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Πεξίιεςε 

 

 Σν ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχπινθν θαη 

αιιεινζπλδεφκελν. Γηα ηελ ράξαμε θάζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απαηηείηαη ε 

θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Σα ρξεκαηηζηήξηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε θξάηνπο έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα παξνπζηάζνπκε ηελ ζρέζε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ. Θα απνδείμνπκε φηη καθξνρξφληα ε πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. Πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη κία ηέηνηα 

αλάιπζε απνηειεί ην κέγεζνο θαη ην βάζνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Γη’ 

απηφ θαη επηιέρζεθε ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

έπεηηα. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο μεθηλάεη κε ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Δπίζεο αλαπηχζζνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηεο 

κεηεμέιημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ παξνπζίαζε αθνξά ηφζν γεγνλφηα 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο φζν θαη γεληθφηεξεο πνιηηηθήο θχζεσο. Έπεηηα γίλεηαη 

κία ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θχθισλ, ησλ ζεζκηθψλ 

αιιαγψλ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπ πνξείαο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

βαζηθνχο ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο κε ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ζα εθηηκήζνπκε ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηνλ Γεληθφ Υξεκαηηζηεξηαθφ Γείθηε (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) θαη ησλ βαζηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο). Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα: 

Γηαρξνληθά, ε εμέιημε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη αλνδηθή, φπσο αλνδηθή είλαη 

θαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.     

 

   



 6 

Abstract. 
 
 Modern financial system is complicated and totally connected. The 

relation between macroeconomic variables is main factor to make financial 

decisions. Stock markets are part of modern financial system. Their 

importance in development made many researchers to investigate this 

relationship.  

 Present study shows the relationship between Greek economy and 

Athens Stock Exchange. We are going to prove that long run stock market 

mirrors economy development. The assumption to make such an analysis is 

the size of stock market. For this reason we use the period from 1980 and 

further. 

The first part of this study starts with bibliography review. Also is 

represented the periods of Greek economy, concluded political and financial 

facts. Furthermore is made an introduction in modern history of Greek stock 

market, in financial cycles, institutional changes and in its growth path. Also, is 

represented the stock indexes and the factors that make them fluctuate.  

In the second part we use the multiple linear regression to prove the 

relation between Athens stock Exchange (depended value) and main 

macroecomic variables (independed values). At the end we will come up to a 

conclusion: Long run stock market path is upward, as the development of 

Greek economy.      
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1. Δηζαγσγή 

 

1.1 Αηηηνιόγεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο. 

 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ θαη απφ ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζή ηνπο. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ν ξφινο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, δειαδή λα θέξλεη ζε 

επαθή δηαζέζηκα θεθάιαηα θαη επελδπηηθέο επηινγέο. Οη εηζεγεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο κε ηα θεθάιαηα πνπ αληινχλ απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην απμάλνληαο έηζη ηελ απαζρφιεζε, εληζρχνληαο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

  Ζ δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

κεγεζψλ θαη ησλ κεγεζψλ πνπ κεηξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο 

θαη πνηνη παξάγνληεο ή ζπλζήθεο ηελ επεξεάδνπλ κέζα ζην ρξφλν είλαη έλα 

ζεκαληηθφ αιιά αλαπάληεην εξψηεκα ην νπνίν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ. ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο 

πνπ πηζηνπνηνχλ ην γεγνλφο φηη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο κεηαβνιέο ζρεηίδνληαη κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα νη κειέηεο ησλ 

Fama (1981, 1990), Schwert (1990), Barro (1990), Choi et al (1999) έδεημαλ 

φηη νη πξαγκαηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο είλαη πςειά ζπζρεηηζκέλεο κε 

ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο ΖΠΑ.  

 Σα ρξεκαηηζηήξηα καθξνπξφζεζκα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνεμνθινχλ νηθνλνκηθά γεγνλφηα. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

κεηαβνιέο θαη ζηηο κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη ην βάζνο ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. πγθεθξηκέλα φζν ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν είλαη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο, ηφζν κηθξφηεξε ζα αλακέλεηαη λα 

είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 ηελ ρψξα καο ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη 

γλσξίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε. Οη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ  

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ε άζθεζε θηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ νδήγεζαλ 

ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ ζηηο 

ψξηκεο αγνξέο. 
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1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο. 

  

 Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηεο ειιεληθήο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

ηεο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηνλ Γεληθφ Υξεκαηηζηεξηαθφ Γείθηε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ θαη 

ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο (ΑΔΠ), ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηα 

βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαηαζέζεσλ.  

 Σν ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην θαηαηάζζεηαη ζηηο ψξηκεο αγνξέο θαη 

πιήζνο επηρεηξήζεσλ αληινχλ θεθάιαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ. Δπίζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά πνιινί ηδηψηεο θαη 

ζεζκηθνί επελδπηέο. Ζ αλάπηπμε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία απνηέιεζε ην 

έλαπζκα γηα ηελ εμεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ δηακφξθσζαλ. 

 ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη αξρηθά ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ησλ αξρψλ θαη ησλ ζεσξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθνινπζεί ε αλαζθφπεζε ηεο 

πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο γηα ηα 

ηειεπηαία 25 – 30 ρξφληα. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ησλ κεηαβιεηψλ 

απηήο ηεο ζρέζεο θαη νη κέζνδνη εθηίκεζεο ηνπο. Ζ εξγαζία θιείλεη κε κία 

ζπδήηεζε πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο.          

   

1.2 Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην είλαη ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

δεχηεξν είλαη ην ζηαηηζηηθφ. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζην ζέκα 

ηεο εξγαζίαο θαη αηηηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο. ην δεχηεξν 

παξνπζηάδνληαη πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ ζρέζε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην 

ηξίην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ηα ηειεπηαία 25 κε 30 ρξφληα. ην ηέηαξην 

παξνπζηάδνληαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο ηεο ειιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο 
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αγνξάο θαη αλαιχεηαη ε ζχλζεζεο ηνπο. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα εθηηκεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο 

ησλ κεηνρψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηνπο 

ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. ην έθην θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

γίλεηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. ην έβδνκν θεθάιαην  γίλνληαη νη 

βαζηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, ν έιεγρνο ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ν 

έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ. ην φγδνν θεθάιαην γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο 

παιηλδξφκεζεο κε ηνλ ζπληειεζηή R2 θαη ηνλ δηνξζσκέλν ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ R2. Δπίζεο γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηνλ πίλαθα Anova 

θαη νη έιεγρνη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ κνληέινπ. ην έλαην θεθάιαην γίλνληαη νη 

δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ησλ Durbin – Watson, ν έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ηνπ Υ2, ν 

έιεγρνο εμεηδίθεπζεο κε ηελ Υ2 θαηαλνκή, ν έιεγρνο εμεηδίθεπζεο κε ηελ F 

θαηαλνκή, ν έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο θαη ν έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο. 

Σέινο ζην δέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ηεζη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο θαη ην ηεζη ηεο πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα Cosum θαη Cosum2.   

 

Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηα απ’ φια ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ. Νηθφιαν Γξηηζάθε θαζψο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ αθνζίσζε πνπ δείρλνπλ ζην 

δχζθνιν απηφ έξγν λα καο κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 
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2. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

 Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά κίαο ρψξαο απνηειεί ηελ κηθξνγξαθία ηεο 

νηθνλνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ είλαη ε ηάζε λα 

πξνεμνθινχλ εηδήζεηο θαη γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε ζρέζε κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη 

ρξεκαηηθήο νηθνλνκίαο έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο πνιινχο εξεπλεηέο. 

Ηδηαίηεξα γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ απνδφζεσλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο φπσο ΑΔΠ, πιεζσξηζκφο, επηηφθηα, 

πνζφηεηα ρξήκαηνο θιπ. είλαη πνιχ κεγάινο. Ζ δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζρέζεο 

απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ κε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα, ην 

νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ.  

 Δάλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληαλαθινχλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ κειινληηθή 

πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ε ηηκή ηεο κεηνρήο κίαο εηαηξείαο ζα 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα ηελ αμία ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε. Σέινο ηα κειινληηθά κεξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 

αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο απηή κεηξηέηαη 

απφ ηνπο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ή ην ΑΔΠ (Shapiro 1988). 

Δπνκέλσο νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πξνεγνχληαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.           

 Πνιιέο κειέηεο (Barro, 1990; Chen, 1991; Fama 1990; Schwert, 1990; 

Lee, 1992) επηβεβαίσζαλ φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ηξηκεληαίσλ θαη 

εηήζησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηαθπκάλζεσλ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ 

κειινληηθή πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ο 

Peiro (1996) επηβεβαίσζε απηά ηα απνηειέζκαηα γηα πνιιέο βηνκεραληθέο 

ρψξεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληί ησλ 

κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ απηψλ. Δπηπιένλ νη Domian θαη Loutan (1997) 

βξήθαλ ηα αίηηα γηα ηελ αζπκκεηξία ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ξπζκψλ 

αχμεζεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο βαζηδφκελνη ζηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο, αξλεηηθέο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο αθνινπζνχληαη απφ έληνλα αξλεηηθνχο ξπζκνχο 
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κεηαβνιήο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ελψ κφλν κηθξέο απμήζεηο ζηνπο 

ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο αθνινπζνχληαη απφ ζεηηθέο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ππνζηεξίρζεθε επίζεο 

απφ ηνπο Estrella θαη Mishkin (1996), νη νπνίνη βξήθαλ φηη νη ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ είλαη αξθεηά αμηφπηζηεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο χθεζεο θπξίσο ζην 

δηάζηεκα ηνπ επφκελνπ πξψηνπ έσο ηξίηνπ ηξηκήλνπ.  

Όκσο νη πξνζδνθψκελεο κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο κεξηζκαηηθέο 

απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα κνληέια απνηίκεζεο. 

Όπσο ζπκπέξαλε ν Fama (1990), ππάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο αηηίεο: α) νη 

κεηαβνιέο ζηηο πξνζδνθψκελεο ξνέο ρξήκαηνο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη 

κειινληηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ή ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, β) νη  

κεηαβνιέο ζηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα θαη γ) νη πξνζδνθψκελεο 

δηαθπκάλζεηο ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ησλ πξνζδνθψκελσλ 

κειινληηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο κειινληηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο. Απηή ε ζέζε κπνξεί λα 

απεηθνληζηεί αλαιχνληαο ηηο πξαγκαηηθέο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ Rt ζηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

Rt = rf + rp + bp + et (1) 

 

φπνπ rf, είλαη ην άλεπ ξίζθνπ επηηφθην, rp είλαη ην πςεινχ ξίζθνπ επηηφθην θαη 

ην et απεηθνλίδεη ηηο απξφζκελεο κεηαβνιέο ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ.  

Δπηπξφζζεηα ην bp είλαη ε πνιχ πςειή δηαθνξά, φηαλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

απνθιίλεη απφ ηελ πξαγκαηηθή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Fama είλαη κεδέλ. Οη 

πεγέο δηαθπκάλζεσλ α) θαη β) απνδίδνληαη ζην et, ελψ ην γ) απνδίδεηαη ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ rf ή rp, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο 

επηρεηξήζεο. 

 Ζ πξφβιεςε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ κπνξεί 

λα γίλεη επίζεο κε βάζε κεηαβιεηέο φπσο ε κεξηζκαηηθή απφδνζε θαη ε 

δηαθνξά ζηα spread1 ησλ επηηνθίσλ (Chen, 1991; Fama, 1990). Ζ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζρέζε 

πνπ έρεη παξαηεξεζεί λα έρνπλ κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (ξπζκνί 

                                                 
1
  Ιnterest spread αλαθέρεηαη ζηελ δηαθορά αλάκεζα ζηα επηηόθηα ποσ δαλείδοληαη θαη τορεγούλ 

δάλεηα οη οηθολοκηθοί οργαληζκοί (όπφς ηράπεδες) ζε δηάθορες τροληθές περηόδοσς.   
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αχμεζεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ΑΔΠ) ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, ζηηο 

νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα πξνζδνθψκελα επηρεηξεκαηηθά 

θέξδε. Δπηπξφζζεηα κεηαβνιέο ζηηο ρξεκαηηθέο ξνέο, φπσο θαη 

πξνβιεπφκελεο δηαθπκάλζεηο ζηα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα ζα πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε δηαθπκάλζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ αληαλαθινχλ ηα καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε. Δπνκέλσο κειινληηθνί απμεηηθνί ξπζκνί ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ή ηνπ ΑΔΠ ζα πξέπεη λα απνηππσζνχλ ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαζψο 

νη ρξεκαηηθέο ξνέο εμαξηψληαη απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σέινο νη 

κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ή νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ πξέπεη λα 

εμεγνχλ ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο δείθηεο ηεο 

παξνχζαο ή κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.     

Οη Apergis θαη Eleftheriou (2002) εξεχλεζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ηνπ επηηνθίνπ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

πεξίνδν 1988-1999. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ ν 

εληνπηζκφο ηνπ παξάγνληα εθείλνπ, δειαδή ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ησλ 

επηηνθίσλ, πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ζε κία νηθνλνκία κε έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, φπσο είλαη ε 

ειιεληθή. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεληαία δεδνκέλα 

γηα ηηο εμήο 4 κεηαβιεηέο: ηηκέο κεηνρψλ, βαζηδφκελεο ζηνλ Γεληθφ Γείθηε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ), ηηκέο, νξηδφκελεο απφ ηνλ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή, εηζφδεκα κεηξνχκελν απφ ηνλ δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

θαη ην ηξηκεληαίν επηηφθην. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ) αθνινπζνχλ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη φρη 

ηηο κεηαβνιέο ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε κείσζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαλεξψλεη φηη ηα risk premiums κεηψζεθαλ κε ηνλ πιεζσξηζκφ, 

κε απνηέιεζκα νη κεηνρέο λα απνηειέζνπλ ιηγφηεξν επηθίλδπλα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα νη επελδπηέο λα αληαπνθξηζνχλ κε αχμεζε 

ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Σέινο, ε αχμεζε απηή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

ζπληέιεζε ζηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζψο ν ρακειφηεξνο 

πιεζσξηζκφο νδήγεζε ζε ρακειφηεξε πιεζσξηζηηθή αβεβαηφηεηα θαη, 

επνκέλσο, ζε ρακειφηεξν θίλδπλν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
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Οη Dritsakis θαη Adamopoulos (2004) κειέηεζαλ ηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πνιπκεηαβιεηφ απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα VAR γηα ηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 

1960 – 2000. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπλνινθιήξσζεο έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζην ΑΔΠ, ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

βαζκφ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο νη έιεγρνη αηηηφηεηαο θαηά Granger 

πνπ είλαη βαζηζκέλνη ζηα ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ζθάικαηνο (ECM2) έδεημαλ 

φηη ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, φπσο επίζεο θαη ζηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο      

Οη Hondroyiannis, Lolos θαη Papapetrou (2005) εμέηαζαλ ηελ ζρέζε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα γηα ην 

δηάζηεκα 1986 – 1999. Με ηελ ρξήζε ηνπ πνιπκεηαβιεηνχ (VAR) κνληέινπ 

απέδεημαλ φηη ππάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηελ καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σα 

επξήκαηα κε ηελ ρξήζε ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ζθάικαηνο έδεημαλ φηη θαη 

ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά καθξνρξφληα ζπκβάιινπλ 

ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε παξφιν πνπ ε επίδξαζε ηνπο είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. Δπηπιένλ ε ζπλεηζθνξά ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Σο error-correction model (ECM) είναι ένα δσναμικό μονηέλο ζύμθωνα με ηο 

οποίο οι μεηαβολές ηων μεηαβλεηών ζε οποιαδήποηε περίοδο ζτεηίδονηαι με ασηές 

ηες προεγούμενες περιόδοσ λόγω ηες μακροτρόνιας ιζορροπίας. 
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3. ύγρξνλε Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά 

 

3.1 Η πνξεία ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 25-30 ρξφλσλ ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

Διιάδα ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πεδίν. εκαία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηάζεθαλ ν 

επξσπατζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ρψξαο. Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ζνζηαιηζηηθή αιιαγή ζην πνιηηηθφ επίπεδν θαη 

απφ ηνλ ζηαζηκνπιεζσξηζκφ ζην νηθνλνκηθφ, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

ππέξκεηξεο δηεχξπλζεο ηνπ δεκνζίνπ ζε βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε 

πξφζρεκα ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθνχ θξάηνπο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 γίλεηαη 

κία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηνπο 

φξνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992. Σν 1996 κηα ζεηξά 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζα αξρίζνπλ λα παξνπζηάδνπλ αιιαγέο ζηελ 

καθξνρξφληα ηάζε εμέιημεο ηνπο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία κεηά απφ κία καθξά 

πεξίνδν δηαξζξσηηθήο θξίζεο εηζέξρεηαη ζε κία λέα πεξίνδν καθξνρξφληαο 

αλάπηπμεο. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζην δηάζηεκα απηφ πέξαζε απφ ην ζηάδην 

ηνπ ήπηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ην 1986, ζην ζηάδην ηνπ αθξαηθλή 

λενθηιειεπζεξηζκνχ ην 1990, γηα λα κεηαηξαπεί ζε έλα κείγκα λέν-

θευλζηαληζκνχ ην 1996 (Αγαπεηφο Γ. 2001). 

Ζ άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο 

θαη ηηο επελδχζεηο ζε δεκφζηα έξγα πξνθάιεζαλ αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ θαη επηηάρπλζε ηεο δήηεζεο. Ζ πςειή επελδπηηθή δαπάλε νδήγεζε ζε 

κεγέζπλζε ηνπ πξντφληνο δηακέζνπ ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ ηεο 

απνηειεζκάησλ. Ζ αχμεζε ηνπ πξντφληνο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ απηή 

πξνθάιεζε νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Δπνκέλσο, 

ην πξντφλ θαη νη επελδχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ζρέζε ακνηβαίαο 

αιιειεμάξηεζεο νδήγεζαλ ζε ζπλερή άλνδν ηεο νηθνλνκίαο. Σν 2000 ε 

Διιάδα ζα γίλεη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή αζθείηαη πιένλ ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ζχκθσλνπ 

ζηαζεξφηεηαο. Βέβαηα ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ρψξα καο (δεκφζην ρξένο, αληαγσληζηηθφηεηα, ηζνδχγην 
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ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θιπ) 

ζηελ επίιπζε ησλ νπνίσλ ζα επηθεληξσζνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηα επφκελα ρξφληα.                  

ηελ ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ παξνπζίαζε ζα μεθηλήζεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζα έρεη 

σο άμνλα ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

 

● Γεθαεηία 1980 

  ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθάληδε ζηαζηκφηεηα. Ζ 

θπβέξλεζε πνπ εμειέγε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1981 εθάξκνζε ραιαξή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο ρψξεο. 

Αχμεζε ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο γηα ζπληάμεηο θαη πξνζάξκνζε ηελ 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ζηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ, δηνγθψλνληαο έηζη ηα 

ειιείκκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, κε 

απνηέιεζκα ε θεληξηθή ηξάπεδα λα αζθεί ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Σα λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κεγέζε 

απμάλνληαλ κε ξπζκνχο άλσ ηνπ 20% θαη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα βξίζθνληαλ 

ζε αξλεηηθά επίπεδα3. Ο πιεζσξηζκφο επηηαρπλφηαλ κε ξπζκνχο ηεο ηάμεο 

ηνπ 25% θαη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε ην δηάζηεκα 1981-1984. Δπηπιένλ 

ην πνιχπινθν ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ πεξηφξηδε ηελ πηζησηηθή 

επέθηαζε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα εθηνπίδεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οη ρξφληεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο 

ππνλφκεπαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ήηαλ αξλεηηθή. Ζ 

αβεβαηφηεηα ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ¨ε αδηαθάλεηα ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο¨ είραλ σο απνηέιεζκα νη μέλεο επελδχζεηο λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Δλψ ζε άιιεο ρψξεο νη μέλεο επελδχζεηο απνηέιεζαλ 

θαηαιχηε γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ δηάδνζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζηελ ρψξα καο πεξηνξηδφηαλ ζε ρακειά επίπεδα. Δπίζεο νη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ιάκβαλαλ πςειέο επηδνηήζεηο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνθαινχληαλ ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ. 

                                                 
3
 Σελ δεθαεηία ην 1980 ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ θπκαίλνληαλ ζηα 

επίπεδα 13,5% κε 15%, ελψ ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 
ζηα επίπεδα 21,5% κε 25,40%. Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.   
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 Ζ πξνζρψξεζε ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο (ΔΚ) ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

1981 ζήκαηλε φηη ε Διιάδα ζα αληαγσλίδνληαλ ζε πεξηζζφηεξν 

απειεπζεξσκέλεο ζπλζήθεο κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο ήηαλ πην 

αλεπηπγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ αλέηνηκεο 

θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ αχμεζε ηηο εηζαγσγέο μέλσλ 

πξντφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη εηζαγσγέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

απμήζεθαλ θαηά 238%, ελψ νη εμαγσγέο κφλν θαηά 27%. Ο δείθηεο ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο κεηά ηνλ πξψην ρξφλν έληαμεο ζηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο ζεκείσζε κείσζε, ε αλεξγία απμήζεθε απφ 2,3% ζε 4,4% θαη ην 

έιιεηκκα έθηαζε ζην 8,5% ηνπ ΑΔΠ4.  

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1983 έγηλε ε πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαη ηελ ήπηα ζπζηνιή ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο. Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 1985 ε πξνζπάζεηα απηή 

αλαθφπεθε ιφγσ ησλ εζληθψλ εθινγψλ θαη νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

ρεηξνηέξεπζαλ πεξεηαίξσ.  

 ηελ Έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 1985 είρε 

θαηαζηεί πιένλ αλαγθαία ε ξηδηθή αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα απέβιεπε ζηελ ηαρεία άκβιπλζε ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο 

ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπληνληζκέλε ρξεζηκνπνίεζε κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο, 

λνκηζκαηηθήο θαη εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ έθζεζε 

επηζεκαίλνληαλ φηη ¨έξγν ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα πεξηνξίζεη θαηά ην δπλαηφλ 

ην θνηλσληθφ θφζηνο θαη λα ην θαηαλείκεη δίθαηα, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηελ 

αλάγθε λα εμαζθαιηζηνχλ πξφζθνξεο ζπλζήθεο πνπ ζα εληζρχνπλ ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απνηακίεπζε θαη ηηο 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο¨. ην ηέινο ηνπ 1985 αλαθνηλψζεθε ην λέν 

ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο θαη απηή ηελ θνξά πεξηείρε 

απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο δαπαλψλ θαη πηζηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

κεγαιχηεξε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη άθακπηε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Ζ 

πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επί δχν έηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην επλντθφ 

δηεζλέο θιίκα θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαηφξζσζε 

                                                 
4
 Πεγή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 



 17 

λα αληηζηξέςεη ηελ ξαγδαία επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ο 

ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ5 απφ ην 20% πνπ ήηαλ ην 1985 κεηψζεθε ζην 16% 

ην 1987, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ απφ 8% ηνπ ΑΔΠ κεηψζεθε 

ζην 2% θαη νη δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο κεηψζεθαλ θαηά 5%. Σν 

πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμήζεθε κφλν θαηά 0,5% ην 1986 θαη κεηψζεθε θαηά 2,3% 

ην 1987. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηεηνχο ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ε 

καθξννηθνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έγηλε πην ραιαξή ην 1988 κε 

απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο λα επηδεηλσζεί εθ λένπ. Ο λένο 

πξνζαλαηνιηζκφο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ¨πξνζαξκνγή¨ θαη ηελ ¨αλάπηπμε¨ 

νδήγεζε ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ηεο ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ θαηά 5%. Ωζηφζν ην δηεζλέο πεξηβάιινλ ήηαλ 

επλντθφ θαη πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επελδχζεσλ 

θαζψο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 8,5%. Σν ΑΔΠ ην έηνο απηφ απμήζεθε θαηά 

3,8% θαη ήηαλ ςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 Ζ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ δελ κπφξεζε λα ζπλερηζηεί ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ αζηαζψλ θπβεξλήζεσλ ζην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή είρε γίλεη πην ραιαξή θαη ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε παξνπζίαδαλ αληζνξξνπίεο. Ο θξαηηθφο δαλεηζκφο 

είρε απμεζεί ην 1989 ζην 18% ηνπ ΑΔΠ. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

είρε αλέιζεη ζην 15% θαη ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε ζην 70% 

ηνπ ΑΔΠ, ελψ ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ δαλείσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θπκαίλνληαλ ζηα επίπεδα ηνπ 24% θαζηζηψληαο αζχκθνξα 

πνιιά επελδπηηθά ζρέδηα. 

 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ δεθαεηία απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο πνπ πξνθάιεζαλ αζηάζεηα θαη καθξννηθνλνκηθή 

αληζνξξνπία. Ζ ρψξα είρε πιένλ λα αληηκεησπίζεη ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ, ην 

απμαλφκελν δεκφζην ρξένο, ην πςειφ έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνπο ρακεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Σν πνιηηηθφ θιίκα δελ επλφεζε ηελ εθαξκνγή 

                                                 
5
 Πεξίπνπ 4% ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 1987 νθείινληαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ). 
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ζηαζεξψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κε εμαίξεζε κφλν ηα έηε 1983 θαη 1986-

1987. Ζ πξφθιεζε ηεο εηζφδνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε θάληαδε φλεηξν 

ζεξηλήο λπθηφο θαη δελ ππήξραλ ζεκάδηα εμφδνπ απφ ηνλ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκφ πνπ ηαιάληδε γηα πνιιά ρξφληα ηελ ρψξα.   

 

● Γεθαεηία 1990 

 Οη πξνζπάζεηεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο 

ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1990 έπξεπε λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλφξζσζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο εμαηηίαο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία. Ζ λέα θπβέξλεζε εθαξκφδνληαο ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ ηεο 

πξφγξακκα, έπξεπε λα μεπεξάζεη ηηο αξλεηηθέο δηεζλείο ζπγθπξίεο (Πεξζηθφο 

πφιεκνο, Βαιθάληα) θαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ ρψξα γηα ηελ είζνδν ζηελ εληαία 

νηθνλνκηθή αγνξά.            

 ην ηέινο ηνπ 1990 εμαγγέιζεθε ην λέν πξφγξακκα γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 1991-1993. Σν πξφγξακκα έζεηε σο 

ζηφρνπο α) ηελ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην επίπεδν ηνπ 8% θαη β) ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο 

ζα ιακβάλνληαλ δηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο. Σν 1991 

ήηαλ ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαζψο ν πιεζσξηζκφο κεηψζεθε απφ 

ην 22,9% ην 1990 ζην 18%, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 4,5%, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο δηακνξθψζεθε ζην 1,2% θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

δηακνξθψζεθε ζην 3,6%. Ωζηφζν ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ δαλείσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θπκαίλνληαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 29%. Οη 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο παξά ην πνιηηηθφ θφζηνο πξνρψξεζαλ ηθαλνπνηεηηθά. 

Έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα απειεπζέξσζεο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ θαζψο θαη ζηελ αγνξά ησλ θαπζίκσλ. Δπίζεο πξνσζήζεθαλ λφκνη 

γηα ην ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ θεθαιαηαγνξά θαη έγηλε αλακφξθσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Σν 1992 ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δθαξκφζηεθε απζηεξή εηζνδεκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή, ελψ παξάιιεια ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ζπλέρηδε ηνλ 

αληηπιεζσξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο.  
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Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη. H πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή 

θαζίδξπζε κηαο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο βαζηδφκελεο ζε έλα εληαίν 

λφκηζκα ην νπνίν ζα δηαρεηξίδεηαη κηα εληαία θαη αλεμάξηεηε θεληξηθή ηξάπεδα. 

χκθσλα κε ηε πλζήθε, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ 

θαη, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε ππνζηήξημε ησλ γεληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο αλνηθηήο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ. Οη δξάζεηο απηέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο ζπλεπάγνληαλ ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ 

θαηεπζπληήξησλ αξρψλ: ζηαζεξέο ηηκέο, πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά, πγηείο 

λνκηζκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηαζεξφ ηζνδχγην πιεξσκψλ. Ζ πλζήθε 

απαηηνχζε ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ ζηαζεξήο ζχγθιηζεο βάζεη ηεζζάξσλ 

θξηηεξίσλ: α) πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ πνπ πξνζεγγίδεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ ηξηψλ θξαηψλ κειψλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ άπνςε 

ζηαζεξφηεηαο ηηκψλ, β) επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ρσξίο 

ππεξβνιηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην δεκφζην 

έιιεηκκα δελ μεπεξλάεη ην 3% ηνπ AEΠ θαη φηη ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο δελ 

μεπεξλάεη ην 60% ηνπ AEΠ, γ) ζηαζεξή ζχγθιηζε αληαλαθιψκελε ζηα 

επίπεδα ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηηνθίσλ θαη δ) ηήξεζε ησλ θαλνληθψλ 

πεξηζσξίσλ δηαθχκαλζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο επί δχν 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.  

Σν 1993 ν πνιηηηθφο θχθινο νδήγεζε εθ λένπ ζε ραιάξσζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ εμήγγεηιε φηη ζα αθνινπζνχζε ζπγθξαηεκέλε δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. ε γεληθέο γξακκέο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ πεξίνδν 1990-

1993 απμήζεθε κε ρακεινχο ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% εηεζίσο. Σν 

δεκφζην ρξένο απφ ην 80% ηνπ ΑΔΠ εθηνμεχηεθε ζην 110% θαη ηα επηηφθηα 

δηακνξθψζεθαλ θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 28%. Αμηφινγε εμέιημε ππήξμε ζην 

κέησπν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ νπνίνπ απφ ην 20% πνπ 

ήηαλ ην 1990 κεηψζεθε ζην 12% ην 1993. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Διιάδα 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρεη πιήξσο ζηελ επφκελε θάζε ηεο ΟΝΔ αλ 

δελ επηηχγραλε πςειφ ξπζκφ δηαηήξεζεο ηεο ζχγθιηζεο ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. 

http://europa.eu/eur-lex/el/treaties/dat/EC_consol.html
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2000el.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2000el.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2000el.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l25014.htm
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Σνλ Ηνχλην ηνπ 1994 αλαθνηλψζεθε ην λέν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ 

ζα θάιππηε ηελ πεξίνδν 1994-1999. Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ζχγθιηζε ήηαλ ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζην 1% κέρξη ην 1999, ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ζην 3,0%, ε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο.  Ζ λέα θπβέξλεζε θηλήζεθε ππνρξεσηηθά ζηνπο άμνλεο πνπ 

είρε ραξάμεη ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε 

θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. Σα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηα επφκελα ρξφληα 

ζα βειηησζνχλ ζεκαληηθά. Σν 1996 ζα απνηειέζεη ζεκείν ηνκήο ζηελ πνξεία 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν δηαξζξσηηθήο θξίζεο 

ε νηθνλνκία ζα πεξάζεη ζε κία λέα καθξνρξφληα πεξίνδν αλάπηπμεο. Ζ 

απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ πιαηζίσλ ζηήξημεο θαη νη επελδχζεηο ηνπ 

θξάηνπο ζε δεκφζηα έξγα ζα επηηαρχλνπλ ηελ δήηεζε, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Σν Μάξηην ηνπ 1998 ε δξαρκή εληάρζεθε ζην Μεραληζκφ 

πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο, έηζη 

ψζηε λα εθπιεξψζεη ην ζρεηηθφ θξηηήξην ηνπ Μάαζηξηρη. Ζ έληαμε 

ζπλνδεχζεθε απφ ηαπηφρξνλε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Αληίζεηα κε ηηο 

ππνηηκήζεηο πνπ έγηλαλ ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή, ε 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο δελ ππξνδφηεζε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε. Σα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ έληαμε ηεο δξαρκήο ζην 

Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλέρηζε λα 

αζθεί πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, έηζη ψζηε ν πιεζσξηζκφο λα 

αληαπνθξηζεί ζην ζρεηηθφ θξηηήξην ηνπ Μάαζηξηρη. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

παξέκεηλε πεξηνξηζηηθή θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ 

ζπλερίζηεθε. Με έλα αθφκε πην ηζνξξνπεκέλν κείγκα πνιηηηθήο, ν ξπζκφο 

αλφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ επηηαρπλφηαλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο ήηαλ πιένλ νξαηά. 

πγθεθξηκέλα ηελ εμαεηία εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο χγθιηζεο 1994 -

1999 ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αθνινχζεζε ζπλερή αλνδηθή πνξεία θαη ν 

κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ήηαλ 2,8%. Δπίζεο ε εηζξνή πφξσλ 

απφ ηα Γηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο ΔΔ ζπλέβαιε ζηελ 



 21 

αχμεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη αληηζηνηρνχζε θαηά κέζν 

φξν ζην 2,8% ηνπ ΑΔΠ. Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

απμήζεθαλ απφ 18,6% ην 1994 ζε 23,5% ην 1999. Ο πιεζσξηζκφο 

πεξηνξίζηεθε ζην 2,6% ην 1999 απφ 10,6% ην 1994, ην έιιεηκκα ηνπ 

δεκνζίνπ επίζεο κεηψζεθε θαηά 8,3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο σο πξνο ην ΑΔΠ, 

ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κεηψζεθαλ ζην 14% θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ απμήζεθε 1,8% εηεζίσο. Δπίζεο ν κέζνο 

πξαγκαηηθφο κηζζφο απμήζεθε 2,8% εηεζίσο φζν θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ ζεκείσζε κία απφ ηηο πςειφηεξεο εηήζηεο απμήζεηο κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ (2,8% έλαληη 1,2% ηεο επξσδψλεο). Σέινο ε ζπλνιηθή 

απαζρφιεζε απμήζεθε 0,6%, πνζνζηφ φκσο πνπ δελ θάιπςε ηελ ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 1,1%, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηεο 

αλεξγίαο λα δηεπξπλζεί  απφ 9,6% ην 1994 ζην 11,9% ην 1999. 

 Ζ αληηπιεζσξηζηηθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε θαη 

ε πξφνδνο πξνο ηελ νλνκαζηηθή ζχγθιηζε ελίζρπζαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ιήςε κέηξσλ 

δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

είρε πνηνηηθή επίδξαζε ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνθάιεζε ηελ 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Αλαδείρηεθαλ λένη δπλακηθνί θιάδνη, φπσο απηνί 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπγρσλεχζεηο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ή ζπλεξγαζίεο ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε μέλεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάια έξγα ππνδνκψλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ελέξγεηαο, 

δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο παξνρήο θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

● Γεθαεηία 2000 

 Σν έηνο 2000  ήηαλ ζηαζκφο ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

ηελ χλνδν θνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 

επηβεβαηψζεθε φηη ε Διιάδα ηθαλνπνηνχζε ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα γηα ηελ 

έληαμε ηεο ζηελ δψλε ηνπ Δπξψ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001. Ζ 

καθξφρξνλε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο είρε σο 

επηζηέγαζκα ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο. Ζ καθξννηθνλνκηθή 
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ζηαζεξφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπλέβαιε ζηελ επηηάρπλζε ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο.  

 Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηφζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φζν θαη 

ηεο επξσπατθήο έλσζεο επεξέαζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο νπνίαο ππεξέβεη ην 2000 γηα πέκπην ζπλερφκελν έηνο ηνλ 

κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο θαη έθηαζε ζην 4,3% έλαληη 3,4% ην 1999. 

Ο πιεζσξηζκφο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο ηζνηηκίαο 

ηνπ δνιαξίνπ, επηηαρχλζεθε ην 2000 κε ξπζκφ 2,9% απφ 2,1% ην 1999. Σν 

έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, πεξηνξίζζεθε ζην 

1,1% ηνπ ΑΔΠ θαη ην ρξένο θαηά 1,2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην 102,7% απφ 

103,9 ην 1999. Σέινο, ην ζπλνιηθφ εκπνξηθφ έιιεηκκα, ζε εζληθνινγηζηηθή 

βάζε, δηεπξχλζεθε, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ζην 

16,2% ηνπ ΑΔΠ. ε γεληθέο γξακκέο ε ειιεληθή νηθνλνκία ιεηηνπξγνχζε ζε 

έλα λέν πεξηβάιινλ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν ρακειφο 

πιεζσξηζκφο, ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ε πησηηθή πνξεία ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο, ην νπνίν φκσο ζπλέρηδε λα βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδά.    

 To 2001 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλέρηζε λα 

είλαη πςειφο θαη δηακνξθψζεθε ζην 4,5%. Παξά ηελ δηεζλή χθεζε, πνπ 

εληάζεθε έπεηηα απφ ην ηξνκνθξαηηθφ θηχπεκα ηεο 11εο επηεκβξίνπ ηνπ 

2001,  ην ΑΔΠ ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία. Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο νθείισληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πηψζε ησλ 

επηηνθίσλ6 µε ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 20% - 

25%). Δπηπιένλ νη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεγάιε αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, εμαθνινχζεζαλ λα έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε θαη κεζνπξφζεζκα. Απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ θπξίσο ηα 

κεγάια έξγα ππνδνκήο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 

2004 θαη νη θνηλνηηθνί πφξνη απφ ην Γ΄ ΚΠ. Ο πιεζσξηζκφο ην 2001 

απμήζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζην 3,4% γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε µε ηελ 

                                                 
6
 To 2001 ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ θπκαίλνληαλ ζηα επίπεδα 2,5%, ελψ 

ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζηα επίπεδα 8% κε 9%. Πεγή 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.   
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ππφινηπε ΔΔ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε δήηεζε θαη δεκηνπξγία 

κεγαιχηεξσλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ.  

 Σν 2002 ε Διιάδα ζα εληαρζεί θαη ηππηθά ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο θαη ε νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο εληφο ηεο Δπξσδψλεο ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο επνρήο 

κηαο κηθξήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. ηελ λέα πεξίνδν, ε ειιεληθή 

νηθνλνκία είρε πεηχρεη ηελ νλνκαζηηθή νηθνλνκηθή ζχγθιηζε θαη ήηαλ θάησ 

απφ ην πέπιν ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο απέλαληη ζηηο δηεζλείο 

δηαηαξαρέο. Σν έηνο απηφ ην ΑΔΠ απμήζεθε κε ξπζκφ 3,9% θαη ζε ζχγθξηζε 

κε ην αξλεηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε. Ζ αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ θαηά 15,8% είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ. Ο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 3,6%, ελψ ην δεκφζην 

ρξένο ζπλέρηζε λα βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα ζην 100,8% ηνπ ΑΔΠ. 

 Σν 2003 θαη 2004 ήηαλ ηα έηε πνπ ε ρψξα πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο. Ο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2003 ήηαλ 5,0% 

θαη 4,6% γηα ην 2004. Καηά ην 2003 θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ απνηέιεζε ε εγρψξηα δήηεζε, ε νπνία απμήζεθε θαηά 6,9%. Οη 

επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηνπ Οιπκπηαθνχο αγψλεο δηαηήξεζαλ ηελ 

απμεκέλε δήηεζε κέρξη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2004. Ο πιεζσξηζκφο 

θπκάλζεθε ηα δχν απηά έηε αλάκεζα ζην 3,5% ην 2003 κε 2,9% ην 2004. 

Σέινο ην δεκφζην ρξένο δηακνξθψζεθε ζην 97,9% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 

2003 θαη ζην 98,6% ην 2004.   

 Ζ αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ είρε σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ην έηνο 1996 έθηαζε ζην αλψηαην ζεκείν ηεο ην 2004. Καηά ην έηνο 

2005 ε πνξεία απηή αλαθφπεθε θαζψο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 

πεξηνξίζηεθε ζην 3,8% ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. Ωζηφζν ην 

2006 ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζην 4,2% κε κνρινχο ηελ 

ηειηθή θαηαλάισζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο. Όζνλ αθνξά ζηνλ 

πιεζσξηζκφ ζεκεηψζεθε επηηάρπλζε ηξνθνδνηνχκελε θαηά βάζε απφ ηηο 

απξφζκελα απμεκέλεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

ζην 3,5% ην 2005 θαη 3,2 ην 2006. Σν δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ην 2005 

δηακνξθψζεθε ζην 98%, ελψ ην 2006 ππνρψξεζε ζην 95,3% ηνπ ΑΔΠ. 

Σν 2007 ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε ξπζκνχο 

ηεο ηάμεο ηνπ 4%. Οη ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ πνξεία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 
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ειιείκκαηνο νδήγεζαλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

επηηήξεζεο7 - ρσξίο απηφ λα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ησλ πξνζπαζεηψλ 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. Ο 

ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ ην 2007 θπκάλζεθε νξηαθά θάησ απφ ην 3%, 

παξακέλνληαο πςειφηεξνο ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ. 

Σν 2008 ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη ηεο επέθηαζεο ηεο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνκέα, ην παγθφζκην ΑΔΠ 

ππνρψξεζε ζηα επίπεδα ηνπ 3,6%. ηελ Διιάδα ν εηήζηνο ξπζκφο 

αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε απφ 4% ην 2007 ζε 2,9% ην 2008 θπξίσο ιφγσ 

ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ επελδχζεσλ. Ζ ππνρψξεζε, απφ ηα κέζα ηνπ 2008, 

ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ηξνθίκσλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή 

πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

δηακνξθψζεθε ζην 4,2%. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

παξέκεηλε πνιχ πςειφ θαη αλήιζε ζην 14,4% ηνπ ΑΔΠ. Σν έιιεηκκα ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο μεπέξαζε ην 2008, γηα δεχηεξν ζπλερέο έηνο, ηελ ηηκή 

αλαθνξάο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (ππεξέβε ην 95% ηνπ ΑΔΠ), κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγνπνηεζεί ε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο.  

Απφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ εηθνζηφ αηψλα 

θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε αλάγθε εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη 

καθξφπλννπ ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

κέηξα άκεζεο εθαξκνγήο. ηφρνο ζα είλαη ε ζεξαπεία ησλ καθξν-

αληζνξξνπηψλ θαη ησλ ρξφλησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ, πνπ ζπλερψο 

ηξνθνδνηνχλ θαη δηνγθψλνπλ ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ειιείκκαηα ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Γηα ηελ Διιάδα, νξηζκέλνη θξίζηκνη φξνη επηηπρίαο ζήκεξα κπνξεί λα 

είλαη: α) ε καθξφπλνε εκκνλή ζε θεληξηθνχο ζηφρνπο, ρσξίο άζθνπεο 

αλαηξνπέο πνιηηηθήο, κε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηφξζσζεο ή 

πξνζαξκνγήο, ζην κέηξν πνπ νη εμειίμεηο επηβάιινπλ θάηη ηέηνην β) ε 

δεκηνπξγία καθξνρξφληνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζηαζεξψλ ζεζκψλ θαη 

πξνβιέςηκσλ θαλφλσλ παηρληδηνχ, γ) ε πνιηηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ αληί 

                                                 
7
 Ζ Διιάδα είρε ηεζεί ππφ επηηήξεζε κεηά ηελ απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην νηθνλνκηθφ επηηειείν κεηά 

ηελ εθινγή ηεο ΝΓ ην 2004, θαη ε νπνία αχμεζε ηα ειιείκκαηα ηνπ 2003 ζε 6,2% (απφ 1,7%) θαη ηνπ 2004 ζε 
7,9% (απφ 1,2%). 
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ηεο ζπζηεκαηηθήο κεηαθχιηζεο ηνπο ζην κέιινλ, ηεο εγθαηάιεηςεο, ή θαη ηεο 

ςεπηνεπίιπζεο ηνπο, δ) ε επέλδπζε ζηα ζηνηρεία-θιεηδηά ηεο ζχγρξνλεο 

αλάπηπμεο, φπσο ηερλνινγία, ζεζκηθέο αιιαγέο, λέεο ππνδνκέο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κεηεμέιημε θαη ε) ε επξεία θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζπλαίλεζε πάλσ ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ λένπ ειιεληθνχ 

αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ. 

Ο θεληξηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Μνληέινπ 

Αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα είλαη  ε νινθιεξσκέλε ζπλνιηθή αλάπηπμε, δειαδή 

κηα αλάπηπμε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα δηαρένληαη ζε φινπο ηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο 

θαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

 

3.2 Η πνξεία ηεο Διιεληθήο Κεθαιαηαγνξάο.  

 

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ μεθηλάεη απφ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη πεξηθιείεη ηελ εληνλφηεξε θάζε αλάπηπμεο ηεο 

εγρψξηαο θεθαιαηαγνξάο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ειιεληθή νηθνλνκία είρε ππφ καδηθφ θξαηηθφ 

έιεγρν ηφζν ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο φζν θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Έηζη ην ρξεκαηηζηήξην απεπζχλνληαλ κφλν ζε ιίγεο ζρεηηθά κηθξέο εηαηξείεο 

θαη ζε πεξηνξηζκέλνπο επελδπηέο. Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα άξρηζε λα απειεπζεξψλεηαη, κεγάιεο ηξάπεδεο θαη 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηδησηηθνπνηήζεθαλ, ηα επηηφθηα άξρηζαλ λα πέθηνπλ 

ζηνλ δξφκν πξνο ηελ ΟΝΔ θαη έιαβαλ ρψξα ζεκαληηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Έηζη ην Υξεκαηηζηήξην αμηψλ Αζελψλ  

θαζίζηαηαη κία αγνξά κε πιήζνο επηρεηξήζεσλ θαη έλα κεγάιν αξηζκφ 

επελδπηψλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. ην δηάζηεκα απηφ ε 

δηεζλνπνίεζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο κεηνρψλ θαη ε θαηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο, επεθχιαμε έληνλεο ζπγθηλήζεηο ζε 

ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο. Παξαηεξήζεθαλ έληνλεο θάζεηο αλφδνπ θαη 

πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, επηβεβαηψλνληαο ηνλ θαλφλα ηεο ελαιιαγήο 

ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θχθισλ θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ επελδπηψλ.     



 26 

Σν ρξεκαηηζηήξην είλαη έλαο ρξήζηκνο ζεζκφο γηα ηελ νηθνλνκία, γηαηί 

κέζσ απηνχ ηα θεθάιαηα απφ ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ θαηεπζχλνληαη πξνο 

ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, επελδχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ ζηελ 

νηθνλνκία σο αλάπηπμε, πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο, απμεκέλα έζνδα 

θνξνινγίαο θαη θαιχηεξν θνηλσληθφ θξάηνο. Μέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ νη 

θπβεξλήζεηο εθαξκφδνπλ επθνιφηεξα ηηο πνιηηηθέο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη 

κεξηθψλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ 

πξνο φθεινο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο ρψξαο. Δπίζεο πνιιέο 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο αληινχλ θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

επέθηαζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκία λα θαζίζηαηαη 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή θαη εμσζηξεθήο (Δθεκ. «ΜΔΣΟΥΟ» Αξ. 

Φχιινπ 572).  

 Αλακθίβνια ην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην απνηέιεζε κνριφ αλάπηπμεο 

γηα ηελ νηθνλνκία θαη κε ην κέγεζνο πνπ έρεη ζήκεξα ε Διιεληθή 

θεθαιαηαγνξά κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί κία κηθξνγξαθία ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο επηκέξνπο 

πεξηφδνπο θαη ζηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θάζε 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ θχθινπ. 

 

● 1981 – 1985 

Ζ πεξίνδνο απηή μεθηλάεη κε κία πνιηηηθή αιιαγή πνπ έγηλε δεθηή κε 

επηθπιαθηηθφηεηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ λέα θπβέξλεζε επέθηεηλε 

ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη δηεχξπλε ζεκαληηθά ηελ λνκηζκαηηθή 

θπθινθνξία, επηδεηλψλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σν εζληθφ 

πξντφλ παξέκεηλε ζρεδφλ ζηάζηκν θαη ν πιεζσξηζκφο θηλνχληαλ ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 18% κε 25%, ελψ ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο 

αλέξρνληαλ ζε 14% κε 15,5% (Σα 125 ρξφληα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ 2001).  

ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο πεξηφδνπ ην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην 

θηλήζεθε ελ κέζσ άηνλσλ ζπλεδξηάζεσλ αιιά θαη πεξηνξηζκέλσλ 

δηαθπκάλζεσλ, ελψ ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ζε πεληρξά επίπεδα. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ γηα παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο ήηαλ απνγνεηεπηηθή θαη νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχζαλ λα 

θαηαθεχγνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ είραλ 
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εηζεγεκέλεο κεηνρέο αλέξρνληαλ ζε 114 κε 116 θαη ν ξπζκφο λέσλ 

εηζαγσγψλ εηαηξεηψλ ήηαλ ηεο ηάμεο 0 έσο 1 θάζε ρξνληά. Απαηηνχληαλ 

επνκέλσο ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, θάηη φκσο πνπ 

δελ δηαθαηλφηαλ ζηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Ο γεληθφο ρξεκαηηζηεξηαθφο 

δείθηεο8 ηελ πεληαεηία απηή ζεκείσζε πηψζε 18,06% απφ ηηο 86,59 ζηηο 

70,95 κνλάδεο. Ο κέζνο ιφγνο ηηκήο πξνο θέξδε αλά κεηνρή (P/E) ηεο 

αγνξάο θηλήζεθε ζην εχξνο ησλ 4 – 6 θνξψλ κε ηε κέζε κεξηζκαηηθή 

απφδνζε λα θπκαίλεηαη ζε 9% - 11%. Ζ πεξίνδνο απηή νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ κέηξσλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1985. Σν ίδηνο έηνο, ε άλνδνο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε (Γ.Γ.) 

δηακνξθψζεθε ζε 19,89% (ηεξγίνπ Γ. 2000). 

 

● 1986 -1988 

Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο κε απψηεξν 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ γεληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε. Σν 

πξφγξακκα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθε, ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαζψο θαη 

ε ζαξξαιέα πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο θιπδσληδφκελεο 

νηθνλνκίαο πξνθάιεζε ηελ αλάθακςε ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ, ε νπνία 

δηήξθεζε επί δχν ρξφληα θαη θνξπθψζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 1987. ηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν νη δηεζλείο αγνξέο παξνπζίαζαλ αλάινγεο αλνδηθέο ηάζεηο, 

ελψ ε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ εληζρχζεθε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ. Ο γεληθφο 

ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο ζεκείσζε άλνδν 46,38% ην 1986 θαη ην πξψην 

10κελν ηνπ 1987 ζεκείσζε άλνδν 400%. Σελ 19ή Οθησβξίνπ 1987 

απνθαινχκελε «Ζ Μαχξε Γεπηέξα» ζηελ Γνπφι ηξίη ζεκεηψζεθε ε 

κεγαιχηεξε πηψζε ζηελ ηζηνξία ησλ κεηνρψλ.  Μέζα ζ’ έλα εθηάσξν ν 

δείθηεο έραζε 22%. χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο δχν παξάγνληεο 

ελνρνπνηνχληαη γηα ηε ξαγδαία πηψζε: ε θεξδνζθνπία ζηελ αγνξά 

πξνζεζκηαθψλ ηίηισλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ ηθάγνπ θαη ηα 

απηνκαηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Chancellor 

E. 2000). Ζ εμέιημε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αληηζηξνθή ηεο αλνδηθήο 

ηάζεο πνπ είρε ζεκεησζεί ζηελ Διιεληθή αγνξά κεηνρψλ. Παξά ην γεγνλφο 

                                                 
8
 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ε ζπλνιηθή Υξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ 

ζρεηίδεηαη πξνο ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο βάζεο 31/12/1980 ε νπνία νξίζζεθε ίζε κε 100. 
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απηφ, ην έηνο 1987 έθιεηζε κε εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 162,34%. Σν 1988 

απνηέιεζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν ζηελ πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ Διιεληθψλ 

κεηνρψλ. Οη δπζιεηηνπξγίεο πνπ έγηλαλ έληνλα αηζζεηέο ζηελ πεξίνδν ηεο 

αλφδνπ θαη ηεο πηψζεο ησλ κεηνρψλ θαη νη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζηελ νδφ νθνθιένπο νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε ελφο λένπ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο ην νπνίν έζεηε ηηο βάζεηο 

γηα κία ηάμε ζην ρξεκαηηζηήξην. Σν λέν απηφ ζρέδην λφκνπ εληαζζφηαλ ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ θαη 

ρξήκαηνο θαη αλαθεξφηαλ ζηνλ κεραληζκφ επνπηείαο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ηελ 

δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο παξάιιειεο αγνξάο. Οη ζεζκνί απηνί 

θπξηαξρνχλ θαη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά.               

 

● 1989 - 1991 

 Σν 1989 απνηέιεζε έλα ηδηαίηεξα έληνλν πξνεθινγηθφ έηνο, ελψ κεηά 

απφ ηξεηο δηαδνρηθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πξνέθπςε απηνδχλακε 

θπβέξλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1990.  

Σν 1989 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ρξνληά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

θαζψο παξά ηελ θαθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ν 

γεληθφο δείθηεο ζεκείσζε άλνδν θαηά 64,29% κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ ζπλαιιαγψλ (ε άλνδνο απνδφζεθε θπξίσο ζηελ είζνδν μέλσλ 

επελδπηψλ). Βέβαηα ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο επνρήο απηή ε άλνδνο 

ζεσξνχληαλ παξάινγε θαη δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ζηα ζεκειηψδε κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζρφιην είλαη απηφ πνπ 

ζπλαληάκε ζηνλ «Οηθνλνκηθφ Σαρπδξφκν» ηεο επνρήο, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«Αιιά απηφ είλαη ην ειιεληθφ Υξεκαηηζηήξην. Πεγαίλεη ζαλ ηνλ θάβνπξα, 

αλάπνδα. Αλεβαίλνπλ νη κεηνρέο φηαλ δελ πξέπεη, θαη θαηεβαίλνπλ πάιη φηαλ 

δελ πξέπεη. Αγνξάδνπλ νη επελδπηέο φινη καδί θαη πσινχλ πάιη φινη καδί». 

Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θ. Νηθήηαο 

Νηάξρνο πξνέηξεςε ηνπο επελδπηέο λα είλαη επηθπιαθηηθνί θαη πξηλ 

αγνξάδνπλ κεηνρέο λα ηηο αμηνινγνχλ πξψηα κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Ζ άλνδνο ζπλερίζηεθε 

κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1990. Ζ εηζβνιή ηνπ Ηξάθ ζην Κνπβέηη θαη ε απνηπρία 

ηεο αλάιεςεο ηεο νιπκπηάδαο ηνπ 1996 νδήγεζαλ ζε κία βίαηε πηψζε ησλ 
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ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Ζ πηψζε απηή αλαθφπεθε απφ ην ζεηηθφ γηα ηηο αγνξέο 

γεγνλφο ηεο λίθεο ησλ ζπκκάρσλ ζηνλ Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ, κε ηνλ γεληθφ 

δείθηε λα επαλαθάκπηεη θαη λα θιείλεη ε ρξνληά κε θέξδε ηεο ηάμεσο ηνπ 

102,86%.          

  

● 1992 - 1996 

Ζ πεξίνδνο απφ ην 1992 θαη κεηά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κε θχξην άμνλα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο χγθιηζεο θαη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Ζ νηθνλνκία βάδηδε ζην πλεχκα ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη ην ζχλνιν ησλ πξνζπαζεηψλ έηεηλαλ ζηε ζχγθιηζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ζην πιαίζην ησλ φξσλ πνπ είραλ ηεζεί ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1992 ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. Σα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο 

νηθνλνκίαο βειηηψζεθαλ θαη ν πιεζσξηζκφο ζηαζεξνπνηήζεθε ζε επίπεδα 

θάησ ηνπ 10%. Σν εζληθφ εηζφδεκα απμήζεθε κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο θαη 

επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ νδήγεζαλ ηα επφκελα ρξφληα ζηε ζχγθιηζε.    

Σελ πεξίνδν απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζην ρξεκαηηζηήξην ζα παξακείλεη 

ππνηνληθή. Ωζηφζν ζα εηζαρζνχλ 103 λέεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ε απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηψλ κε ηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο νδήγεζε ζηελ 

εκθάληζε πνιιψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. Ο γεληθφο δείθηεο απφ ηηο 

672,31 κνλάδεο ην 1992 ζα βξεζεί ζηηο 933,48 ην 1996. Κχκαηα αλφδνπ 

παξαηεξήζεθαλ πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1993 αιιά θαη ιφγσ ηεο 

έμαξζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεηνρψλ ζηηο αξρέο ηνπ 1994. Σν 

1995 θαη 1996 ε πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ αξρίδεη λα θηλείηαη 

παξάιιεια κε απηή ησλ δηεζλψλ θαζψο νη επελδπηέο πιεξνθνξνχληαη κέζσ 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε ελεκέξσζε γίλεηαη άκεζε. ηα ηέιε ηνπ 

1996 ην ζθάλδαιν ηεο Γέιηα Υξεκαηηζηεξηαθήο9 ήηαλ ην αξλεηηθφ 

επηζηέγαζκα ηεο πεξηφδνπ.    

                                                 
9
 Σν ζθάλδαιν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο Γέιηα πνπ ζπγθιφληζε ην ΥΑΑ  είρε σο 

απνηέιεζκα λα θιείζεη ε νθνθιένπο γηα ηξεηο εκέξεο. Σν ζθάλδαιν είρε μεζπάζεη ηνλ 
Ννέκβξην ηνπ 1996. Απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο είρε πξνθχςεη ηφηε φηη 
κηα νκάδα πξνζψπσλ πξνρψξεζε ζε ζπλαιιαγέο ζηηο κεηνρέο δχν εηαηξεηψλ κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηεο αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ κε ηε δηφγθσζε ησλ ηηκψλ ηνπο. ηελ 
ππφζεζε ζπκκεηείρε ε Γέιηα ΑΥΔ, ε νπνία θαη ρξεκαηνδνηνχζε ηελ νκάδα, ζχκθσλα 
πάληνηε κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Δθεκ Σν Βήκα 24/11/ 2008). 
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 Μέρξη ην 1992 ε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ βαζηδφηαλ ζην 

ζχζηεκα εθθψλεζεο-αληηθψλεζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ 

νκνιφγσλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο εγθαηαζηάζεθε ην Απηφκαην 

χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΑΖ). Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ηηκψλ ησλ εληνιψλ. Οη εληνιέο πνπ 

κπνξεί λα δερηεί ην ζχζηεκα αλά ψξα θπκαίλνληαη ζηηο 25.000 κε 30.000 θαη 

απνηειείηαη απφ δχν θεληξηθέο κνλάδεο, ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη έλαλ 

ειεθηξνληθφ πίλαθα. Ζ ρξήζε ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο έδσζε ηελ επειημία 

πνπ απαηηείηαη ζε ζηηγκέο πνπ νη ζπλαιιαγέο είλαη απμεκέλεο θαζψο επίζεο 

θαη ηελ αίζζεζε ελφο ζχγρξνλνπ Δπξσπατθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ (Κνξξέο Γ. – 

Υηφλεο Γ. 2003). Δπίζεο ην 1995 μεθίλεζαλ ζεκαληηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο κε 

πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο νπνίαο ήηαλ α) ε 

κεηαηξνπή ηνπ ΥΑΑ απφ ΝΠΓΓ ζε ΑΔ, απμάλνληαο έηζη ηελ επειημία ηνπ ζηελ 

ίδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηνπ, β) ε δπλαηφηεηα πνπ είραλ πιένλ ηα κέιε ηνπ ΥΑΑ λα δηελεξγνχλ 

ζπλαιιαγέο εθηφο θχθινπ, γ) ε κεηαηξνπή φισλ ησλ κειψλ ηνπ ΥΑΑ ζε ΑΥΔ 

κε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ απφ ηα γξαθεία ηνπο, θαη δ) πιένλ νη 

ΑΥΔ είραλ ην δηθαίσκα παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, θχιαμεο ηίηισλ, 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη απειεπζέξσζεο ησλ πξνκεζεηψλ.            

 

● 1997 - 1999 

 Σν 1997 απφ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο ζθνπηάο ππήξμε έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ έηνο. Σν έηνο απηφ νινθιεξψζεθε έλαο κεγάινο πησηηθφο 

θχθινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πνπ είρε μεθηλήζεη ην 1974 ιφγσ ηεο 

πεηξειατθήο θξίζεο, ε νπνία είρε νδεγήζεη ζε χθεζε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα εκθάληδε 

πςεινχο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ θαη αλεξγίαο θαη θαηάθεξε λα βγεη απφ απηή 

ηελ ζηαζηκνπιεζσξηζηηθή χθεζε ζηα ηέιε ηνπ 1996. Σν εζληθφ πξντφλ 

απμάλνληαλ κε πςεινχο ξπζκνχο θαη ν πιεζσξηζκφο απμάλνληαλ κε 

ρακεινχο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο είλαη ε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηνπο φξνπο έληαμεο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε κείσζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε επίπεδα θάησ ηνπ 3%, ε κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
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ειιεηκκάησλ κέζα απφ ηελ επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ε 

αλαζηξνθή ηεο αλνδηθήο ηάζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

 Ζ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζην δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο 1997-

1999 γλψξηζε ηελ κεγαιχηεξε θάζε αλάπηπμεο ζηελ ηζηνξία ηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδνο ζηέθζεθε απφ ηε πην καθξηά ζε δηάξθεηα αιιά 

θαη έληαζε ρξεκαηηζηεξηαθή επθνξία πνπ γλψξηζε ε εγρψξηα αγνξά κεηνρψλ. 

Απφ ην 1997 παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Σα νθέιε απφ ηελ είζνδν ζηελ Ο.Ν.Δ. θαη ε βειηίσζε 

ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνεμνθιήζεθαλ κε άθξσο έληνλν ηξφπν. Ζ 

είζνδνο ησλ μέλσλ επελδπηψλ θαη κεηέπεηηα ησλ εγρψξησλ επελδπηψλ 

ψζεζαλ ηνλ γεληθφ δείθηε ην 1999 ζε επίπεδα άλσ ηνπ 120% ηνπ Α.Δ.Π..  

Δπλντθή ήηαλ επίζεο θαη ε δηεζλήο ζπγθπξία κε ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

δείθηεο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Δπξψπεο λα ζεκεηψλνπλ αλνδηθνχο ξπζκνχο.  

Σν 1998 ε πξνζαξκνζηηθή ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ε έληαμε ηεο 

ζηνλ κεραληζκφ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πξνθάιεζε ζπλσζηηζκφ 

επελδπηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην νδεγψληαο ηνλ γεληθφ δείθηε ζε άλνδν 45% 

κέζα ζε έλα κήλα. Ζ άλνδνο απηή δελ κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κε βάζε ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε. Ζ Διιάδα δελ είρε πεηχρεη ηελ αλαγθαία ζχγθιηζε θαη δελ 

εληάρζεθε κε ηελ πξψηε ζηελ δψλε ηνπ επξψ, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο δελ 

πξνσζνχληαλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο πεξηνξίδνληαλ ζε κεηνρνπνηήζεηο, ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ρξεηαδφηαλ εμπγίαλζε θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ δελ ήηαλ επνίσλεο (Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο 23/04/98). Παξφια 

απηά ζην ρξεκαηηζηήξην ε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ θξελήξεο θαη απφ ηηο 1.649,69 

κνλάδεο πνπ βξηζθφηαλ ηνλ Μάξηην ν γεληθφο δείθηεο έθηαζε ζηηο 17 Ηνπιίνπ 

ζηηο 2.738,68 κνλάδεο. Οη επελδπηέο κηινχζαλ πιένλ γηα ηηο 3.000 κνλάδεο 

θαη ηα μέλα πεξηνδηθά φπσο ην «Der Spiegel»  έγξαθαλ φηη νη Έιιελεο 

πέηπραλ παγθφζκην ξεθφξ. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή παξάλνηα είρε επεθηαζεί θαη ζε 

κεηνρέο πνπ ζεσξνχληαλ ¨πεζακέλεο¨. Σνλ Οθηψβξην ε δηεζλήο 

ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε επεξέαζε θαη ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην κε ηνλ γεληθφ 

δείθηε λα πξνζγεηψλεηαη ζηηο 1.892,62 κνλάδεο θαη πιήζνο επελδπηψλ λα 

ράλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Όκσο κέρξη ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο ην ρξεκαηηζηήξην αλάθακςε θαη έθιεηζε ζηηο 2.737,55 κνλάδεο γηα λα 

αθνινπζήζεη κία ρξνληά πνπ ζίγνπξα ζα κείλεη ζηα ρξεκαηηζηεξηαθά ρξνληθά. 
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    Σν 1999 απνηέιεζε ηελ ρξνληά ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο έθξεμεο. Ο 

γεληθφο δείθηεο θαηέγξαθε ζπλερφκελα ηζηνξηθά πςειά θαη νη επελδπηέο είραλ 

θπξηεπηεί απφ ηνλ ππξεηφ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ε 

πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ήηαλ καδηθή. Καλείο φκσο δελ κπνξνχζε λα 

πξνζδηνξίζεη πνπ κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηηο έληνλα αξλεηηθέο ζπλεδξηάζεηο κε αθνξκή ηνλ πφιεκν ζηελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ ζχιιεςε ηνπ Οηζαιάλ, ε πνξεία ηεο αγνξάο ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί καγηθή. Ζ αζξφα πξνζέιεπζε ησλ μέλσλ 

ζεζκηθψλ θαη ησλ Διιήλσλ ηδησηψλ επελδπηψλ νδήγεζε ηνλ γεληθφ δείθηε 

κέρξη ηηο 6.500 κνλάδεο. Ζ Διιάδα δνχζε ζηηγκέο παξάλνηαο. Ηζηνξίεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο ηξέιαο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηνπ Edward 

Chancellor «Ζ άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ», επαλαιακβάλνληαλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Πιήζνο επελδπηψλ κε έρνληαο ηελ θαηάιιειε γλψζε 

αγφξαδαλ κεηνρέο εηαηξεηψλ ζε ππέξνγθεο ηηκέο. Μέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο 

1.500.000 θσδηθνί δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη ν ηδίξνο είρε θηάζεη ζηα 220 δηο 

δξαρκέο. Καλείο πιένλ δελ πίζηεπε φηη απηή ε ππεξβνιή θάπνηα ζηηγκή ζα 

ηειείσλε θαη ε θνχζθα ζα έζθαγε. Οη δείθηεο P/E10 ησλ κεηνρψλ εθηηλάρζεθαλ 

ζε ηξηςήθηα λνχκεξα θαη νη εηζεγεκέλεο επηρεηξήζεηο επηδίδνληαλ ζε έλα ρνξφ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απνηηκήζεηο ηνπο. Σνλ 

επηέκβξην ε ηάζε αληηζηξάθεθε. Ζ απφηνκε πηψζε νδήγεζε ηνπο επελδπηέο 

ζηελ νπξά ηεο εμφδνπ. Παξφια απηά ε ρξνληά έθιεηζε κε θέξδε ζε επίπεδν 

γεληθνχ δείθηε ηεο ηάμεο ηνπ 102%. 

 

● 2000 – 2003 

Σν 2000 παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο γηα αλάθακςε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ, κε αθνξκή ηηο εθινγέο ηνπ Απξηιίνπ, ε ηάζε παξέκεηλε 

πησηηθή. Δπίζεο ε είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ Ο.Ν.Δ. ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο δελ απέηξεςε ηελ πηψζε πνπ ζα αθνινπζνχζε. Οη πιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο έιεπζεο ηνπ επξψ θαη ε πξνο ηα πάλσ 

αλαζεψξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηελ αγνξά.    

Ο πησηηθφο θχθινο νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2003 κε ηνλ γεληθφ 

δείθηε λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο 1500 κνλάδεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο λα 

                                                 
10

 Ο ιφγνο ηεο ηηκήο πξνο ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. 
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δηαθφπηνληαη ιφγσ ηεο βίαηεο πηψζεο. Απφ ηελ επνρή ηνπ 1999 πνπ φινη 

κηινχζαλ γηα ηηο κεηνρέο ηψξα ζηελ αγνξά είραλ κείλεη ιίγνη επελδπηέο θαη ν 

φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ αηζζεηά κεησκέλνο. Οη επελδπηέο είραλ ράζεη 

πιένλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ιφγσ ηεο θάζεηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ. Δπίζεο ηα 

επηρεηξεκαηηθά θέξδε παξνπζίαδαλ ζνβαξή κείσζε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επνρήο ήηαλ φηη ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην αθνινπζνχζε ηελ ηάζε ησλ 

δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ. Ζ αιφγηζηε άλνδνο ηνπ 1999 νδήγεζε ζηελ 

απαμίσζε ησλ αμηψλ ησλ κεηνρψλ ην 2003.     

 Ζ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά θαηά ηελ πεξίνδν απηή εηζήιζε ζηελ νκάδα 

ησλ αλαπηπγκέλσλ αγνξψλ κεηά απφ κία πεξίνδν ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ ηφζν 

ζε φξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ζε ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Οινθιεξψζεθε ην απηφκαην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηεμαγσγήο θαη 

εθθαζάξηζεο ζπλαιιαγψλ (ΟΑΖ), έγηλε ε απνυινπνίεζε ησλ ηίηισλ,  

ηδξχζεθε ε ΔΥΑΔ θαη κπήθε ζηελ αγνξά ηνπ ΥΑΑ, έγηλε ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ, ζεζπίζηεθε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην σο πξνο ηελ 

εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην ΥΑΑ θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ θαη δεκηνπξγήζεθε θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο γηα εηζεγκέλεο εηαηξίεο, 

ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη άιινπο ζπληειεζηέο ηεο αγνξάο (ΥΑΑ ζπλέληεπμε 

ηχπνπ 23/05/2001). 

 

● 2004 - 2008                     

Σελ πεξίνδν απηή κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνλ νιπκπηαθψλ 

αγψλσλ ην ρξεκαηηζηήξην ζα αξρίζεη λα αλαθάκπηεη απφ ηα ρακειά θαη ζα 

βξεζεί ζην ηέινο ηνπ 2007 πάλσ απφ ηηο 5.000 κνλάδεο. Ζ αχμεζε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη ν ρακειφο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζε απηή ηελ πνξεία. Σν 2008 ζα είλαη κία 

άζρεκε ρξνληά ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ, θαζψο ζα 

εμαλεκηζηνχλ ηα θέξδε ηεο ηεηξαεηίαο 2004-2007. Σε Παξαζθεπή 24 

Οθησβξίνπ 2008 ν γεληθφο δείθηεο ελδνζπλεδξηαθά ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε 

κεγαιχηεξε πηψζε απφ ηε ζχζηαζή ηνπ θαη ζα ζεκεηψζεη πηψζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 15,08%. Αηηία απηήο ηεο πηψζεο είλαη ε θξίζε πνπ μέζπαζε ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίαο ηνπ πιαλήηε, ησλ ΖΠΑ. Σα 

πξντφληα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο «κφιπλαλ» πνιιά άιια ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα ζε φιεο ηηο επείξνπο. Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πιένλ 
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πξνεμνθινχλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζε επίπεδν δήηεζεο 

θαη πιεζσξηζκνχ, κε απνηέιεζκα νη απνηηκήζεηο λα γλσξίδνπλ λέα 

ππνρψξεζε. (Υαξβνπδέιεο Γ. 2008) 

Ζ άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζπληζηνχλ ηνλ 

απαξάβαην λφκν ησλ δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ νδεγψληαο ηνπο αλά ηνλ 

θφζκν επελδπηέο ζε έληνλε ελαιιαγή ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζδνθηψλ. ηα 

Υξεκαηηζηήξηα φινπ ηνπ θφζκνπ, απφ ηελ γέλλεζή ηνπο κέρξη ζήκεξα, 

παξαηεξνχληαη νη ίδηεο ζθελέο. Δίλαη ζαλ έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ είηε παίδεηαη 

ηνλ 17ν αηψλα είηε ηνλ 21ν έρεη ην ίδην πεξηερφκελν. Πξάγκαηη, ν επελδπηήο 

πνπ ζπλαιιαζζφηαλ ην 1690 ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ ζα έλησζε 

νηθεία αλ βξηζθφηαλ λα ζε έλα ζχγρξνλν ρξεκαηηζηήξην. Θα έβιεπε 

αλζξψπνπο λα ζπκπεξηθέξλνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα νξνινγία θαη λα δνπλ ην παηρλίδη κε ηελ ίδηα έληαζε 

(Chancellor Δ. 2000). Ζ Διιεληθή αγνξά κεηνρψλ δηέλπζε κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν απηφλ ην δξφκν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε 

φηη ε ελαζρφιεζε κε ην Υξεκαηηζηήξην απνδίδεη ην κέγηζην απνηέιεζκα φηαλ 

γίλεηαη ζε πνιχ κεγάιν βάζνο ρξφλνπ. Παξάιιεια, απνδείρζεθε φηη ν Γεληθφο 

Γείθηεο είλαη πξνδηαγεγξακκέλν λα ζεκεηψλεη μαλά ηα ηζηνξηθά πςειά ηνπ, 

αλεμαξηήησο ηεο έθηαζεο ή ηνπ κεγέζνπο ηεο πηψζεο πνπ έρεη ιάβεη ρψξα 

ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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4. Υξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο 

Ζ δεκηνπξγία ησλ νξγαλσκέλσλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ επέβαιιε 

ηελ θαζηέξσζε θάπνησλ κέηξσλ ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηξάλε 

ηηο γεληθέο ηάζεηο θαη δηαζέζεηο νιφθιεξεο ηεο αγνξάο. Απηά ηα κέηξα 

νλνκάζηεθαλ ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο κε ζθνπφ  λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

δπλαηφλ θαιχηεξν ηελ γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο αγνξάο. Έλαο 

ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα θαιάζη επηιεγκέλσλ 

κεηνρψλ απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Καζψο νη κεηνρέο πνπ απνηεινχλ ηνλ δείθηε 

πξννδεχνπλ, νη αλνδηθέο ηάζεηο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ δείθηε. ηελ Διιάδα, 

ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ είλαη απηφο πνπ νη 

επελδπηέο παξαθνινπζνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθηηκήζνπλ ηα επίπεδα 

ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ηηο ηάζεηο ηεο. Μέζα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ 

δείθηε αμηνινγείηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ. Οη ηξεηο λεφηεξνη δείθηεο είλαη νη δείθηεο FTSE / ASE 20, FTSE / 

ASE mid 40 θαη FTSE/ASE SMALLCAP 80, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα 

παξέρνπλ έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηεο απφδνζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο επίζεο θαη γηα λα κπνξνχλ λα 

ζηεξηρηνχλ νη ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο παξαγψγσλ ζπλδεκέλσλ κε ηνλ 

αληίζηνηρν δείθηε. 

4.1 Γεληθόο ρξεκαηηζηεξηαθόο δείθηεο Υ.Α.Α. 

Ο Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ ηνπ ΥΑΑ (ΓΓΥΑΑ) απαξηίδεηαη απφ ην 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα ησλ κεηνρψλ ησλ επί κέξνπο δεηθηψλ. Γεληθφο 

δείθηεο νλνκάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη 

ηνλ απαξηίδνπλ θαη ν νπνίνο δείρλεη ηε ζρεηηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ κεηαμχ 

δχν ρξνληθψλ ζεκείσλ. Απφ ηελ 5ε Μαξηίνπ 2001 ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη λένη 

δείθηεο απφ ην Γ.. ηνπ ΥΑΑ. Ο λένο γεληθφο δείθηεο αληηπξνζσπεχεη ην 71% 

ηεο κέζεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο θχξηαο αγνξάο θαη ην 68,6% ηεο κέζεο 

αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο κεηψζεθε ην εηδηθφ βάξνο ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ 

γεληθφ δείθηε απφ 50% ζε 33%. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηιέγνληαη νη 60 

«πξψηεο» κεηνρέο ζχκθσλα κε ην ηειηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο. Σν ηειηθφ 
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θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ κεηνρψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν φξν ησλ 

ζεηξψλ δηαβάζκηζεο σο εμήο: α) νη κεηνρέο πνπ πξνέθπςαλ σο ππνςήθηεο, 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξνζδηνξηζκνχ κεηνρψλ κε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε Γείθηεο, θαηαηάζζνληαη, κε βάζε ηε κέζε ρξεκαηηζηεξηαθή 

ηνπο αμία, β) νη κεηνρέο απηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ αμία ζπλαιιαγψλ 

ηνπο (άλεπ παθέησλ). Ζ αμία ζπλαιιαγψλ ππνινγίδεηαη απφ 1 Οθησβξίνπ έσο 

31 Μαξηίνπ γηα ηελ α' εμακεληαία αλαζεψξεζε θαη 1 Απξηιίνπ έσο 30 

επηεκβξίνπ γηα ηελ β' εμακεληαία αλαζεψξεζε θαη ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα 

ηεο εκεξήζηαο ηζηνξηθήο αμίαο ζπλαιιαγψλ (άλεπ παθέησλ) ησλ εηζεγκέλσλ 

κεηνρψλ ηνπ ΥΑΑ. 

Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ δεκηνχξγεζε ηνλ Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ 

κεηνρψλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη κεηνρέο εηαηξηψλ κε ηε 

ζεκαληηθφηεξε θεθαιαηνπνίεζε θαη ηθαλνπνηεηηθφηεξε εκπνξεπζηκφηεηα. Γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ε ζπλνιηθή Υξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ 

κεηνρψλ ζρεηίδεηαη πξνο ηελ αληίζηνηρε ηνπ έηνπο βάζεο 31/12/1980 ε νπνία 

νξίζζεθε ίζε κε 100 (Ηζηνζειίδα Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 2009). 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Υξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε έρεη σο εμήο: 

 

 

επνκέλσο, 
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Οη κεηνρέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ Γεληθφ Γείθηε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (ΓΓΥΑΑ) 

Α/Α ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΟΥΖ 
% 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1 ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 5.03 

2 
ΒΗΟΥΑΙΘΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΥΑΙΘΟΤ ΘΑΗ ΑΙΟΤΚΗΛΗΟΤ 

Α.Δ. 1.31 

3 ΓΖΚΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΙΔΘΣΡΗΚΟΤ ΑΔ 6.41 

4 COCA-COLA Δ.Δ.Δ. Α.Δ. 7.68 

5 ΔΙΙΑΘΣΩΡ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.38 

6 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ Α.Δ. 3.53 

7 ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 12.89 

8 Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 1.14 

9 ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. 5.63 

10 ΗΛΣΡΑΙΟΣ Α.Δ.  1.29 

11 ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ ΓΖΚΟΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΙΗΚΗΣΔΓ 3.04 

12 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ 3.86 

13 ΚΟΣΟΡ ΟΪΙ (ΔΙΙΑ) ΓΗΤΙΗΣΖΡΗΑ ΘΟΡΗΛΘΟΤ ΑΔ 1.58 

14 JUMBO ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 1.35 

15 ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΠΡΟΓΛΩΣΗΘΩΛ ΑΓΩΛΩΛ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ Α.Δ. 12.16 

16 ΟΣΔ Α.Δ. 10.89 

17 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 3.84 

18 ΣΗΣΑΛ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΚΔΛΣΩΛ 2.39 

Πεγή: Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 20/04/2009 

4.2 Γείθηεο FTSE/ASE 20, FTSE/ASE mid 40 θαη FTSE/ASE SMALLCAP 

80. 

 

FTSE/ASE 20 

O ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο FTSE/ASE-20 είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ) θαη ηνπ νξγαληζκνχ 

FTSE International. Δίλαη βαζηζκέλνο ζε 20 απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε 

θεθαιαηνπνίεζε εηαηξίεο, νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΥΑΑ θαη ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα εκπνξεπζηκφηεηαο. Ο 

δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα ηεο θηλήζεηο ηηο αγνξάο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηαρεηξηζηέο ραξηνθπιαθίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ επελδχζεψλ ηνπο (benchmark), αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε. Δπίζεο, ν δείθηεο απηφο ζρεδηάζηεθε γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο παξαγψγσλ, κε ηελ εηζαγσγή 
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πξντφλησλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζην FTSE/ASE-20. Ο δείθηεο ειέγρεηαη απφ 

αλεμάξηεηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ην ΥΑ, ην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ Λνλδίλνπ θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο ζεζκηθψλ 

επελδπηψλ ηεο αιινδαπήο θαη ηεο εκεδαπήο. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ δείθηε έρνπλ πηνζεηεζεί ζηαζεξνί θαλφλεο. Ζ Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ δείθηε θάζε εμάκελν θαη ην ΥΑ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηνλ θαζεκεξηλφ ππνινγηζκφ ηνπ, ελψ ειέγρεηαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν απφ ηελ FTSE International. 

 

FTSE/ASE mid 40 

Ο δείθηεο FTSE/ASE Mid 40 θαηαζθεπάζηεθε ζηηο 9/12/1999. Όπσο 

θαη ν δείθηεο FTSE/ASE 20, ν FTSE/ASE Mid 40 είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ Υ.Α.Α. θαη ηνπ νξγαληζκνχ FTSE. Ο 

δείθηεο FTSE/ASE Mid 40 έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζθνπφ λα δείρλεη ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ ηελ πνξεία ησλ κεηνρψλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο. Ο 

FTSE/ASE Mid 40 απνηειείηαη απφ 40 κεηνρέο  νη νπνίεο εμεηάδνληαη ζε 6 

κεληαία βάζε εάλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην FTSE/ASE Mid 

40. Ζ ελαξθηήξηα εκεξνκελία ηνπ δείθηε ήηαλ ζηηο 9/2/1999. Ζ ηηκή βάζεο ηνπ 

δείθηε είλαη νη 1000 κνλάδεο. ην FTSE/ASE Mid 40 φπσο θαη ζηνλ 

FTSE/ASE 20 ην κεγαιχηεξν βάξνο δίλνπλ νη ηξάπεδεο κε 16% θαη νη 

ηειεπηθνηλσλίεο κε 11% 

 
FTSE/ASE SMALLCAP 80 

O δείθηεο FTSE/ASE Small Cap 80 ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2001 

θαη επηθεληξψλεηαη ζε κεηνρέο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο δείθηεο. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ 

ηνπ είλαη ίδηνο κε ησλ άιισλ δεηθηψλ FTSE. 
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5. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ κεηνρώλ 

 

 Σν ρξεκαηηζηήξην είλαη απαξαίηεην κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ θχζε ηνπ είλαη λα παίξλεη βξαρππξφζεζκα επελδπηηθά 

θεθάιαηα θαη λα ηα θάλεη καθξνπξφζεζκα. Οη επελδπηέο αγνξάδνπλ κεηνρέο 

γηα λα εηζπξάμνπλ ην κέξηζκα θαη, φηαλ ηηο ξεπζηνπνηήζνπλ, ηελ δηαθνξά απφ 

ηελ ηηκή θηήζεο. Οη εηαηξείεο απφ ηελ άιιε πιεπξά αληινχλ καθξνπξφζεζκα 

θζελά θεθάιαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ (Γεσξγαλάο . 2009). 

 Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο είλαη ε 

δηαθχκαλζε. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ θηλνχληαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. 

Αλάκεζα ζ’ απηφ ην δεπγάξη δεκηνπξγνχληαη ηα θέξδε θαη νη δεκηέο. Έρνπλ 

πξνηαζεί εθαηνληάδεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα ζθακπαλεβάζκαηα ησλ ηηκψλ. Ο 

Πηγθνχ, ν Άγγινο νηθνλνκνιφγνο ζεσξεί φηη θχξηνο παξάγνληαο είλαη ε 

αλζξψπηλε εμίζσζε. χκθσλα κ’ απηφλ, νη αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο θπκάλζεηο 

πξνθαινχληαη απφ ππεξβάιινπζα αλζξψπηλε αηζηνδνμία, ηελ νπνία 

δηαδέρεηαη ππεξβάιινπζα απαηζηνδνμία. Σν εθθξεκέο θηλείηαη καθξηά πξνο ηε 

κηα θαηεχζπλζε θαη παξαηεξείηαη ππεξαθζνλία, θηλείηαη καθξηά απφ ηελ άιιε 

θαηεχζπλζε θαη παξαηεξείηαη έιιεηςε. Μηα αθξαία θίλεζε πξνο ηε κία 

θαηεχζπλζε γελλά κηα αθξαία θίλεζε πξνο ηελ άιιε θαη νχησ θαζεμήο, 

δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ζε κηα αηέξκνλε δηαδνρή. χκθσλα κε ηνλ Kostolany 

βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα ε ςπρνινγία θαζνξίδεη ηηο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ θαη επζχλεηαη γηα ην 90% ησλ δηαθπκάλζεσλ. 

 Ο Μπαξνχρ, πνιπεθαηνκκπξηνχρνο κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζχκβνπινο Ακεξηθαλψλ πξνέδξσλ, πέηπρε δηάλα κε 

κεξηθέο κφλν ιέμεηο. «Δθείλν φκσο, πνπ πξαγκαηηθά θαηαγξάθεηαη ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ», είπε, «δελ είλαη απηά θαζαπηά ηα 

γεγνλφηα, αιιά νη αλζξψπηλεο αληηδξάζεηο ζ’ απηά. Κνληνινγίο, ην πψο θάζε 

άλζξσπνο πηζηεχεη φηη ηα ζπκβάληα απηά ζα επεξεάζνπλ ην κέιινλ ηνπο». Ο 

Μπαξνχρ πξφζζεζε: «Με άιια ιφγηα, πάλσ απφ θαζεηί άιιν ην 

ρξεκαηηζηήξην είλαη άλζξσπνη. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα 

δηαβάζνπλ ην κέιινλ. Καη είλαη απηή ε ηφζν έληνλα αλζξψπηλε ηδηφηεηα πνπ 

θαζηζηά ην ρξεκαηηζηήξην κηα ηφζν δξακαηηθή αξέλα, φπνπ άλδξεο θαη 

γπλαίθεο παξαηάζζνπλ ηηο αληηθξνπφκελεο θξίζεηο ηνπο, ηηο ειπίδεο θαη ηνπο 
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θφβνπο ηνπο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηελ απιεζηία θαη ηα ηδαληθά 

ηνπο». 

 Σν θιίκα ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη απξφβιεπην. Καλέλαο δελ κπνξεί λα 

είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ πνξεία ηνπ. Όινη θάλνπλ πξνβιέςεηο. Με βάζε απηέο 

θαηεπζχλνληαη νη επελδπηέο. Γελ ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα 

κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε κε αθξίβεηα ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Αλ απηή είρε 

αλαθαιπθζεί ηφηε ην Υξεκαηηζηήξην ζα έπαπε λα είλαη ην θέληξν ηεο 

θεξδνζθνπίαο. Οη ηηκέο ζα είραλ κηα θαζνξηζκέλε ηηκή θαη ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ζα ήηαλ ειάρηζηα. 

 Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ. Μαθξνπξφζεζκα ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην βάζνο ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ηφζν κπνξνχκε λα πνχκε φηη αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, νη κεηνρέο ηεο 

νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην, θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

ηεο αληαλαθιψληαη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο.  Βέβαηα δελ ζα κπνξνχζακε λα 

παξαιείςνπκε θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δειαδή ηελ ςπρνινγία ηνπ 

επελδπηή, θαη ηνλ ξφιν πνπ έρεη έζησ θαη βξαρππξφζεζκα ζηηο δηαθπκάλζεηο 

ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο.   

 

5.1 Θεκειηώδε νηθνλνκηθά κεγέζε. 

  

Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ εηαηξεία. 

 ην ρξεκαηηζηήξην δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο ησλ εηζεγεκέλσλ 

εηαηξεηψλ. Ο επελδπηήο αγνξάδεη ηηο κεηνρέο κίαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο 

γηαηί πξνζδνθά φηη απηή ζα παξνπζηάζεη θεξδνθνξία θαη κειινληηθά 

ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε. Ζ πνξεία ηεο εηαηξείαο ζα δηακνξθψζεη θαη ηελ ηηκή 

ηεο κεηνρήο ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Ζ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη απφ 

κηα ζεηξά παξαγφλησλ νη βαζηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε αλάιπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αξηζκνδεηθηψλ, ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο (δηνίθεζε θηι.) θαη ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. 
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Ζ επηινγή ησλ κεηνρψλ γίλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο κεηνρήο, 

αλαδεηνχληαη δηάθνξα ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: 

 Ζ ζρέζε ηηκήο πξνο θέξδε ηεο εηαηξείαο (Ρ/Δ) θαη ε ινγηζηηθή αμία 

(P/BV) ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ ηηκή ηεο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηα ρακειφηεξα ή πςειφηεξα ηζηνξηθά 

επίπεδά ηεο. 

 Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ πξφζθαηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ε καθξνρξφληα 

ρξεκαηηζηεξηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο. 

 Ζ εκπνξεπζηκφηεηα ηεο, δειαδή ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ίδηνπ κεγέζνπο. 

 Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή πνξεία ησλ κεηνρψλ εηαηξεηψλ κε ζπλαθέο 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. 

 Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη δηαηππψζεη επηζήκσο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

κεγεζψλ ηεο θαη πφζν έρνπλ επαιεζεπηεί νη πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο 

ηεο. 

 Οη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Ση είδνπο πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπιάεη ε εηαηξεία θαη ηη πνζφηεηεο 

εμάγεη. 

 Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη. 

 Σα ζρέδηα πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη πφζν αμηφπηζηε θάλεθε ζηελ 

πινπνίεζε άιισλ ζρεδίσλ πνπ είρε εμαγγείιεη. 

 

Ζ εθηίκεζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο θαιαζηνχ απφ ρξεφγξαθα. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 

κεηνρψλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Δπνκέλσο ε πνξεία ηεο κεηνρήο κηαο εηαηξείαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξακέηξνπο. Μπνξεί βέβαηα βξαρππξφζεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο λα είλαη 

ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε, καθξνπξφζεζκα φκσο ζα απνηππσζεί ε 

πξαγκαηηθή ηεο αμία.       
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Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ νηθνλνκία. 

  
 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνξείαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο δελ ιεηηνπξγεί κνλνκεξψο αιιά ακθίδξνκα. Τςεινί ξπζκνί 

αλάπηπμεο, ρακειφ πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ, ρακειά επηηφθηα, ρακειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο θαη πιενλαζκαηηθνί θξαηηθνί πξνυπνινγηζκνί επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηελ πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.  Σα «θαλάιηα» κέζα απφ ηα νπνία 

εθδειψλεηαη ε ακθίδξνκε απηή ζρέζε είλαη θπξίσο ηεο ηφλσζεο ηεο 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο 

ππέξ ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Μηα νηθνλνκία πνπ αλαπηχζζεηαη κε πςεινχο ξπζκνχο θαη εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί απηή ε αλάπηπμε, δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο γηα 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο. 

Οη επελδπηέο βιέπνληαο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζα θάλνπλ ηνπνζεηήζεηο 

ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πξνζδνθψληαο πςειέο απνδφζεηο. Αληίζεηα κία 

νηθνλνκία πνπ παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαζηκφηεηαο θαη δελ πξνβιέπεηαη 

κειινληηθή αλάθακςε ζα απνηξέςεη ηνπο επελδπηέο απφ ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

επελδχζεηο θαζψο νη πξννπηηθέο θέξδνπο ζα είλαη ιίγεο. 

 Δπίζεο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο 

ησλ κεηνρψλ. ε πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ νη επηρεηξήζεηο 

ελζσκαηψλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε αληίζεζε κε 

ηνπο κηζζσηνχο, ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ νπνίσλ κεηψλεηαη. Απηή ε 

αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο απμάλεη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επνκέλσο ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο. Αλ φκσο ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ 

κηζζσηψλ ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη ηφηε νη ηειεπηαίνη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ 

ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο θαη δελ δηαζέηνπλ ρξήκαηα γηα επελδχζεηο. Δάλ απηφ 

ην πνζνζηφ ησλ επελδπηψλ είλαη ζεκαληηθφ ηφηε ε δήηεζε γηα κεηνρέο 

κεηψλεηαη. 

 Σν θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο ή αιιηψο ην επηηφθην επεξεάδεη θαζνξηζηηθά 

ηελ δήηεζε ησλ κεηνρψλ. Σα ρακειά επηηφθηα επλννχλ ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο κε ρακειή απνδνηηθφηεηα. Δπίζεο 

αλ έλαο επελδπηήο έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηα θαηαζεηηθά πξντφληα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηελ επέλδπζε ζην ρξεκαηηζηήξην, ηφηε επεηδή ε απφδνζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ απφ ηηο θαηαζέζεηο ζα είλαη κηθξή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
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πιεζσξηζκφ, κία επέλδπζε ζε κεηνρέο ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη 

κεγαιχηεξν θέξδνο.   

 Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ην θξαηηθφ έιιεηκκα, ην 

δεκφζην ρξένο θαη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ζπλζέηνπλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ ηα νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

επελδχνληαη κέζσ ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία 

επελδχζεσλ θαη πφζν κάιινλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, 

φπνπ νη μέλεο επελδχζεηο είλαη θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πνιιέο ρψξεο 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ επηινγή ηνπο σο ηφπν πξννξηζκνχ απηψλ.  

 

5.2 Πξνζδνθίεο θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο.     

  

 Σν πξψην βηβιίν πνπ θπθινθφξεζε ζρεηηθά κε ην ρξεκαηηζηήξην είρε 

ηνλ ηίηιν “Confusion de Confusiones” (Ζ ζχγρπζε ησλ ζπγρχζεσλ). Σν βηβιίν 

απηφ γξάθηεθε απφ ηνλ Υφζεθ Πέλζν δε ια Βέγθα θαη δεκνζηεχηεθε ζην 

Άκζηεξληακ ην 1688. Μέζα απφ κηα ζεηξά δηαιφγσλ αλάκεζα ζ’ έλα έκπνξν 

θαη έλαλ θάηνρν κεηνρψλ, ν Βέγθα πεξηγξάθεη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζαλ 

έλα ηξεινθνκείν, γεκάην απφ παξάδνμεο πξνιήςεηο, ηδηφξξπζκεο πξαθηηθέο 

θαη παζνινγηθέο έιμεηο. Παξνπζηάδεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο ςπρνινγίαο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ρξεκαηηζηήξην. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

θάπνηνο αγνξάδεη, θάπνηνο άιινο πνπιάεη. Γηαηί φκσο λα πηζηεχεη ν έλαο φηη ε 

κεηνρή ζα «αλέβεη» θαη άιινο φηη ζα «πέζεη»; Ση ηνπο σζεί ζηελ πξάμε 

αγνξάο ή πψιεζεο; 

Ίζσο ε «επηζηήκε» πνπ κπνξεί λα καο δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ λα είλαη ε ςπρνινγία. Ο επαγγεικαηίαο ρξεκαηηζηήο απνθαζίδεη ην 

πξσί, γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ιφγσ θαη κεηά απφ ψξηκε ζθέςε, λα πνπιήζεη 

φια ηα ραξηηά ηνπ. Δηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη καζαίλεη 

φηη επηθξαηεί εθεί κηα πνιχ αηζηφδνμε δηάζεζε. Μέζα ζ’ έλα δεπηεξφιεπην έρεη 

αιιάμεη γλψκε. Αιιάδεη ην ζρέδηφ ηνπ θαη αληί λα πνπιήζεη αγνξάδεη επηπιένλ 

ραξηηά. Σελ εξκελεία ζηνλ ηξφπν πνπ ελήξγεζε ν ρξεκαηηζηήο καο ηε δίλεη ε 

ςπρνινγία. Απηή εξκελεχεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ, νη ελέξγεηεο 

ησλ νπνίσλ θαηεπζχλνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Πξαγκαηηθά, ην 

ρξεκαηηζηήξην απνηειεί ην θαιχηεξν εξγαζηήξην κέζα ζην νπνίν ε ςπρνινγία 
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– επηζηήκε  κπνξεί  λα  βξεη  άθζνλν  πιηθφ  γηα  έξεπλα. Ο ζεξ Ηζαάθ Νεχησλ 

φηαλ θάπνηε ηνλ ξψηεζαλ γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο απάληεζε: «Μπνξψ λα 

ππνινγίζσ ηηο θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, φρη φκσο θαη ηελ ηξέια ησλ 

αλζξψπσλ». Ίζσο ην παηρλίδη ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ λα είλαη έλα παηρλίδη 

ςπρνινγίαο φπνπ ν θάζε επελδπηήο πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηη θάλνπλ νη 

άιινη θαη λα πξνβιέςεη ηη ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ. Βξαρππξφζεζκα θαη 

κεζνπξφζεζκα ε ςπρνινγία απνηειεί ην 90% ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ 

γίγλεζζαη. Σα ππφινηπα είλαη κφλν ην 10% θαη αθνξνχλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ηελ πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο, ηηο εηδήζεηο θαη ηα έθηαθηα γεγνλφηα. Δάλ βέβαηα ην 90% θαζνξίδεη 

ην 10% ή ην 10% ην 90% απνηειεί έλα θηινζνθηθφ εξψηεκα. Σν κφλν ζίγνπξν 

είλαη φηη καθξνπξφζεζκα νη ζεκειηψδεηο αξρέο είλαη απηέο πνπ παίδνπλ ην 

κεγαιχηεξν ξφιν. 

 ηα Υξεκαηηζηήξηα φινπ ηνπ θφζκνπ, απφ ηελ γέλλεζή ηνπο κέρξη 

ζήκεξα, παξαηεξνχληαη νη ίδηεο ζθελέο. Δίλαη ζαλ έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ είηε 

παίδεηαη ηνλ 17ν αηψλα είηε ηνλ 21ν έρεη ην ίδην πεξηερφκελν. Πξάγκαηη, ν 

επελδπηήο πνπ ζπλαιιαζζφηαλ ην 1690 ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ ζα 

έλησζε νηθεία αλ βξηζθφηαλ ζήκεξα ζηελ Wall Street. Θα έβιεπε αλζξψπνπο 

λα ζπκπεξηθέξλνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

νξνινγία θαη λα δνπλ ην παηρλίδη κε ηελ ίδηα έληαζε. Σίπνηα δελ έρεη αιιάμεη 

ζηελ νπζία, κφλν ν ρξφλνο. Ζ ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη. 

Σν ρξεκαηηζηήξην δεκηνπξγεί εζηζκφ ζηνπο επελδπηέο. Μέζα ζ’ απηφ 

επηθξαηεί κηα εληειψο δηαθνξεηηθή αηκφζθαηξα. Ο αέξαο πνπ αλαπλέεη θαλείο 

ζην εζσηεξηθφ απηήο ηεο αίζνπζαο επηδξά ζαλ λαξθσηηθφ. Πνιινί πνπ 

κπήθαλ ηπραία ζην ρξεκαηηζηήξην δελ κπφξεζαλ λα «απεμαξηεζνχλ». Ζ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά αζθεί ζχκθσλα κε ηνλ Βέγθα κηα λνζεξή έιμε: 

«Όπνηνο κπεη κηα θνξά ζηνλ καγηθφ θχθιν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, βξίζθεηαη ζε 

αηψληα αλαηαξαρή θαη εγθαζίζηαηαη ζε κηα θπιαθή, πνπ ην θιεηδί ηεο βξίζθεηαη 

ζηα βάζε ηνπ σθεαλνχ θαη ηα θάγθειά ηεο δελ ζ’ αλνίμνπλ πνηέ». Ο ππξεηφο 

ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ θπξηεχεη ηνπο επελδπηέο. Βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο ηηο αμίεο 

λα κεηαβάιινληαη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Θέινπλ λα θεξδίζνπλ. Όηαλ 

έρνπλ ραξηηά ηξέκνπλ κήπσο πέζεη ε ηηκή ηνπο θαη φηαλ δελ έρνπλ ηφηε 

ηξέκνπλ φηη ζα κπνξνχζε λα αλέβεη. Δδψ ίζσο λα βξίζθεηαη ε παγίδα. Σν 
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θέξδνο θαη ε δεκηά βξίζθεηαη ζην  κπαιφ ζνπ, ζηελ ηζέπε ζνπ, είηε έρεηο 

ραξηηά είηε φρη. 

 Σελ ηζηνξία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε ελαιιαγή κεηαμχ 

θαιψλ θαη θαθψλ πεξηφδσλ: ηα κπνπκ θαη ηα θξαρ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. Καη ηα 

δχν ηνπο απνηεινχλ έλα αρψξηζην δεπγάξη. Σα κπνπκ θνπζθψλνπλ ζην 

ξπζκφ ηεο επεκεξίαο ζηελ αξρή αξγά – αξγά, ζαλ κπαιφλη. Καη ηφηε εληειψο 

μαθληθά, ην κπαιφλη κνηξαία γίλεηαη ηεξάζηην θαη κπνξεί λα ζθάζεη κε ην 

ηζίκπεκα κηαο βειφλαο. Τπάξρεη έλαο λφκνο ζηελ θεξδνζθνπία: δελ ππάξρεη 

θξαρ, δελ ππάξρεη αλαζηάησζε, ηεο νπνίαο δελ πξνεγήζεθε έλα κπνπκ θαη 

δελ ππάξρεη κπνπκ πνπ λα κελ ηειεηψλεη κε έλα ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ. 

Αλάκεζα ζ’ απηφ ην δεπγάξη πξνζπαζνχλ λα κπνπλ νη επελδπηέο θαη λα 

θεξδίζνπλ απφ απηή ηε ζρέζε. Πψο φκσο ζπκπεξηθέξλνληαη νη επελδπηέο 

ζηελ θάζε ηεο αλφδνπ θαη πψο ζηελ πηψζε; 

Ζ θάζε ηεο αλφδνπ δηαηξείηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην ε ηηκή πνπ 

είρε πέζεη ρακειά δηνξζψλεηαη θηάλνληαο ζε έλα επίπεδν ην νπνίν θαηά 

θάπνην ηξφπν είλαη ξεαιηζηηθφ θαη δηθαηνινγεκέλν. ην δεχηεξν ζηάδην ε ηηκή 

εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα. Αλ απηά δελ είλαη επλντθά 

γηα ην είδνο ηεο κεηνρήο απηήο, ηφηε ε ηηκή δηθαηνινγεκέλα ππνρσξεί πάιη. Αλ 

ηα γεγνλφηα είλαη ζεηηθά, ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηα ζπλνδεχεη αθνινπζψληαο 

αλνδηθή πνξεία. Σψξα, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζην δεχηεξν ζηάδην 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ε επλνεκέλε απφ ηα λέα ζεηηθά γεγνλφηα ηηκή ηεο κεηνρήο 

λα πεξάζεη απηφκαηα ζην ηξίην ζηάδην. ’ απηφ ην ζηάδην ηεο αγνξάο ησλ 

αηζηφδνμσλ επελδπηψλ νη ηηκέο εθηηλάζζνληαη απφ ψξα ζε ψξα ζηα χςε. Οη 

ηηκέο θαη νη δηαζέζεηο εμειίζζνληαη ακνηβαία. Οη απμεκέλεο ηηκέο γελλνχλ κηα 

πνιχ θαιή δηάζεζε, ε αηζηνδνμία δελ έρεη πηα φξηα θαη γίλεηαη επθνξία 

σζψληαο ηηο ηηκέο αθφκα πην ςειά. Γελ έρνπλ πηα ζεκαζία, ηηο θαζνξίδεη 

απνθιεηζηηθά ε καδηθή πζηεξία. 

 ην ηξίην ζηάδην, ην ζηάδην ηεο ππεξβνιήο θαη ππεξηίκεζεο ησλ αμηψλ 

ζην ρξεκαηηζηήξην ε δξαζηεξηφηεηα είλαη θξελήξεο θαη νη πξνζδνθίεο γίλνληαη 

εμσπξαγκαηηθέο. Σα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηνπο 

ηίηινπο. Οη πξνζδνθίεο πξνζζέηνπλ αέξα ζηελ θνχζθα, θαζψο νη αμίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ νη κεηνρέο δελ δηθαηνινγνχληαη. Ζ αηζηνδνμία θιείλεη ηα 

κάηηα ησλ αλζξψπσλ θαη ν εχθνινο πινπηηζκφο λαξθψλεη ηνπο επελδπηέο, νη 
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νπνίνη ζαλ θνπάδη απφ πξφβαηα θηλνχληαη καδηθά. Απηή ε θαηάζηαζε δελ 

αληηπξνζσπεχεη κφλν κηα επνρή ή έλα ρξεκαηηζηήξην.  

Μεηά απφ έλα κπνπκ αθνινπζεί ην θξαρ. Ζ ππεξηηκεκέλε αγνξά θηάλεη 

ζην απφγεην  ηεο  θαη  ηφηε  μαθληθά  μεθηλάεη ε θαηάξξεπζε ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ. Σε ζηηγκή ηεο θαηάξξεπζεο ε ςπρνινγία πνπ 

επηθξαηεί είλαη «ν ζψδσλ εαπηφλ ζσζήησ». Οη επελδπηέο θπξηεχνληαη απφ 

παληθφ, ηα φλεηξά ηνπο γθξεκίδνληαη, νη πεξηνπζίεο ηνπο ράλνληαη θαη θάπνηνη 

απηνθηνλνχλ. Ζ καχξε απαηζηνδνμία θπξηαξρεί. Δλψ νη άλζξσπνη κηινχζαλ 

κφλν γηα κεηνρέο μαθληθά ηηο απνζηξέθνληαη. Ξππλνχλ απφ ην παξακχζη πνπ 

δνχζαλ θαη νξθίδνληαη φηη πνηέ μαλά δελ ζα παξαζπξζνχλ ζην παηρλίδη ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ. Ζ καλία γηα κεηνρέο κεηαηξέπεηαη ζε θνβία. Οη επελδπηέο 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ εμηιαζηήξηα ζχκαηα. Καηεγνξνχλ ηηο αξρέο πνπ δελ 

ηνπο πξνζηάηεπζαλ απφ ηνπο θεξδνζθφπνπο, ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο πνπ 

ηνπο παξέζπξαλ κε ηηο πξνηξνπέο ηνπο θαη δεηνχλ ηελ παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία απηψλ πνπ θάπνηε, ηελ επνρή ηεο αλφδνπ, ηνπο ζεσξνχζαλ εγέηεο 

θαη αθνινπζνχζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ζθαθηέξα. 
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6. Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  

Ζ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη κία κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο 

ζρέζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κεηαμχ κίαο κεηαβιεηήο, ε νπνία νλνκάδεηαη 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (dependent variable) θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

κεηαβιεηψλ πνπ νλνκάδνληαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (independent 

variables). Ζ κεζνδνινγία απηή βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθέο θαη καζεκαηηθέο 

κεζφδνπο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εκπεηξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ εξκελεχνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηλφκελνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλάιπζε ηεο 

παιηλδξφκεζεο πξνζδηνξίδεηαη ε πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (Αλδξηθφπνπινο 2000).  

Ζ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο εμεηάδεη γξακκηθέο ζρέζεηο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε απιή θαη πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, αλάινγα κε ην αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαζνξίδεηαη απφ κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, 

εθαξκφδεηαη ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (simple linear regression), ελψ 

αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, εθαξκφδεηαη ε 

πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ( multiple linear regression). 

 Ζ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη καο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ ηζρχ ή φρη νξηζκέλσλ ζεσξηψλ.  

Μαο δίλεη δειαδή ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξάμε νη δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο ζεσξίεο.   

Ζ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πέληε ζηάδηα ηα 

νπνία θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ζηάδηα απηά είλαη ηεξαξρεκέλα σο 

πξνο ηελ ζεηξά εθαξκνγήο ηνπο. 
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Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο ηεο παιηλδξφκεζεο 

ην αξρηθφ ζηάδην θαηαζθεπάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα ζχκθσλα 

κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εξκελεχνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ην δεχηεξν 

ζηάδην γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ αθξίβεηα 

θαη πιεξφηεηα. ην ηξίην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο, δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ αλεμάξηεησλ. ην ηέηαξην ζηάδην 

εθαξκφδνληαη νη δηάθνξνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 

εθηηκεζείζαο κνξθήο ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν 

ζηάδην ην εθηηκεζέλ ππφδεηγκα πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε 

βάζε ηηο δεδνκέλεο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.     

 Γεδνκέλα 

Σα ρξεκαηηζηήξηα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ καθξνρξνλίσο 

αληαλαθινχλ ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. Βξαρπρξνλίσο, φκσο, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ εληνλφηαηεο δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο ζπρλά δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπζρεηηζζνχλ άκεζα κε ηελ πνξεία ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ. H ειιεληθή 

νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν. Καη αλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή επηηαρχλεη 

Θεσξεηηθφ 
ππφδεηγκα 

πιινγή 
δεδνκέλσλ 

Δθηίκεζε 
ππνδείγκαηνο 

ηαηηζηηθνί 
έιεγρνη 

Γηακφξθσζε 
πξνβιέςεσλ 

ηάδηο 1 

ηάδηο 2 

ηάδηο 3 

ηάδηο 4 

ηάδηο 5 
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ηνλ βεκαηηζκφ ηεο, κπνξεί λα πάεη θαιχηεξα. Σν ρξεκαηηζηήξην απνηειεί κία 

απφ ηηο θχξηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο ζα αληιεζνχλ θεθάιαηα πνπ ζα 

ηξνθνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε. Δπνκέλσο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα βαζηθά κεγέζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε ρξεζηκνπνηείηαη ην αθφινπζν 

ζπλαξηεζηαθφ κνληέιν ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ:  

 
ASE= f (GDP, INF, RFR) 

Όπνπ:  

ASE ν γεληθφο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ  

GDP ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

INF ν πιεζσξηζκφο   

RFR ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαηαζέζεσλ  

 

Γεληθφο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο 

Έλαο ρξεκαηηζηεξηαθφο δείθηεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα θαιάζη 

επηιεγκέλσλ κεηνρψλ απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Καζψο νη κεηνρέο πνπ απνηεινχλ ηνλ δείθηε 

πξννδεχνπλ, νη αλνδηθέο ηάζεηο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ δείθηε.  

 

Α.Δ.Π. 

Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (Α.Δ.Π)  είλαη ε ζπλνιηθή αμία ζε ρξεκαηηθέο  

κνλάδεο ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο. Σν Α.Δ.Π. είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο πιεξνθνξεί γηα 

ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο ρψξαο. ηελ εξγαζία απηή ην Α.Δ.Π. είλαη 

εθθξαζκέλν ζε ηηκέο ηνπ 1995. 

 

Πιεζσξηζκφο 

Πιεζσξηζκφο είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ 

κηαο νηθνλνκίαο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο  πιεζσξηζκφο 
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είλαη έλα θαηλφκελν πνπ δηαηαξάζζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο  θαη  αζθεί επίδξαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαηαζέζεσλ 

Σν βξαρππξφζεζκν επηηφθην θαηαζέζεσλ  είλαη ην επηηφθην πνπ ζα εηζπξάμεη 

ν θαηαζέηεο θάλνληαο κία θαηάζεζε ζε κία ηξάπεδα γηα έλα έηνο. Ζ 

καθξννηθνλνκηθή απηή κεηαβιεηή επηιέρζεθε θαζψο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

ΔΣΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΓΔΙΚΣΗ                                    

ΥΑΑ 31/12 

ΑΔΠ                            

σε σταθ. Σιμές 

1995 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΓΣΚ 

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΑ 

ΔΠΙΣΟΚΙΑ 

ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ 

1981 86.59 69,068.82 22.5 14 

1982 93.42 68,286.43 19 14 

1983 58.26 67,549.82 20.2 14 

1984 59.18 68,908.00 18 15.5 

1985 70.95 70,637.42 24.8 15.5 

1986 103.86 71,003.08 17 15.5 

1987 272.47 69,399.27 15.8 15.5 

1988 279.65 72,375.06 14 16 

1989 459.43 75,125.17 14.8 16 

1990 932.00 75,125.17 22.9 18 

1991 809.71 77,454.15 18 18 

1992 672.31 77,996.18 14.4 16.2 

1993 958.66 76,748.35 12 17.1 

1994 868.91 78,283.20 10.6 15.1 

1995 914.15 79,927.22 8.9 13.7 

1996 933.48 81,812.18 8.2 11.9 

1997 1,479.63 84,688.19 5.5 9.2 

1998 2,737.55 87,272.78 4.8 9 

1999 5,535.09 90,204.84 2.6 8 

2000 3,388.86 94,695.00 3.2 5.71 

2001 2,591.56 97,510.00 3.4 2.4 

2002 1,748.42 103,320.00 3.6 1.51 

Πίνακας 1:  Αρτικά δεδομένα 
 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο είλαη εηήζηα 

θαη θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1981 κέρξη θαη ην 2002 θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΔΤΔ. 
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Δμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

πλδπάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

επηιέγνπκε ηελ καζεκαηηθή κνξθή ηεο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ ππνδείγκαηνο. Σν ππφδεηγκα πνπ επηιέρζεθε είλαη ην 

παξαθάησ: 

ASE= f (GDP, INF, RFR) 

 
Γηα λα είλαη έγθπξε ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παιηλδξφκεζεο 

ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο ηεο θιαζηθήο παιηλδξνκήζεσο, φηη 

δειαδή νη κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο. Αλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο νη 

εθηηκεηέο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ δελ είλαη ζπλεπείο κε απνηέιεζκα ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο λα κελ είλαη έγθπξνο. Οη νηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο 

ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηάζε πνπ ηηο θαζηζηά νινθιεξσκέλεο, δειαδή 

κε ζηάζηκεο. 

Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ επηιέρζεθε αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

εθηηκήζεηο κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ε γξακκηθή ή 

εθζεηηθή, ηεο νπνίαο ε ζπλεζέζηεξε έθθξαζε είλαη ε εμήο: 

 
ASE =  α0 . GDPα1 . INFα2 . RFRα3 . e

u 

 
Λνγαξηζκίδνπκε θαη ηα δχν κέιε: 

lnASE = lnα0 + α1lnGDP + α2lnINF + α3lnRFR + lneu 

 
Με ηε ρξήζε ινγαξίζκσλ ε κε γξακκηθή, σο πξνο ηηο παξακέηξνπο θαη 

σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο ζπλάξηεζε, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε γξακκηθή σο 

πξνο ηνπο ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηε κνξθή απηή 

εθαξκφδεηαη πιένλ ε εθάζηνηε κέζνδνο εθηίκεζεο: 

 
Y = b0 +  b1x1+  b2x3 +  b3x3 + u 

 
Όπνπ:  

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή:  

● Y = lnASE, ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο ηηκέο θιεηζίκαηνο ηνπ γεληθνχ δείθηε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαιείηαη θαη  
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παιηλδξνκεηήο (regressor). 

 
Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: 

● X1 =lnGDP : Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

● X2 =lnINF   : Πιεζσξηζκφο 

● X3 =lnRFR : Δπηηφθηα βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ 

 
πληειεζηέο Παιηλδξφκεζεο: 

● b0 = ln α0 

● b1 = α1 

● b2 = α2 

● b3 = α3 

 

ΔΣΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΓΔΙΚΣΗ                                    

ΥΑΑ 31/12 

ΑΔΠ                            

σε σταθ. Σιμές 

1995 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΓΣΚ 

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΙΑ 

ΔΠΙΣΟΚΙΑ 

ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ 

1981 4.4612 11.1429 3.1135 2.6391 

1982 4.5371 11.1315 2.9444 2.6391 

1983 4.0649 11.1206 3.0057 2.6391 

1984 4.0806 11.1405 2.8904 2.7408 

1985 4.2620 11.1653 3.2108 2.7408 

1986 4.6430 11.1705 2.8332 2.7408 

1987 5.6075 11.1476 2.7600 2.7408 

1988 5.6335 11.1896 2.6391 2.7726 

1989 6.1300 11.2269 2.6946 2.7726 

1990 6.8373 11.2269 3.1311 2.8904 

1991 6.6967 11.2574 2.8904 2.8904 

1992 6.5107 11.2644 2.6672 2.7850 

1993 6.8655 11.2483 2.4849 2.8391 

1994 6.7672 11.2681 2.3609 2.7147 

1995 6.8180 11.2889 2.1861 2.6174 

1996 6.8389 11.3122 2.1041 2.4765 

1997 7.2995 11.3467 1.7047 2.2192 

1998 7.9148 11.3768 1.5686 2.1972 

1999 8.6189 11.4098 0.9555 2.0794 

2000 8.1282 11.4584 1.1632 1.7422 

2001 7.8600 11.5080 1.2238 0.8755 

2002 7.4665 11.5456 1.2809 0.4121 

 
Πίνακας 2: Τα αρτικά δεδομένα ζε θσζική λογαριθμική μορθή 
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7. ηαηηζηηθνί έιεγρνη 

 
7.1 O Αξηζκεηηθόο Μέζνο, ε Γηαθύκαλζε, ε Αζπκκεηξία θαη ε Κύξησζε.  

 

 ηνλ έιεγρν πνπ αθνινπζεί εμεηάδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη γηα θάζε 

κεηαβιεηή ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

 

ηαηηζηηθφο έιεγρνο LASE  

Sample period: 1981 to 2002                                                

Variable(s)  :   LASE                                           
Maximum  :   8.6189                                                  
Minimum  :   4.0649                                                  
Mean   :   6.2746                                                
Std. Deviation :   1.4135                                                  
Skewness  :   -0.24632                                                  
Kurtosis – 3  :   -1.1254                                                  
Coef of Variation :    0.22527                               

 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ ππνδείγκαηνο 

(Sample period), ε νπνία είλαη απφ ην 1981 έσο ην 2002. Ακέζσο κεηά 

αλαθέξεηαη ε κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη (LASE) θαη ε κέγηζηε (maximum = 

8.6189) θαη ε ειάρηζηε (minimum = 4.0649) ηηκή ηεο κεηαβιεηήο, ηα αλψηαηα 

θαη θαηψηαηα φξηα δειαδή. 

  
Ο Αξηζκεηηθόο Μέζνο.  

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο  είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο  ηνπ 

αζξνίζκαηνο  ησλ παξαηεξήζεσλ δηα ηνπ πιήζνπο ησλ παξαηεξήζεσλ : 

1
ix

N
    

φπνπ xi  είλαη ην άζξνηζκα ησλ  ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ θαη N ην πιήζνο 

ησλ παξαηεξήζεσλ. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ηεο κεηαβιεηήο LASE είλαη 6,2746. 

Όηαλ  ρξεζηκνπνηνχκε ζηαηηζηηθά δείγκαηα θαη φρη νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, 

ηφηε  αληί γηα   κ   ρξεζηκνπνηνχκε ην   x   θαη  αληί γηα Ν πνπ είλαη νιφθιεξνο 

ν πιεζπζκφο  ρξεζηκνπνηνχκε ην n πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο. 
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Σππηθή Απόθιηζε (St. Deviation).  

Ζ  δηαθχκαλζε είλαη έλα κέηξν  δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο.  

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε φιν ηνλ ζηαηηζηηθφ πιεζπζκφ, ηφηε  ζπκβνιίδνπκε ηε 

δηαθχκαλζε  κε  ζ2    ελψ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δείγκα  ηελ ζπκβνιίδνπκε κε 

s2 θαη  ηζνχηαη: 

2 21
( )ix

N
   

 

Καη 

2 21
( )is x x

n
  

 

Καλνληθά ζα εμεηάδακε ηε δηαθχκαλζε (ην πφζν απνκαθξπζκέλεο είλαη νη 

ηηκέο απφ ηνλ Α.Μ.), αιιά επεηδή ζέινπκε ν αξηζκφο λα είλαη ίδηα κνλάδα κε 

ηνλ Αξηζκεηηθφ Μέζν, ζα εμεηάζνπκε ηελ Σππηθή Απφθιηζε (s). Θα βξνχκε ηε 

ξίδα ηνπ s2. Γηα ηελ κεηαβιεηή LASE ε ηππηθή απφθιηζε ηζνχηαη κε 1,4135. 

 
Έιεγρνο ηεο Αζπκκεηξίαο (Skewness). 

Λέγνληαο αζπκκεηξία, ελλννχκε ηελ εθηξνπή απφ ηελ θαλνληθφηεηα, 

θαηά πφζν δειαδή νη δηάθνξεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο παξνπζηάδνληαη 

ζπκκεηξηθά γχξσ απφ ην κέζν ηεο θαηαλνκήο. 

3

3

1
( )ia x x

n
    

Αλ 3a  = 0 ηφηε πκκεηξηθή Καηαλνκή  

Αλ 3a  < 0  ηφηε Αζχκκεηξε Αξηζηεξά 

Αλ 3a  > 0 ηφηε Αζχκκεηξε Γεμηά    

Ζ κεηαβιεηή LASE έρεη ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο  ίζν κε α3 = -0.24632   άξα 

έρεη αζπκκεηξία αξηζηεξά. 
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ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ Κύξησζε (Kurtosis). 
 

4

4

1
( )ia x x

n
    

 

Ζ θχξησζε ραξαθηεξίδεη ηελ αηρκεξφηεηα ηεο θακπχιεο κηαο 

θαηαλνκήο. Αλ νη ηηκέο είλαη θνληά ζηνλ Α.Μ. ηφηε έρνπκε ιεπηφθπξηε 

θχξησζε. Αλ νη ηηκέο είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηνλ Α.Μ. ηφηε έρνπκε 

πιαηχθπξηε (κεγάιε αληζφηεηα). Αλ νη ηηκέο = 0 ηφηε έρνπκε κεζφθπξηε. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε  ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα 

ηνπο άιινπο ηξεηο ζπληειεζηέο, γίλεηαη δειαδή ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ην 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (LGDP),  ηνλ πιεζσξηζκφ (LINF) θαη ηα 

βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαηαζέζεσλ (LRFR). 

 

 

 

7.2 Οη A PRIORI πεξηνξηζκνί. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

πξνζδνθφκελσλ πξνζήκσλ ησλ παξακέηξσλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο 

ε ζπζρέηηζε ηνπ ΑΔΠ (ζπληειεζηήο b1) θαη  ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ 

θαηαζέζεσλ (ζπληειεζηήο b3) κε ηελ πνξεία ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ηηκψλ ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ είλαη ζεηηθή, ελψ ε ζπζρέηηζε ηνπ Πιεζσξηζκνχ (ζπληειεζηήο 

b2) είλαη αξλεηηθή. 

 
 7.3 Δθηίκεζε – ππνινγηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο.  

Σν ππφδεηγκα εθηηκήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην παθέην Mathematica 5.2 θαη ην νηθνλνκεηξηθφ παθέην 

Microfit 4.0 (παξάξηεκα Α). 
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Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ πξνθχπηεη έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 
Άξα νη ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ κνληέινπ είλαη: 

 

 
 

θαη ε κνξθή ηνπ εθηηκεκέλνπ κνληέινπ γξάθεηαη: 
 

 
 

 

7.4 Έιεγρνο ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλάιπζε κίαο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Μέζσ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κίαο κεηαβιεηήο 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ κία ρξνλνζεηξά παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα. Αλ 

ε γξαθηθή παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηάζε, επνρηθή κεηαβνιή, θπθιηθή 

δηαθχκαλζε ή αθαλφληζηε κεηαβνιή, ηφηε ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη κε  

ζηάζηκε. 

Σξέρνληαο ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο παίξλνπκε ηα δηαγξάκκαηα 

1,2,3, θαη 4, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ LASE, LGDP, LINF, LRFR. Απφ ηελ κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ηα δεδνκέλα είλαη κε ζηάζηκα, θαζψο παξνπζηάδνπλ είηε 

αλνδηθή, είηε θαζνδηθή ηάζε, απφ ηα νπνία δε, απνπζηάδεη ν κέζνο φξνο. 

Β = Υp ∙ Y -171.049448 15.440821 -0.400835 1.756677 
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Γηάγξακκα 1: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο LASE  

 
 

 
Γιάγραμμα 2: Γραθηθή παράζηαζε ηες κεηαβιεηής LGDP  

 
 

 

Γιάγραμμα 3: Γραθηθή παράζηαζε ηες κεηαβιεηής LINF  
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Γιάγραμμα 4: Γραθηθή παράζηαζε ηες κεηαβιεηής LRFR 

 

 

 7.5 πζρεηηζκόο κεηαβιεηώλ. 

Πνιχ ζπρλά ζέινπκε  λα κάζνπκε  ην πσο ζπλδένληαη  νη δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο ζε κηα νκάδα παξαηεξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κεηαβιεηέο ηφηε εμεηάδνπκε ηε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Παξαπάλσ βιέπνπκε ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο, κία κήηξα, ε νπνία έρεη 

ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηεο ίζα κε ηε κνλάδα. Ζ κήηξα απηή, δείρλεη πσο κηα 

κεηαβιεηή ζπλδέεηαη κε ηελ άιιε. Σα ζηνηρεία ηεο (εθηφο απφ ηα δηαγψληα) 

είλαη απφ -1 έσο 1. Όζν πην θνληά ζηε κνλάδα είλαη ην ζηνηρείν, ηφζν πην 

ηζρπξή είλαη ε ζρέζε. Αλ ην ζηνηρείν είλαη καθξηά απφ ηε κνλάδα, ε κεηαβιεηή 

δελ επεξεάδεηαη. Δλψ αλ είλαη θνληά ζην κεδέλ, δελ ππάξρεη ζρέζε.  ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζπζρέηηζεο παξαηεξνχκε θπζηθά, ηα δηαγψληα ζηνηρεία 

λα είλαη ίζα κε ηε κνλάδα, ε ζπζρέηηζε δειαδή θάζε κεηαβιεηήο κε ηνλ εαπηφ 

ηεο είλαη ηζρπξή. 
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7.6 Έιεγρνο ηνπ πξνζήκνπ ησλ ζπληειεζηώλ. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα ειέγμνπκε θαηά πφζν ηα  πξφζεκά ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο ζπκθσλνχλ κε ηνπο a priori πεξηνξηζκνχο. 

● Οη ζπληειεζηέο b1 θαη b3 πνπ αλαθέξνληαη ζην Α.Δ.Π. θαη ζηα βξαρπρξφληα 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ ζπκθσλνχλ κε ηνπο a priori πεξηνξηζκνχο θαζψο ηα 

πξφζεκά ηνπο είλαη ζεηηθά. 

● Ο ζπληειεζηήο b2 πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή έρεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηνπο a priori πεξηνξηζκνχο. 
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8. Έιεγρνο ηεο παιηλδξόκεζεο 

 

8.1 Ο πληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ R2 . 

 

O ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2 ηζνχηαη κε: 

 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ R2 θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1, 

δειαδή   0 ≤ R2 ≤ 1. Όζν ε ηηκή ηνπ R2 πιεζηάδεη ζηε κνλάδα, ηφζν θαιχηεξα 

εξκελεχνληαη νη ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο απφ ην εθηηκεζέλ 

ππφδεηγκα. Αληίζεηα, φζν ε ηηκή ηνπ R2 πιεζηάδεη ζην κεδέλ, ηφζν ιηγφηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά νη ηηκέο ησλ k αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ εξκελεχνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Δθφζνλ  ν ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ R2 είλαη θνληά ζηελ κνλάδα ζεκαίλεη φηη ην 93,881% ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο εμεγείηαη απφ ηελ παιηλδξφκεζε, δειαδή ην 93,881% 

νθείιεηαη ζηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Σν ππφινηπν 6,119% ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ γεληθνχ δείθηε νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο. Δπνκέλσο ην 

κνληέιν  απνξξνθά ην 93,881% ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ φηη ην κνληέιν είλαη θαιφ. 

 

8.2 Ο δηνξζσκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ  
2R . 

 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R2, παξφιν πνπ απνηειεί θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο ππνδείγκαηνο, δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο σο θξηηήξην επηινγήο ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ ππνδείγκαηνο κεηαμχ ππνδεηγκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη έρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ, γηαηί φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

ηφζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ R2. Δπνκέλσο ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εξκελεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνδείγκαηνο είλαη απαξαίηεηνο θαη ν θαζνξηζκφο εθείλνπ ηνπ ππνδείγκαηνο 
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πνπ εξκελεχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αλάκεζα ζε ππνδείγκαηα κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ωο θξηηήξην επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνζαξκνζκέλνο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ, ν νπνίνο ζπκβνιίδεηαη κε : 

 

Δθφζνλ ην 
 
είλαη θαη πάιη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

92,861% νθείιεηαη ζηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ γεληθνχ 

ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

  

8.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Πίλαθαο ANOVA  

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνθχπηεη ν πίλαθαο Αλάιπζεο ηεο 

Γηαθχκαλζεο (Analysis Of Variance table - ANOVA), ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο ησλ 

αζξνηζκάησλ ηεηξαγψλσλ. 

 

 

Πίνακας 3. Ο πίνακας ANOVA ηοσ μονηέλοσ ηων ηριών μεηαβληηών 
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8.4 Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο ηνπ κνληέινπ. 

 
Θα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ην κνληέιν καο είλαη ζηαζεξφ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο  α = 0,05. 

- Ζ MSR αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Υ2 κε 3 βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

- Ζ MSE αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Υ2 κε 18 βαζκνχο ειεπζεξίαο. 

Δπνκέλσο ε F αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή F3,18,0.05. 

 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0: b1=b2=b3=0 

Σν κνληέιν είλαη ζηαζεξφ ή 
δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ 
ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα: (b1≠0) ή (b2 ≠0) ή (b3≠0), 

Σν κνληέιν δελ είλαη ζηαζεξφ 
ή κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 
αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
επηδξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ 
γεληθνχ δείθηε ηνπ 
ρξεκαηηζηεξίνπ. 

 

Ζ θξίζηκε ηηκή ƒ βξίζθεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο F θαη είλαη: 

ƒ = F3,18,0.05  ≈  3.16 

 

- κε δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0  → (0,ƒ) = (0,3.16) 

- κε δηάζηεκα απφξξηςεο ηεο Ζα →( ƒ, +∞) = (3.16, +∞) 

 

Γιάγραμμα 5: Σο δηάζηεκα αποδοτής ηες Η0 κε ηελ F - θαηαλοκή είλαη ηο (0,3.16) 

 θαη ηο ζύλοιο απόρρηυες ηο (3.16, +∞) 
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Δπνκέλσο εθφζνλ ην ζηαηηζηηθφ F = 92,053 є (3.16, +∞) ε ππφζεζε Ζ0 

απνξξίπηεηαη,  δειαδή απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε φηη ην κνληέιν είλαη ζηαζεξφ 

θαη επνκέλσο ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζα φηη ην κνληέιν δελ είλαη 

ζηαζεξφ, δειαδή έζησ θαη κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο επηδξά ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ γεληθνχ δείθηε. 

 
Ο δεύηεξνο ηξόπνο γηα λα γίλεη ν έιεγρνο ηεο δηαθύκαλζεο είλαη ν 

έιεγρνο ηνπ Probability.  

Αλ Prob. > 5% Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Αλ Prob. < 5% ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

ην ππφδεηγκά καο Prob. = 0.00 

 

8.5  Έιεγρνη ππνζέζεσλ ππνζέζεσλ γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηεο 

παιηλδξόκεζεο bi. 

 

 Γηα θάζε ζπληειεζηή ηνπ κνληέινπ αθνινπζεί δίπιεπξνο έιεγρνο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α= 0,05 

Σν ζηαηηζηηθφ Σ γηα θάζε ζπληειεζηή αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή t κε n-m-1= 22-

3-1=18 βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη απφ ηνλ πίλαθα ηεο θαηαλνκήο t γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α= 0,05 βξίζθεηαη ζην θξίζηκν ζεκείν:  

t=t n-m-1,α/2 = t 18,0.025 ≈ 2.101 

- κε δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 → (- 2.101,2.101) 

- κε δηάζηεκα απφξξηςεο ηεο Ζ0 → (-∞, 2.101) U (2.101, +∞) 

 

Γιάγραμμα 6: Σο δηάζηεκα αποδοτής ηες Η0 κε ηελ Σ - θαηαλοκή είλαη ηο                  

(-2.101,2.101) θαη ηο ζύλοιο απόρρηυες είλαη ηο (-∞, 2.101) U (2.101, +∞) 
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● πληειεζηήο b1 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0: b1= 0 Ο ζπληειεζηήο b1 είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα: (b1≠0)  Ο ζπληειεζηήο b1 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 

κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (11.0963, 19.7853). 

 

Δπνκέλσο εθφζνλ Σ(b1) = 7.4672 є(11.0963, 19.7853)  ε ππφζεζε H0: b1= 0 

απνξξίπηεηαη, δειαδή ν ζπληειεζηήο b1 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

● πληειεζηήο b2 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0: b2= 0 Ο ζπληειεζηήο b2 είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα: (b2≠0)  Ο ζπληειεζηήο b2 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 

 

κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (-1.0275, 0.2259). 

 

Δπνκέλσο εθφζνλ Σ(b2) = - 1.3436 є(-1.0275, 0.2259) ε ππφζεζε H0: b2= 0 

απνξξίπηεηαη, δειαδή ν ζπληειεζηήο b2 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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● πληειεζηήο b3 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0: b3= 0 Ο ζπληειεζηήο b2 είλαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα: (b3≠0)  Ο ζπληειεζηήο b2 είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 

 

κε 95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο (-1.0275, 2.2717). 

 

Δπνκέλσο εθφζνλ Σ(b3) = 7.1662 є(-1.0275, 2.2717) ε ππφζεζε H0: b3= 0 

απνξξίπηεηαη, δειαδή ν ζπληειεζηήο b3 είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 
Ο έιεγρνο ησλ ζπληειεζηώλ γίλεηαη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability.  
 
Αλ prob. > 5% ηφηε ν ζπληειεζηήο είλαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο  

Αλ prob. < 5% ηφηε ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο  

 

ην ππφδεηγκά καο :  

Prob . ζηαζεξάο = 0.00 < 5%   

Prob. ζπληειεζηή Β1 = 0.00 < 5% 

Prob. ζπληειεζηή Β2 = 0.00 < 5% 

Prob. ζπληειεζηή Β3 = 0.196 < 5% 
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9. Γηαγλσζηηθνί έιεγρνη 

 

9.1 Απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ (Autocorrelation).  

 

ε κηα απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο αλαθεξφκαζηε 

ζηελ αλεμαξηεζία ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα i≠j, ηζρχεη ε ζρέζε: 

Δ(εi,j) = 0 

Όηαλ ε ππφζεζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ζηελ αλάιπζε ηεο 

παιηλδξφκεζεο εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο 

(autocorrelation), ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ βαζκνχ 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ 

απηνζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξνλνζεηξέο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ην ζπκβνιηζκφ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ην δείθηε t, αληί ηνπ δείθηε i. Ζ εκθάληζε ηεο  

απηνζπζρέηηζεο παξαηεξείηαη ζπρλά ζηελ κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμεηάδνληαη κεηαβιεηέο, νη 

παξαηεξήζεηο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ρξνλνζεηξέο. Ζ απηνζπζρέηηζε 

φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε παξάιεηςε 

ζεκαληηθψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ απφ ην ππφδεηγκα, ε ρξεζηκνπνίεζε 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο σο αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ή αθφκα θαη ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο κε εζθαικέλε κνξθή. 

Ζ απηνζπζρέηηζε ελψ δελ επηδξά ζηελ ακεξνιεςία ησλ εθηηκεηψλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο, εληνχηνηο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ησλ 

ηππηθψλ ζθαικάησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία ησλ 

ειέγρσλ θαη θπξίσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Ζ πην απιή κνξθή απηνζπζρέηηζεο πνπ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπρλά θαηά ηε δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη ε απηνζπζρέηηζε 

πξψηνπ βαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηηκέο ηνπ εt ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο 

ηνπ ππνδείγκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

                         εt=ξεη-1+ut 

  Όπνπ u είλαη ην ηπραίν ζθάικα ηνπ ππνδείγκαηνο, γηα ην νπνίν ηζρχνπλ φιεο 

νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο παιηλδξφκηζεο, δειαδή νη ηηκέο ηνπ θαηαλέκνληαη 
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θαλνληθά κε κέζν φξν κεδέλ, ζηαζεξή δηαθχκαλζε θαη δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε νη ηηκέο εt ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο 

ηνπ αξρηθνχ ππνδείγκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν t εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ηνπο 

ηεο πεξηφδνπ (t-1) πνιιαπιαζηάδνληαο κε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ξ ηνπ 

ππνδείγκαηνο θαη απφ ηηο ηηκέο ut. Δπνκέλσο, ν βαζκφο εμάξηεζεο κεηαμχ 

ησλ δχν δηαδνρηθψλ ηηκψλ εt-1 θαη εt  εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ξ, 

ν νπνίνο εθθξάδεη θαη ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ εt-1 θαη εt. 

Έηζη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφιπηε ηηκή ηνπ ξ, δειαδή θνληά ζηε κνλάδα, 

ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη θαη ν βαζκφο απηνζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δχν 

δηαδνρηθψλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ξ=0 δελ 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε πξψηνπ βαζκνχ ζηηο ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο. 

 

9.2 Έιεγρνο ησλ Durbin – Watson. 

  
  Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο απηνζπζρέηηζεο πξψηνπ βαζκνχ νη 

Durbin – Watson δεκηνχξγεζαλ έλα ζηαηηθφ έιεγρν, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ 

αθφινπζα βήκαηα. 

 

Βήκα 1ν 

Γξάθνπκε ηηο δχν ππνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο  

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Γελ ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα  

Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε 

ή ηα θαηάινηπα είλαη 

γξακκηθά εμαξηεκέλα, 

ξ≠0 ή ξ>0 ή ξ<0 

 

Ο έιεγρνο γηα ηελ απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο κε ηνλ έιεγρν ησλ DW γίλεηαη 

απφ ηνπο πίλαθεο πνπ νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ. 

 

Βήκα 2
ν
 

ρεκαηίδνληαο έλα εκηθχθιην βξίζθνπκε ηηο πέληε πεξηνρέο πνπ ζρεκαηίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα θξίζηκα ζεκεία γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (θαηψηεξν DL 
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θαη αλψηεξν φξην DW)  γηα n παξαηεξήζεηο θαη k αξηζκφ εξκελεπηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. 

 

Βήκα 3ν  

Δθηηκνχκε ηε βαζηθή ζπλάξηεζε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη 

ζψδνπκε ηα θαηάινηπα ut. 

 

Βήκα 4ν 

Τπνινγίδνπκε ην ζηαηηζηηθφ d ησλ Durbin – Watson απφ ηελ πνζφηεηα: 

 

Βήκα 5ν  

Αλ ε πνζφηεηα ππάξρεη d < dL (ξ>0) ζεηηθή απηνζπζρέηηζε 

Αλ ε πνζφηεηα dL< d < dU ηφηε βξηζθφκαζηε ζε αβέβαηε πεξηνρή νπφηε δελ 

κπνξεί λα βγεη θαλέλα ζπκπέξαζκα  

Αλ ε πνζφηεηα dU < d < 4- dU (ξ=0) δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

Αλ ε πνζφηεηα 4-dU < d < 4- dL ηφηε βξηζθφκαζηε ζε αβέβαηε πεξηνρή νπφηε 

δελ κπνξεί λα βγεη θαλέλα ζπκπέξαζκα. Αλ ε πνζφηεηα 4- dL<d (ρ<0) ππάξρεη 

αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε. 

 

Γηάγξακκα 7: Γξαθηθή παξάζηαζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο κε ην ζηαηηζηηθφ 

Durbin – Watson 
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Γηα ην ππφδεηγκα καο ην ζηαηηζηηθφ Durbin Watson είλαη d=1.7821 

Απφ ηνλ πίλαθα, γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, παίξλνπκε ηηο παξαθάησ 

ηηκέο: 

dL =  1.02 , dU =  1.54 , 4-dU =  2.46 , 4-dL =  2.98  

 

Γηάγξακκα 8: Έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο κε ην θξηηήξην Durbin Watson. 

Παξαηεξνχκε πσο ε ηηκή d βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή απνδνρήο ηεο Ζ0. Καηά 

ζπλέπεηα ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ. 

 

Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability 

Αλ  Prob. > 5% δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

Αλ  Prob. < 5% ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

ην ππφδεηγκά καο Prob. = 0.684 > 5% 

 

9.3 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ηνπ Υ2   

 
Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ε πην ζπνπδαία αιιά θαη ε πην 

δχζθνιε θάζε ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ελφο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, 

γηαηί δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα ή θαλφλεο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ππνδείγκαηνο.  

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ δηαηχπσζε ηεο 

εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο, φζν θαη ζηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. πλήζσο ν φξνο ζθάικα εμεηδίθεπζεο (specification 

error) αλαθέξεηαη ζηα ζθάικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ιαζεκέλε 
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δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο (παξαιείπεηαη απφ ην ππφδεηγκα 

κηα ζεκαληηθή εξκελεπηηθή κεηαβιεηή) ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ιαζεκέλεο 

κνξθήο ζπλάξηεζεο (γξακκηθή αληί εθζεηηθή). 

 

Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε κέζνδν Ramsey , ηελ θαηαλνκή F θαη ηελ Υ2 

θαηαλνκή.  Δδψ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν κε ηελ ρ2 θαη ηελ F 

θαηαλνκή.  

 

 
9.4 Έιεγρνο εμεηδίθεπζεο κε ηελ Υ2 θαηαλνκή. 

 
Γξάθνπκε ηηο δχν ππνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο  
 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Γελ ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

Τπάξρεη 

απηνζπζρέηηζε 

 

ρεκαηίδνληαο ηελ Υ2 θαηαλνκή βξίζθνπκε ην θξίζηκν ζεκείν γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη βαζκνχο ειεπζεξίαο λ = 1, επεηδή ηα ζηνηρεία είλαη 

εηήζηα. Απφ ηνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο βξίζθνπκε φηη Υ2
(4)

  = 3.841. 

 

Γηάγξακκα 9: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ Υ2 - θαηαλνκή είλαη ην (0,3.841) 

θαη ην ζχλνιν απφξξηςεο ην (3.841,+∞). 
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Με βάζε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο Υ2  

θαηαλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη  

βαζκνχο ειεπζεξίαο λ=3 είλαη: 0,26829 

 
Δθφζνλ ε πνζφηεηα Υ2=0,26829 < Υ2

(1) ηφηε απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, δειαδή 

ζην κνληέιν καο δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θαηαινίπσλ . 

 
Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability.  

Αλ Prob.  > 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ζσζηή. 

Αλ Prob.  < 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ιάζνο. 

ην ππφδεηγκά καο prob. = 0.634 

 

9.5 Έιεγρνο εμεηδίθεπζεο κε ηελ F θαηαλνκή. 

 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Σν ππφδεηγκα είλαη ζσζηά 

εμεηδηθεπκέλν 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

Σν ππφδεηγκα δελ είλαη 

ζσζηά εμεηδηθεπκέλν 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο F 

θαηαλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 

βαζκνχο ειεπζεξίαο λ=1 είλαη: 0,2264 πνπ ζεκαίλεη φηη δέρνκαη ηελ αξρηθή 

ππφζεζε, δειαδή ην ππφδεηγκα  είλαη ζσζηά εμεηδηθεπκέλν. 
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Γηάγξακκα 10: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ F - θαηαλνκή είλαη ην (0, 4.41) θαη 

απφξξηςεο ην (4.41,+∞). 

 

Δθφζνλ ε πνζφηεηα LR=0.634<Fπηλ(1)=4,41 ηφηε απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, 

δειαδή ην κνληέιν καο είλαη ζσζηά εμεηδηθεπκέλν ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

0,5%. 

 

9.6 Έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο. 

 

Άιιν έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ αλάιπζε 

ηεο παιηλδξφκεζεο θαηά ηελ δηεξεχλεζε ελφο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη ε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα (heteroscedasticity). Σν πξφβιεκα απηφ εκθαλίδεηαη 

φηαλ θαηά ηελ εθηίκεζε ελφο γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο παξαβηάδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο, δειαδή ηεο ίζεο θαη ζηαζεξήο 

δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο, πνπ 

ζεκαίλεη φηη γηα θάζε i = 1,2,…,n, πξέπεη λα ηζρχεη ε ζρέζε: 

Var(εi)=ζ2 

Όπνπ ζ2 είλαη έλαο ζεηηθφο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο. 

Όκσο θαηά ηελ κειέηε ελφο νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ 

ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπ ππνδείγκαηνο λα κελ είλαη ζηαζεξή, δειαδή γηα 

θάζε  i = 1,2,…,n, πξέπεη λα ηζρχεη ε ζρέζε: 

Var(εi)=ζ2σ, 

Όπνπ ηα σi είλαη ζεηηθνί αξηζκνί. 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Σα θαηάινηπα είλαη 

νκνηνζθεδαζηηθά 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

Σα θαηάινηπα είλαη 

εηεξνζθεδαζηηθά 

 

Απφ ηηο ηηκέο ησλ probabilities φπνπ γηα ηελ Υ2:p = 0.084 > 0.05 θαη γηα ηελ F: 

p = 0.084 > 0.05 πξνθχπηεη φηη απνδερφκαζηε ηελ Ζ0. Δπνκέλσο ηα 

θαηάινηπα είλαη νκνηνζθεδαζηηθά επνκέλσο δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 
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Ο δεύηεξνο ηξόπνο γηα λα γίλεη ν έιεγρνο είλαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability.  

Αλ Prob. > 5% Σα θαηάινηπα είλαη νκνηνζθεδαζηηθά. 

Αλ Prob. < 5% Σα θαηάινηπα δελ είλαη νκνηνζθεδαζηηθά. 

ην ππφδεηγκά καο prob. = 0.84 

 

9.7 Έιεγρνο θαλνληθόηεηαο.  

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλάιπζεο ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη 

ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ ππφζεζε απηή παίδεη θαζαξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο, επεηδή νπνηαδήπνηε κνξθή ζηαηηθήο 

αλαθνξάο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνδείγκαηνο, είηε κέζσ ελφο δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο, είηε κέζσ ελφο ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ 

ηεο. Έηζη φηαλ παξαβηάδεηαη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηπραίνπ ζθάικαηνο, ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα δελ έρνπλ θακία απνιχησο 

έλλνηα, αθνχ νη δεηγκαηηθέο θαηαλνκέο ησλ εθηηκεηψλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Οη Jarque and Bera 

(1980), Bera and Jarque (1981) πξφηεηλαλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαλνληθφηεηα 

ησλ θαηαινίπσλ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ αζπκκεηξία θαη ηελ θχξησζε ησλ 

θαηαινίπσλ. 

 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 : ξ=0 

Σα θαηάινηπα 
θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα: ξ≠0 

Σα θαηάινηπα 

δελθαηαλέκνληαη 

θαλνληθά 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 

βαζκνχο ειεπζεξίαο λ=2 είλαη: 0.85529 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπκε ηελ 

αξρηθή ππφζεζε, δειαδή ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 
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Γελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε εάλ ηα θαηάινηπα ηνπ κνληέινπ καο 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ησλ Jarque and Bera 

δίλεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα κφλν ζε κεγάια δείγκαηα. 
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10. Πξνβιέςεηο 

 

Οη πξνβιέςεηο γίλνληαη κε ηα δχν ηεζη ηνπ Chow. Σν πξψην είλαη ην 

ηεζη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο  θαη ην δεχηεξν 

ην ηεζη ηεο πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο.  

 

10.1 1ν Σεζη: ηαζεξόηεηαο  ησλ ζπληειεζηώλ ηεο παιηλδξόκεζεο.  

 
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο καο ελδηαθέξεη λα ειέγμνπκε αλ ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ δηαηεξείηαη ζηαζεξή αλάκεζα ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα 

δηαζηξσκαηηθά επίπεδα. Με άιια ιφγηα ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ φινη νη 

ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο ζε δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα παξαηεξήζεσλ 

ησλ ίδησλ κεηαβιεηψλ είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο. ην ππφδεηγκά καο ην αξρηθφ 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 22. Θα ην ζπάζνπκε ζε δχν δείγκαηα. Σν πξψην 

δείγκα ζα είλαη ίζν κε λ1 = k + 1 (φπνπ k νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) θαη λ2 = n 

+ m – 2(k + 1) (φπνπ n ην κέγεζνο ηνπ πξψηνπ δείγκαηνο θαη m ην κέγεζνο 

ηνπ δεχηεξνπ δείγκαηνο ). 

 

Άξα : λ1 = 4 θαη λ2 = 18+4-2(4) = 14 

 

Κάλσ κείσζε ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ φζα είλαη θαη ηα αλεμάξηεηα ζηνηρεία ζπλ 

(+) 1. (+ ηε ζηαζεξά).  

Θα κεηψζσ ηε ρξνληθή ζεηξά θαηά ηέζζεξα έηε.  

Οπφηε : 

1ν ππφδεηγκα : 1981 – 1998 

2ν ππφδεηγκα : 1999 – 2002  
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10.1.1 Έιεγρνο ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζπληειεζηώλ κε ηελ Υ2 θαηαλνκή. 

 
Γξάθνπκε ηηο δχν ππνζέζεηο  
 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Όινη νη ζπληειεζηέο είλαη 

ίζνη  

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

Όινη νη ζπληειεζηέο δελ 

είλαη ίζνη 

 

ρεκαηίδνληαο ηελ Υ2 θαηαλνκή βξίζθνπκε ην θξίζηκν ζεκείν γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ = 4. Απφ ηνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο βξίζθνπκε φηη Υ2  

= 9.488. 
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Γηάγξακκα 11: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ Υ2 - θαηαλνκή είλαη ην (0,9.488) 

θαη ην ζχλνιν απφξξηςεο ην (9.488,+∞). 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο Υ2 θαηαλνκήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη βαζκνχο 

ειεπζεξίαο λ=3 είλαη: 2.354 

Δθφζνλ ε πνζφηεηα Υ2=2,354 < Υ2
 ηνπ πίλαθα, ηφηε απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, 

δειαδή νη ζπληειεζηέο θαη ζηα δχν κνληέια είλαη ζηαζεξνί . 

 

Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability.  

Αλ Prob.  > 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ζσζηή. 

Αλ Prob.  < 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ιάζνο. 

ην ππφδεηγκά καο prob. = 0.671 

 
10.1.2 Έιεγρνο ζηαζεξόηεηαο ησλ ζπληειεζηώλ κε ηελ F θαηαλνκή. 

 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Όινη νη ζπληειεζηέο είλαη 

ίζνη  

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

Όινη νη ζπληειεζηέο δελ 

είλαη ίζνη  

 

Με βάζε ηνλ ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο F θαηαλνκήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη βαζκνχο 
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ειεπζεξίαο λ1=4 θαη λ2=14 είλαη: 0,588 πνπ ζεκαίλεη φηη δέρνκαη ηελ αξρηθή 

ππφζεζε, δειαδή νη ζπληειεζηέο θαη ζηα δχν ππνδείγκαηα είλαη ζηαζεξνί.  

 

 

Γηάγξακκα 12: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ F - θαηαλνκή είλαη ην (0, 3.11) θαη 

απφξξηςεο ην (3.11,+∞). 

 

Δθφζνλ ην F ηεο άζθεζεο (0,588) είλαη κηθξφηεξν ηνπ F ηνπ πίλαθα (3.11) , 

δέρνκαη ηελ Ζ0 ππφζεζε. Γειαδή, νη ζπληειεζηέο θαη ζηα δχν ππνδείγκαηα 

είλαη ζηαζεξνί.  

 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ Probability.  
 
Αλ Prob. > 5% ηζρχεη ε Ζ0 ππφζεζε.  
Αλ Prob. < 5% ηζρχεη ε Ζα ππφζεζε.  
 
ην ππφδεηγκά καο Prob. = 0.676 > 5% 
 

10.2 2ν Σεζη: Πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπκε αχμεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο 

πνπ εξεπλνχκε πνπ γίλεηαη αηηία λα αιιάμνπλ νη αξρηθέο καο εθηηκήζεηο. Σφηε 

ιέκε φηη ε ζπλάξηεζε είλαη επαίζζεηε φηαλ απμάλεη ην δείγκα. Ζ επαηζζεζία 

απηή ηεο αχμεζεο ηνπ δείγκαηνο ειέγρεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο, δειαδή ζέινπκε λα ειέγμνπκε αλ φινη νη 
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ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ παίξλνπκε απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ελφο δείγκαηνο παξακέλνπλ ίζνη κε ηελ αχμεζε απηή. 

 
Ο έιεγρνο ηεο πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο γίλεηαη κε ηελ Υ2 θαηαλνκή θαη ηελ F 

θαηαλνκή. 

 

10.2.1 Έιεγρνο  πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο κε ηελ Υ2 θαηαλνκή. 

Γξάθνπκε ηηο δχν ππνζέζεηο:  
 

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 Οη ζπληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

 Οη ζπληειεζηέο δελ είλαη 

ζηαζεξνί 

 
ρεκαηίδνληαο ηελ Υ2 θαηαλνκή βξίζθνπκε ην θξίζηκν ζεκείν γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ = 4. Απφ ηνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο βξίζθνπκε φηη Υ2  

= 9.488. 

 

Γηάγξακκα 13: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ Υ2 - θαηαλνκή είλαη ην (0,9.488) 

θαη ηο ζύλοιο απόρρηυες ηο (9.488,+∞). 

 

Με βάζε ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο M-FIT ε ηηκή ηεο Υ2 θαηαλνκήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη βαζκνχο 

ειεπζεξίαο λ=4 είλαη Βξίζθσ ην Υ2 ηεο άζθεζεο. Σν έρσ έηνηκν απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε. Διέγρσ ην  E : Predictive Failure. Δίλαη 2,349 
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Δθφζνλ ε πνζφηεηα Υ2=2,359 < Υ2
 ηνπ πίλαθα, ηφηε απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, 

δειαδή νη ζπληειεζηέο θαη ζηα δχν κνληέια είλαη ζηαζεξνί . 

 

Ο έιεγρνο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability.  

Αλ Prob.  > 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ζσζηή. 

Αλ Prob.  < 5% Ζ εμεηδίθεπζε είλαη ιάζνο. 

ην ππφδεηγκά καο prob. = 0.799 

 

10.2.2 Έιεγρνο πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο κε ηελ F θαηαλνκή. 

Γξάθνπκε ηηο δχν ππνζέζεηο:  

Τπνζέζεηο 

Αξρηθή 

ππφζεζε 
H0 

Οη ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαζεξνί 

Δλαιιαθηηθή 

ππφζεζε 
Hα 

 Οη ζπληειεζηέο δελ είλαη 

ζηαζεξνί 

 
 

 
Γηάγξακκα 14: Σν δηάζηεκα απνδνρήο ηεο Ζ0 κε ηελ F - θαηαλνκή είλαη ην (0, 3.11) θαη 
απφξξηςεο ην (3.11,+∞). 
 
Βξίζθσ ην F ηνπ πίλαθα. Γηα: 
λ1 = m – n θαη λ2 = n – (k+1) 
 
Όπνπ n  ην ηειηθφ ππφδεηγκα θαη m ην αξρηθφ.  
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Έρσ : 
λ1 = 22 – 18 = 4  
λ2 = 18 – 4 = 14 
 
άξα γηα λ1 = 4 θαη λ2 = 14 ην F είλαη 3.11 
 
Βξίζθσ ην F ηεο άζθεζεο. Σν έρσ έηνηκν απφ ηελ παιηλδξφκεζε. Δίλαη 0.588 
 
Απφθαζε : Δθφζνλ ην F ηεο άζθεζεο (0.588) είλαη κηθξφηεξν απφ ην F ηνπ 
πίλαθα (3.11), δέρνκαη ηελ Ζ0 ππφζεζε, ε πξφβιεςε είλαη ζσζηή.  
  
Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ Probability.  
 
Αλ Prob. > 5% ηζρχεη ε Ζ0 ππφζεζε.  
Αλ Prob. < 5% ηζρχεη ε Ζα ππφζεζε.  
ην ππφδεηγκά καο Prob. = 0.676 > 5% 

 

10.3 Γηαγξάκκαηα εκπηζηνζύλεο – COSUM - COSUM2. 

Γηάγξακκα εκπηζηνζύλεο 

 

Όζν κεγαιχηεξν ην άλνηγκα κεηαμχ ηεο κπιε γξακκήο (πξαγκαηηθήο ηηκήο) θαη 

ηεο πξάζηλεο (forecast), ηφζν κεγαιχηεξν ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ηφζν 

δειαδή μεθεχγνπκε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην παξαπάλσ δηάγξακκα 

παξαηεξνχκε κηθξφ άλνηγκα, άξα ην ππφδεηγκα είλαη θαιφ.  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ COSUM.  

Γηα λα είλαη ε πξφβιεςε ζσζηή πξέπεη ε κπιε γξακκή λα κε μεθεχγεη απφ ηα 

φξηα. ην ππφδεηγκά καο ε γξακκή είλαη κέζα ζηα φξηα.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ COSUM
2
. 

 

Αλ ε κπιε γξακκή δελ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ην ππφδεηγκα είλαη ζσζηφ. 
 

 

 
πκπεξαζκαηηθά ην ππφδεηγκά καο, ζα δψζεη ζσζηέο πξνβιέςεηο. 
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11. πκπεξάζκαηα 
 

Σα ρξεκαηηζηήξηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηψλ. Δίλαη βαζηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη κέζν γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ πνξεία ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη είλαη 

θαζξέπηεο ηεο. Βέβαηα πξνυπφζεζε γηα ηνλ βαζκφ ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο απνηειεί ην βάζνο ηεο 

πξψηεο. Πνιιέο έξεπλεο ζε αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ απνδείμεη φηη 

ππάξρεη έληνλε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

πνξεία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

πξνεμνθινχλ νηθνλνκηθέο εηδήζεηο.   

 Με ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο απνδείμακε φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

αγνξάο. Ζ πνξεία ηνπ γεληθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π., ηελ πηψζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ πνξεία ησλ 

επηηνθίσλ. Ζ βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο είρε αληίθηππν θαη ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην. Απφ ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ππνδείγκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. ζρεηίδεηαη έληνλα 

κε ηνλ γεληθφ ρξεκαηηζηεξηαθφ δείθηε, ελψ ν πιεζσξηζκφο θαη ηα επηηφθηα ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. Δπίζεο ην εχξνο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο καο βνεζάεη λα 

έρνπκε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαζψο ε επίδξαζε ησλ πξφζθαηξσλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εμάξζεσλ θαη θξίζεσλ δελ επηδξά ζην ππφδεηγκα καο ζε 

ζεκείν πνπ λα ην θαζηζηά κε αληηπξνζσπεπηηθφ. Σν βάζνο πνπ έρεη ζήκεξα ε 

ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηελ θαζηζηά κνριφ αλάπηπμεο γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία θαη κειινληηθέο κειέηεο ζα επηβεβαηψζνπλ απηή ηελ 

αιιειεμάξηεζε.           
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