zervos (1998). 
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Πίνακας 4.1.1. Αποτελέσµατα εκτιµήσεων συνάρτησης Οικονοµικής Ανάπτυξης 

GDPt = f ( BCt , SMt , INDt-i ) µε τη µέθοδο 2SLS για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ 

 

 
Χώρες  

 EE 

 
Σταθερά 

 
BCt 

 
SMt 

 
INDt-i 

 
GDPt-i 

 
AR(1) 

 
R2 

DW 
 

Αυστρία 

- 0.4102 

(0.0000)  

0.3795 

(0.0044) t 

0.4907 

(0.0001) t 

 

- 0.4685 

(0.0017) t-1 

1.0189 

(0.0000) t-2 

  0.9632 

1.4446 

 

 

 
Βέλγιο 

-0.5360 

(0.0000) 

0.2728 

(0.0000) t 

0.3924 

(0.0000) t 

1.0397 

(0.0000) t-4 

  0.9874 

1.0480 

 
∆ανία 

-0.5811 

(0.0000) 

 0.1223 

(0.0032) t 

 

1.5340 

(0.0000) t-1 

  0.9903 

1.0298 

 
Φινλανδία 

-0.0481 

(0.8415) 

 0.1985 

(0.0068) t 

1.1452 

(0.0000) t-1 

 0.9375 

(0.0000) 

0.9889 

1.0612 

 
Γαλλία 

-0.3219 

(0.2148) 

 0.8409 

(0.0000) t 

0.8702 

(0.0193) t-3 

 

 0.7191 

(0.0000) 

0.9705 

1.2717 

 
Γερµανία 

-0.5043 

(0.0490) 

 0.7553 

(0.0002) t 

1.0581 

(0.0039) t-4 

 0.7379 

(0.0000) 

0.9694 

1.4170 

 
Ελλάδα 

-2.6101 

(0.0000) 

 0.7512 

(0.0000) t 

3.5054 

(0.0000) t-4 

  0.9215 

1.3243 

 
Ολλανδία 

-0.0293 

(0.0576) 

 0.0916 

(0.0018) t 

0.0886 

(0.0022) t-3 

0.9347 

(0.0000) t-1 

 0.9993 

1.1910 

 
Ιρλανδία 

-0.0771 

(0.0093) 

 

0.1730 

(0.0015) t-1 

 

0.1804 

(0.0000) t 

0.9967 

(0.0000) t-2 

 0.8112 

(0.0000)  

0.9986 

1.9309 

 
Ιταλία 

-0.3667 

(0.1707) 

 0.7663 

(0.0003) t 

0.9454 

(0.0236) t-3 

 0.6055 

(0.0000) 

0.9556 

1.8189 

 
Λουξεµβούργο 

-0.3027 

(0.0000) 

0.1253 

(0.0010) t 

 

0.1817 

(0.0046) t 

 

0.3510 

(0.0039) t-1 

 

0.8864 

(0.0000) t-3 

 0.9952 

1.0568 

 
Πορτογαλία 

-0.5733 

(0.0002) 

 0.4124 

(0.0000) t 

1.3862 

(0.0000) t-4 

  0.9521 

1.1196 

 
Ισπανία 

-0.8494 

(0.0002) 

 0.4247 

(0.0000) t 

1.7922 

(0.0000) t-4 

 0.6035 

(0.0006) 

0.9853 

1.3934 

 
Σουηδία 

-0.4501 

(0.0211) 

 0.0560 

(0.0006) t-1 

  1.0314 

(0.0000)  

0.9988 

1.5925 

 
Αγγλία 

-1.3479 

(0.0000) 

 

3.3266 

(0.0003) t 

 

-3.0874 

(0.0018) t-1 

 1.9919 

(0.0001) t-3 

  0.9224 

1.4462 
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4.1.2. Εκτίµηση της Συνάρτησης Τραπεζικής Ανάπτυξης  

 

Όσον αφορά την εκτίµηση της συνάρτησης της τραπεζικής ανάπτυξης µε τη µέθοδο 

των δύο σταδίων απορρέουν τα εξής συµπεράσµατα για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.1.2. 

 

• Για τη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, 

την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη 

Σουηδία και την Αγγλία παρατηρείται ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην 

οικονοµική  και την τραπεζική ανάπτυξη. 

• Για τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ο πληθωρισµός 

επηρεάζει αρνητικά την τραπεζική ανάπτυξη. 

• Για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία και την 

Αγγλία δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού, γιατί δεν 

ικανοποιείται η υπόθεση της σηµαντικότητας του συντελεστή του πληθωρισµού. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει την τραπεζική ανάπτυξη σε όλες σχεδόν τις 

χώρες. 

• Τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση σε κάθε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνούν µε την οικονοµική θεωρία, ενώ 

ικανοποιείται και η υπόθεση της στατιστικής σηµαντικότητάς τους. 

 

Συνεπώς, επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος που αναπτύχθηκαν 

ενδελεχώς σε προηγούµενο κεφάλαιο (3.2.2, σελ 84) που ορίζουν ότι όταν µειώνεται ο 

πληθωρισµός, αυξάνονται οι τραπεζικές πιστώσεις, άρα αυξάνονται οι επενδύσεις και 

κατά συνέπεια ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τους Atje and Jovanovic 

(1993), Azali and Matthews (1999), και Arestis et al (2001).  

Εξάλλου, η µείωση του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα αποτέλεσε ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια ένταξης των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    
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Πίνακας 4.1.2. Αποτελέσµατα εκτιµήσεων συνάρτησης τραπεζικής ανάπτυξης  

BCt = f ( CPIt-i , GDPt-i ) µε τη µέθοδο 2SLS για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ 

 

 
Χώρες  

 EE 

 
Σταθερά 

 
CPIt-i 

 
GDPt-i 

 
BCt-i 

 
AR(1) 

 
R2 

DW 
 

Αυστρία 

0.0435 

(0.0114) 

 

  0.9631 

(0.0000) t-1 

 

0.3414 

(0.0377) 

 

0.9932 

1.8865 

 
Βέλγιο 

0.0308 

(0.0876) 

 

  0.9750 

(0.0000) t-1 

 0.9767 

1.9251 

 
∆ανία 

0.2397 

(0.1090) 

 

-1.7228 

(0.0122) t-4 

 

2.3022 

(0.0001) t-1 

 

 0.7244 

(0.0000) 

 

0.9269 

1.9275 

 

 
Φινλανδία 

0.6087 

(0.0000) 

 

-0.1740 

(0.0397) t-1 

 

0.6289 

(0.0000) t-2 

 

  0.9379 

1.3173 

 

 
Γαλλία 

0.5464 

(0.0000) 

 0.5392 

(0.0001) t-1 

 

 0.8602 

(0.0000) 

 

0.9633 

1.7653 

 
Γερµανία 

0.5984 

(0.0000) 

 0.3328 

(0.0007) t-2 

 0.8619 

(0.0000) 

 

0.9731 

1.9570 

 
Ελλάδα 

0.3040 

(0.0239) 

 

-0.3151 

(0.0378) t-3 

 

0.4878 

(0.0200) t-4 

 

0.5892 

(0.0001) t-1 

 

 0.9532 

1.7028 

 
Ολλανδία 

0.3916 

(0.0000) 

-0.2389 

(0.0247) t 

0.9942 

(0.0000) t-3 

  0.9746 

1.0187 

 
Ιρλανδία 

0.2673 

(0.0034) 
 0.9273 

(0.0000) t-1 

 0.8105 

(0.0000) 

0.9680 

1.3543 

 
Ιταλία 

1.0449 

(0.0000) 

-1.0648 

(0.0000) t 

1.1840 

(0.0000) t-3 

 

  0.9313 

1.1476 

 
Λουξεµβούργο 

 

1.6763 

(0.0000) 

-1.9458 

(0.0002) t-1 

0.9428 

(0.0001) t 

0.4613 

(0.0027) t-2 

 0.9277 

1.0294 

 
Πορτογαλία 

0.4929 

(0.0002) 

 

-0.9949 

(0.0037) t 

 

1.5656 

(0.0000) t-1 

  0.9731 

1.2100 

 
Ισπανία 

0.0418 

(0.8718) 

 

-0.5838 

(0.0457) t 

 

0.6298 

(0.0206) t-1 

 

0.9412 

(0.0004) t-2 

 

0.5361 

(0.0040) 

 

0.9572 

1.4697 

 
Σουηδία 

1.4344 

(0.0000) 

 

-2.3937 

(0.0233) t 

 

2.9996 

(0.0009) t-2 

 

 0.7401 

(0.0000) 

 

0.9514 

1.8491 

 
Αγγλία 

0.0271 

(0.2389) 

 

 0.1677 

(0.0089) t-2 

 

0.8874 

(0.0000) t-1 

 

 0.9786 

1.2448 
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4.1.3. Εκτίµηση της Συνάρτησης Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης 
 

 

Όσον αφορά την εκτίµηση της συνάρτησης της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης µε τη µέθοδο 

των δύο σταδίων απορρέουν τα εξής συµπεράσµατα για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.1.3. 

 

• Για την Αυστρία, το Βέλγιο,  τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη 

Σουηδία, την Αγγλία η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τα 

επιτόκια. Μια αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε µια µείωση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών.  

• Για τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των επιτοκίων, γιατί 

δεν ικανοποιείται η υπόθεση της σηµαντικότητας του συντελεστή των επιτοκίων. 

• Στη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία και την Ιρλανδία η χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη επηρεάζεται θετικά από την τραπεζική ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση των 

τραπεζικών πιστώσεων οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη σε όλες σχεδόν τις 

χώρες. 

• Τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση σε κάθε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνούν µε την οικονοµική θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η 

υπόθεση της στατιστικής σηµαντικότητάς τους. 

 

Συνεπώς, επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος που αναπτύχθηκαν 

ενδελεχώς σε προηγούµενο κεφάλαιο (3.2.3, σελ 91), που ορίζουν ότι όταν ο πληθωρισµός και 

τα επιτόκια µειώνονται, αυξάνονται οι τραπεζικές πιστώσεις οδηγώντας σε αύξηση του 

γενικού δείκτη τιµών µετοχών του Χρηµατιστηρίου, άρα αυξάνεται η χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη και κατά συνέπεια ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τους Fama (1981), 

Nasseh and Strauss (2000), και Ratanapakorn and Sharma (2007).  
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Πίνακας 4.1.3. Αποτελέσµατα εκτιµήσεων της Συνάρτησης Χρηµατιστηριακής 

Ανάπτυξης SMt = f ( Rt-i, GDPt-i, BCt-I ) µε τη µέθοδο 2SLS για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ 

 

 
Χώρες  

 EE 

 
Σταθερά 

 
Rt-i  

 
GDPt-i 

 
SMt-i 

 
BCt-i 

 
AR(1) 

 
R2 

DW 
 

Αυστρία 

-0.3947 

(0.5928) 

-6.1835 

(0.0343) t-1 

1.6172 

(0.0000) t-1 

0.6207 

(0.0000) t-1 

 0.9467 

(0.0000) 

0.9749 

1.7722 

 

 
Βέλγιο 

0.2545 

(0.2866) 

-3.9469 

(0.0143) t-1 

0.9380 

(0.0000) t-1 

  0.7867 

(0.0000) 

0.9518 

1.8722 

 
∆ανία 

-0.2980 

(0.0000) 

 0.8591 

(0.0000) t-2 

 0.5347 

(0.0004) t-2 

 0.9771 

1.7204 

 
Φινλανδία 

0.3115 

(0.0087) 

-3.8958 

(0.0001) t-2 

0.3805 

(0.0000) t-1 

  0.4047 

(0.0099) 

0.9395 

1.7602 

 
Γαλλία 

0.0391 

(0.5785) 

 

-1.7426 

(0.0085) t-1 

 

 0.6922 

(0.0000) t-1 

 

0.2618 

(0.0078) t 

 

 0.9354 

1.1671 

 
Γερµανία 

-0.2302 

(0.0650) 

  0.7825 

(0.0000) t-1 

0.4277 

(0.0435) t 

 0.9167 

1.0790 

 
Ελλάδα 

-0.1179 

(0.1232) 

 0.3701 

(0.0132) t-1 

0.6556 

(0.0001) t-1 

  0.9634 

1.1641 

 
Ολλανδία 

-0.3276 

(0.0374) 

 1.8797 

(0.0393) t 

 

-1.8121 

(0.0484) t-2 

 0.6966 

(0.0383) t-1 

 

0.8430 

(0.0000) 

0.9482 

0.9256 

 
Ιρλανδία 

0.0247 

(0.8202) 

-1.8428 

(0.0175) t-1 

0.3758 

(0.0116) t 

 0.5760 

(0.0015) t-1 

0.6706 

(0.0000) 

0.9813 

1.5405 

 
Ιταλία 

0.0812 

(0.2184) 

 

-0.9934 

(0.0418) t 

 

0.3053 

(0.0020) t 

 

0.5280 

(0.0005) t-1 

 

  0.9083 

1.7212 

 
Λουξεµβούργο 

-0.0302 

(0.4514) 

 0.2676 

(0.0140) t 

0.6698 

(0.0002) t-1 

  0.9676 

1.2748 

 
Πορτογαλία 

-0.3999 

(0.3994) 

 1.2818 

(0.0140) t-2 

  0.7051 

(0.0012) 

0.9199 

1.1577 

 
Ισπανία 

-0.0977 

(0.0042) 

 

 0.3739 

(0.0001) t-1 

 

1.5262 

(0.0000) t-1 

 

-0.8823 

(0.0000) t-2 

  0.9795 

2.1895 

 
Σουηδία 

0.1351 

(0.1912) 

 

-2.1482 

(0.0212) t-1 

 

0.5871 

(0.0000) t-2 

 

   0.9405 

2.0639 

 
Αγγλία 

0.1680 

(0.1992) 

 

-1.7056 

(0.0344) t 

 

1.4808 

(0.0000) t 

 

-0.8923 

(0.0004) t-3 

  0.7908 

(0.0000) 

 

 

0.9793 

1.5857 
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4.2. Προσοµοίωση του υποδείγµατος εξισώσεων 
 
 
Στη συνέχεια προσοµοιώνεται το υπόδειγµα εξισώσεων για τις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπολογίζονται οι συντελεστές ανισοτήτων του Theil (U), η 

αναλογία του µέσου (UM
), η αναλογία της διακύµανσης (US

) και η αναλογία της 

συνδιακύµανσης (UC
), των προσοµοιωµένων τιµών των µεταβλητών του υποδείγµατος 

(
S

tΥ ), για να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος. 

Οι δείκτες ανισοτήτων χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας 

τους υποδείγµατος. Σύµφωνα µε τον Κάτο (2004, σελ 931-932) «όσο πιο µικρές είναι οι 

τιµές των δεικτών U, UM και US
, τόσο καλύτερη είναι προβλεπτική ικανότητα ενός 

υποδείγµατος». «Συγκεκριµένα για τις τρεις αναλογίες ανισοτήτων ισχύουν τα εξής: 

- Η αναλογία µεροληψίας (UM
) µετρά πόσο µακριά είναι ο µέσος της προσοµοιω-

µένης σειράς από το µέσο της πραγµατικής σειράς. 

- Η αναλογία διακύµανσης (US
) µετρά πόσο µακριά είναι η διακύµανση της 

προσοµοιωµένης σειράς από τη διακύµανση της πραγµατικής σειράς. 

- Η αναλογία συνδιακύµανσης (UC
) µετρά το υπόλοιπο µη-συστηµατικό σφάλµα 

της προσοµοίωσης. 

Είναι φανερό ότι το άθροισµά τους ισούται µε τη µονάδα, δηλαδή  ισχύει     

                                                 UM + US + UC =1 

Ο συντελεστής U δίνεται από τον τύπο 
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ενώ οι τρεις δείκτες εκτιµώνται ως εξής: 
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όπου  SY

S
sY , είναι οι µέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των προσοµοιωµένων τιµών των 

ενδογενών µεταβλητών ,
S

tΥ και YsY , είναι οι µέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

πραγµατικών τιµών των ενδογενών µεταβλητών tΥ » (Κάτος, 2004, σελ 931-932).
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4.2.1. Προσοµοίωση υποδείγµατος της Αυστρίας 
 

      Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Αυστρίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

  

GDPAUSt   = - 0.4 + 0.3 BCAUSt + 0.4 SMAUSt + 1.01 INDAUSt-2 - 0.4 SMAUSt-1+ u1t                                                  

BCAUSt     =   0.04 + 0.96 BCAUSt-1 + [AR(1) = 0.34] + u2t                                                    

SMAUSt    =  - 0.3 - 6.1 RAUSt-1 + 1.6 GDPAUSt-1 + 0.6 SMAUSt-1 + [AR(1) = 0.9] + u3t                                                                                    

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Αυστρίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.1 και στον πίνακα 4.2.1. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Αυστρίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Αυστρίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPAUS_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCAUS_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMAUS_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.1.  

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Αυστρίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.1, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους,  

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� ο δείκτης U
 
του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.26>0.03). 

� ο δείκτης (U
S
) για την τραπεζική (0.49) και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (0.54) 

είναι µάλλον προβληµατικός. 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλύτερη για την 

τραπεζική ανάπτυξη της χώρας σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή της ανάπτυξη, ενώ είναι 

πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 
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         ∆ιάγραµµα 4.2.1.Προσοµοίωση υποδείγµατος της Αυστρίας 
 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2.1.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 

της Αυστρίας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPAUS 

 

0.0709 

 

0.0013 

 

0.0028 

 

0.9958 

 
BCAUS 

 

0.0361 

 

0.0391 

 

0.4919 

 

0.4689 

 
SMAUS 

 

0.2657 

 

0.0006 

 

0.5413 

 

0.4580 
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4.2.2. Προσοµοίωση του υποδείγµατος του Βελγίου 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα του Βελγίου έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPBELt  =  - 0.53 + 0.27 BCBELt + 0.39 SMBELt + 1.03 INDBELt-4 + u1t 

BCBELt    =   - 0.03 + 0.97 BCBELt-1 + u2t 

SMBELt    =   0.25 - 3.94 RBELt-1 + 0.93 GDPBELt-1 + [AR(1) = 0.78] + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος του Βελγίου φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.2 και στον πίνακα 4.2.2. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος του Βελγίου είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος του Βελγίου, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPBEL_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCBEL_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMBEL_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.2.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων του Βελγίου από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.2, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
),  

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.10>0.08). 

� ο δείκτης (U
S
) για την τραπεζική ανάπτυξη είναι µάλλον προβληµατικός (0.57). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη από την τραπεζική ανάπτυξη. 



Κεφάλαιο 4.2.2. Προσοµοίωση του υποδείγµατος του Βελγίου 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                             179                                        

∆ιάγραµµα 4.2.2.Προσοµοίωση του υποδείγµατος του Βελγίου 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2.2.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 

του Βελγίου 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPBEL 

 

0.0259 

 

0.0280 

 

0.0710 

 

0.9009 

 
BCBEL 

 

0.0890 

 

0.0132 

 

0.5748 

 

0.4118 

 
SMBEL 

 

0.1096 

 

0.0368 

 

0.0028 

 

0.9603 
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4.2.3. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της ∆ανίας 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της ∆ανίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή: 

 

GDPDENt  =   - 0.58 + 0.12 SMDENt + 1.53 INDDENt-1 + u1t 

BCDENt      =   0.23   - 1.72 CPIDENt-4 + 2.30 GDPDENt-1  + [AR(1) = 0.72] + u2t 

SMDENt    =   - 0.29 +  0.85 GDPDENt-2 + 0.53 BCDENt-2 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της ∆ανίας φαίνονται στο 

διάγραµµα 4.2.3 και στον πίνακα 4.2.3. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της ∆ανίας είναι αρκετά καλή όπως διαπιστώνεται 

από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών µεταβλητών 

του υποδείγµατος της ∆ανίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDPDEN_f), των 

τραπεζικών πιστώσεων (BCDEN_f) και του γενικού δείκτη τιµών µετοχών (SMDEN_f)  

σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.3.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της ∆ανίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.3, διαπιστώνεται ότι: 

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι αρκετά µικρές σχεδόν 

για όλες τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων 

τιµών τους βρίσκονται αρκετά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατι-

κών τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης  

(U
C
), 

� oι δείκτες του Theil (U) είναι αρκετά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν,  

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.12>0.09).  

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη 

από τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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∆ιάγραµµα 4.2.3. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της ∆ανίας 
 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2.3.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 

της ∆ανίας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPDEN 

 

0.0252 

 

0.0001 

 

5.25E-06 

 

0.9998 

 
BCDEN 

 

0.0979 

 

0.0093 

 

0.0032 

 

0.9873 

 
SMDEN 

 

0.1262 

 

0.0004 

 

0.0070 

 

0.9924 
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4.2.4. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Φινλανδίας 
 

 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Φινλανδίας έχει την ακόλου-

θη µαθηµατική µορφή: 

 

GDPFIINt =   - 0.04 + 0.19 SMFINt + 1.14 INDFINt-1 + [AR(1) = 0.93] +  u1t 

BCFINt     =   0.60  - 0.17 CPIFINt-1  + 0.62 GDPFINt-2 + u2t 

SMFINt    =   0.31 - 3.89 RFINt-2 + 0.38 GDPFINt-1 + [AR(1)  = 0.40] +  u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Φινλανδίας φαίνο-

νται στο διάγραµµα 4.2.4  και στον πίνακα 4.2.4. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Φινλανδίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Φινλανδίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPFIN_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCFIN_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMFIN_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.4.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Φινλανδίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.2.4, διαπιστώνεται ότι  

� oι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι µάλλον µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται µάλλον κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� oι δείκτες του Theil (U) είναι αρκετά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν,  

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι υψηλότερος από το δείκτη U
C
 

των τραπεζικών πιστώσεων (0.18>0.02). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι µάλλον καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και αρκετά καλή για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη 

από τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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       ∆ιάγραµµα 4.2.4. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Φινλανδίας 
 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2.4.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
της Φινλανδίας 

 
    

U 
 

UM 
 

US 
 

UC 

 
GDPFIN 

 

0.0685 

 

0.0879 

 

0.0673 

 

0.8447 

 
BCFIN 

 

0.0242 

 

0.2284 

 

0.0671 

 

0.7043 

 
SMFIN 

 

0.1876 

 

0.0142 

 

0.0425 

 

0.9432 
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4.2.5. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γαλλίας 
 

 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Γαλλίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPFRAt =   - 0.32 + 0.84 SMFRAt + 0.87 INDFRAt-3 + [AR(1)  = 0.71] + u1t 

BCFRAt   =     0.54  + 0.53 GDPFRAt-1 + [AR(1)  = 0.86] + u2t 

SMFRAt   =    0.03  - 1.74 RFRAt-1  + 0.26 BCFRAt + 0.69 SMFRAt-1 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γαλλίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.5 και στον πίνακα 4.2.5. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γαλλίας είναι αρκετά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Γαλλίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPFRA_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCFRA_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMFRA_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.5.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Γαλλίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.5, διαπιστώνεται ότι  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι αρκετά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται αρκετά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι αρκετά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.13>0.06). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατι-

στηριακή ανάπτυξη. 
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     ∆ιάγραµµα 4.2.5. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γαλλίας 
 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2.5.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
της Γαλλίας 

 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPFRA 

 

0.0676 

 

0.0001 

 

0.0047 

 

0.9950 

 
BCFRA 

 

0.0647 

 

0.0020 

 

0.0074 

 

0.9905 

 
SMFRA 

 

0.1371 

 

0.0019 

 

0.0027 

 

0.9953 
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4.2.6. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γερµανίας 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Γερµανίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPGERt  =  - 0.50  + 0.75 SMGERt  + 1.05 INDGERt-4  + [AR(1) = 0.73]  +u1t 

BCGERt     =   0.59 + 0.33 GDPGERt-2 + [AR(1)  = 0.86] + u2t 

SMGERt     = - 0.23  + 0.78 SMGERt-1 + 0.42 BCGERt  + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γερµανίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.6 και στον πίνακα 4.2.6. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γερµανίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Γερµανίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPGER_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCGER_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMGER_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.6.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Γερµανίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.6, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.13>0.03). 

 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 
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    ∆ιάγραµµα 4.2.6. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Γερµανίας 
 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2.6.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 

της Γερµανίας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPGER 

 

0.0451 

 

0.0323 

 

0.1544 

 

0.8132 

 
BCGER 

 

0.0312 

 

0.0685 

 

0.1758 

 

0.7555 

 
SMGER 

 

0.1337 

 

0.0005 

 

0.0360 

 

0.9634 
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4.2.7. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ελλάδας 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Ελλάδας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPGREt   = - 2.61 + 0.75 SMGREt  + 3.50 INDGREt-4 +  u1t 

BCGREt     =  0.30  - 0.31 CPIGREt-3 + 0.48 GDPGREt-4 + 0.58 BCGREt-1 + u2t 

SMGREt     =  - 0.11  + 0.37 GDPGREt-1 + 0.65 SMGREt-1 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ελλάδας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.7 και στον πίνακα 4.2.7. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ελλάδας είναι µάλλον καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Ελλάδας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPGRE_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCGRE_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMGRE_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.7.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Ελλάδας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.7, διαπιστώνεται ότι: 

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.18>0.05).  

 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 
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∆ιάγραµµα 4.2.7. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ελλάδας 
 

 

 

 

 
Πίνακας 4.2.7.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 

της Ελλάδας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPGRE 

 

0.0571 

 

0.0067 

 

0.0001 

 

0.9931 

 
BCGRE 

 

0.0540 

 

0.0006 

 

0.0554 

 

0.9438 

 
SMGRE 

 

0.1887 

 

0.0033 

 

0.0496 

 

0.9469 
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4.2.8. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ολλανδίας  
 

      Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1-4.1.3 το υπόδειγµα της Ολλανδίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPHOLt  =  - 0.02  + 0.09 SMHOLt  + 0.08 INDHOLt-3 + 0.93 GDPHOLt-1+ u1t 

BCHOLt    =  0.39 - 0.23 CPIHOLt  + 0.99 GDPHOLt-3 + u2t 

SMHOLt   = - 0.3 + 1.87 GDPHOLt - 1.8 GDPHOLt-2 + 0.6 BCHOLt-1+ [AR(1) = 0.8]  +u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ολλανδίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.8 και στον πίνακα 4.2.8. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ολλανδίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Ολλανδίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPHOL_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCHOL_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMHOL_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.8.  

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Ολλανδίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.8, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.15>0.04), 

� ο δείκτης (U
Μ

) για την τραπεζική (0.14) και την οικονοµική ανάπτυξη (0.43) είναι 

µάλλον προβληµατικός. 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 
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     ∆ιάγραµµα 4.2.8. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ολλανδίας 
 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2.8.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
της Ολλανδίας 

 
  

U 
 

UM 
 

US 
 

UC 

 
GDPHOL 

 

0.0291 

 

0.4311 

 

0.1057 

 

0.4631 

 
BCHOL 

 

0.0402 

 

0.1481 

 

0.0286 

 

0.8232 

 
SMHOL 

 

0.1577 

 

0.0422 

 

0.0624 

 

0.8953 
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4.2.9. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιρλανδίας 
 

      Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1-4.1.3 το υπόδειγµα της Ιρλανδίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPIREt  = - 0.07 + 0.17 BCIREt + 0.18 SMIREt +0.99 INDIREt-2 + [AR(1) = 0.81] + u1t 

BCIREt    =  0.26  + 0.92 GDPIREt-1  + [AR(1) = 0.81]  + u2t  

SMIREt    =  0.02 - 1.84 RIREt-1+ 0.37 GDPIREt + 0.57 BCIREt-1 + [AR(1) = 0.67] + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιρλανδίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.9 και στον πίνακα 4.2.9. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιρλανδίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Ιρλανδίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPIRE_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCIRE_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMIRE_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.9.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Ιρλανδίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.9, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των  προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.11>0.08),  

� ο δείκτης (U
S
) για την τραπεζική ανάπτυξη είναι µάλλον προβληµατικός (0.21). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη από την 

τραπεζική ανάπτυξη. 
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∆ιάγραµµα 4.2.9. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιρλανδίας 
 

 

 

 

Πίνακας 4.2.9.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
της Ιρλανδίας 

 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPIRE 

 

0.0442 

 

0.0909 

 

0.1530 

 

0.7560 

 
BCIRE 

 

0.0845 

 

0.0574 

 

0.2133 

 

0.7291 

 
SMIRE 

 

0.1126 

 

0.0395 

 

0.1135 

 

0.8468 
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4.2.10. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιταλίας 
 

 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Ιταλίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή:  

 

GDPITAt  = - 0.36 + 0.76 SMITAt  + 0.94 INDITAt-3  + [AR(1)  = 0.60] + u1t 

BCITAt      =   1.04  - 1.06 CPIITAt + 1.18 GDPITAt-3  + u2t 

SMITAt      =   0.08 - 0.99 RITAt  + 0.30 GDPITAt  + 0.52 SMITAt-1 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιταλίας φαίνονται στο 

διάγραµµα 4.2.10 και στον πίνακα 4.2.10. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιταλίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Ιταλίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPITA_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCITA_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMITA_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.10.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Ιταλίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.10, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για 

όλες τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών τους 

βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών τιµών τους, 

ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν,  

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε 

το δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.12>0.04). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 
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∆ιάγραµµα 4.2.10. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ιταλίας 
 

 

 

 

   

Πίνακας 4.2.10.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
της Ιταλίας 

 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPITA 

 

0.0626 

 

2.24E-08 

 

0.0318 

 

0.9681 

 
BCITA 

 

0.0428 

 

0.0008 

 

0.1054 

 

0.8937 

 
SMITA  

 

0.1275 

 

0.0012 

 

0.0215 

 

0.9771 
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4.2.11. Προσοµοίωση του υποδείγµατος του Λουξεµβούργου 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα του Λουξεµβούργου έχει την 

ακόλουθη µαθηµατική µορφή:  

 

GDPLUXt  = -0.3 + 0.1  BCLUXt +0.1 SMLUXt + 0.3 INDLUXt-1+ 0.8 GDPLUXt-3 + u1t 

BCLUXt    = 1.67 - 1.94 CPILUXt-1 + 0.94 GDPLUXt + 0.46 BCLUXt-2 + u2t  

SMLUXt    = - 0.03 + 0.26 GDPLUXt  + 0.66 SMLUXt-1 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος του Λουξεµβούργου 

φαίνονται στο διάγραµµα 4.2.11 και στον πίνακα 4.2.11. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος του Λουξεµβούργου είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος του Λουξεµβούργου, του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (GDPLUX_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCLUX_f) και του γενικού 

δείκτη τιµών µετοχών (SMLUX_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο 

διάγραµµα 4.2.11.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων του Λουξεµβούργου από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.2.11, διαπιστώνεται ότι: 

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.15>0.06). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και αρκετά καλή για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη 

από τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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            ∆ιάγραµµα 4.2.11. Προσοµοίωση του υποδείγµατος του Λουξεµβούργου 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2.11.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος  
του Λουξεµβούργου 

 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPLUX 

 

0.0293 

 

0.0497 

 

0.0524 

 

0.8978 

 
BCLUX 

 

0.0629 

 

0.0195 

 

0.0258 

 

0.9545 

 
SMLUX 

 

0.1526 

 

0.0141 

 

8.47E-05 

 

0.9857 
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4.2.12.Πορτογαλία 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1-4.1.3 το υπόδειγµα της Πορτογαλίας έχει την 

ακόλουθη µαθηµατική µορφή: 

 

GDPPORt  =  - 0.57 + 0.41 SMPORt  + 1.38 INDPORt-4 + u1t 

BCPORt     =  0.49  - 0.99 CPIPORt-2  + 1.56 GDPPORt-1 + u2t 

SMPORt     = - 0.39  + 1.28 GDPPORt-2  + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Πορτογαλίας 

φαίνονται στο διάγραµµα 4.2.12 και στον πίνακα 4.2.12. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Πορτογαλίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Πορτογαλίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPPOR_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCPOR_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMPOR_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.12.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Πορτογαλίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4.2.12, διαπιστώνεται ότι:  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.12>0.05). 

 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 



Κεφάλαιο 4.2.12. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Πορτογαλίας 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                             199                                        

        ∆ιάγραµµα 4.2.12. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Πορτογαλίας 
 

 

 

 

Πίνακας 4.2.12.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος 
 της Πορτογαλίας 

 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPPOR 

 

0.0348 

 

0.0743 

 

0.0727 

 

0.8528 

 
BCPOR 

 

0.0533 

 

0.0561 

 

0.0491 

 

0.8946 

 
SMPOR 

 

0.1201 

 

0.0625 

 

8.76E-07 

 

0.9374 
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4.2.13.Ισπανία 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Ισπανίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή: 

 

GDPSPt  = - 0.84  + 0.42 SMSPt  + 1.79 INDSPt-4  + [AR(1)  = 0.60] + u1t 

BCSPt     =  0.04 - 0.58 CPISP + 0.62 GDPSP t-1 + 0.94 BCSP t-2 + [AR(1)  = 0.53] + u2t 

SMSPt    = - 0.09 + 0.37 GDPSP t-1 + 1.52 SMSP t-1 - 0.88 SMSP t-2  + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ισπανίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.13 και στον πίνακα 4.2.13. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ισπανίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Ισπανίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPSP_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCSP_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMSP_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.13.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Ισπανίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.13, διαπιστώνεται ότι: 

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

� o δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.11>0.05), 

� ο δείκτης (U
S
) για την τραπεζική ανάπτυξη είναι µάλλον προβληµατικός (0.37). 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη από την τραπεζική ανάπτυξη. 



Κεφάλαιο 4.2.13. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ισπανίας 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                             201                                        

∆ιάγραµµα 4.2.13. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Ισπανίας 
 

 

 

 

Πίνακας 4.2.13.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος της Ισπανίας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPSP 

 

0.0322 

 

0.0081 

 

0.0225 

 

0.9693 

 
BCSP 

 

0.0525 

 

0.1157 

 

0.3725 

 

0.5116 

 
SMSP 

 

0.1161 

 

0.0113 

 

4.36E-05 

 

0.9886 
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4.2.14.Σουηδία 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Σουηδίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή: 

 

GDPSWEt =  -0.45 + 0.05 SMSWEt-1 + [AR(1) = 1.03] + u1t 

BCSWEt   =  1.43  - 2.39 CPISWEt  + 2.99 GDPSWEt-2  + [AR(1) = 0.74]   + u2t 

SMSWEt    =  0.13  - 2.14 RSWEt-1  + 0.58 GDPSWEt-2 + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Σουηδίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.14 και στον πίνακα 4.2.14. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Σουηδίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Σουηδίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPSWE_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCSWE_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMSWE_f)  σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.14.  

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Σουηδίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.14, διαπιστώνεται ότι:  

• οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των προσοµοιωµένων τιµών 

τους βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών 

τιµών τους, ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
), 

• οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν, 

• ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.20>0.09), 

• ο δείκτης (U
Μ

) για την τραπεζική (0.28) και την οικονοµική ανάπτυξη (0.67) είναι 

µάλλον προβληµατικός. 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη από την 

τραπεζική ανάπτυξη. 
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           ∆ιάγραµµα 4.2.14. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Σουηδίας 

 

 

 

 

Πίνακας 4.2.14.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος της Σουηδίας  
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPSWE 

 

0.0429 

 

0.6753 

 

0.0117 

 

0.3129 

 
BCSWE 

 

0.0986 

 

0.2821 

 

0.0788 

 

0.6390 

 
SMSWE 

 

0.2059 

 

0.0311 

 

0.0910 

 

0.8777 
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4.2.15.Αγγλία 
 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 4.1.1- 4.1.3 το υπόδειγµα της Αγγλίας έχει την ακόλουθη 

µαθηµατική µορφή: 

 

GDPUKt =  - 1.34 + 3.32 BCUKt - 3.08 BCUKt-1 + 1.99 INDUKt-3  + u1t 

BCUKt   =   0.02  + 0.16 GDPUKt-2  + 0.88  BCUKt-1  + u2t 

SMUKt   =   0.16  - 1.70 RUKt  + 1.48 GDPUKt - 0.89 GDPUKt-3 + [AR(1) = 0.79] + u3t 

 

Τα αποτελέσµατα από την προσοµοίωση του υποδείγµατος της Αγγλίας φαίνονται 

στο διάγραµµα 4.2.15 και στον πίνακα 4.2.15. 

Η προσοµοίωση του υποδείγµατος της Αγγλίας είναι σχετικά καλή όπως 

διαπιστώνεται από τις γραφικές παραστάσεις των προσοµοιωµένων τιµών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος της Αγγλίας, του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDPUK_f), των τραπεζικών πιστώσεων (BCUK_f) και του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SMUK_f) σε σχέση µε τις πραγµατικές τους τιµές στο διάγραµµα 4.2.15.  

 

Όσον αφορά τους δείκτες ανισοτήτων των προσοµοιωµένων µεταβλητών του 

υποδείγµατος εξισώσεων της Αγγλίας από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.2.15, διαπιστώνεται ότι  

� οι αναλογίες µεροληψίας (U
Μ

) και διακύµανσης (U
S
) είναι σχετικά µικρές για όλες 

τις µεταβλητές, δηλαδή ο µέσος και η διακύµανση των  προσοµοιωµένων τιµών τους 

βρίσκονται σχετικά κοντά στο µέσο και τη διακύµανση των πραγµατικών τιµών τους, 

ενώ είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης (U
C
). 

� οι δείκτες του Theil (U) είναι σχετικά µικροί αφού βρίσκονται κοντά στο µηδέν. 

� ο δείκτης U του γενικού δείκτη τιµών µετοχών είναι µεγαλύτερος συγκριτικά µε το 

δείκτη U των τραπεζικών πιστώσεων (0.15>0.08). 

 

Συνεπώς, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ συγκριτικά φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στην τραπεζική ανάπτυξη από τη χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη. 
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∆ιάγραµµα 4.2.15. Προσοµοίωση του υποδείγµατος της Αγγλίας 
 

 

 

 

Πίνακας 4.2.15.  ∆είκτες ανισοτήτων προσοµοίωσης του υποδείγµατος της Αγγλίας 
 

  
U 

 
UM 

 
US 

 
UC 

 
GDPUK 

 

0.0839 

 

0.0066 

 

0.0642 

 

0.9290 

 
BCUK 

 

0.0851 

 

0.0058 

 

0.0811 

 

0.9129 

 
SMUK 

 

0.1565 

 

2.00E-05 

 

0.0052 

 

0.9947 
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4.3. Ανάλυση ευαισθησίας 
 
 

Αν η προβλεπτική ικανότητα ενός προσοµοιωµένου υποδείγµατος είναι καλή τότε 

αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε προσοµοιώσεις πολιτικής. Με τον όρο αυτό εννοείται 

πως συµπεριφέρεται το προσοµοιωµένο υπόδειγµα που προέρχεται ύστερα από µια 

διαταραχή σε µια εξωγενή µεταβλητή του συστήµατος (Seddighi et al, 2000). 

Για παράδειγµα µια αύξηση κατά 3% στο επιτόκιο στην οικονοµία µιας χώρας ένα 

συγκεκριµένο έτος, έστω το 2000, ποιες επιπτώσεις επιφέρει στις ενδογενείς µεταβλητές 

του συστήµατος; Για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η εκτίµηση των δυναµικών 

πολλαπλασιαστών που εκφράζονται ως αναλογία (R
e
/R

s
) ή ως ποσοστιαία µεταβολή 

(R
e
/R

s
)*100/R

s
. 

«Υπολογίζονται δηλαδή αρχικά οι προσοµοιωµένες τιµές των ενδογενών µεταβλητών 

του υποδείγµατος R
s
 (που ονοµάζονται «βασική λύση») και έχοντας διαταράξει µια 

εξωγενή µεταβλητή παροδικά ή µόνιµα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο υπολογί-

ζονται έπειτα οι νέες προσοµοιωµένες τιµές των ενδογενών µεταβλητών του 

υποδείγµατος R
e
 (που ονοµάζονται «πειραµατική λύση»). Η διαφορά ανάµεσα στην 

πειραµατική και στη βασική λύση ονοµάζεται δυναµικός πολλαπλασιαστής. Όλη η 

διαδικασία εκφράζει την ανάλυση ευαισθησίας του υποδείγµατος και αποσκοπεί σε 

συνεπείς και αµερόληπτες οικονοµικές προβλέψεις» (Κάτος, 2004, σελ 930-935). 

Το προσοµοιωµένο υπόδειγµα δείχνει προς τα που και κατά πόσο θα κινηθούν οι 

ενδογενείς µεταβλητές σε περίπτωση που εφαρµοσθεί µια ή περισσότερες οικονοµικές 

πολιτικές από την κυβέρνηση. Η προσοµοίωση αποβλέπει στις προβλέψεις οικονοµικών 

φαινοµένων. 

Συνεπώς, θα πρέπει να εκτιµηθούν οι δυναµικώς προσοµοιωµένες τιµές των 

ενδογενών µεταβλητών του συστήµατος για την ανάλυση ευαισθησίας του υποδείγµατος. 

Αυτό επιτυγχάνεται προκαλώντας µια διαταραχή (shock) σε µια εξωγενή µεταβλητή του 

συστήµατος. 

Στη συνέχεια εκτιµώνται οι µέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από µια πιθανή 

µεταβολή του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής (αύξηση κατά 10%), των επιτοκίων 

(αύξηση 3%), και του δείκτη τιµών καταναλωτή (αύξηση κατά 5%), το 2000 όπως είναι 

εµφανές  στους πίνακες 4.3.1-4.3.3. 
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                            Πίνακας 4.3.1. Μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από µια πιθανή αύξηση  

                                                      στο δείκτη βιoµηχανικής παραγωγής κατά 10% το 2000. 

 
ΧΩΡΕΣ 

 
MGDP 

 
MBC 

 
MSM 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

  

2.9289 

 

 0.0000 

 

 3.2032 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

 

 1.9877 

 

 0.0000 

 

 1.3515 

 

∆ΑΝΙΑ 

 

 0.0298 

  

0.0683 

 

 0.0476 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

 0.0173 

 

 0.0110 

 

 0.0142 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

 1.4761 

 

 0.7371 

 

 0.4537 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

  

1.6401 

 

 0.0000 

 

 0.0000 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

  

0.0507 

  

0.0000 

  

0.0234 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

 0.0047 

  

0.0000 

 

 0.0105 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

 0.0165 

 

 0.0136 

 

 0.0140 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

 0.0217 

 

 0.0000 

 

 0.0163 

 

ΛΟΥΞ/ΓΟ 

  

0.0137 

 

 0.0152 

 

 0.0120 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

 0.0187 

 

 0.0287 

 

 0.0000 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 0.0254 

  

0.0119 

 

 0.0095 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 0.0000 0.0000 0.0000 

 

ΑΓΓΛΙΑ 

 

 0.0452 

  

0.0038 

 

 0.0904 

 

 

Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος που απορρέουν ύστερα από µια πιθανή αύξηση 

(µεταβολή) κατά 10% του δείκτη της βιοµηχανικής παραγωγής το 2000, παρατηρείται 

µεγαλύτερη µέση ετήσια αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης στην Αυστρία 

(2.9%) και µικρότερη αύξηση στην Ολλανδία (0.004%) για την πενταετία 2000-2005.  

Επιπλέον, σηµειώνεται µεγαλύτερη αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων στη Γαλλία 

(0.7%) και µικρότερη αύξηση στην Αγγλία (0.003%), ενώ τέλος διαφαίνεται µεγαλύτερη 

µέση ετήσια αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην Αυστρία (3.2%) και 

µικρότερη αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην Ισπανία (0.009%) για την 

περίοδο 2000-2005. 
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Κατά αύξουσα σειρά οι µέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το ρυθµό οικονοµικής 

ανάπτυξης, τις τραπεζικές πιστώσεις και το γενικό δείκτη τιµών µετοχών στις 15 χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξινοµούνται ως εξής σύµφωνα µε τον πίνακα 4.3.1: 

 

• MGDPHOL < MGDPLUX < MGDPIRE < MGDPFIN < MGDPPOR < MGDPITA 

<MGDPSP < MGDPDEN < MGDPUK < MGDPGRE < MGDPFRA < MGDPGER   

< MGDPBEL < MGPAUS 

 

• MBCUK < MBCFIN < MBCSP < MBCIRE < MBCLUX < MBCLUX < MBCDEN 

< MBCFRA  

 

• MSMSP < MSMHOL < MSMLUX < MSMIRE < MSMFIN < MSMITA  

< MSMGRE < MSMDEN  < MSMUK < MSMFRA < MSMBEL < MSMAUS 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους µέσους όρους των ετήσιων πολλαπλασιαστών µπορούν να 

ταξινοµηθούν οι 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρµογή 

πολιτικής την περίοδο 2000-2005.  

Για τις χώρες που οι πολλαπλασιαστές βρίσκονται κάτω από τους αντίστοιχους 

µέσους όρους προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα της πολιτικής είναι ασθενή, ενώ όταν 

βρίσκονται πάνω από τους αντίστοιχους µέσους όρους προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα 

της πολιτικής είναι ισχυρά. 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.3.1 παρατηρείται ότι: 

 

� Όσον αφορά το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης µόνο η Γαλλία, το Βέλγιο, η 

Γερµανία και η Αυστρία βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο.  

 

� Για τις τραπεζικές πιστώσεις µόνο η ∆ανία και η Γαλλία βρίσκονται πάνω από 

το µέσο όρο. 

 

� Για το γενικό δείκτη τιµών µετοχών µόνο η Αυστρία, το Βέλγιο και η Γαλλία 

βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο. 
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                         Πίνακας 4.3.2. Μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από µια πιθανή αύξηση  

                                       στο δείκτη τιµών καταναλωτή κατά 5% το 2000. 

 
ΧΩΡΕΣ 

 
MGDP 

 
MBC 

 
MSM 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

∆ΑΝΙΑ 

 

 0.0000 

 

-1.2756 

 

 0.0000 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

 0.0000 

 

-0.1372 

 

 0.0000 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

 0.0000 

 

-0.5522 

 

 0.0000 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

-0.0691 

 

-0.2215 

 

-0.3311 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

 0.0000 

 

-0.9034 

 

 0.0000 

 

ΛΟΥΞ/ΓΟ 

 

-0.6207 

 

-2.8122 

 

-0.5174 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

  

0.0000 

 

-0.9513 

 

 0.0000 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 0.0000 

 

-1.1980 

 

 0.0000 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

 0.0000 

 

-1.0870 

 

 0.0000 

 

ΑΓΓΛΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 
Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος που απορρέουν ύστερα από µια πιθανή αύξηση 

(µεταβολή) κατά 5% του δείκτη τιµών καταναλωτή το 2000, παρατηρείται µεγαλύτερη 

µέση ετήσια µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης στο Λουξεµβούργο (-0.6%) και 

µικρότερη µείωση στην Ολλανδία (-0.06%) για την πενταετία 2000-2005, λαµβάνοντας 

υπόψη µόνο τις χώρες στις οποίες ο δείκτης τιµών καταναλωτή είναι σηµαντικός. 

Επιπλέον, σηµειώνεται µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση των τραπεζικών πιστώσεων 

στο Λουξεµβούργο (-2.8%) και µικρότερη µείωση στη Φινλανδία (-0.1%), ενώ τέλος 

διαφαίνεται µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στο 

Λουξεµβούργο (-0.5%) και µικρότερη µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην 

Ολλανδία (-0.3%) για την περίοδο 2000-2005. 
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Κατά φθίνουσα σειρά οι µέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το ρυθµό οικονοµικής 

ανάπτυξης, τις τραπεζικές πιστώσεις και το γενικό δείκτη τιµών µετοχών στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξινοµούνται ως εξής σύµφωνα µε τον πίνακα 4.3.2: 

 

• MGDPHOL > MGDPLUX 

 

• MBCFIN > MBCHOL> MBCGRE > MBCITA > MBCPOR > MBCSWE > MBCSP 

> MBCDEN > MBCLUX 

 

• MSMHOL> MSMLUX 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τους µέσους όρους των ετήσιων πολλαπλασιαστών µπορούν να 

ταξινοµηθούν οι 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρµογή 

πολιτικής την περίοδο 2000-2005.  

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.3.2 παρατηρείται ότι: 

 

� Όσον αφορά το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης για τις χώρες που βρίσκονται 

πάνω από το µέσο όρο δεν παρατηρείται σηµαντική επίδραση του δείκτη τιµών 

καταναλωτή.  

 

� Για τις τραπεζικές πιστώσεις η Φινλανδία, η Ολλανδία, και η Ελλάδα 

βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο. 

 

� Για το γενικό δείκτη τιµών µετοχών για τις χώρες που βρίσκονται πάνω από το 

µέσο όρο δεν παρατηρείται σηµαντική επίδραση του δείκτη τιµών καταναλωτή.  
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                        Πίνακας 4.3.3. Μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από µια πιθανή αύξηση  

                                                                στο επιτόκιο κατά 3% το 2000. 

 
ΧΩΡΕΣ 

 
MGDP 

 
MBC 

 
MSM 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

-0.0305 

 

 0.0000 

 

-0.2917 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

 

-0.0653 

 

 0.0000 

 

-0.1783 

 

∆ΑΝΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

-0.0190 

 

-0.0121 

 

-0.2084 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

-0.1179 

 

-0.0551 

 

-0.2174 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

-0.0109 

 

-0.0084 

 

-0.0634 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

-0.0710 

 

-0.0606 

 

-0.1392 

 

ΛΟΥΞ/ΓΟ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

0.0000 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

-0.0029 

 

-0.0043 

 

-0.0999 

 

ΑΓΓΛΙΑ 

  

0.0000 

  

0.0000 

 

-0.0562 

 
Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

µεταβλητών του υποδείγµατος που απορρέουν ύστερα από µια πιθανή αύξηση 

(µεταβολή) κατά 3% των επιτοκίων το 2000, παρατηρείται µεγαλύτερη µέση ετήσια 

µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης στη Γαλλία (-0.1%) και µικρότερη µείωση 

στη Σουηδία (-0.002%) για την πενταετία 2000-2005 λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις χώρες 

στις οποίες τα επιτόκια είναι σηµαντικά. 

Επιπλέον, σηµειώνεται µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση των τραπεζικών πιστώσεων 

στην Ιταλία (-0.06%) και µικρότερη µείωση στη Σουηδία (-0.006%), ενώ τέλος 

διαφαίνεται µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην  

Αυστρία (-0.2%) και µικρότερη µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην Αγγλία 

(-0.05%) για την περίοδο 2000-2005. 
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Κατά φθίνουσα σειρά οι µέσοι ετήσιοι πολλαπλασιατές για το ρυθµό οικονοµικής 

ανάπτυξης, τις τραπεζικές πιστώσεις και το γενικό δείκτη τιµών µετοχών στις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξινοµούνται ως εξής σύµφωνα µε τον πίνακα 4.3.3: 

 
 
• ΜGDPSWE > ΜGDPIRE > ΜGDPFIN > ΜGDPAUS > ΜGDPBEL > ΜGDPITA >  

MGDPFRA  

 
• ΜBCSWE > ΜBCIRE > ΜBCFIN > ΜBCFRA > ΜBCITA 

 
• ΜSMUK > ΜSMIRE > ΜSMSWE > ΜSMITA > ΜSMBEL> ΜSMFIN > 

MSMFRA > MSMAUS 

 
 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τους µέσους όρους των ετήσιων πολλαπλασιαστών µπορούν να 

ταξινοµηθούν οι 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρµογή 

πολιτικής την περίοδο 2000-2005.  

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4.3.3 παρατηρείται ότι: 

 

� Όσον αφορά το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης µόνο η Σουηδία, η Φινλανδία 

και η Ιρλανδία βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο.  

 

� Για τις τραπεζικές πιστώσεις η Ιρλανδία και η Σουηδία βρίσκονται πάνω από το 

µέσο όρο. 

 

� Για το γενικό δείκτη τιµών µετοχών µόνο η Ιρλανδία και η Αγγλία βρίσκονται 

πάνω από το µέσο όρο. 
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4.4. Συµπεράσµατα 
 
 

Συνοψίζοντας από τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων µε τη µέθοδο των δύο σταδίων 

των υποδειγµάτων και τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο προβλέψεων µε τη µέθοδο της 

προσοµοίωσης των 15 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν τα εξής 

συµπεράσµατα όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, 

την τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη: 

 

� Για την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο παρατη-

ρείται ότι η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη, καθώς και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική ανάπτυξη.  

� Στην Αγγλία η τραπεζική ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή προά-

γουν την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ στη Σουηδία µόνο η χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη.  

� Στη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την 

Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η χρηµατιστη-

ριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή προάγουν την οικονοµική 

ανάπτυξη.  

�  Για τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, το 

Λουξεµβούργο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ο πληθω-

ρισµός επηρεάζει αρνητικά την τραπεζική ανάπτυξη. 

� Για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία και 

την Αγγλία δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού, γιατί 

δεν ικανοποιείται η υπόθεση της σηµαντικότητας του συντελεστή του 

πληθωρισµού. 

� Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη σε όλες σχεδόν τις χώρες. 

� Για την Αυστρία, το Βέλγιο,  τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Αγγλία η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζεται 

αρνητικά από τα επιτόκια. Μια αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε µια 

µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών. 
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� Για τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, 

την Πορτογαλία και την Ισπανία δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων, γιατί δεν ικανοποιείται η υπόθεση της σηµαντικότητας του 

συντελεστή των επιτοκίων. 

� Στη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία και την Ιρλανδία η 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζεται θετικά από την τραπεζική 

ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων οδηγεί σε 

αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών. 

� Τα πρόσηµα των συντελεστών των µεταβλητών σε κάθε συνάρτηση σε 

κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµφωνούν µε την οικονοµική 

θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η υπόθεση της στατιστικής σηµαντικότητάς 

τους. 

� H προσαρµογή σε κάθε υπόδειγµα είναι πολύ καλή όπως διαπιστώνεται 

από το συντελεστή προσδιορισµού σε κάθε συνάρτηση ξεχωριστά, άρα 

και η πρόβλεψη για την µελλοντική προσαρµογή κάθε συνάρτησης του 

υποδείγµατος είναι πολύ καλή, αφού η τιµή του συντελεστή προσδιορι-

σµού πλησιάζει τη µονάδα (Παπαδηµητρίου, 2001). 

� Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος σε κάθε χώρα είναι σχετικά 

καλή, αφού διαπιστώνεται ότι οι αναλογίες µεροληψίας και διακύµανσης 

είναι σχετικά µικρές, αφού βρίσκονται αρκετά κοντά στο µηδέν, ενώ 

συγκριτικά είναι αρκετά µικρότερες από τις αναλογίες συνδιακύµανσης. 

� Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος 

είναι σχετικά καλή για την τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική 

ανάπτυξη σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συγκρι-

τικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική 

τους ανάπτυξη σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή τους ανάπτυξη. 

� Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των 

ενδογενών µεταβλητών του υποδείγµατος, που απορρέουν ύστερα από µια 

πιθανή αύξηση κατά 10% του δείκτη της βιοµηχανικής παραγωγής το 

2000, παρατηρείται µεγαλύτερη µέση ετήσια αύξηση του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης στην Αυστρία (2.9%), µεγαλύτερη µέση ετήσια 
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αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων στη Γαλλία (0.7%) και µεγαλύτερη 

µέση ετήσια αύξηση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών στην Αυστρία 

(3.2%) για την περίοδο 2000-2005. 

� Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των 

ενδογενών µεταβλητών του υποδείγµατος, που απορρέουν ύστερα από µια 

πιθανή αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή κατά 5% το 2000, παρατη-

ρείται µεγαλύτερη µέση ετήσια µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυ-

ξης, των τραπεζικών πιστώσεων και του γενικού δείκτη τιµών µετοχών 

στο Λουξεµβούργο (-0.6%, -2.8%, -0.5% αντίστοιχα) για την περίοδο 

2000-2005. 

� Από τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων των δυναµικών πολλαπλασιαστών των 

ενδογενών µεταβλητών του υποδείγµατος, που απορρέουν ύστερα από µια 

πιθανή αύξηση κατά 3% των επιτοκίων το 2000, παρατηρείται µεγαλύτε-

ρη µέση ετήσια µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης στη Γαλλία  

(-0.1%), των τραπεζικών πιστώσεων στην Ιταλία (-0.06%) και του γενικού 

δείκτη τιµών µετοχών στην Αυστρία (-0.2%) για την περίοδο 2000-2005. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

5.1. Γενικά 
 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνοψίσει τα συµπεράσµατα που απορρέουν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας και να παρουσιαστούν τα τελικά συµπερά-

σµατα που εξάγονται από τη θεωρητική και την εµπειρική ανάλυση του υποδείγµατος 

που χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την 

τραπεζική και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

εφαρµογή κατάλληλων οικονοµετρικών µεθόδων για την ανάλυση του υποδείγµατος 

εξισώσεων που εκτιµάται ξεχωριστά σε καθεµία χώρα από τις 15 χώρες µέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Συνεπώς, τόσο η ανάλυση της µεθόδου των χρονικών σειρών όσο και η ανάλυση της 

µεθόδου εκτίµησης του υποδείγµατος εξισώσεων (µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δύο 

σταδίων), σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ελέγχου προβλέψεων µε τη µέθοδο της 

προσοµοίωσης, κατέστησαν απαραίτητα εργαλεία για την εξαγωγή των τελικών συµπε-

ρασµάτων. 

Τα τελικά συµπεράσµατα της έρευνας συνδυάζουν τα συµπεράσµατα της θεωρητικής 

και της εµπειρικής ανάλυσης του υποδείγµατος που εκτιµάται ενδελεχώς για τις 15 χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη την πλούσια βιβλιογραφία που έχει 

αναπτυχθεί από τους ερευνητές κυρίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, µε σκοπό να 

επαληθεύσει ή να απορρίψει τις βασικές υποθέσεις που έχουν αναπτυχθεί ή ακόµα και να 

συµπληρώσει τα θεωρητικά ή πιθανόν εµπειρικά κενά που έχουν δηµιουργηθεί σχετικά 

µε το θέµα της διατριβής που διερευνάται. 

Βέβαια, στόχος του ερευνητή είναι να απαντήσει στα ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην 

αρχή της έρευνας, ενώ προσπαθεί να προσανατολίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

τόσο στη µεθοδολογική ανάλυση όσο και στη θεωρητική αιτιολόγηση των αποτελε-

σµάτων που απορρέουν. 
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5.2. Συµπεράσµατα της θεωρητικής ανάλυσης 
 

 

Είναι γεγονός όµως ότι στη θεωρητική και στην εµπειρική βιβλιογραφία έχουν 

αναπτυχθεί διφορούµενες απόψεις σχετικά µε τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη.  

Οι θεωρητικές µελέτες και τα συµπεράσµατα που απορρέουν από αυτές βασίζονται 

στο θεωρητικό υπόβαθρο ορισµένων σχολών σκέψης που αναδύθηκαν από τις αρχές 

του προηγούµενου αιώνα στην οικονοµική επιστήµη. Οι θεωρητικές σχολές σκέψης 

µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: (i) τους στρουκτουραλιστές, (ii) τους 

ρεπρεσσιονιστές και (iii) τους οπαδούς της θεωρίας της ενδογενούς ανάπτυξης. 

Η οµοιότητα που παρουσιάζουν οι δύο πρώτες σχολές σκέψης σε πρόσφατες 

εµπειρικές µελέτες έγκειται στα κανάλια που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της εκµετάλλευσης των επενδυτικών πόρων. Η αποτελεσµατική κατανοµή 

των πόρων προάγει την οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια ενός ανεπτυγµένου και 

απελευθερωµένου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τους Schumpeter (1912) και Robinson (1952) υπάρχει θετική σχέση 

ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατο-

οικονοµική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη διαµέσω της ανάπτυξης της 

παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του κεφαλαίου, όπως ορίζει η «υπόθεση της 

προσφοράς» που διατύπωσε ο Patrick (1966), ενώ αντίστροφα, η οικονοµική προάγει 

τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε την «υπόθεση της ζήτησης». 

Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα που ακολουθούν την ενδογενή θεωρία ανάπτυ-

ξης, δίνουν έµφαση στην καλύτερη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών και 

στο ρόλο της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης που ενθαρρύνει την αποτελεσµα-

τική κατανοµή των πόρων και κατά συνέπεια την οικονοµική ανάπτυξη. 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των ερευνών που απορρέουν από τη διερεύνηση της 

εµπειρικής σχέσης ανάµεσα στη χρηµατοοικονοµική και την οικονοµική ανάπτυξη 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα µε τη χρονική περίοδο, το µέγεθος του δείγµα-

τος και το σύνολο των µεταβλητών που περιλαµβάνονται στις εξισώσεις παλινδρό-

µησης, ενώ ίσως να διαφέρουν σηµαντικά, εξαιτίας των διαφορετικών θεσµικών 

χαρακτηριστικών και του µεγέθους της αγοράς κάθε χώρας.                                    
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5.3. Συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης 
 

 

Όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, 

την τραπεζική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση 

µακροοικονοµικών µεγεθών, όπως ο πληθωρισµός, τα επιτόκια και η βιοµηχανική 

παραγωγή που εκφράζει την παραγωγικότητα, µπορεί να εξαχθούν ορισµένα γενικά 

συµπεράσµατα από την έρευνα αυτή. 

 

 

� Οι µεταβλητές του υποδείγµατος που εξετάζονται για κάθε συνάρτηση ξεχωρι-

στά σε κάθε χώρα της ΕΕ είναι στάσιµες και ολοκληρωµένες Ι(1). 

� Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται µόνο στην επίδραση του πληθωρισµού, των 

επιτοκίων και της βιοµηχανικής παραγωγής ως παραγόντων (µέσων) επίδρασης 

της οικονοµικής ανάπτυξης. 

� Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η βιοµηχανική 

παραγωγή επηρεάζουν θετικά την οικονοµική ανάπτυξη στις 15 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη λαµβά-

νοντας υπόψη την αρνητική επίδραση του πληθωρισµού. 

� Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει θετικά την οικονοµική ανάπτυξη 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση των επιτοκίων. 

� Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζει θετικά τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη.  

� Η αύξηση του πληθωρισµού επηρεάζει αρνητικά την τραπεζική ανάπτυξη και 

κατ’ επέκταση τη οικονοµική ανάπτυξη. 

� Η απότοµη αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη. 

� Σε όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζονται υπάρχει 

θετική σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη, την τραπεζική και τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

Τα συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης για τις 15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  παρουσιάζονται στους πίνακες 5.3.1-5.3.8. 



5. 3. Συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης  

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                                                                219 

Πίνακας 5.3.1. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της EE  (Αυστρία-Βέλγιο) 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Αυστρία 

 

• Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη.    

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση του 

πληθωρισµού. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική 

       επίδραση των επιτοκίων. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη άµεσα. 

 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή  

    για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ είναι  

    πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

 
Βέλγιο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

• Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη.    

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση του 

πληθωρισµού. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική  

       επίδραση των επιτοκίων. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη άµεσα. 

 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή  

    για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ είναι  

    πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για τη χρηµατιστηριακή 

από την τραπεζική ανάπτυξη.  
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Πίνακας 5.3.2.Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της EE (∆ανία-Φινλανδία) 
 

ΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
∆ανία 

 

 

•  Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

•  Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη  

    έµµεσα διαµέσω της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης  

    λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση του πληθωρισµού. 

•  Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

ανάπτυξη άµεσα. 

•  Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

 και την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή  

    για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ είναι  

    πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική 

από τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη.  

 

 
Φινλανδία 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα.  

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

    πληθωρισµό. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση των επιτοκίων. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή    

    και την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι µάλλον καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι µάλλον καλή  

    για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ είναι  

    αρκετά καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη.  
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Πίνακας 5.3.3. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Γαλλία-Γερµανία) 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Γαλλία 

 

•  Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

    προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας  

    υπόψη την αρνητική επίδραση των επιτοκίων. 

•  Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη  

    έµµεσα διαµέσω της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης χωρίς  

    να ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού.  

•  Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή     

 ανάπτυξη άµεσα. 

•  Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει την τραπεζική ανάπτυξη   

άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι αρκετά καλή  

    για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. και την   

    οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει µάλλον καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη.  

 

 
Γερµανία 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη  

    έµµεσα διαµέσω της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης χωρίς  

    να ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού.  

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

ανάπτυξη άµεσα. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει την τραπεζική ανάπτυξη 

άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

 



5. 3.Συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης 

 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                                                                               222 

Πίνακας 5.3.4. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Ελλάδα-Ολλανδία)  
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Ελλάδα 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

     πληθωρισµό.  

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή και   

    την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

 

 
Ολλανδία 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη  

    έµµεσα διαµέσω της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης λαµβάνοντας 

υπόψη την αρνητική επίδραση του πληθωρισµού. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή και   

    την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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Πίνακας 5.3.5. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Ιρλανδία-Ιταλία) 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Ιρλανδία 

 

• Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη.    

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική  

ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση  

    των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

ανάπτυξη άµεσα. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

    και την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για τη χρηµατιστηριακή 

από την τραπεζική ανάπτυξη. 

 

 

 
Ιταλία 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

    προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας  

    υπόψη την αρνητική επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

   πληθωρισµό.  

• Η οικονοµική ανάπτυξη ενθαρρύνει τη χρηµατιστηριακή   

   και την τραπεζική ανάπτυξη. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική  

    από τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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Πίνακας 5.3.6. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Λουξεµβούργο-Πορτογαλία) 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Λουξεµβούργο 

 

• Η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και     

    η βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την  

    οικονοµική ανάπτυξη.    

• Η τραπεζική ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη  

    άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση του   

    πληθωρισµού. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική 

ανάπτυξη άµεσα χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

   και την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    αρκετά καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

 

 
Πορτογαλία 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

   πληθωρισµό.  

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή   

   και την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από 

τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 
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Πίνακας 5.3.7. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Ισπανία-Σουηδία) 
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Ισπανία 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή    

     προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα, χωρίς να ληφθεί    

     υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

     πληθωρισµό.  

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή και   

    την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη   

    και την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για τη χρηµατιστηριακή 

από την τραπεζική ανάπτυξη.  

 

 
Σουηδία 

 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική    

    ανάπτυξη άµεσα λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική 

    επίδραση των επιτοκίων. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τον  

     πληθωρισµό.  

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή και   

    την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό από την τραπεζική ανάπτυξη την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 

 

 

 

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή  

    για την τραπεζική και τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, ενώ είναι  

    πολύ καλή για την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για τη χρηµατιστηριακή 

από την τραπεζική ανάπτυξη.  
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Πίνακας 5.3.8. Συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για της 15 χώρες µέλη της ΕΕ (Αγγλία)  
 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 
 
 

 
Αγγλία 

 

• Η τραπεζική ανάπτυξη και η βιοµηχανική παραγωγή     

    προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα και χωρίς να  

    ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού. 

• Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζεται αρνητικά από τα 

επιτόκια. 

• Η οικονοµική ανάπτυξη προάγει τη χρηµατιστηριακή και   

   την τραπεζική ανάπτυξη άµεσα. 

• Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από    

   τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

 

   

• Η προσοµοίωση του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή. 

 

• Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά  

    καλή για την τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και  

    την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

• Υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για την τραπεζική από τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

  

 



5. 4.Συναρτησιακές σχέσεις 

∆ιδακτορική διατριβή Αδαµόπουλου Αντώνιου                                                             227 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συναρτησιακές σχέσεις των µεταβλητών του 

υποδείγµατος που προέκυψαν από τα συµπεράσµατα της εµπειρικής ανάλυσης.  

 

5.4. Συναρτησιακές Σχέσεις 

 

Στόχος της διατριβής ήταν να απαντήσει στα ερωτήµατα που απορρέουν από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και να επαληθεύσει ή να απορρίψει τις βασικές υποθέσεις 

του υποδείγµατος που αναπτύχθηκαν για κάθε µία συνάρτηση ξεχωριστά στο τρίτο 

κεφάλαιο της διατριβής. 

Όπως ειπώθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος 

είναι οι εξής: 

Για τη συνάρτηση Οικονοµικής Ανάπτυξης ισχύει 

                                          GDPBC ⇒↑↑                 

                                              GDPSM ⇒↑↑  

                                              GDPIND ⇒↑↑  

                                              GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑                               Levine and Zervos (1998) 

 

Για τη συνάρτηση της Τραπεζικής Ανάπτυξης ισχύει 

                                        GDPBCCPI ⇒↑⇒↑↓                                           

                                        BCGDP ⇒↑↑                                                      Bernanke (1986) 

 

Για τη συνάρτηση της Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης ισχύει 

                                      GDPSMR ⇒↑⇒↑↓                                                      

                                         SMBC ⇒↑↑  

                                         SMGDP ⇒↑↑                                                                   Fama (1981) 

 

Από τα συµπεράσµατα της εµπειρικής έρευνας απορρέουν ορισµένα θεωρητικά συµπε-

ράσµατα για κάθε συνάρτηση του υποδείγµατος εξισώσεων, που εξετάστηκε για τις 15 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαφαίνεται στους πίνακες 5.4.1-5.4.3. 
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Πίνακας 5.4.1. Θεωρητικά συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για τις  
                           15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνάρτηση της            
                           Οικονοµικής Ανάπτυξης 
 

 
Χώρες της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 
Θεωρητικά συµπεράσµατα  
εµπειρικής ανάλυσης 

 
Συναρτησιακές Σχέσεις 

 

 
Αυστρία 

 

Η χρηµατιστηριακή (SM) και η τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) και η βιοµηχανική παραγωγή 

(IND) προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη.   

              GDPBC ⇒↑↑  

              GDPSM ⇒↑↑    

GDPIND ⇒↑↑  

GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑  

 

 
Βέλγιο 

 

Η χρηµατιστηριακή (SM) και η τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) και η βιοµηχανική παραγωγή 

(IND) προάγουν από κοινού την οικονοµική 

ανάπτυξη.   

              GDPBC ⇒↑↑  

              GDPSM ⇒↑↑    

GDPIND ⇒↑↑  

GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑  

 
 

∆ανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  

επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Φινλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  

επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Γαλλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  

επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Γερµανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  

επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Ελλάδα 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  

επίδραση της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Ολλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) επηρεάζει 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) την οικονοµική ανάπτυξη 

(GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη θετική  επίδραση 

της βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  
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Πίνακας 5.4.1 (συνέχεια) 
 

 
 

Ιρλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή (SM) και η τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) και η βιοµηχανική 

παραγωγή (IND) προάγουν από κοινού την 

οικονοµική ανάπτυξη   

              GDPBC ⇒↑↑  

              GDPSM ⇒↑↑    

GDPIND ⇒↑↑  

GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑  

 
 

Ιταλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) 

επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) την οικονοµική 

ανάπτυξη (GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη 

θετική  επίδραση της βιοµηχανικής 

παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Λουξεµβούργο 

 

Η χρηµατιστηριακή (SM) και η τραπεζική 

ανάπτυξη (BC) και η βιοµηχανική 

παραγωγή (IND) προάγουν από κοινού την 

οικονοµική ανάπτυξη   

              GDPBC ⇒↑↑  

              GDPSM ⇒↑↑    

GDPIND ⇒↑↑  

GDPSMBC ⇒↑⇒↑↑  

 
 

Πορτογαλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) 

επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) την οικονοµική 

ανάπτυξη (GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη 

θετική επίδραση της βιοµηχανικής 

παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Ισπανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) 

επηρεάζει σε µεγαλύτερο βαθµό από την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) την οικονοµική 

ανάπτυξη (GDP) λαµβάνοντας υπόψη τη 

θετική  επίδραση της βιοµηχανικής 

παραγωγής (IND). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

GDPIND ⇒↑↑  

 
 

Σουηδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) 

επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) 

σε µεγαλύτερο βαθµό από την τραπεζική 

ανάπτυξη (BC). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

 
 

Αγγλία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη επηρεάζει σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη την οικονοµική ανάπτυξη 

διαµέσω της θετικής επίδρασης της 

βιοµηχανικής παραγωγής (IND). 

 

GDPBC ⇒↑↑  

               GDPIND ⇒↑↑  
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Πίνακας 5.4.2  Θεωρητικά συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για τις  
                          15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνάρτηση της            
                          Τραπεζικής Ανάπτυξης 
 

 
Χώρες της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 
Συµπεράσµατα εµπειρικής  

ανάλυσης 

 
Συναρτησιακές Σχέσεις 

 

 
Αυστρία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού 

(CPI).  

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

 

 

 
Βέλγιο 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού 

(CPI). 

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

 
 

∆ανία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) έµµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

του πληθωρισµού (CPI).  

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

GDPBCCPI ⇒↑⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 
Φινλανδία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

 

 
Γαλλία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) έµµεσα χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση του 

πληθωρισµού (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

BCGDP ⇒↑↑  

 
Γερµανία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) έµµεσα χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση του 

πληθωρισµού (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

BCGDP ⇒↑↑  

 
 

Ελλάδα 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  
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Πίνακας 5.4.2 (συνέχεια) 
 

 
 

Ολλανδία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) έµµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

του πληθωρισµού (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBCCPI ⇒↑⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

  

 
Ιρλανδία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού 

(CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

BCGDP ⇒↑↑  

 
Ιταλία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

 

 
 

Λουξεµβούργο 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

του πληθωρισµού (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBCCPI ⇒↑⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 
 

Πορτογαλία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

 

 
 

Ισπανία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

 

 
 

Σουηδία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) επηρεάζεται 

αρνητικά από τον πληθωρισµό (CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

BCCPI ⇒↑↓  

BCGDP ⇒↑↑  

 

 

 
Αγγλία 

 

Η τραπεζική ανάπτυξη (BC) προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η επίδραση του πληθωρισµού 

(CPI). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει την 

τραπεζική ανάπτυξη (BC) άµεσα. 

 

 

GDPBC ⇒↑↑  

BCGDP ⇒↑↑  
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Πίνακας 5.4.3 Θεωρητικά συµπεράσµατα από την εµπειρική ανάλυση για τις  
                         15 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνάρτηση της            
                         Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης 
 

 
Χώρες της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 
Συµπεράσµατα εµπειρικής  

ανάλυσης 

 
Συναρτησιακές Σχέσεις 

 

 
Αυστρία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 

 
Βέλγιο 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 
 

∆ανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων (BC) 

οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SM). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

    χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMBC ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 
 

Φινλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

 χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 
Γαλλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων (BC) 

οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SM). 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMBC ⇒↑↑  

 
Γερµανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση των επιτοκίων. 

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων (BC) 

οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SM). 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMBC ⇒↑↑  
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5.4.3 (συνέχεια) 
 

 
 

Ελλάδα 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επίδραση των επιτοκίων 

(R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

 χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 
 

Ολλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων (R). 

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων (BC) 

οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SM). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

 χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMBC ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 
 

Ιρλανδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων (BC) 

οδηγεί σε αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών (SM). 

   Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMBC ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 
 

Ιταλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 

 
Λουξεµβούργο 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 
 

Πορτογαλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων (R). 

   Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  
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5.4.3 (συνέχεια) 
 

 
 

Ισπανία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση των 

επιτοκίων (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSM ⇒↑↑  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 
 

Σουηδία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) προάγει 

την οικονοµική ανάπτυξη (GDP) άµεσα 

λαµβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση 

των επιτοκίων (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

GDPSMR ⇒↑⇒↑↓  

SMGDP ⇒↑↑  

 

 

 
 

Αγγλία 

 

Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) 

επηρεάζεται αρνητικά από τα επιτόκια (R). 

    Η οικονοµική ανάπτυξη (GDP) προάγει τη    

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη (SM) άµεσα. 

 

 

SMR ⇒↑↓   

SMGDP ⇒↑↑  
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Συνοψίζοντας από τους πίνακες 5.3.1.-5.3.8 και 5.4.1.-5.4.3 όσον αφορά τη διερεύ-

νηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, την τραπεζική ανάπτυξη 

και την οικονοµική ανάπτυξη για τις 15 χώρες µέλη της ΕΕ διαπιστώνει o ερευνητής 

τα εξής: 

 

 

� Για την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο 

παρατηρείται ότι η χρηµατιστηριακή και η τραπεζική ανάπτυξη καθώς και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν από κοινού την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

� Στη Σουηδία και την Αγγλία η επίδραση της τραπεζικής ανάπτυξης είναι 

µεγαλύτερη από την επίδραση της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης στην 

οικονοµική ανάπτυξη.  

 

� Στη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την 

Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, η επίδραση της 

χρηµατιστηριακής ανάπτυξης είναι µεγαλύτερη από την επίδραση της 

τραπεζικής ανάπτυξης στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

� Στη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία, η τραπεζική ανάπτυξη 

προάγει την οικονοµική ανάπτυξη έµµεσα διαµέσω της χρηµατιστηριακής 

ανάπτυξης, ενώ στην Σουηδία και την Αγγλία, η τραπεζική ανάπτυξη 

προάγει την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα. 

 

� Στη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία 

η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προάγει την οικονοµική ανάπτυξη άµεσα. 

 

� Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος είναι σχετικά καλή για την 

τραπεζική, τη χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη στις χώρες 

µέλη της ΕΕ, ενώ συγκριτικά διαφαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη 

πρόβλεψη για την τραπεζική ανάπτυξη σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη σχεδόν σε όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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5.5. Ερµηνεία αποτελεσµάτων της ανάλυσης ευαισθησίας του προσο-

µοιωµένου υποδείγµατος. 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που εξάγονται από την ανάλυση ευαισθησίας του 

προσοµοιωµένου υποδείγµατος ύστερα από µια πιθανή µεταβολή στις εξωγενείς 

µεταβλητές του υποδείγµατος ο ερευνητής διαπιστώνει τα εξής τα εξής: 

 

• Μια πιθανή µεταβολή του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής (αύξηση κατά 

10%) το 2000 προκαλεί µια µέση ετήσια αύξηση του ρυθµού οικονοµικής 

ανάπτυξης από 0.004% στην Ολλανδία µέχρι 2.9% στην Αυστρία, µια µέση 

ετήσια αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων από 0.003% στην Αγγλία µέχρι 

0.7% στη Γαλλία και µια µέση ετήσια αύξηση του γενικού δείκτη τιµών 

µετοχών από 0,009% στην Ισπανία µέχρι 3.2% στην Αυστρία για την περίοδο 

2000-2005. 

 

• Μια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή (αύξηση κατά 5%) το 2000 

προκαλεί µια µέση ετήσια µείωση των τραπεζικών πιστώσεων από -2.8% στο 

Λουξεµβούργο µέχρι -0.1% στη Φινλανδία για την περίοδο 2000-2005, ενώ στις 

περισσότερες χώρες δεν παρατηρείται σηµαντική αρνητική επίδραση στη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

• Μια µεταβολή των επιτοκίων (αύξηση 3%) το 2000 προκαλεί µια µέση 

ετήσια µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης από -0.1% στην Γαλλία 

µέχρι -0.002% στην Σουηδία, µια µέση ετήσια µείωση των τραπεζικών 

πιστώσεων από -0.06% στην Ιταλία µέχρι στην Σουηδία -0.004 και µια µέση 

ετήσια µείωση του γενικού δείκτη τιµών µετοχών από -0.2% στην Αυστρία 

µέχρι -0.05% στην Αγγλία για την περίοδο 2000-2005. 

 

Συνεπώς, επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος εξισώσεων 

που ορίζουν ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, η τραπεζική ανάπτυξη και η 

βιοµηχανική παραγωγή προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ αρνητική είναι 

η επίδραση του πληθωρισµού και των επιτοκίων. 
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5.6. Συµβολή της διατριβής στην έρευνα 

 

Ελάχιστες εµπειρικές µελέτες εξετάζουν συστήµατα ταυτόχρονων εξισώσεων για τη 

διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή, την τραπεζική και την 

οικονοµική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, στον Πίνακα 2.4.2 από τις 32 µελέτες που 

σηµειώνονται, µόνον 2 χρησιµοποιούν συστήµατα ταυτόχρονων εξισώσεων. Οι 

περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται σε µεµονωµένες εξισώσεις, επιλέγουν είτε τη 

µέθοδο ανάλυσης χρονικών σειρών είτε ακολουθούν τη µέθοδο ανάλυσης 

διαστρωµατικών στοιχείων, είτε τη µέθοδο ανάλυσης πάνελ δεδοµένων.  

 

Συνεπώς, η διατριβή αυτή προσπαθεί να καλύψει τα θεωρητικά και µεθοδολογικά 

κενά που έχουν δηµιουργήσει προηγούµενες εµπειρικές έρευνες, ακολουθώντας µια 

διαφο-ρετική µεθοδολογική προσέγγιση, που επικεντρώνεται περισσότερο στην 

εκτίµηση ενός διαρθρωτικού συστήµατος εξισώσεων αλλά και στη λύση του 

προσοµοιωµένου συστήµατος που προκύπτει µε σκοπό τη διενέργεια ανάλυσης 

ευαισθησίας σε εφαρµογή οικονοµικών πολιτικών. 

 

5.7. Περιορισµοί της διατριβής 

 

Τα συµπεράσµατα της διατριβής αυτής υπόκεινται στους παρακάτω περιορισµούς: 

 

� ∆εν µπορούν να γενικευτούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η έρευνα 

ασχολείται µόνο µε τις οικονοµίες των 15 από τις 27 χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχουν περισσότερα διαθέσιµα στατιστικά 

δεδοµένα για τις οικονοµικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται. 

 

� Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι ετήσια, πράγµα που περιορίζει την 

εφαρµογή χρονικών υστερήσεων στις εκτιµήσεις, µε αποτέλεσµα τα 

συµπεράσµατα να απέχουν σχετικά από την πραγµατικότητα.  

� Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν στις εκτιµήσεις είναι σχετικά 

περιορισµένες, µε αποτέλεσµα να µην εκφράζεται το υπό έρευνα φαινόµενο 

σε πλήρη µορφή. 

 



5.8. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
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5.8. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 

   Η διατριβή αυτή αποτελεί εφαλτήριο για µελλοντική έρευνα για τους εξής λόγους: 

 

� Επέκταση της παρούσας έρευνας και στις 27 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε σκοπό τη συγκριτική της διερεύνηση. 

 

� Επέκταση της παρούσας έρευνας µε τη χρήση µικρότερης µονάδας 

µέτρησης από το έτος, µε σκοπό την απεικόνιση της δυναµικότητας του 

φαινοµένου. 

 

� Επέκταση της παρούσας έρευνας µε περισσότερες συγγενείς µεταβλητές, µε 

σκοπό την καλύτερη διαρθρωτική απεικόνιση του φαινοµένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕIΓΜΑΤΟΣ 
 
 

 

GDPAUSt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αυστρίας 

BCAUSt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Αυστρίας 

SMAUSt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Αυστρίας 

INDAUSt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αυστρίας 

RAUSt       =  επιτόκιο της Αυστρίας 

 

 

GDPBELt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Βελγίου 

BCBELt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ του Βελγίου 

SMBELt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου του Βελγίου 

INDBELt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής του Βελγίου 

RBELt       =  επιτόκιο του Βελγίου 

 

 

GDPDENt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ∆ανίας 

BCDENt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της ∆ανίας 

SMDENt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της ∆ανίας 

INDDENt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της ∆ανίας 

CPIDENt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της ∆ανίας 

 

 

GDPFINt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας 

BCFINt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Φινλανδίας 

SMFINt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Φινλανδίας 

INDFINt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Φινλανδίας 

CPIFINt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Φινλανδίας 

RFINt       =  επιτόκιο της Φινλανδίας 
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GDPFRAt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας 

BCFRAt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Γαλλίας 

SMFRAt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Γαλλίας 

INDFRAt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γαλλίας 

RFRAt       =  επιτόκιο της Γαλλίας 

 

 

GDPGERt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερµανίας 

BCGERt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Γερµανίας 

SMGERt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Γερµανίας 

INDGERt    =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Γερµανίας 

 

 

GDPGREt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας 

BCGREt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ελλάδας 

SMGREt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ελλάδας 

INDGREt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ελλάδας 

CPIGREt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελλάδας 

 

 

GDPHOLt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ολλανδίας 

BCHOLt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ολλανδίας 

SMHOLt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ολλανδίας 

INDHOLt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ολλανδίας 

CPIHOLt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ολλανδίας 

 

 

GDPIREt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιρλανδίας 

BCIREt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ιρλανδίας 

SMIREt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ιρλανδίας 

INDIREt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιρλανδίας 

RIREt       =  επιτόκιο της Ιρλανδίας 
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GDPITAt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιταλίας 

BCITAt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ιταλίας 

SMITAt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ιταλίας 

INDITAt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ιταλίας 

CPIITAt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ιταλίας 

RITAt       =  επιτόκιο της Ιταλίας 

 

 

GDPLUXt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Λουξεµβούργου 

BCLUXt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ του Λουξεµβούργου 

SMLUXt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου 

INDLUXt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής του Λουξεµβούργου 

CPILUXt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή του Λουξεµβούργου 

 

 

GDPPORt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας 

BCPORt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Πορτογαλίας 

SMPORt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Πορτογαλίας 

INDPORt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Πορτογαλίας 

CPIPORt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Πορτογαλίας 

 

 

GDPSPt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας 

BCSPt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Ισπανίας 

SMSPt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Ισπανίας 

INDSPt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Ισπανίας 

CPISPt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Ισπανίας 

 

 

GDPSWEt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Σουηδίας 

BCSWEt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Σουηδίας 

SMSWEt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Σουηδίας 

CPISWEt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή της Σουηδίας 

RSWEt       =  επιτόκιο της Σουηδίας 
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GDPUKt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αγγλίας 

BCUKt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ της Αγγλίας 

SMUKt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου της Αγγλίας 

INDUKt =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της Αγγλίας 

RUKt       =  επιτόκιο της Αγγλίας 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

 
 
t  =  δεδοµένη χρονική περίοδος (όταν χρησιµοποιείται ως δείκτης) 

t =  χρονική τάση (time trend) (όταν χρησιµοποιείται ως µεταβλητή) 

i  =  1,2,3………k 

t-i =  χρονική περίοδος t µε i υστερήσεις 

ut ή εt =  διαταρακτικός όρος (noise error) 

a0, b0, c0, d0 =  σταθεροί όροι µιας συνάρτησης 

ai, bi, ci, di =  παράµετροι µεταβλητών προς εκτίµηση 

D ή ∆ =  τελεστής πρώτων διαφορών µιας µεταβλητής (χρονικής σειράς)  

D
2
 ή ∆

2 
=  τελεστής δεύτερων διαφορών µιας µεταβλητής (χρονικής σειράς) 

D
d
 ή ∆

d 
=  τελεστής d διαφορών µιας µεταβλητής (χρονικής σειράς)  

∆Xt =  Xt - Xt-1 

∆
2
Xt =  ∆Xt - ∆Xt-1 

GDPt   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Gross Domestic Product) 

BCt =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ (bank credits) 

SMt =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών του χρηµατιστηρίου (stock market index)  

INDt-i =  δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής (industrial production index) (IND) µε  

    χρονική υστέρηση 

CPIt    =  δείκτης τιµών καταναλωτή (consumer price index) (εκφράζει τον πληθωρισµό) 

Rt       =  επιτόκιο (interest rate) 

GDPt-i   =  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µε χρονική υστέρηση 

BCt-i =  τραπεζικές πιστώσεις ως προς το ΑΕΠ µε χρονική υστέρηση 

SMt-i =  γενικός δείκτης τιµών µετοχών µε χρονική υστέρηση 

Rt-i       =  επιτόκιο µε χρονική υστέρηση 

CPIt-i    =  δείκτης τιµών καταναλωτή µε χρονική υστέρηση 
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MGDP =  πολλαπλασιαστής του µέσου ετήσιου ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης 

MBC =  πολλαπλασιαστής του µέσου ετήσιου δείκτη τραπεζικών πιστώσεων 

MSM =  πολλαπλασιαστής του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών µετοχών  

ΕΕ =  Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union) 

FD =  χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη (financial development) 

µ =  µέσος (mean) 

V =  διακύµανση = (variance) (= σ
2
, ισούται µε το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης) 

Cov =  συνδιακύµανση(covariance) 

AIC =  Akaike Information Criterion 

SBC =  Schwartz Bayesian Criterion 

DF =  Dickey-Fuller 

ADF =  επαυξηµένος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller)  

pp =  Phillips-Perron 

LM =  πολλαπλασιαστής του Langrange (Langrange Multiplier)  

prob =  πιθανότητα (probability)  

λ - trace =  στατιστικό κριτήριο του ίχνους 

λ - max =  στατιστικό κριτήριο της µέγιστης ιδιοτιµής  

AR(1) =  αυτοπαλίνδροµος όρος (autoregressive term) πρώτης τάξης 

VAR =  διανυσµατικό αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα (Vector Autoregressive Model) 

2SLS =  µέθοδος δυο σταδίων (two stage least squares) 

OLS =  µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (ordinary least squares) 

GMM =  γενικευµένη µέθοδος ροπών (generalised moments method) 

GLS =  γενικευµένη µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (generalised least squares method) 

_f =  προσοµοιωµένη µεταβλητή µιας χρονικής σειράς 

U =  συντελεστής ανισότητας Theil 

U
M

 =  αναλογία µεροληψίας 

U
S
 =  αναλογία διακύµανσης 

U
C
 =  αναλογία συνδιακύµανσης 
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