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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η σύγχρονη διαδικασία διεθνοποίησης που συµπίπτει µε το τέλος του 

προηγούµενου και την απαρχή του νέου αιώνα, προσδίδει νέες προκλήσεις και 

νέα χαρακτηριστικά στοιχεία στις οικονοµικές και κοινωνικές όψεις του διεθνούς 

και ευρωπαϊκού συστήµατος. Οι νέες προκλήσεις και τα νέα στοιχεία για τις 

διεθνείς πολιτικές, αφορούν στη µεταβολή του προτύπου της κρατικής 

παρέµβασης στις αγορές αγαθών, χρήµατος και εργασίας, σ’ ένα πρότυπο 

φιλελευθεροποίησής τους, διεθνοποίησης των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος 

και αυτονόµησής τους από την πραγµατική οικονοµία. 

Όµως, οι νέες προκλήσεις και τα νέα στοιχεία για τον κόσµο της εργασίας, 

αφορούν στην διαµόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος και µιας νέας 

στόχευσης της αναπτυξιακής στρατηγική, που δεν είναι άλλη από την επίτευξη της 

πραγµατικής σύγκλισης και της βελτίωσης του επιπέδου της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας. Η νέα αυτή αναπτυξιακή στρατηγική προϋποθέτει την 

ενεργοποίηση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας µας, 

ξεπερνά τα εθνικά µας σύνορα, αφού µετά την κυκλοφορία του ευρώ και την 

διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης, κεντρικό αίτηµα των κοινωνικών και 

οικονοµικών φορέων της Ένωσης αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της βελτίωσης 

της οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας των ευρωπαίων πολιτών1. 

Σήµερα, τα παλαιά πρότυπα έχουν εξασθενίσει", τόνισε ο κ. Σιούφας. "∆εν 

έχουν όµως αντικατασταθεί από νέες αξίες που θα χαρακτήριζαν µια εξωστρεφή 

ανταγωνιστική οικονοµία, ελκυστική για τους ξένους επενδυτές. Η οικονοµική µας 

πολιτική επιδιώκει να καλύψει το κενό αυτό. Να αποκαταστήσει τη χαµένη 

ανταγωνιστικότητα της Χώρας. Να άρει τα αντικίνητρα που λειτουργούν σε βάρος 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και να δηµιουργήσει ένα φιλικό προς τις 

παραγωγικές επενδύσεις περιβάλλον. Να εµπεδώσει συνθήκες φερεγγυότητας, 

σταθερότητας και εµπιστοσύνης. Πρωταγωνιστικός σύµµαχος στην προσπάθεια 

αυτή είναι οι επιχειρήσεις και τα στελέχη εκείνα τα οποία καθηµερινά δίνουν µε 
                                                 
1 Μέρος οµιλίας του κ.Χρήστου Πολυζωγόπουλου-(Πρώην)Πρόεδρος ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 
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επιτυχία εξετάσεις στον ανταγωνιστικό στίβο της δηµιουργίας νέων προϊόντων, 

υπηρεσιών, ιδεών, γνώσεων, τεχνικών και µεθόδων παραγωγής2… 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους όσους µε βοήθησαν στην 

πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση της διπλωµατικής αυτής διατριβής. Ιδιαίτερα  

αισθάνοµαι υποχρέωση  να εκφράσω  τις ευχαριστίες  µου  στον καθηγητή και 

δάσκαλό µου κ. ∆ριτσάκη Νικόλαο, ο οποίος µε προέτρεψε στην εκπόνηση αυτής 

της εργασίας. Οι αξιόλογες υποδείξεις - συµβουλές του και η πολύχρονη εµπειρία 

του αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της συγγραφής αυτού 

του κειµένου. Το αµείωτο ενδιαφέρον του και ο µεταδοτικός ενθουσιασµός του σε 

όλη τη διάρκεια πραγµατοποίησης της εργασίας αποτέλεσαν για µένα σηµαντική 

πηγή ενθάρρυνσης. 

 Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου και ιδιαίτερα την γυναίκα µου για τις 

θυσίες, την ηθική συµπαράσταση και τη στήριξη που µου πρόσφερε στη διάρκεια 

εκπόνησης  της εργασίας αυτής. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Μέρος οµιλίας του κ. Σιούφα στην εκδήλωση βράβευσης επιχειρήσεων από το ΕΒΕΑ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Στην εν λόγω έρευνα προχωρήσαµε µεθοδικά χρησιµοποιώντας λογισµικό 

του προγράµµατος EViews για τον υπολογισµό βασικών µεθόδων και µετρήσεων. 

Όλα µας οδηγούν σε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τον τρόπο που αντιδρούν 

βασικές µεταβλητές όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν , ο βαθµός ανοίγµατος 

της οικονοµίας και η Χρηµατιστηριακή Ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα που έχουµε 

πάρει από την χρήση του προγράµµατος που προαναφέρθηκε σχολιάζεται 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα καθηγητή κυρίου ∆ρ. Νικόλαου 

∆ριτσάκη. Σκοπός βέβαια της έρευνας αυτής δεν είναι να εµβαθύνει σε 

συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις αλλά να σχολιάσει την βάση των 

αποτελεσµάτων, τις επιπτώσεις αυτών στην βελτίωση των οικονοµικών δεικτών 

και την γενικότερη αποτύπωση της οικονοµικής-χρηµατιστηριακής ανάπτυξης στην 

Ελλάδα . Για να διερευνηθεί η δοµή του υποδείγµατος εφαρµόσαµε την 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων µε στόχο βέβαια να εντοπίσουµε την τελική 

µορφή του υποδείγµατος µας. Χρησιµοποιήσαµε στοιχεία της περιόδου 1960-2006 

και το οικονοµετρικό πακέτο Eviews 4.1 .Στην εργασία αυτή ελέγχεται εµπειρικά η 

αιτιακή σχέση ανάµεσα στο βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας, τη χρηµατιστηριακή 

και την οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας ένα πολυµεταβλητό 

αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα VAR για την Ελλάδα την περίοδο 1960:Ι-2006:IV.Τα 

αποτελέσµατα ελέγχου της συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει µακροχρόνια 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών που µετέχουν στο εν λόγω υπόδειγµα. Η ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας επιβεβαιώθηκε µε τον έλεγχο του Johansen στο 

8ο κεφάλαιο. Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger που είναι βασισµένοι στα 

υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος (ECM), έδειξαν ότι υπάρχει δυναµική 

αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του LM και LGDP και LOPEN µε LGDP. Τέλος 

µονόδροµη σχέση αιτιότητας παρατηρήθηκε µεταξύ των µεταβλητών LM και 

LOPEN. 

Εξετάζεται το µοντέλο Var για να διερευνηθεί κατά πόσο µια µεταβλητή και οι 

χρονικές υστερήσεις της έχουν πραγµατική επεξηγηµατική δύναµη πάνω σε µία 

άλλη.  
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Λέξεις-κλειδιά: χρηµατιστηριακή ανάπτυξη, οικονοµική ανάπτυξη, βαθµός 
ανοίγµατος της οικονοµίας, αιτιότητα κατά Granger 
 

ABSTRACT 

In this study we proceeded methodically using EViews software program to 

calculate basic methods and measurements. All leads to useful conclusions about 

how to react to key variables such as GDP, the openness of the economy and the 

development of Stock Market. The results we get from the use of the programs 

mentioned above are under discussion according to the instructions of supervisor 

Dritsakis. The purpose of this survey is not to focus on specific political decisions 

but to make a deeper research on the basis of the results, their impacts on 

improving economic indicators and also the general stock-economic development 

in Greece. As far as the investigation of  the structure of the model is concerned , 

we applied the method of least squares targeting to define the final version of our 

model. At the same time we used data for the period 1960-2006 and the 

econometric package EViews. The main goal of this paper is to test empirically the 

causal relationship among the degree of openness of the economy, the stock 

market and economic growth using a multivariate VAR model  for Greece in the 

period 1960: I-2006 : IV. The integration test results showed that there is  a long-

term relationship between the variables involved in this specimen. The existence 

of long-term balanced relationship was confirmed by using the test of Johansen in 

the 8th chapter.  The Granger causality test is based on the error correction model 

(ECM) suggests that there is a dynamic two-way causal link between the variables 

LM and LGDP and also dynamic two-way causal between LOPEN and LGDP. 

Finally no causal link was found between the variables and LM, LOPEN.  

Var considered the model to investigate whether a variable and lags has a real 

explanatory power over another. 
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Key Words: development of Stock Market, Economic Growth, degree of openness of 
the economy ,Cointegration, Granger's Causality. 
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1.1. Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή και την 

οικονοµική ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Το ζήτηµα 

που τίθεται είναι αν η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη προηγείται ή ακολουθεί της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Μια γενική άποψη που επικρατεί είναι ότι η 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη έχει θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. Η 

άποψη αυτή θεωρείται δεδοµένη, αλλά η εγκυρότητά της θα έπρεπε να εξεταστεί 

θεωρητικά και να ελεγχθεί εµπειρικά. Η θεωρητική σχέση ανάµεσα στη 

χρηµατιστηριακή και την οικονοµική ανάπτυξη ξεκινά από τη µελέτη του 

Schumpeter (1911) που εστίασε το ενδιαφέρον του στις χρηµατιστηριακές 

υπηρεσίες που παρέχονται από µεσάζοντες και υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη η προώθηση καινοτοµιών Ghali (1999). 

Η σχολή των Mckinnon-Shaw εξέτασε τις επιδράσεις της κρατικής 

παρέµβασης στην ανάπτυξη του χρηµατιστηριακού συστήµατος. Σύµφωνα µε τους 

Mckinnon (1973), και Shaw (1973) οι κρατικοί περιορισµοί στο τραπεζικό 

σύστηµα, όπως τα άµεσα πιστωτικά προγράµµατα και οι υψηλές τιµές των 

επιτοκίων, έχουν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του χρηµατιστηριακού 

τοµέα και συνεπώς µειώνουν την οικονοµική ανάπτυξη. Η θεωρία της ενδογενούς 

ανάπτυξης κατέληξε σε όµοια συµπεράσµατα µέσα από ορισµένα υποδείγµατα 

χρησιµοποιώντας για µεταβλητές την κατανοµή κινδύνου και την παροχή 

ρευστότητας, ως υπηρεσίες παρεχόµενες από χρηµατιστηριακούς µεσάζοντες. Η 

θεωρία αυτή δείχνει επίσης ότι η χρηµατιστηριακή µεσολάβηση έχει θετική 

επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη, Greenwood and Jovanovic (1990), 

Bencivenga και Smith (1991), Shan, Morris και Sun (2001), ενώ η κρατική 

παρέµβαση στο χρηµατιστηριακό σύστηµα έχει αρνητική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη King and Levine (1993b). 

H θεωρητική άποψη ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη αιτιάται της 

οικονοµικής ανάπτυξης ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών υποστηρίχθηκε αρχικά από τον Robinson (1952) 

και αργότερα από τους Friedman και Schwartz (1963) σχετικά µε τη ζήτηση του 
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χρήµατος. Όλες οι απόψεις είναι βασισµένες στη διαπίστωση ότι ο λόγος της 

προσφοράς χρήµατος προς το ΑΕΠ, που αποτελεί ένα τυπικό µέτρο  

 

 

χρηµατιστηριακής ανάπτυξης, είναι το αντίστροφο της ταχύτητας της κυκλοφορίας 

του χρήµατος. Έτσι, η θετική συσχέτιση ανάµεσα στο επίπεδο της 

χρηµατιστηριακής ανάπτυξης και του πραγµατικού ΑΕΠ ίσως να οφείλεται στην 

καθοδική τάση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήµατος.  

Αν αυτό ισχύει, τότε η θετική συσχέτιση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη και στο ΑΕΠ, ίσως να αντανακλά και στην εισοδηµατική ελαστικότητα 

ζήτησης χρήµατος, που είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα. Συνεπώς, σύµφωνα µε 

την άποψη αυτή η κατεύθυνση αιτιότητας θα έχει φορά από το ΑΕΠ προς τη 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη. Επίσης, έντονο ενδιαφέρον έχει εστιαστεί όσον αφορά 

τη σχέση της οικονοµικής ανάπτυξης και του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας. 

Στα νεοκλασικά υποδείγµατα ανάπτυξης που ανέπτυξε ο Solow (1957), η 

τεχνολογική πρόοδος (ως εξωγενής µεταβλητή) δεν επηρεάζεται από το βαθµό 

ανοίγµατος της οικονοµίας µιας χώρας. Ακόµη οι νέες θεωρίες της οικονοµικής 

ανάπτυξης δείχνουν ότι η εµπορική πολιτική επηρεάζει τη µακροχρόνια ανάπτυξη 

διαµέσου της επίδρασή της στην τεχνολογική πρόοδο. Στα υποδείγµατα αυτά ο 

βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας παρέχει πρόσβαση σε εισαγωγές νέων 

τεχνολογικών προϊόντων, ενώ επίσης αυξάνει το µέγεθος της αγοράς µέσω της 

παραγωγικής δραστηριότητας αποκοµίζοντας µεγαλύτερα κέρδη από τα νέα 

προϊόντα και επηρεάζει την παραγωγή µιας χώρας στον τοµέα της έρευνας.  

Οι Grossman και Helpman (1992) υποστηρίζουν ότι η παρέµβαση του  

εµπορίου θα µπορούσε να αυξήσει τη µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη, αν η 

πολιτική προστατευτισµού του εµπορίου ενθάρρυνε τις επενδύσεις στους τοµείς 

της έρευνας και της τεχνολογίας για τις χώρες µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στα 

προϊό- ντα αυτά.  

Από το 1960 και µετά σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση της αξίας των 

ελληνικών διεθνών εµπορικών συναλλαγών συµβάλλοντας στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. Συγκεκριµένα, το άθροισµα των εξαγωγών και εισαγωγών 

αυξήθηκε ( ∆ιάγραµµα 1 ) από 28,3% του ΑΕΠ το 1960 σε 51,3% το 20063 

                                                 
3 Πηγή: EUROSTAT-AMECO, Eurobank Research- Άθροισµα εξαγωγών και εισαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ 
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Το πιο απλό µέτρο εκτίµησης του εµπορίου βασίζεται στις πραγµατικές 

εµπορικές εισροές, όπως το άθροισµα των εισαγωγών και των εξαγωγών ως 

µερίδιο του ΑΕΠ ή τα ποσοστά ανάπτυξης των εισαγωγών και των εξαγωγών 

Harrison (1996). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες που αφορούν 

την σχέση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, της χρηµατιστηριακής  και της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ελάχιστες εµπειρικές µελέτες έχουν 

συµπεριλάβει κοινωνικές µεταβλητές στα διάφορα µοντέλα τους. ∆εν υπάρχουν 

οικονοµετρικές έρευνες, που να δίνουν κάποια “συνταγή” σχετικά µε το πώς αυτοί 

οι τρείς παράγοντες συµπεριφέρονται, ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο οικονοµικό 

αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό η παρούσα διπλωµατική εργασία, ασχολείται µε την 

εµπειρική µελέτη του ΑΕΠ σε σχέση µε την χρηµατιστηριακή και την οικονοµική 

ανάπτυξη, για την περίπτωση της Ελλάδος. Η επιλογή της χώρας δεν έγινε τυχαία 

καθώς η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει µόνο µια ιδιαίτερα αναπτυσσόµενη 

οικονοµία µετά το 1985, αλλά και αξιοσηµείωτα σκαµπανεβάσµατα του δείκτη 

ADEX ενώ η οικονοµία της χώρας θεωρούνταν σταθερή. 

 

∆ιάγραµµα 1.1. Άθροισµα εξαγωγών και εισαγωγών ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 
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Πηγή: EUROSTAT-AMECO, Eurobank Research  

 

Σύµφωνα µε τη µακροοικονοµική θεώρηση, στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών απεικονίζεται η δανειακή θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια 

οικονοµία όπως καθορίζεται από τις διεθνείς εµπορικές σχέσεις, τις καθαρές 

απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών και τις µεταβιβάσεις. Σύµφωνα µε το 
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∆ιάγραµµα 1.1, η  εθνική αποταµίευση και οι επενδύσεις στην Ελλάδα είχαν κοινή 

πορεία µέχρι και το 1994.  

 

Από το 1995 και µετά (σκιασµένη περιοχή διαγράµµατος), κινούνται προς 

αντίθετες κατευθύνσεις µε την αποταµίευση να µειώνεται συνεχώς και την 

επένδυση να ακολουθεί ανοδική πορεία. Έτσι, η εθνική αποταµίευση δεν επαρκεί 

για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων µε αποτέλεσµα η χώρα να δανείζεται από 

το εξωτερικό. Συνέπεια του δανεισµού αυτού είναι η διαρκής χειροτέρευση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από το 1995 και µετά. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1960-2006, το ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γίνεται 

περισσότερο αρνητικό το 2006 φτάνοντας το 11,1% του ΑΕΠ4.  

 

∆ιάγραµµα 1.2. Εθνική αποταµίευση, επένδυση και ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών  
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Πηγή: EUROSTAT-AMECO, Eurobank Research  
 

Πολλές εµπειρικές µελέτες στη θεωρία του διεθνούς εµπορίου και της 

οικονοµικής ανάπτυξης έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα 

στο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη Leamer (1988), Edwards (1992). Ακόµη 

πιο πρόσφατες µελέτες που εξετάζουν την επίδραση του ανοίγµατος της 

οικονοµίας στην οικονοµική ανάπτυξη έχουν βασιστεί στη χρήση στατιστικών 

στοιχείων των χρονικών σειρών των µεταβλητών για ένα σύνολο διαφορετικών 

χωρών. Τέλος, άλλες µελέτες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν την αιτιακή 

σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και το άνοιγµα της οικονοµίας είχαν 

µικτά αποτελέσµατα Summers και Heston (1988)5 

                                                 
4 Πηγή: EUROSTAT-AMECO, Eurobank Research -Εθνική αποταµίευση, επένδυση και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
5
Πηγή: Dritsakis, N. and A. Adamopoulos, "Financial development and economic growth in Greece: An empirical investigation with 

Granger causality analysis", International Economic Journal, Vol. 18 (4) pp 547 - 559 Ερευνητική µελέτη σε θέµατα χρηµατιστηριακής 
και οικονοµικής ανάπτυξης Νίκος ∆ριτσάκης – Αντώνης Αδαµόπουλος 
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1.2.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
Υπάρχουν µετρήσεις για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( που στο εξής θα 

αποκαλείται ΑΕΠ )  µιας χώρας που µας δίνουν αποτελέσµατα για την πορεία της 

οικονοµίας, το πόσο µπορεί ( να χρειαστεί ) να προβεί σε δανεισµό από τρίτες 

χώρες, ακόµα και το δηµόσιο χρέος µιας χώρας µετριέται σε ποσοστά του ΑΕΠ. Τι 

µετράει όµως αυτός ο δείκτης; Ποιοι τον χρησιµοποιούν και ποιο λόγο; 

Το ΑΕΠ , που µετράει την συνολική παραγωγή, είναι ο µοναδικός 

σηµαντικός δείκτης της απόδοσης µιας οικονοµίας. Οι οικονοµολόγοι 

χρησιµοποιούν το ΑΕΠ για να µετρήσουν την ευηµερία των µελών µιας κοινωνίας. 

Το ΑΕΠ αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την «πίττα» που είναι διαθέσιµη για 

µοίρασµα στα µέλη της κοινωνίας. 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι του ΑΕΠ καθώς και του Εισοδήµατος µιας χώρας, 

αποτελεί η Κατανάλωση. Η κατανάλωση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

στοιχεία της συνολικής ζήτησης σε µια οικονοµία. Στην οικονοµική ανάλυση που 

θα κάνουµε παρακάτω χρησιµοποιούµε και εξετάζουµε το ΑΕΠ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ , Το 

Βαθµό Ανοίγµατος στη χώρα αυτή που στο εξής θα καλείται OP ( OPEN ) , την 

χρονική περίοδο 1960 έως 2006 στη Ελλάδα.    
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1.3.Σκοπός της διπλωµατικής (πτυχιακής) 
 

Γνωρίζουµε πως η οικονοµετρική ανάλυση, ξεκινά από τις συναρτησιακές 

σχέσεις της οικονοµικής θεωρίας, κι αφού τις µετατρέψει σε µαθηµατικές σχέσεις 

µε κάποια ειδική µορφή (τα λεγόµενα υποδείγµατα) προσπαθεί να 

πραγµατοποιήσει µία εµπειρική εκτίµηση. Για να γίνει η παραπάνω εκτίµηση , 

χρησιµοποιούνται στατιστικές και µαθηµατικές µέθοδοι, προσανατολισµένες στα 

ιδιότυπα χαρακτηριστικά των οικονοµικών φαινοµένων.  

Άλλωστε6, η µαθηµατική οικονοµική διαφέρει σε σχέση µε την οικονοµετρία 

, γιατί η πρώτη αν και είναι ποσοτική ,δεν είναι εµπειρική και δεν εφαρµόζει 

στατιστικές µεθόδους. Ας θεωρήσουµε µια απλή συνάρτηση κατανάλωσης, 

σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η οριακή ροπή προς κατανάλωση θα πρέπει 

να είναι µεγαλύτερη από το µηδέν και µικρότερη από τη µονάδα. Αυτό είναι κάτι 

αρκετά γενικό και για να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια την τιµή της οριακής ροπής 

προς κατανάλωση θα πρέπει να εφαρµόσουµε την ανάλογη οικονοµετρική 

ανάλυση.  

Γι αυτό λοιπόν στην παρούσα έρευνα θα χρησιµοποιηθούν και οι δύο 

επιστήµες για την µελέτη του θέµατος µε το οποίο θα ασχοληθούµε. Στην ουσία, η 

µία επιστήµη θα συµπληρώνει την άλλη για την όσο γίνεται πιο σωστή και 

ενδελεχή εξήγηση του οικονοµικού φαινοµένου. Στην οικονοµετρία η οικονοµική, η 

µαθηµατική, η στατιστική ανάλυση και η έρευνα χρησιµοποιούνται συνδυασµένα 

µε αντικειµενικό και κύριο σκοπό την εκτίµηση και τον έλεγχο της οικονοµικής 

θεωρίας. Ο συνδυασµός οικονοµίας, µαθηµατικών και στατιστικής έχει γίνει 

πολλές φορές η αφορµή να συγχέεται το περιεχόµενο της οικονοµετρίας µε τη 

µαθηµατική οικονοµική ή τη στατιστική, ενώ στην πραγµατικότητα είναι κάτι το 

διαφορετικό.  

Για την εκτίµηση αυτή χρησιµοποιεί στατιστικές µεθόδους προσαρµοσµένες 

στην οικονοµική θεωρία. Στην οικονοµική θεωρία οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων 

µεταβλητών εκφράζονται σαν συναρτησιακές σχέσεις. Οι συναρτησιακές αυτές 

σχέσεις είναι σχέσεις ακριβείς (exact) ή προσδιοριστικές (deterministic).       Αν 

προχωρήσουµε λίγο πιο πέρα µπορούµε να πούµε πως, οι σκοποί της 

                                                 
6 Βλ. Tintner , 1953, σελ. 37 
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οικονοµετρίας συµπίπτουν µε τους κύριους στόχους της εργασίας ενός 

οικονοµολόγου αφού και στις δύο περιπτώσεις βασική επιδίωξη είναι η 

πραγµατοποίηση προβλέψεων. Εν συνεχεία σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

εργασιών ενός οικονοµολόγου καθορίζεται η οικονοµική πολιτική , µε στόχο την 

κοινωνική ευηµερία. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε πως οι βασικοί σκοποί της 

οικονοµετρίας είναι7 : 

 Η διαρθρωτική ανάλυση (structural analysis) 

 Οι µελλοντικές προβλέψεις (future forecasts) 

 Η αξιολόγηση πολιτικής (policy evaluation) 

 

Συγκεκριµένα για την µελέτη η οποία θα γίνει στα πλαίσια της παρούσης 

έρευνας, σκοπός είναι η εύρεση της ποσοτικής σχέσης που µπορεί να υπάρχει 

µεταξύ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και των εισαγωγών και των εξαγωγών 

( OP ). Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω ενός µοντέλου που θα εκφράζει το σύνολο 

αυτών των στοιχείων, δηλαδή θα καταλήξουµε σε κάποιο σύστηµα εξισώσεων 

που περιλαµβάνει τα προαναφερθέντα µεγέθη.  

 
1.4.Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας  
 

Στόχοι της εργασίας µπορούµε να πούµε ότι είναι: 

 

 να γίνουν προβλέψεις των εξαρτώµενων µεταβλητών σύµφωνα µε το 

µοντέλο που θα εκτιµηθεί και 

 να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι πολιτικής τουλάχιστον για τις εξωγενείς 

µεταβλητές. 

Εποµένως τα αποτελέσµατα της µελέτης µπορούν να αποτελέσουν ένα 

εργαλείο για την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό γίνεται πιο σαφές εάν κάνουµε τον 

ακόλουθο ισχυρισµό. Ας υποθέσουµε κάποια χρονιά ότι η κυβέρνηση θελήσει να 

πάρει µέτρα τα οποία θα επηρεάσουν µία µεταβλητή του µοντέλου, τι επιπτώσεις 

θα έχει αυτή η µεταβολή στις υπόλοιπες µεταβλητές του υποδείγµατος; Αυτή είναι 

η κύρια ερευνητική ερώτηση της εργασίας. 

 
 

                                                 
7 Βλ. Ανδρικόπουλος Α. Α. (2003), Οικονοµετρία: Βασική θεωρία και εφαρµογές, Τόµος Α σελ.6 
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1.5. ∆ιάρθρωση διπλωµατικής εργασίας 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, αντικείµενο της εργασίας 

είναι η οικονοµετρική ανάλυση της Ελληνικής οικονοµίας. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο θα πρέπει να ακολουθηθούν τα στάδια µιας οικονοµετρικής ανάλυσης που 

ορίζει η βιβλιογραφία. Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει µια θεωρητική διατύπωση 

της µορφής του οικονοµετρικού υποδείγµατος µε βάση την οικονοµική θεωρία. Στη 

φάση αυτή , που συνήθως αποκαλείται εξειδίκευση του υποδείγµατος, 

καθορίζονται οι διάφορες µεταβλητές που θα περιληφθούν στο υπόδειγµα καθώς 

και η γενική µαθηµατική σχέση που συνδέει αυτές τις µεταβλητές. Μάλιστα αυτό το 

στάδιο θεωρείται από τα δυσκολότερα γιατί δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος κανόνας 

σχετικά µε την ακριβή επιλογή των µεταβλητών και την γραµµικότητα ή όχι του 

υποδείγµατος.  

Η εξειδίκευση του υποδείγµατος  µπορεί να οδηγήσει σε λογαριθµικά ή και 

σε ηµιλογαριθµικά µοντέλα για να µπορέσουµε να φτάσουµε στην τελική εκτίµηση 

του υποδείγµατος µας. ∆ηλαδή θα οδηγήσουµε το υπόδειγµα µας σε τέτοια µορφή 

ώστε να µπορούµε πλέον να πούµε νε βεβαιότητα ένα µπορεί να σταθεί ή όχι , 

πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι οι προβλεπτική του ικανότητα θα είναι 

ικανοποιητική8  

Ακολούθως µας παρουσιάζεται η θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία 

που είναι σχετικές µε το θέµα και βγαίνουν τα πρώτα συµπεράσµατα σχετικά µε τις 

µεταβλητές που θα απαρτίζουν το υπόδειγµα καθώς και την µεταξύ τους σχέση. 

Το επόµενο στάδιο της οικονοµετρικής ανάλυσης περιλαµβάνει την εκτίµηση των 

άγνωστων παραµέτρων του υποδείγµατός µας, έχοντας διαθέσιµα στατιστικά 

δεδοµένα. Καταλήγουµε σε ένα σύστηµα εξισώσεων που απεικονίζει επακριβώς 

την µαθηµατική σχέση µεταξύ των µεταβλητών. Μετά την εκτίµηση του 

υποδείγµατος, ακολουθεί το στάδιο των στατιστικών ελέγχων.  

Συνήθως σ’ αυτό το στάδιο διαπιστώνουµε το κατά πόσο αυτά που 

υπολογίσαµε έχουν ουσιαστική αξία και εφόσον έχουν κατά πόσο συµφωνούν µε 

την οικονοµική θεωρία.  Στο υπόλοιπο κοµµάτι της εργασίας πραγµατοποιείται µια 

ανάλυση των εκτιµηµένων συναρτήσεων και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα 

στα οποία οδηγηθήκαµε από το υπόδειγµά µας. Πιο συγκεκριµένα θα γίνει µια 

                                                 
8 Ικανοποιητική: Αποτελέσµατα µε σωστές και βάσιµες προβλέψεις 
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ανάλυση ευαισθησίας, όπου εξετάζεται τι επιπτώσεις θα έχει στις υπόλοιπες 

µεταβλητές, η αυξοµείωση µιας εκ των εξωγενών µεταβλητών. Επίσης γίνεται ένας 

σχολιασµός των γραφηµάτων που προκύπτουν. Τέλος, παρουσιάζονται σύντοµα 

τα συµπεράσµατα των προηγούµενων κεφαλαίων, ξεδιπλώνεται το γενικό 

συµπέρασµα της εργασίας και γίνονται προτάσεις για έρευνα σε πτυχές του 

θέµατος που δεν καλύφθηκαν από την παρούσα οικονοµετρική µελέτη. 

Σε γενικές γραµµές η  εργασία είναι δοµηµένη ως εξής: στο δεύτερο 

κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια, 

στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων και η εξειδίκευση του 

υποδείγµατος. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και παρουσίαση των 

µεταβλητών που συµµετέχουν στην έρευνα. Στη συνέχεια στα κεφάλαια 5 έως 9 

γίνονται οι κυριότεροι οικονοµετρική έλεγχοι. Αναλυτικά, στο πέµπτο κεφάλαιο 

γίνεται έλεγχος στασιµότητας των εµπειρικών αποτελεσµάτων, µε τους ελέγχους 

των Dickey-Fuller. Στη συνέχεια (κεφάλαιο 6) εξετάζεται η συνολοκλήρωση και οι 

τυχόν µακροχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών µε τη µέθοδο των Engle-Granger, 

ενώ στο έβδοµο κεφάλαιο ερευνάται η τυχόν ύπαρξη βραχυχρόνιων σχέσεων 

µεταξύ των µεταβλητών µε τη βοήθεια του Υποδείγµατος διόρθωσης Σφάλµατος 

(ECM). Ωστόσο από την παρούσα εργασία δεν µπορεί να παραληφθεί ο έλεγχος 

της συνολοκλήρωσης µε τη µεθοδολογία του Johansen, η οποία παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 8. Οι εµπειρικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται στο ένατο 

κεφάλαιο µε τον έλεγχο σχέσεων αιτιότητας κατά Granger. Τέλος, στο δέκατο 

κεφάλαιο έχουµε την παρουσίαση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από την 

εµπειρική µελέτη, ενώ γίνονται και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
           Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συχνά χαρακτηρίζεται από τους συγγραφείς 

ως η ραχοκοκαλιά ενός οικονοµικού συστήµατος. Το γεγονός ότι όλες οι 

ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου χαρακτηρίζονται από άριστα ανεπτυγµένα 

χρηµατοπιστωτικά συστήµατα ενώ στις υποανάπτυκτες χώρες τα συστήµατα αυτά 

είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο, δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. 

Η ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε  µια οικονοµία δίνει ώθηση 

στην επενδυτική διαδικασία. Αρκεί να σκεφτούµε τη δυσκολία που θα αντιµετώπιζε 

µια επιχείρηση που θα είχε ανάγκη δανεισµού σε µία οικονοµία χωρίς 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αποταµιευτές σίγουρα θα υπάρχουν αλλά θα είναι 

πολύ δύσκολο να δώσουν τα κεφάλαιά τους σε επενδυτές που δεν γνωρίζουν και 

επιπλέον δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ελέγξουν. Έτσι σε µία τέτοια 

οικονοµία οι επενδυτικές διαδικασίες θα ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και απόντων  

των επενδύσεων η οικονοµία θα ήταν καταδικασµένη. 

Είναι εµφανές λοιπόν ότι η ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δίνει 

ώθηση στην οικονοµία για ανάπτυξη. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι, αφού 

γίνει κατανοητή η έννοια της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, να διερευνηθεί η 

σχέση που υπάρχει µεταξύ της ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

και της ίδιας της οικονοµίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια σφαιρική παρουσίαση µελετών άλλων 

συγγραφέων που έχουν ασχοληθεί µε παρόµοια και συναφή θέµατα. Ο 

διερευνητικός χαρακτήρας του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζεται τόσο µε 

πρακτικό όσο και µε εµπειρικό και θεωρητικό τρόπο. Για να γίνουµε συγκεκριµένοι 

σχετικά µε το περιεχόµενο του κεφαλαίου παρακάτω γίνεται µια ανασκόπηση της 

θεωρητικής βιβλιογραφίας για το θέµα. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

δίνονται έννοιες των µεγεθών µε τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί η εν λόγω 

εργασία.  
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2.2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

Είναι δύσκολο να αρνηθεί κάποιος ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ της 

χρηµατιστηριακής αγοράς και της υπόλοιπης οικονοµίας. Με την πάροδο του 

χρόνου έχει αποδειχτεί ότι η σχέση αυτή είναι διπλής κατευθύνσεως. Αφενός η 

χρηµατιστηριακή αγορά απεικονίζει το επίπεδο της οικονοµίας και αφετέρου 

αυξοµειώσεις της οικονοµίας επιδρούν στη χρηµατιστηριακή αγορά. Για αυτό το 

λόγο τόσο οι οικονοµολόγοι όσο και οι χρηµατιστηριακοί σύµβουλοι δίνουν µεγάλη 

βαρύτητα στη σχέση  που υπάρχει  µεταξύ των αντικειµένων  τους, δηλαδή της 

οικονοµίας και των χρηµατιστηρίων. 

Η σχέση αλληλεξαρτήσεως της χρηµατιστηριακής αγοράς και της 

υπόλοιπης οικονοµίας έχει απασχολήσει µε ποικίλους τρόπους την οικονοµετρική 

βιβλιογραφία. Η ανάλυση αυτής της σχέσεως περιλαµβάνει µια µεγάλη γκάµα 

ερευνών και µελετών που εξετάζουν µονόδροµα τις επιδράσεις της οικονοµίας στη 

χρηµατιστηριακή αγορά, µονόδροµα τις επιδράσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς 

στην οικονοµία και τέλος αµφίδροµα τις επιδράσεις µεταξύ της χρηµατιστηριακής 

αγοράς και της οικονοµίας. 

Ένα µεγάλο πλήθος ερευνητών έχουν αναλύσει εµπειρικά την επίδραση της 

οικονοµίας στη χρηµατιστηριακή αγορά από τη σκοπιά διαφόρων θεωριών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατανάλωση – CAPM (consumption – CAPM), που 

αποτελεί µια εναλλακτική µορφή του Υποδείγµατος Τιµολόγησης 

Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Οι 

Breeden (1979) και Grossman and Shiller (1981) ερεύνησαν για τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής την εξάρτηση της οικονοµίας και της χρηµατιστηριακής αγοράς 

υπό το πρίσµα της αύξησης της συνολικής κατανάλωσης. 

              Στη  συνέχεια  οι  Chen  et  al.  (1986)  εφάρµοσαν  το  µοντέλο  της  

Θεωρίας Κερδοσκοπικής Τιµολόγησης (Arbitage Pricing Model, APT) στην  

αµερικάνικη χρηµατιστηριακή αγορά, στην προσπάθειά τους να εξετάσουν αν ο 

κίνδυνος που συνδέεται µε συγκεκριµένες µακροοικονοµικές µεταβλητές 

απεικονίζεται στις κινήσεις των χρηµατιστηριακών µετοχών. Η ανάλυσή τους 

στηρίχθηκε σε µια καινοτόµο µέθοδο της διαφοράς µεταξύ των µακροπρόθεσµων 

και βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, του αναµενόµενου και µη αναµενόµενου 

πληθωρισµού, των υψηλόβαθµων και χαµηλόβαθµων οµολόγων και τέλος στη 

βιοµηχανική παραγωγή. 
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Μέσω αυτής της µεθόδου βρήκαν ότι αυτοί οι µακροοικονοµικοί 

συντελεστές κινδύνου µπορούσαν να µετρηθούν και ότι αντανακλούσαν το βαθµό 

κινδύνου που προσδιορίζονταν ποσοτικά στη χρηµατιστηριακή αγορά. Έτσι 

οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι οι µεταβλητές τους µπορούσαν να 

αντικαταστήσουν άλλες µεταβλητές που µέχρι τότε θεωρούνταν ότι επηρέαζαν τις 

χρηµατιστηριακές τιµές, όπως π.χ. κινήσεις χαρτοφυλακίου αγοράς. Οι µεταβλητές 

αυτές  ήταν  σε θέση να  καθορίζουν τις κινήσεις των χρηµατιστηριακών τιµών. 

Σχετικές µελέτες έχουν εκπονηθεί και από άλλους µελετητές για διάφορες 

χρηµατιστηριακές αγορές. Ιδιαίτερα οι Beenstock and Chan (1988) 

πραγµατοποίησαν την ανάλυση της Θεωρίας Κερδοσκοπικής Τιµολόγησης για τη 

χρηµατιστηριακή αγορά του Λονδίνου. Αυτοί κατέληξαν στο τέλος της έρευνάς 

τους ότι οι οικονοµικοί συντελεστές κινδύνου για το συγκεκριµένο χρηµατιστήριο 

ήταν τα επιτόκια, τα κόστη εισροής, η προσφορά χρήµατος και ο πληθωρισµός. 

Παρόµοια προσέγγιση όσον αφορά την επίδραση της οικονοµίας στη 

χρηµατιστηριακή αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, που ερευνά την ανταπόκριση των χρηµατιστηριακών τιµών στο 

αναµενόµενο ποσοστό πληθωρισµού. Οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν µε τις εργασίες 

των Bodie (1976), Jaffe and Mandelker (1976), Nelson (1976), Fama and Schwert 

(1977). Πρόσφατες έρευνες για το συγκεκριµένο θέµα περιλαµβάνονται στις 

εργασίες των Fama (1981), Balduzzi (1995), Graham (1996), Siklos and Kwok 

(1999). 

Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε εργασίες ερευνητών που 

αξιολογούν την ανταπόκριση της χρηµατιστηριακής αγοράς και σε άλλες 

µακροοικονοµικές µεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται µε κρίσεις της νοµισµατικής  

και  φορολογικής  πολιτικής.  Παραδείγµατα  τέτοιων  εργασιών είναι των Pearce 

and Roley (1985), Jain (1988), Aggarwal and Schirm (1992), και Singh (1993). 

Παράλληλα  µε  αυτές  τις  µελέτες,  αρκετοί  αναλυτές  έχουν  αφιερώσει  

τις έρευνές τους στην επίδραση των χρηµατιστηριακών τιµών στη 

µακροοικονοµία ή σε επιλεγµένες µακροοικονοµικές µεταβλητές. Η σχέση αυτού 

του είδους που έχει λάβει µεγάλη σηµασία και προσοχή είναι αυτή που υφίσταται 

µεταξύ των χρηµατιστηριακών τιµών και της επένδυσης. 
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Έτσι οι Fischer and Merton (1984), Morck et al. (1990), Blanchard et al. 

(1993), Chirinko and Schaller (1996) στην προσπάθειά τους να αναλύσουν την 

τελευταία σχέση περιέλαβαν στις µελέτες τους τη θεωρία επένδυσης του Tobin 

(Tobin, 1969). Το ζητούµενο στις εργασίες των συγγραφέων αυτών ήταν να 

διερευνήσουν χρηµατιστηριακές εταιρείες που βρίσκονταν στη διαδικασία λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα των µελετών τους φανέρωσαν 

την τεράστια προσοχή που πρέπει να   δίνεται στις χρηµατιστηριακές τιµές σε 

περιπτώσεις επενδυτικών αποφάσεων. 

Πρόσφατα έχουν χρησιµοποιηθεί εµπειρικές αναλύσεις και υποδείγµατα για 

τη διερεύνηση της αµφίδροµης σχέσης που υπάρχει µεταξύ της χρηµατιστηριακής 

αγοράς και της οικονοµίας.  Το µοντέλο που χρησιµοποιείται ως επί το πλείστον 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων 

(VAR), καθώς  µπορεί  να χρησιµοποιηθεί ως πλαίσιο για την αξιόλογη ανάλυση 

των αλληλεξαρτήσεων ενός δεδοµένου συνόλου στοιχείων. 

Εφαρµογές του µοντέλου VAR για την ανάλυση της επίδρασης της 

χρηµατιστηριακής αγοράς σε σύνολο οικονοµικών µεταβλητών και αντίστροφα 

εµφανίζονται στις µελέτες του Lee (1992) για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και 

µετέπειτα στις εργασίες των Cheung and Ng (1998) για πέντε χώρες, Gjerde  and  

Saettem  (1999)  για  τη  Νορβηγία  και  Ansotegui  and  Esteban (2002) για την 

Ισπανία. 

Ο Lee (1992) πραγµατοποίησε µια µελέτη βασιζόµενη σε ένα µοντέλο VAR 

αποτελούµενο από τέσσερις µεταβλητές - την απόδοση µετοχών, τα επιτόκια, τη 

βιοµηχανική παραγωγή και τον πληθωρισµό - για τη µεταπολεµική περίοδο των 

Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Η ύπαρξη των αιτιακών σχέσεων και των 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατός του συµφωνούν µε 

τα αποτελέσµατα του Fama (1981) για την αρνητική σχέση που υπάρχει ανάµεσα 

στις αποδόσεις µετοχών και του πληθωρισµού και τη θετική σχέση που υφίσταται 

ανάµεσα στις αποδόσεις µετοχών και της βιοµηχανικής παραγωγής. 

Οι Cheung and Ng (1998) µελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν 

µεταξύ πέντε εθνικών χρηµατιστηριακών τιµών και των αντίστοιχων συνολικών 

οικονοµικών µεταβλητών τους.  Χρησιµοποιώντας στοιχεία της Γερµανίας, των 

Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και του Καναδά, βρήκαν 

ότι οι χρηµατιστηριακοί δείκτες συνολοκληρώνονται µε µεταβλητές όπως η τιµή 
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πετρελαίου, η κατανάλωση, το χρηµατικό απόθεµα και η παραγωγή. Επιπλέον 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αποδόσεις των µετοχών σχετίζονται µε τις 

µεταβολές των µακροοικονοµικών µεταβλητών. 

Οι Gjerde and Saettem (1999) εστίασαν την έρευνά τους στις αιτιακές 

σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ οχτώ µακροοικονοµικών µεταβλητών και τις 

αποδόσεις χρηµατιστηριακών µετοχών στη νορβηγική οικονοµία, όπου η 

χρηµατιστηριακή αγορά είναι  λιγότερο ανεπτυγµένη από αυτές των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής, της Ιαπωνίας και της Αγγλίας. Επιπρόσθετα χρησιµοποίησαν 

το µοντέλο VAR στη προσπάθειά τους να αναλύσουν τις δυναµικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µεταβλητών τους. 

Οι παραπάνω συγγραφείς ανέφεραν ότι τα αποτελέσµατα της µελέτης τους 

συµπίπτουν µε  αυτά που προκύπτουν από άλλες εργασίες για την 

αµερικάνικη και ιαπωνική οικονοµική αγορά σε σχέση µε τα επιτόκια. 

Συγκεκριµένα βρήκαν ότι µεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν κατευθείαν τις 

αποδόσεις των µετοχών και κατευθύνουν τον πληθωρισµό. Παράλληλα 

διαπίστωσαν  ότι  η  χρηµατιστηριακή  αγορά  ανταποκρίνεται  άµεσα  στις 

αλλαγές  των  τιµών  του  πετρελαίου  και  µε  µια  µικρή  ανταπόκριση  στην 

εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα. 

Οι Ansotegui and Esteban (2002) εξέτασαν εµπειρικά τη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ της ισπανικής χρηµατιστηριακής αγοράς και όλων των 

οικονοµικών στοιχείων που την θεµελιώνουν. Ιδιαίτερα επικεντρώθηκαν στη 

συµπεριφορά της χρηµατιστηριακής αγοράς σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Το 

µοντέλο VAR που χρησιµοποίησαν περιείχε το χρηµατιστηριακό δείκτη της 

Μαδρίτης, τον πληθωρισµό, τη βιοµηχανική παραγωγή και τα επιτόκια της 

ισπανικής οικονοµίας. 

Οι παραπάνω µελετητές ερεύνησαν την ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης 

µεταξύ των προαναφερόµενων µεταβλητών µε τη µεθοδολογία του Johansen. Η 

εύρεση του συνολοκληρωµένου διανύσµατος τους οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι οι µεταβλητές τείνουν να εξελίσσονται µαζί µε το πέρασµα του 

χρόνου. Συγκεκριµένα κατέληξαν ότι οι χρηµατιστηριακές τιµές κινούνται αρνητικά  

µε  τα  επιτόκια  και  ακόµη  ότι  οι  αυξήσεις  της  βιοµηχανικής παραγωγής 

οδηγούν σε αυξήσεις του πληθωρισµού και µειώσεις των επιτοκίων. 
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Οι Dritsakis and Adamopoulos (2004) προχώρησαν ένα βήµα παραπάνω 

και προσπάθησαν να ερευνήσουν εµπειρικά το ρόλο του βαθµού ανοίγµατος της 

οικονοµίας µε τη χρηµατιστηριακή– οικονοµική ανάπτυξη σε µια αναπτυσσόµενη 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Οι συγγραφείς αυτοί 

χρησιµοποίησαν τους ελέγχους συνολοκλήρωσης του Johansen και της αιτιότητας 

κατά Granger, βασισµένους στο υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 

Τα αποτελέσµατα της  ανάλυσής των  Dritsakis and Adamopoulos έδειξαν 

την παρουσία  µιας σχέσης  συνολοκλήρωσης µεταξύ των  τριών µεταβλητών  το 

υποδείγµατός τους, δηλαδή την ύπαρξη κοινής τάσης ή µακροχρόνιας σχέσης που 

υπάρχει ανάµεσα σε αυτές τις µεταβλητές. Ακόµα οι έλεγχοι αιτιότητας κατά 

Granger που χρησιµοποίησαν φανέρωσαν ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη 

αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε δυναµική αιτιακή σχέση, ενώ ο βαθµός 

ανοίγµατος της οικονοµίας αιτιάται της οικονοµικής ανάπτυξης µε απλή αιτιακή 

σχέση. 

 

 
2.3.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Οι Γεωργακόπουλος , Λιανός , Μπένος , Τσεκούρας , Χατζηπροκοπίου και 

Χρήστου ( 1998 ) ορίζουν την έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου και Εθνικού 

Προϊόντος ( Α.Ε.Π.) της οικονοµίας. Το Α.Ε.Π. εκφράζει την αξία των εξής 

κατηγοριών αγαθών, τα οποία έχουν παραχθεί κατά την αντίστοιχη χρονική 

περίοδο: α) όλα τα τελικά αγαθά υλικά αγαθά που προορίζονται για 

καταναλωτικούς σκοπούς π.χ. τρόφιµα, ποτά κ.τ.λ. β) όλα τα διαρκή υλικά 

καταναλωτικά αγαθά που προορίζονται για καλύψουν καταναλωτικές ανάγκες π.χ. 

ψυγεία, τηλεοράσεις, σπίτια , ρούχα , κ.τ.λ. γ) όλα τα διαρκή υλικά αγαθά που 

προορίζονται να επαναχρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, για 

παραγωγικούς σκοπούς κ.τ.λ.  

Είναι προφανές ότι αναφερόµαστε στη κατηγορία του κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού δ) όλα τα άυλα αγαθά, δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες προέρχονται από 

π.χ. δασκάλους, δικηγόρους , οικονοµολόγους. Θα πρέπει να είµαστε προσεχτικοί 

κατά τη µέτρηση του Α.Ε.Π. µιας οικονοµίας. ∆εν θα πρέπει να υπολογίζουµε στο 

Α.Ε.Π. την αξία π.χ. του σιταριού και του αλευριού που χρησιµοποιήθηκαν στην 
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παρασκευή του ψωµιού το οποίο ως τελικό καταναλωτικό αγαθό το 

συµπεριλαµβάνουµε στο Α.Ε.Π. 

 

 

2.4.Συµπεράσµατα 
 

Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ ΑΕΠ  

χρηµατιστηριακής και οικονοµικής ανάπτυξης. Οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία δίνουν, για κάθε οικονοµία, µια σαφή 

εικόνα της πορείας που ακολούθησε η χώρα σε βάθος χρόνου. Στην παρούσα 

εργασία η έρευνα για την σχέση που συνδέει τις παραπάνω µεταβλητές θα λάβει 

χώρα από το έτος 1960 εώς το 2006. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι αρκετό ώστε 

να λάβουµε αξιόπιστα αποτελέσµατα για τι µέλει γενέσθαι στην εν λόγω οικονοµία. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει µεγάλο αριθµό άρθρων να επιδείξει γύρω από 

την χρηµατιστηριακή και οικονοµική. Κάθε άρθρο προσπαθεί να απαντήσει στο αν 

και κατά πόσο η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη ή 

το αντίθετο. Για την απάντηση αυτή οι ερευνητές προχώρησαν στη χρήση πολλών 

µεθόδων. Η απάντηση ποικίλει από την εκάστοτε χώρα που κάθε φορά ερευνάτε 

αλλά και τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο και την χρονική περίοδο. Σε καµία 

περίπτωση όµως, δεν µπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσµάτων µιας τέτοιας 

έρευνας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
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3.1. Εισαγωγή 
 

Τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων ή µοντέλα VAR 

όπως προαναφέραµε έγιναν γνωστά στην οικονοµετρία από το Sims (1980), ο 

οποίος τα θεώρησε ως µια φυσική γενίκευση των µονοµεταβλητών 

αυτοπαλίνδροµων µοντέλων. Ουσιαστικά το µοντέλο VAR είναι ένα µοντέλο 

συστηµάτων παλινδρόµησης, όπου οι ερµηνευτικές µεταβλητές εξειδικεύονται ως 

ενδογενείς και εµφανίζονται πάντα µε χρονική υστέρηση9. 

Οι  χρήσεις  των  µοντέλων  αυτών  είναι  πολλές  και  εξαρτώνται  από  τις 

προθέσεις του κάθε ερευνητή. Ωστόσο ως επί το πλείστον τα µοντέλα VAR 

χρησιµοποιούνται για να διερευνηθεί κατά πόσο µία µεταβλητή και οι χρονικές 

υστερήσεις της έχουν πραγµατική επεξηγηµατική δύναµη πάνω σε µία άλλη 

(έλεγχος αιτιότητας κατά Granger) και για να γίνουν προβλέψεις που µπορούν να 

δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις γύρω από τις σχέσεις εξάρτησης των εξεταζόµενων 

µεταβλητών. 

Η ενδογένεια όλων των µεταβλητών, η πλούσια δοµή, η εκτίµηση της κάθε 

εξίσωσης του συστήµατος µε τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, Ordinary

 Least Square (O.L.S.) και η δυνατότητα πρόβλεψης συγκαταλέγονται στα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των µοντέλων VAR. Μειονεκτήµατα θεωρούνται η 

απουσία θεωρητικού υπόβαθρου και ο προσδιορισµός  του  αριθµού  των  

χρονικών  υστερήσεων  10.  

Στα µοντέλα VAR δε γίνεται η διάκριση των µεταβλητών σε ενδογενείς και 

εξωγενείς. Όλες οι µεταβλητές είναι ενδογενείς και προσδιορίζονται από το 

σύστηµα. Επιπλέον καθώς τα µοντέλα αυτά επιτρέπουν στις µεταβλητές να 

εξαρτώνται από µία ή περισσότερες υστερήσεις τους είναι σε θέση να λαµβάνουν

 υπόψη τους περισσότερα χαρακτηριστικά δεδοµένων µε αποτέλεσµα να  

αποκτούν  πλουσιότερη δοµή. Έτσι πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα 

VAR είναι πιο ευέλικτα σε σχέση µε τα άλλα µοντέλα. 

Η δυνατότητα εκτίµησης της κάθε εξίσωσης ξεχωριστά του συστήµατος 

είναι πολύ σηµαντική για την ανάλυση και την αποτύπωση όλων των στοιχείων 

που την καθορίζουν. Τέλος, είναι αποδεκτό από πολλούς µελετητές ότι οι 

προβλέψεις που παρέχονται από τα µοντέλα VAR είναι καλύτερες από αυτές που 

δίνουν τα παραδοσιακά µοντέλα. 

                                                 
9 Dritsakis 2004d 
10 Μπαµπανάτσα 2005 
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Βέβαια τα µοντέλα VAR χρησιµοποιούν περιορισµένη θεωρητική 

πληροφόρηση αναφορικά µε τις σχέσεις των µεταβλητών που τα 

προσδιορίζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην κατάληξη νόθων σχέσεων από 

τους ερευνητές. Σηµαντικό πρόβληµα εκτός των άλλων αποτελεί και ο 

προσδιορισµός του αριθµού των χρονικών υστερήσεων.  

 
3.2.Ανάλυση του υποδείγµατος 
 
  Για την ανάλυση των αιτιακών σχέσεων µεταξύ µακροοικονοµικών 
µεταβλητών και χρηµατιστηριακού δείκτη χρησιµοποιείται το ακόλουθο µοντέλο 
VAR τριών µεταβλητών: 
 
GDPN: το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross Domestic Product) 

OPEN: Βαθµός Ανοίγµατος Της Οικονοµίας11 

FD Ή Μ: Χρηµατιστηριακή Ανάπτυξη 

 
Συνεπώς χρησιµοποιούµε το παρακάτω τριµετάβλητο Var υπόδειγµα της µορφής: 
 
GDP = f (FD, OP)   FD ή M   
 
Έστω ότι η µορφή του υποδείγµατος είναι κανονική και επιπλέον ότι αυτό είναι 
γραµµικά σύµφωνα µε τον τύπο  0 1 2t t tGDP B B M B OPEN U= + + +  (εξ.1) 

όπου: 

• GDPt είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή, όπου t η χρονική περίοδος των ετών. 

• Το Β0 είναι µια σταθερά. 

• Το Β1 είναι ο συντελεστής της ανεξάρτητης µεταβλητής (Μ) και συσχετίζει 

την χρηµατιστηριακή ανάπτυξη µε το βαθµό ανοίγµατος της οικονοµίας. 

• Το B2  είναι ο συντελεστής της ανεξάρτητης µεταβλητής του Βαθµού 

Ανοίγµατος της Οικονοµίας(OPEN) και συσχετίζει την χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη µε το ΑΕΠ. 

Το ut είναι ο διαταρακτικός όρος 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

11 Όπου OPEN,στο εξής OP, 
έ έ

op
gdpn

ξαγωγ ς ισαγωγ ςΕ + Ε
=  
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3.2.1. Παρουσίαση Γραµµικής Μορφής Παλινδρόµησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.1.- Παλινδρόµηση Γραµµικού Υποδείγµατος 
 
Παρατηρούµε από την γραµµική παλινδρόµηση του Πίνακα 3.1. τα εξής: 

 
• Η εξίσωση µας έχει γραµµική µορφή και είναι: 

            
 GDP= -579.3173+9.182430*Μ+4102.305*OPEN (εξ 2)  
 

Παρατηρούµε ότι η GDP= -579.3173+9.182430*Μ+4102.305*OPEN    έχει λάθος 

πρόσηµα καθώς θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συντελεστές της να έχει 

αρνητικό πρόσηµο πλην της σταθεράς. 

 
• Η υπολογιζόµενη τιµή του στατιστικού στοιχείου F είναι 1329.873 όπως δείχνει ο 

πίνακας 3.1. και το p-value ( δηλαδή το probality τουF-statistic ) είναι 0,000000. 

Συνεπώς είναι στατιστικά σηµαντικό στο 1% (>0,0016). Άρα, εφόσον εµείς 

θεωρούµε ότι δουλεύουµε σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% , θεωρούµε πως τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 3.1. της παλινδρόµησης  δεν εκπληρώνουν  τους 

βασικούς ελέγχους της παλινδρόµησης. 

 
•  Ο έλεγχος των µεµονωµένων συντελεστών µε το t τεστ µας υποδεικνύει την 

σηµαντικότητα µόνο της Μ µεταβλητής. Συγκεκριµένα, αυτό ισοδυναµεί µε τον 

έλεγχο της µηδενικής υπόθεσης H0:bj=0, οπότε η παρατηρούµενη διαφορά του jb
∧

 

από το µηδέν µπορεί να αποδοθεί στις διακυµάνσεις της δειγµατοληψίας. Ο 

δίπλευρος έλεγχος της υπόθεσης αυτής θα γίνει ως εξής: 
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Η µηδενική και η εναλλακτική υπόθεση 

H0:bj=0 

Hε:bj≠ 0 

Test Statistic 

j

j

j b

j
b

b

jj

S

b
t

S

bb
t

∧∧

∧
=

∧

=
−

= ⇔
0

 

Το κριτήριο αποφάσεως 

 

Απορρίπτουµε την Η0 στο επίπεδο σηµαντικότητας α εάν 

 

t<-tα/2    ή 

 

t>tα/2     µε n-m βαθµούς ελευθερίας 

 

Το t test είναι ισοδύναµο µε την εξέταση της τιµής p, για την µεταβλητή Μ το p 

value είναι 0.0000 πολύ µικρότερο από οποιοδήποτε επίπεδο σηµαντικότητας και 

αν λάβουµε (ακόµα και 10%) συνεπώς µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση 

ότι ο συντελεστής της εν λόγω µεταβλητής είναι µηδέν και εποµένως 

συµπεραίνουµε ότι η σχέση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή είναι στατιστικά 

σηµαντική.  

Για την µεταβλητή OPEN η τιµή p – value είναι 0.6240 υψηλότερη από το 

υψηλότερο επίπεδο σηµαντικότητα που θα µπορούσαµε να εξετάσουµε (δηλαδή 

10%)  που σηµαίνει ότι η σχέση της µε την εξαρτηµένη  δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική 

 
• Το R2 ονοµάζεται συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού (coefficient of 

multiple determination). Σε αυτή την περίπτωση, η τιµή του προσαρµοσµένου R2 

είναι 0,982987. Το R2 µετρά το ποσοστό της απόκλισης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής το οποίο µπορεί να εξηγηθεί από την παλινδρόµηση.  Γενικά ισχύει 

ότι: 

 

 

 

 

2 21 0 1
SSE

R R
SST

= − ≤ ≤
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 Όσο ο όρος SSR είναι µεγαλύτερος από τον SSE, ή, ισοδύναµα, όσο πιο 

κοντά στη µονάδα είναι ο συντελεστής R2, τόσο µεγαλύτερη συγκριτικά είναι η 

ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου παλινδρόµησης. Ειδικότερα, αν R2=1, η 

ευθεία περνάει από όλα τα σηµεία (xi,yi) του διαγράµµατος διασποράς. Ο δείκτης 

προσαρµογής ή προσδιορισµού δείχνει το ποσοστό της εξαρτηµένης µεταβλητής 

που ερµηνεύεται από τις µεταβολές της ανεξάρτητης µεταβλητής. Αν R2 = 0,95 , 

αυτό σηµαίνει ότι το 95 % της συνολικής µεταβλητότητας της εξαρτηµένης 

µεταβλητής Y οφείλεται στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις µεταβλητές Χ και Y 

και µόνο το υπόλοιπο 5 % της διακύµανσης της µεταβλητής οφείλεται σε άλλες 

άγνωστες αιτίες.  

 
• Για την µελέτη της αυτσοσυσχέτισης των καταλοίπων εξετάζουµε τη στατιστική 

Durbin-Watson statistic = 0.277294 , στοιχεία από Πίνακα 3.1. 

Για το τεστ Durbin - Watson, η µηδενική και εναλλακτική υπόθεση είναι: 

 

Η0:ρ=0 

Η1:ρ>0 

• Αν DW>DU, αποδεχόµαστε την Η0 και άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
• Αν DW<DL, αποδεχόµαστε την H1 και άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
• Αν DU <DW< DL, το τεστ δεν καταλήγει σε συµπέρασµα. 
 
Το DW=0.277294  DW<DU,  συνεπώς παρατηρείται αυτοσυσχέτιση ά τάξης. Ο 

έλεγχος DW ελέγχει την αυτοσυσχέτιση Α τάξης. Εάν η τιµή του δείκτη DW είναι 

κοντά στο 2 γενικά όµως  από 1,8 εώς 2,2  είναι αποδεκτές τιµές και τότε δεν 

έχουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης.  

Συνεπώς απ’ όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα λόγο του προβλήµατος 

αυτοσυσχέτισης που παρουσιάζει το υπόδειγµα µας δεν κρίνεται αξιόπιστο  γιατί 

δεν δίνει έγκυρες προβλέψεις. Παρόλα αυτά αµέσως παρακάτω παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατα αυτοσυσχέτισης των Breusch & Gotfrey, κανονικότητας του Jack-

Bera, ετεροσκεδαστικότητας του White   και του υποδείγµατος ARCH κλείνοντας 

µε αυτό τον τρόπο όλους τους επιθυµητούς ελέγχους των διαγνωστικών tests. 

Αµέσως µετά θα ακολουθήσει πίνακας µε τα αποτελέσµατα των tests προβλέψεων 

και του breakpoint test. Τέλος θα γίνει το test εξειδίκευσης του υποδείγµατος µε 

τον έλεγχο του Ramsey reset test, ο έλεγχος των διαστηµάτων εµπιστοσύνης µε 
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το stability test-recursive test ( ols only) και φυσικά ο έλεγχος αποτροπής από τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης µε το γνωστό Cusum of squares test.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.2.- ∆ιαγνωστικά tests –Γραµµικού Υποδείγµατος 
 
 
Breusch & Godfrey : Παρατηρούµε από τον πίνακα 3.2. ότι το Probability είναι 

περίπου 0,000000 πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι 0,000000<0,05 ή 5%.  Αυτό 

σηµαίνει ότι έχουµε πρόβληµα αυτοσυσχέτισης στο υπόδειγµα που 

µελετάµε.(επιβεβαίωση Durbin-Watson)  

Jack-Bera : Από το διαγνωστικό έλεγχο για την κανονικότητα των καταλοίπων µε 

την στατιστική συνάρτηση Jarque – Bera (JB) προκύπτει ότι η κατανοµή των 

καταλοίπων µπορεί να θεωρηθεί µη κανονική καθώς η πιθανότητα 0.000000 είναι 

πολύ µικρότερη από 0.10 ή αλλιώς η τιµή της στατιστικής  JB είναι πολύ υψηλή. 

White Heteroskedasticity : Παρατηρούµε ότι το Probability είναι περίπου 0, 29 

πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι 0,000039<0,05 ή 5%.  Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε 

πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας, άρα οι διακυµάνσεις δεν είναι σταθερές σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές. Συνήθως όταν το υπόδειγµα που µελετάµε  
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εµφανίζει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας δεν παρουσιάζει πρόβληµα 

οµοσκεδαστικότητας. Επίσης, ο έλεγχος µε την εφαρµογή του κριτηρίου White 

επιβεβαιώνει ότι η διακύµανση δεν χαρακτηρίζεται από οµοσκεδαστικότητα 

(Αριθµός παρατηρήσεων *R2 = 21.07804, πιθανότητα 0.000011). 

ARCH Lm test : O διαγνωστικός έλεγχος του παραπάνω µοντέλου 

παλινδρόµησης µπορεί να συνεχιστεί και επίσης να επιβεβαιωθούν τα 

αποτελέσµατα του DW µε τον έλεγχο ανεξαρτησίας των καταλοίπων και των 

τετραγωνικών καταλοίπων.  Εάν η εξίσωση του µέσου έχει οριστεί σωστά, οι 

στατιστικές LB και ARCH LM αντίστοιχα για τα τυπικά κατάλοιπα και τα 

τετραγωνικά τυπικά κατάλοιπα δεν θα πρέπει να παρέχουν στατιστικά σηµαντικές 

ενδείξεις αυτοσυσχέτισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.3.- tests Προβλέψεων–Γραµµικού Υποδείγµατος 
 

Με το Chow Breakpoint test ελέγχουµε την σταθερότητα του υποδείγµατος 

κοιτώντας τις γραφικές παραστάσεις των stability test. Ελέγχοντας τo Probability 

του F-Statistic παρατηρούµε τα εξής:  Prob=0.839280>0.05 ή 5% .Αυτό σηµαίνει 

ότι οι συντελεστές στα 2 υποδείγµατα (λόγω του ότι σπάσαµε το δείγµα στο έτος 

1987) δεν είναι σταθεροί. 

Με το Chow Forecast test ελέγχουµε την προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγµατος κοιτώντας το probability του F-statistic. 

Prob=0.000000<0.05 ή 5%. Αυτό σηµαίνει ότι η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγµατος δεν είναι σωστή. Αυτό επιβεβαιώνει το πρόβληµα Αυτοσυσχέτισης α 

& β τάξης των ελέγχων Durbin – Watson και  Breusch & Godfrey αντίστοιχα. 
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Παρακάτω στον πίνακα 3.4. δείχνουµε τους ελέγχους εξειδίκευσης του 

υποδείγµατος και διαστηµάτων εµπιστοσύνης. Αρχικά στο Ramsey test 

παρατηρούµε ότι το prob=0.017878<0.05 ή 5% πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι η 

εξειδίκευση του υποδείγµατος  δεν είναι σωστή. 

 Όσον αφορά τον έλεγχο διαστήµατος εµπιστοσύνης του recursive estimate 

test ( ols only ) παρατηρούµε ότι αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει αυξάνεται και η 

πιθανότητα λάθους στις προβλέψεις µας, αντίθετα εάν µειώνονταν θα µειώνονταν 

η πιθανότητα λάθους στις προβλέψεις του υποδείγµατος.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3.4.- Tests εξειδίκευσης & διαστηµάτων εµπιστοσύνης–Γραµµικού 
Υποδείγµατος 
 
3.3.Συµπεράσµατα 
 

 Η µελέτη ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος γίνεται, όπως είναι γενικά 

αποδεκτό, από τους ερευνητές µε σκοπό την ανάλυση των µεταβλητών καθώς και 

την σωστή πρόβλεψη της πορεία αυτών στο άµεσο µέλλον. Πολλές φορές όµως 

τα αποτελέσµατα των γραµµικών µορφών δεν επιτρέπουν την συνέχεια των 

ερευνών διότι παρουσιάζονται προβλήµατα. Τέτοια είναι η αυτοσυσχέτιση ( ά 

τάξης ή β τάξης, πολυσυγγραµµικότητας κτλ). Σε περιπτώσεις τέτοιων φαινοµένων  
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το υπόδειγµα δυστυχώς δεν δίνει στον αναγνώστη έγκυρες προβλέψεις και στον 

µελετητή την ικανοποίηση των έγκυρων προβλέψεων.  

Έτσι στο υπόδειγµα που µελετάµε στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται 

τέτοια προβλήµατα και το σηµαντικότερο παρουσιάζεται κίβδηλη παλινδρόµηση 

στο γραµµική µορφή παλινδρόµησης. Αυτό συµβαίνει διότι ( σύµφωνα µε τον 

Πίνακα 3.1.) ο δείκτης του   Durbin-Watson=0.277294< R-squared=0.983726. 

Λόγω λοιπόν όλων αυτών που προαναφέραµε είµαι αναγκασµένη να 

προχωρήσουµε στην λογαριθµοποίηση των µεταβλητών. Με τον τρόπο αυτό , 

όπως θα στα επόµενα κεφάλαια, δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

δηµιουργίας ενός υποδείγµατος απαλλαγµένου από τυχόν κίβδηλων 

παλινδροµήσεων, αυτοσυσχετήσεων.  
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4.1. Εισαγωγή 
 

Πριν  προχωρήσουµε  στην  κατασκευή  του  υποδείγµατος  και  την 

εξέταση της σχέσης της χρηµατιστηριακής µε την οικονοµώ ανάπτυξη της 

Ελλάδος θεωρούµε απαραίτητο να αναφερθούµε στις χρονικές σειρές που θα 

χρησιµοποιήσουµε και στα χαρακτηριστικά που η κάθε µια παρουσιάζει στο 

υπό µελέτη χρονικό διάστηµα 1960 έως 2006. 

Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε κάθε µια χρονική 

σειρά που συµµετέχει στην κατασκευή του υποδείγµατος. Τα χαρακτηριστικά 

στα οποία θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στο συγκεκριµένο σηµείο είναι 

κάποια µέτρα θέσης και διασποράς που αναφέρονται στην κατανοµή της κάθε 

χρονικής σειράς στο εξεταζόµενο διάστηµα. Εκτός από τα γενικά αυτά 

χαρακτηριστικά γίνεται αναφορά στη συνολική πορεία που ακολουθεί η κάθε 

χρονική σειρά εντοπίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την πιθανή παρουσία αυξητικής 

ή πτωτικής τάσης. 

Τέλος εξετάζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά των χρονικών σειρών 

από  κοινού  µε  σκοπό  τον  εντοπισµό  κοινών  χαρακτηριστικών που  ίσως 

βοηθήσουν στην εξαγωγή συγκερασµάτων τα οποία αν και πρόωρα µπορεί να 

κάνουν  εµφανή τη σχέση χρηµατιστηριακής  και οικονοµικής ανάπτυξης ακόµα 

και σε αυτό το σηµείο. 

 
4.2.Παρουσίαση των µεταβλητών της έρευνας 
 
 

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της  κάθε 

χρονικής σειράς θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το σύνολο των πρωτογενών 

στοιχείων προήλθε από την on-line βάση της Eurostat στο διαδίκτυο και 

παραδόθηκε στον συγγραφέα από τον κύριο ∆ριτσάκη Νικόλαο ,επιβλέπων 

καθηγητή της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας. Τα στοιχεία  που  θα 

χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του  υποδείγµατος είναι αποτέλεσµα 

υπολογισµών  του συγγραφέα µε βάση τα πρωτογενή στοιχεία της Eurostat και 

παρατίθενται στο παράρτηµα στο τέλος της διπλωµατικής. Αµέσως µετά δίνεται 

µία σύντοµη περιγραφή των χρονικών σειρών που θα  χρησιµοποιηθούν. 

Επισηµάνεται πως στο υπόδειγµα θα χρησιµοποιηθούν οι χρονικές σειρές 

λογαριθµοποιηµένες στο κεφάλαιο αυτό όµως εξετάζονται τα στοιχεία µε τις τιµές 
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πριν τη λογαριθµοποίηση.  Αυτό γίνεται γιατί πιστεύουµε ότι τα συµπεράσµατα 

στα οποία θα καταλήξουµε µε το συγκεκριµένο τρόπο θα είναι πιο κοντά στην 

πραγµατικότητα. Άλλωστε η ανάλυση των λογαρίθµων  των στοιχείων δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

4.2.1.Μεταβλητή M-Χρηµατιστηριακή Ανάπτυξη  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1. Απεικόνιση Μεταβλητής M από 1960-2006-Πηγή:Eviews 4.1. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 4.1. η πορεία της M µεταβλητής την 

περίοδο 1960-2006 είναι σταθερά ανοδική. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

απεικονίζεται η περίοδος της µεγάλης πτώσης της ελληνικής χρηµατιστηριακής 

αγοράς 1997-1998. Σε γενικές γραµµές παρατηρούµε ότι η πορεία είναι ανοδική 

µε ελάχιστες εξαιρέσεις όπως αυτή που µόλις προαναφέραµε. Μια εξίσου 

σηµαντική παρατήρηση είναι πως αµέσως µετά την πτώση της ‘’χούντας’’ και την 

σταθεροποίηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στην Ελλάδα έχουµε την αρχή 

µιας ανοδικής πορείας η διακόπτεται πιθανόν λόγο της πολιτικής αστάθειας 

της χώρας την περίοδο 1989-1990.  
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Αποκορύφωση της ανοδικής χρηµατιστηριακής πορείας της Ελλάδος είναι 

ίσως πραγµατοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων στην πόλη της Αθήνας  το 

έτος 2004. 

Επίσης παρατηρούµαι ότι η χρηµατιστηριακή πορεία της Ελλάδος είναι 

σταδιακή και ολοκληρώνεται σε τρεις περιόδους οι οποίες εναλλάσσονται µε 

περιόδους σταθερότητας της οικονοµίας. Για παράδειγµα την περίοδο από τις 

αρχές του 1974 µε την πτώση της «χούντας» έως 1990 µε την σταθεροποίηση 

της πολιτικής ζωής της χώρας και τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 

2004. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε πως τα πολιτικά γεγονότα που 

διαδραµατίζονται σε µια χώρα, η κατάσταση της οικονοµίας και τέλος η υγιείς 

πολική ζωή είναι λίγοι από τους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 

πορεία του χρηµατιστηρίου µιας χώρας. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε τον βαθµό 

ανοίγµατος της οικονοµίας µπορούν να επηρεάζουν την πορεία δεικτών όπως 

αυτός του χρηµατιστηρίου. 

 

4.2.2.Μεταβλητή GDP-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2. Απεικόνιση Μεταβλητής GDP από 1960-2005 
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∆ιάγραµµα 4.3. Απεικόνιση Μεταβλητής GDP από 1960-2006.Πηγή: Eviews 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.4. Απεικόνιση :Μέσος Ρυθµός Ανάπτυξης Ελλάδας και Ε.Ε. 

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στη διάρκεια της περιόδου 1960-1974 οι 

αναπτυξιακοί ρυθµοί της ελληνικής οικονοµίας ήταν υψηλότεροι των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία σύγκλισης µε τις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες. Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος µεγέθυνσης του ΑΕΠ των χωρών µελών 

της ΕΕ κατά τη δεκαετία του 1960 ανήλθε στο 4,5%. Ο ρυθµός αυτός µειώθηκε 

στο 2,8% τη δεκαετία του 1970 για να µειωθεί ακόµα περισσότερο και να φτάσει 

στο 1% τη δεκαετία του 1980 και να ανέλθει εκ νέου στο 3,4% τη δεκαετία του 

1990.  
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Βλέπουµε ότι από το 1960 έως το 1980 ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας είναι θετικός και υψηλός. Αντίθετα, και όπως φαίνεται από το 

∆ιάγραµµα 4.4., στη δεκαετία του 1980 ο ρυθµός είναι πολύ χαµηλός (µέσος όρος 

1%). Από το 1993 ξεκινά µια νέα περίοδος ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

µε µέσο ρυθµό 2% για τη δεκαετία του 1990 και 4.1% για τα επόµενα έτη (2000 – 

2004). 

 Μια άλλη αξιόπιστη µέτρηση των επιδόσεων µιας οικονοµίας (και εν 

προκειµένου της Ελληνικής) αποτελεί η µεταβολή του πραγµατικού κατά κεφαλή 

εισοδήµατος. Η εντυπωσιακή µεταβολή του 7% ετησίως στη δεκαετία του 1960 

µετριάστηκε σε 3,9% τη δεκαετία του 1970, σηµείωσε σηµαντική κάµψη τη 

δεκαετία του 1980 και τέλος περιορίστηκε στο 1% στη συνέχεια. Στην εξέταση των 

αναπτυξιακών επιδόσεων της χρονικής περιόδου από το 1980 και µετέπειτα θα 

αποτελούσε παράληψη αν δεν γινόταν αναφορά στα αποτελέσµατα από την 

είσοδο της Ελλάδας στη ΕΟΚ.  

 Αµέσως µετά την ένταξη σχεδιάστηκε ένα σύνολο προγραµµάτων και 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, κυρίως στους τοµείς της περιφερειακής 

ανάπτυξης και χρηµατοδότησης έργων υποδοµής, στη βελτίωση των ανθρωπίνων 

πόρων και στη γεωργική πολιτική. Η σπουδαιότητα των προαναφερόµενων 

χρηµατοδοτήσεων εκφράζεται και από την ετήσια συµβολή των κοινοτικών 

χρηµατοδοτήσεων στη σύνθεση της δηµόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά 

και από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Ωστόσο πρέπει να 

σηµειωθεί ότι από έναν αριθµό ερευνητών εκφράζεται προβληµατισµός για τις 

µακροχρόνιες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις αυτών των χρηµατοδοτήσεων στη 

ελληνική οικονοµία. Τα κύρια επιχειρήµατα αυτής της επιφυλακτικής θεώρησης 

βασίζονται στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος των πόρων κατευθύνθηκαν προς την 

κατανάλωση και, κατά κάποιο τρόπο, ανέστειλαν τις απαραίτητες παραγωγικές 

αναδιαρθρώσεις που είχε ανάγκη η ελληνική οικονοµία στην εξεταζόµενη περίοδο. 

Μια άλλη πτυχή του προαναφερόµενου προβληµατισµού ασχολείται µε τα 

αρνητικά αποτελέσµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο από την κατάργηση της 

δασµολογικής προστασίας της ελληνικής οικονοµίας.  
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4.2.3.Μεταβλητή OPEN-Βαθµός Ανοίγµατος Οικονοµίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.5. Απεικόνιση Μεταβλητής OPEN από 1960-2006.Πηγή: Eviews 4.1 

 

Η άνοδος του βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές κατά την 

περίοδο 1960-1987 οφείλεται στον µεγαλύτερο δυναµισµό των εξαγωγικών 

επιδόσεων σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο της διείσδυσης των εισαγωγών. Η 

πολιτική της «σκληρής δραχµής» που ακολουθήθηκε στην συνέχεια, καθώς και η 

υψηλή συναλλαγµατική ισοτιµία µε την οποία η δραχµή «κλείδωσε» κατά την 

µετάβαση στο Ευρώ, ευθύνονται για την πτώση του λόγου εξαγωγών προς τις 

εισαγωγές από το 1988 µέχρι σήµερα. Ενώ στο µέσον της δεκαετίας του 1980 οι 

ελληνικές εξαγωγές κάλυπταν το ήµισυ των εισαγωγών, στην αρχή της δεκαετίας 

του 2000, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης πλησιάζει πλέον το 25%. 

Η σοβαρότητα της κατάστασης σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα 

φαίνεται και στην εξέλιξη του µεριδίου της Ελλάδας στην αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.6., το µερίδιο της 

Ελλάδας έχει µειωθεί δραµατικά και είναι µικρότερο από ό,τι το 1960. Επιπλέον, η 

σύγκριση µε τις άλλες «χώρες της σύγκλισης», την Ισπανία και την Πορτογαλία, 

δείχνει την εντυπωσιακή απόκλιση µεταξύ των επιδόσεων των τριών χωρών: η 

Πορτογαλία, και ακόµη περισσότερο η Ισπανία, αυξάνουν τα µερίδιά τους στην  
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αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 2004 το µερίδιο της Ισπανίας θα 

είναι τριπλάσιο από ό,τι το 1960 και το µερίδιο της Πορτογαλίας θα έχει αυξηθεί 

κατά 2,5 φορές. Η διαδικασία της δραµατικής απόκλισης µεταξύ των τριών χωρών, 

όπως φαίνεται στο διάγραµµα, έχει ως σηµείο εκκίνησης το έτος 1987, ακριβώς 

δηλαδή την στιγµή κατά την οποία αρχίζει η ανατίµηση της δραχµής. 

Ως αποτέλεσµα αυτών των δυσµενών εξελίξεων, το εµπορικό έλλειµµα 

(αγαθών) ως ποσοστό του ΑΕΠ κυµαίνεται πλέον γύρω από το επίπεδο -10%. Η 

βελτίωση που παρουσιάσθηκε κατά τα τελευταία έτη, και η οποία αναµένεται να 

συνεχισθεί κατά το 2003-2004, ανάγεται στους ίδιους ακριβώς παράγοντες που 

αναφέραµε προηγουµένως σχετικά µε την µείωση της διείσδυσης των εισαγωγών. 

Εποµένως, η βελτίωση αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας, αλλά ως ένδειξη επιβράδυνσης της επενδυτικής 

προσπάθειας και σταδιακής εξάντλησης του δυναµισµού της ιδιωτικής 

κατανάλωσης διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

Το ζητούµενο για την ελληνική οικονοµία είναι να συνεχίσει να παράγει, και 

µετά το 2004, σε εκείνο το επίπεδο παραγωγής το οποίο αντιστοιχεί στην βέλτιστη 

χρήση των παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή στον υψηλότερο βαθµό 

χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού για τον οποίο δεν δηµιουργούνται 

πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να συµβεί εάν ταυτοχρόνως το 

εµπορικό έλλειµµα (αγαθών και υπηρεσιών) διευρύνεται στο διηνεκές. Το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών το οποίο διαµορφώνεται χωρίς την προστατευτική 

ασπίδα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, και µε δεδοµένη την µείωση της εισροής 

πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόµη και αν είναι ελλειµµατικό θα πρέπει να 

παραµένει µακροπρόθεσµα σταθερό.  

Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην 

παραγωγή και στην απασχόληση. Εάν το έλλειµµα διευρύνεται συνεχώς, θα 

απαιτηθούν διορθωτικές κινήσεις εκ των οποίων η πιθανότερη θα είναι η 

επιβράδυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης. Με άλλα λόγια, πρέπει να 

αξιοποιούνται στον µέγιστο δυνατό βαθµό οι παραγωγικές δυνάµεις της χώρας 

χωρίς να δηµιουργείται ένα διευρυνόµενο έλλειµµα στις εµπορικές ανταλλαγές 

αγαθών και υπηρεσιών (το έλλειµµα πρέπει να καλύπτεται στο µεγαλύτερο µέρος 

του από τις µονοµερείς µεταβιβάσεις).  
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Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές παρουσιάζουν αυξανόµενο έλλειµµα όταν η 

οικονοµία χρησιµοποιεί πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες, δηµιουργείται η 

υποχρέωση να διορθωθεί η εξωτερική ανισορροπία, είτε µε προσαρµογή των 

τιµών, είτε µε προσαρµογή του επιπέδου της εγχώριας παραγωγής σε 

χαµηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονοµία θα πρέπει να επιβραδύνει την 

οικονοµική της µεγέθυνση, έτσι ώστε να ισορροπήσει σε εκείνο το χαµηλό σηµείο 

υποαπασχόλησης του παραγωγικού δυναµικού που αντιστοιχεί στην εξωτερική 

της ισορροπία. 

Ο µέγιστος δυνατός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης που είναι συµβατός, 

µακροπρόθεσµα, µε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, καθορίζεται 

από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήµατος, της 

οικονοµίας γενικότερα, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Όπως έχει τονίσει 

το ΙΝΕ σε προηγούµενες εκδόσεις του, ιδιαίτερα στην µελέτη του για τις 

διαρθρωτικές αλλαγές, εφόσον η µοναδική µακροχρόνια λύση βρίσκεται στην 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας, είναι αναγκαία η ενίσχυση των πολιτικών που αποσκοπούν 

στην τεχνολογική και οργανωτική αναβάθµιση του παραγωγικού 

συστήµατος, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, 

στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, στον 

εκσυγχρονισµό πεπαλαιωµένων εργασιακών διαδικασιών.  

Για να θεωρείται ανταγωνιστική η οικονοµία της χώρας θα πρέπει: (α) τα 

παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες να είναι παρόµοιας ποιότητας και παρόµοιας 

τιµής µε αυτά που διατίθενται στις διεθνείς και τις εγχώριες αγορές, (β) η πώληση 

αυτών των αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να επιδρά στο ΑΕΠ, έτσι ώστε να 

αυξάνονται τα εισοδήµατα όλων των κοινωνικών οµάδων, (γ) η επένδυση σε 

πάγιο κεφάλαιο που απαιτείται για την παραγωγή των εν λόγω αγαθών και 

υπηρεσιών θα πρέπει να χρηµατοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από την αποταµίευση 

της χώρας, και τέλος, (δ) όλες οι παραπάνω συνθήκες να µπορούν να 

διατηρηθούν µακροχρόνια. Επίσης, ο ορισµός της ανταγωνιστικότητας δεν µπορεί 

να µην λαµβάνει υπόψη του και το επίπεδο ανεργίας. Εάν π.χ. µια χώρα βελτιώνει 

τις επιδόσεις της στο διεθνές εµπόριο µε αντίτιµο την αύξηση της ανεργίας, τότε,  
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θα πρέπει να θεωρούµε ότι η ανταγωνιστικότητά της υστερεί έναντι µιας άλλης 

χώρας η οποία επιτυγχάνει τις ίδιες επιδόσεις στις διεθνείς ανταλλαγές 

διατηρώντας ταυτόχρονα και το επίπεδο της απασχόλησης σε υψηλά επίπεδα12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.6. Μερίδιο Αγοράς Ελλάδας Έναντι Άλλων στην Ευρώπη των 15. 

 

4.3. Συµπεράσµατα 
 

Ως γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε να λεχθεί ότι η ελληνική οικονοµία 

επέδειξε εντυπωσιακή ανάπτυξη την περίοδο µέχρι το 1980. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 1980 ήταν µεγαλύτερο κατά 4,7 φορές του 

αντίστοιχου επιπέδου του 1950. Στο σύνολο µάλιστα της εξεταζόµενης περιόδου, 

το χρονικό διάστηµα µε τις καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις είναι το δεύτερο 

ήµισυ της δεκαετίας του 1960. Μια άλλη αξιόπιστη µέτρηση των οικονοµικών 

επιδόσεων αποτελεί η µεταβολή του πραγµατικού κατά κεφαλή εισοδήµατος. Η 

εντυπωσιακή µεταβολή του 7% στη δεκαετία του 1960 µετριάστηκε στο 3,9% στη 

δεκαετία του 1970, σηµείωσε σηµαντική κάµψη τη δεκαετία του 1980, και 

περιορίστηκε στο 1% στη δεκαετία του 198013.  

                                                 
12 Πηγή: Έκθεση ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 2003 
13 Πηγή: ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης -Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
-∆ιδάσκων: Κ. Λέων 
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Η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ακολουθεί την πορεία του 

ΑΕΠ καθώς και του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας. Η σχέση των 

µεταβλητών αυτών φαίνεται να είναι ισχυρή και αλληλοεξαρτώµενη απ΄τις ίδιες 

τις µεταβλητές. Παρακάτω θα εξετάσουµε εάν όντως υπάρχει µακροχρόνια 

σχέση µεταξύ αυτών των µεταβλητών ή όχι. Με βάση όµως όσα αναφέρθηκαν 

προεξοφλούµε µια σχέση αλληλοεπίδρασης αυτών των µεταβλητών. Το βαθµό 

όµως επίδρασης που µπορεί να έχουν µεταξύ τους θα µπορέσουµε να τον 

υπολογίσουµε προσεγγιστικά στη συνέχεια της εργασίας. Παρακάτω στο 

∆ιάγραµµα 4.7. εµφανίζεται η πορεί των τριών µεταβλητών που θα 

χρησιµοποιηθούν στο υπόδειγµα µας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.7. Απεικόνιση Σε Group των µεταβλητών M-OPEN-GDP από 1960-

2006.Πηγή: Eviews 4.1 
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5.1. Εισαγωγή 
 

Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιµη όταν η τιµή της ταλαντεύεται γύρω από 

το µέσο, δηλαδή οι τιµές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήµατα έχουν 

τον ίδιο µέσο, την ίδια διακύµανση και η τιµή της συνδιακύµανσης της µεταξύ δύο 

χρονικών περιόδων εξαρτάται µόνον από την υστέρηση µεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάµεσα στα δύο αυτά χρονικά σηµεία και 

όχι από την πραγµατική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύµανση. 

Μια χρονική σειρά Yt είναι στάσιµη όταν: 

 

(1)  Μέσος: Ε(Yt) = µ 

(2)  ∆ιακύµανση: Var(Yt) = E(Yt - µ)2 = σ2 

(3)  Συνδιακύµανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - µ) (Yt+k - µ)] = γκ 

 

Αν µία τουλάχιστο από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει, τότε η χρονική 

σειρά Yt χαρακτηρίζεται µη στάσιµη. ∆ηλαδή σε µία µη στάσιµη χρονική σειρά 

τόσο ο µέσος, όσο και η διακύµανση είναι συνάρτηση του χρόνου Στην πράξη 

είναι πολύ δύσκολο να βρούµε στάσιµες χρονικές σειρές ιδιαίτερα δε στην 

οικονοµική επιστήµη. Μια χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη όταν παρουσιάζει τάση 

(ανοδική ή καθοδική), όταν µεταβάλλεται η µεταβατικότητα της σε συνάρτηση µε 

τον χρόνο ή όταν παρουσιάζει εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιµότητας µπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των 

γραφικών παραστάσεων, καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στη 

δεύτερη κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των µοναδιαίων ριζών. Αναλυτικά 

έχουµε τα παρακάτω: 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονοµετρικής αναλύσεως είναι η 

ανάπτυξη των σχέσεων που διαµορφώνονται ανάµεσα στις µεταβλητές ενός 

οικονοµικού υποδείγµατος. Η οικονοµική θεωρία υποστηρίζει την ύπαρξη 

µακροχρόνιων σχέσεων – ισορροπιών µεταξύ των µεταβλητών και οδηγεί την 

εφαρµοσµένη οικονοµετρική ανάλυση στη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Η 

τελευταία στην προσπάθειά της να εκτιµήσει τις µακροχρόνιες σχέσεις των 

διαφόρων µεταβλητών αποδέχεται τη σταθερότητα µεταξύ τους. 
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Ωστόσο η  εµπειρική  έρευνα  έχει  αποδείξει  ότι  τις  περισσότερες  φορές  

οι χρονολογικές σειρές δεν ικανοποιούν αυτή τη σταθερότητα. Εποµένως οι 

έλεγχοι που στηρίζονται στη σταθερότητα των µεταβλητών οδηγούν σε 

παραπλανητικά συµπεράσµατα. Για τη δηµιουργία πραγµατικά αξιόλογων 

αποτελεσµάτων αναπτύχθηκαν µέθοδοι που προσπάθησαν να διορθώσουν τις 

ατελείς αυτές εκτιµήσεις. Μεταξύ αυτών των µεθόδων περιλαµβάνεται η 

συστηµατική εξέταση της µη στασιµότητας των µεταβλητών, η Μεθοδολογία  

συνολοκλήρωση, κ.ά. 

 

 

Εικόνα 5.1.-Πηγή : Σηµειώσεις Σαριανιδης Νικόλαος-Τεχνικές Προβλέψεων 

Όπως βλέπουµε στην εικόνα 5.1. οι υποθέσεις στασιµότητας είναι η  Hο και 

Hα. Η  µηδενική υπόθεση Hο  γίνεται αποδεκτή όταν p-value > 0.05 για επίπεδο 

σηµαντικότητας α = 0.05. Στη µελέτη των γραφικών παραστάσεων των 

συναρτήσεων παρατηρούµε κυρίως πόσο γρήγορα φθίνουν οι συντελεστές καθώς 

αυξάνεται η χρονική υστέρηση. Αν µειώνονται γρήγορα τότε αυτό είναι ενδεικτικό 

στάσιµης χρονολογικής σειράς. Στην αντίθετη περίπτωση η χρονολογική σειρά 

είναι µη στάσιµη. 

Οι έλεγχοι στασιµότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους κλασικούς 

και στους σύγχρονους ελέγχους . Στους κλασικούς ελέγχους αναφέρονται οι 

έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων και των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως. Οι 

κλασικοί έλεγχοι δίνουν απλά µια σκιαγράφηση της κατάστασης και πολλές φορές 

τα συµπεράσµατά τους δε συµφωνούν µε αυτά των σύγχρονων ελέγχων. 

Συνήθως η γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήµα για την ανάλυση 

οποιασδήποτε χρονολογικής σειράς.  
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Εποµένως για να διαπιστώσουµε αν µια χρονοσειρά παρουσιάζει 

στασιµότητα δηµιουργούµε τη γραφική παράσταση των µεταβλητών της. Αν η 

γραφική παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική µεταβολή, κυκλική διακύµανση ή 

ακανόνιστη µεταβολή, τότε η χρονολογική σειρά είναι µη στάσιµη (Dritskis 2004a).   

 

5.2.ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 5.1. Χρονική Απεικόνιση Πορείας GDP –
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  
( λογαριθµοποιηµένο ) -1960 έως 2006 
 
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-Εργαστήριο 
Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  

 

Γράφηµα 5.2. Χρονική Απεικόνιση Πορείας LM-
Χρηµατιστηριακή Ανάπτυξη  
( λογαριθµοποιηµένο ) -1960 έως 2006 
 
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-Εργαστήριο 
Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  

 

Γράφηµα 5.3. Χρονική Απεικόνιση Πορείας OP-
Οικονοµική Ανάπτυξη  
( λογαριθµοποιηµένο ) -1960 έως 2006 
 
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-Εργαστήριο 
Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
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Από τα γραφήµατα 5.1. 5.2. και 5.3.  της χρονικής σειράς των µεταβλητών 

LGDP,LM,LOPEN αντίστοιχα παρατηρείται µια αυξοµειωτική τάση, πράγµα που 

δεν µπορεί να µας δώσει µια σίγουρη εκτίµηση για την ύπαρξη ή όχι µοναδιαίας 

ρίζας. 

 

5.3. Έλεγχοι Στασιµότητας Με Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 
 

 
Η υπόθεση της µη στασιµότητας µπορεί να ελεγχθεί µε τις συναρτήσεις 

αυτοσυσχετίσεως (ACF), µερικής αυτοσυσχετίσεως (PACF) και των αντίστοιχων 

διαγραµµάτων τους. 

            Συνάρτηση  αυτοσυσχετίσεως  ονοµάζεται η  σχέση  που υπάρχει  

µεταξύ του εκτιµηµένου συντελεστή αυτοσυσχετίσεως δείγµατος και του 

χρονικού διαστήµατος k. Συνάρτηση µερικής αυτοσυσχετίσεως ονοµάζεται η 

σχέση που υπάρχει  µεταξύ του  εκτιµηµένου  συντελεστή µερικής  

αυτοσυσχετίσεως  του δείγµατος και του χρονικού διαστήµατος k (Χρήστου 

2002). 

Η γραφική απεικόνιση των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως και µερικής 

αυτοσυσχετίσεως ονοµάζεται διάγραµµα αυτοσυσχετίσεως δείγµατος και 

διάγραµµα µερικής αυτοσυσχετίσεως δείγµατος αντίστοιχα. 

Ελέγχουµε τους συντελεστές αυτοσυσχετίσεως και µερικής αυτοσυσχετίσεως 

χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις, 

 
Hο:  Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως ισούνται µε το µηδέν 0κρ = ή η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη. 

 
Ηα:  Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως είναι διάφοροι από το µηδέν 0κρ ≠ ή η 

χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη 

Για να µπορέσουµε  λοιπόν να προχωρήσουµε στον έλεγχο του  

συντελεστή αυτοσυσχέτισης των υποθέσεων Hο και Hα   προβαίνουµε στον 

έλεγχο του Box-Pierce  και του Bartlett test. Ο έλεγχος του Box-Pierce 

χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι όλοι οι συντελεστές είναι µηδέν. 

Ο τύπος (εξίσωση 3) που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι  
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:

^
2 2

1

m

k

Q n mρ κ χ
−

= +∑ �

 αν Q>x2 (α,m) , (εξ. 3)τότε η χρονική σειρά ∆ΕΝ είναι 

Στάσιµη. 

  
Q= Στατιστική Box-Pierce 
 

m= βαθµοί ελευθερίας 

  

n= αριθµός παρατηρήσεων 

 

 ρ^κ= τιµή συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

 

Ο έλεγχος του Bartlett βασίζεται στην υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι 

στάσιµη  και ότι οι συντελεστές του δείγµατος ακολουθούν την κανονική κατανοµή 

µε m=0 , Var=1/n. Χρησιµοποιώντας τις χρονικές υστερήσεις s που πρέπει να 

βρίσκονται στο διάστηµα εµπιστοσύνης. Συγκεκριµένα στο Bartlett test το 

διάστηµα αυτό ορίζεται ως εξής (µε την εξίσωση 4): 

 

                                             

^1 1
1.96 1.96

n nκρ− ≤ ≤
 (εξ.4) 
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Πίνακας 5.1.: Correlogram of GDP 
(λογαριθµοποιηµένο) 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
 

Πίνακας 5.2.: Correlogram of OPEN 
(λογαριθµοποιηµένο) 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
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Παρατηρούµε στους Πίνακες 5.1., 5.2. και 5.3. στην 1η στήλη που αναφέρεται 

στους συντελεστές αυτοσυσχετίσης ότι βγαίνουν εκτός των ορίων των 

διακεκοµµένων γραµµών. Σύµφωνα µε την θεωρία του Bartlett test αυτό 

σηµαίνει ότι η µεταβλητή δεν είναι στάσιµη. Έστω και µια µεταβλητή να µην 

τηρεί τα κριτήρια βάση συντελεστών αυτοσυσχέτισης και γραφικών 

παραστάσεων τότε επιβάλλεται η εξειδίκευση του υποδείγµατος µας και η 

µετατροπή των µεταβλητών του σε στάσιµες, ώστε το υπόδειγµα µας να έχει 

καλή προβλεπτική ικανότητα ( η διόρθωση των λαθών του υποδείγµατος καθώς 

και η βελτίωση της προβλεπτικής του ικανότητας θα αναλυθούν εκτενέστερα 

στα επόµενα κεφάλαια). Η µετατροπής του υποδείγµατος µε µεταβλητές 

στάσιµες γίνεται , όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια, µε σκοπό την 

δηµιουργία στοχαστικής και προσδιοριστικής τάσης ή ένα συνδυασµό αυτών 

ώστε η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος να είναι ικανοποιητική.  

Από  την  ανάλυση  των  στοιχείων  των  Πινάκων  5.1 , 5.2.  και 5.3.  

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι χρονικές σειρές των µεταβλητών είναι µη 

στάσιµες. Σε αυτούς παρουσιάζονται οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως, µερικής 

αυτοσυσχετίσεως και το επίπεδο σηµαντικότητας των τεσσάρων µεταβλητών 

του υποδείγµατος αντίστοιχα 

 

 

 

Πίνακας 5.3.: Correlogram of M  
(λογαριθµοποιηµένο) 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
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5.3.1. Έλεγχοι Στασιµότητας Με Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 
και Με Χρονικές Υστερήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.4.: Correlogram of GDP 
(λογαριθµοποιηµένο)-Με 1 Χρονική Υστέρηση 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
 

Πίνακας 5.5.: Correlogram of OP 
(λογαριθµοποιηµένο)-Με 1 Χρονική Υστέρηση 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
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Παρατηρούµε ότι ακόµα και µε µια ( 1 ) χρονική υστέρηση έστω και µια 

µεταβλητή του υποδείγµατος µας ξεφεύγει από τα όρια των διακεκοµµένων 

γραµµών πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι δεν είναι στάσιµες. Συνεπώς το 

υπόδειγµα µας δεν έχει σωστή προβλεπτική ικανότητα. Πράγµα το οποίο 

σηµαίνει πως πρέπει να προχωρήσουµε στους σύγχρονους µεθόδους ελέγχου 

στασιµότητας των µοναδιαίων ριζών. 

 
 
 
5.4. Έλεγχος Της Μοναδιαίας Ρίζας. 
 
 

Το σηµαντικότερο βήµα πριν ξεκινήσουµε την κατασκευή του 

υποδείγµατος είναι ο έλεγχος για τη στασιµότητα των χρονικών σειρών που θα 

χρησιµοποιηθούν. Η χρήση µη στατικών χρονικών σειρών οδηγεί σε ένα σύνολο 

αποτελεσµάτων που αποδυναµώνουν την ισχύ του υποδείγµατος και πολλές 

φορές οδηγούν σε αποτελέσµατα τα οποία δεν είναι ασφαλή και ως τέτοια δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω. 

Για το λόγο αυτό σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να εξετάσει αν οι 

χρονικές σειρές του υποδείγµατος µας είναι στάσιµες στα επίπεδά τους και σε 

Πίνακας 5.6.: Correlogram of    
LM(λογαριθµοποιηµένο)-Με 1 Χρονική 
Υστέρηση 
Bartlett Test   
Πηγή: Στατιστικό Πρόγραµµα EViews-
Εργαστήριο Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ι ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ  
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περίπτωση που δεν είναι να καθορίσει το επίπεδο στο οποίο αυτές γίνονται 

στάσιµες. Η µεθοδολογία η οποία θα χρησιµοποιηθεί είναι αυτή των Dickey και  

 

 

 

Fuller (ADF test), τα επιµέρους βήµατα της οποίας αναλύονται αµέσως 

παρακάτω. 

Οι έλεγχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω ( κλασικοί έλεγχοι) για την 

στασιµότητα των µεταβλητών της χρονικής σειράς δεν είναι αξιόπιστοι και για 

το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τους ελέγχους των Dickey - Fuller για την εύρεση 

µοναδιαίας ρίζας. Μέσα από την αντίστοιχη επεξεργασία που πραγµατοποιείται 

στο Eviews 4.1. παρουσιάζονται τα στατιστικά για τον έλεγχο της υπόθεσης της 

µοναδιαίας ρίζας. Οι υποθέσεις µας είναι: 

 

(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). 

(2) Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη). 

 

Στον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιούµε τους πίνακες 

των Dickey - Fuller. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα κριτήρια των Akaike και 

Schwarz-Bayesian επιλέγουµε να είναι τα ελάχιστα σύµφωνα µε την θεωρία που 

κρίνει ως κατάλληλες τις ελάχιστες τιµές τους. Επίσης, το κριτήριο του Akaike 

χρησιµοποιείται κυρίως για µικρά δείγµατα (n<50) όπως οι περιπτώσεις που 

εξετάζουµε ενώ το κριτήριο του Schwarz-Bayesian αναφέρεται κυρίως σε 

µεγάλα δείγµατα (n>50). 

Παρακάτω θα εξετάσουµε την ύπαρξη ή µη µοναδιαίας ρίζας για κάθε µια 

µεταβλητή που χρησιµοποιούµε στο υπόδειγµα της παρούσας έρευνας. Έτσι θα 

ξεκινήσουµε µε την µεταβλητή M ( λογαριθµοποιηµένη και στο εξής θα καλείται 

LM όπου L συµβολίζει την λογαριθµοποίηση ). Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε 

µε τους ανάλογους ελέγχους στις µεταβλητές LGDP και LOPEN ( όπου LGDP 

συµβολίζεται το λογαριθµοποιηµένο µοντέλο του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος  και LOPEN συµβολίζουµε το αντίστοιχο λογαριθµοποιηµένο µοντέλο 

του Βαθµού Ανοίγµατος της Ελληνικής Οικονοµίας). 

 Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων όλων των µεταβλητών θα γίνει όπως 

έχουµε ήδη προαναφέρει µε τον επαυξηµένο έλεγχο του Dickey-Fuller µε την 

χρήση πίνακα. Ο πίνακας θα περιλαµβάνει τις τρείς µορφές εξισώσεων που 

µπορεί να έχει ο έλεγχος Dickey-Fuller και τις τιµές των Akaike και Schwartz. 



 62 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρείς µορφές εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου 

Dickey-Fuller.   
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Οι υποθέσεις του επαυξηµένου ελέγχου των Dickey – Fuller είναι ίδιες µε 

αυτές του απλού ελέγχου. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων πρέπει να είναι 

τέτοιος ώστε να µην υπάρχουν αυτοσυσχετιζόµενα κατάλοιπα. Για τον έλεγχο 

της αυτοσυσχετίσεως των καταλοίπων χρησιµοποιείται ο έλεγχος των Breusch – 

Godfrey ή αλλιώς των πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Για τον 

προσδιορισµό του κατάλληλου αριθµού των χρονικών υστερήσεων 

χρησιµοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας του Akaike (AIC, 1973) ή του 

Schwartz (SCH, 1978). 

Αρχικά τρέχουµε το υπόδειγµα κάθε µιας µεταβλητής µε τις τρεις µορφές 

και για τέσσερις χρονικές υστερήσεις. Κατόπιν εξετάζουµε αν τα κατάλοιπα 

παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως. Στη συνέχεια, σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση 

πρώτης ή δεύτερης τάξεως, ελέγχουµε τις τιµές των Akaike και Schwartz. 

Έπειτα επιλέγουµε ως κατάλληλη µορφή της συνάρτησης εκείνη για την οποία 

τα κριτήρια εµφανίζουν την ελάχιστη τιµή. Τέλος ελέγχουµε τη στασιµότητα της 

συνάρτησης µε τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon (1991). 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα που  φαίνεται παρακάτω θα ελέγξουµε 

αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως στα κατάλοιπα των 

συναρτήσεων των µεταβλητών του υποδείγµατος. 

 
5.4.1.Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller για την µεταβλητή LM. 
 

Ελέγχουµε (Πίνακας 5.7.) αν υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας τις 

κρίσιµες τιµές των DF. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση 0H  τότε θα ισχύει ότι       
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Η0: ρ=1ήδ2 = 0 η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη, ενώ αν την 

απορρίψουµε, και δεχθούµε την Hα τότε            Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  δηλαδή η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη. 

 

 

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές Μορφές 

Εξίσωση

ς 

Στατιστικ

ά ρ=0 ρ=1 ρ=

2 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF --- 1.423307 --- -1.587607 --- --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

-2.689219 

-2.608923 

 

--- 

-2.687628 

-2.647480 

 

--- 

 

--- 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

1%  -2,617 

5%  -1,948 

10% -1,612 

 

--- 

1%  -2,617 

5%  -1,948 

10% -1,612 

 

--- 

 

--- 

DF/ADF --- -1.971639 --- -3.297384 --- --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

-2.858726 

-2.738282 

 

--- 

-2.814650 

-2.734354 

 

--- 

 

--- 

Σταθερά 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

1%  -3,584 

5%  -2,928 

10% -2,602 

 

--- 

1%  -3,584 

5%  -2,928 

10% -2,602 

 

--- 

 

--- 

DF/ADF 2.691183 --- --- -3.965228 --- --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

DW --- --- --- 2.086964 --- --- 

Prob F-

stat 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

0.001111 

 

--- 

 

--- 

AIC 

SCH 

-2.814619 

-2.695360 

 

--- 

 

--- 

-2.868695 

-2.748251 

 

--- 

 

--- 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

1%  -4,170 

5%  -3,510 

10% -3,185 

 

--- 

 

--- 

1%  -4,175 

5%  -3,513 

10% -3,186 

 

--- 

 

--- 

Πίνακας 5.7.Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα 
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της µεταβλητής LM 
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Παρατηρούµε στον πίνακα 5.7. ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LM δεν είναι 

στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller.  

Αυτό σηµαίνει την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και στις τρείς µορφές εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller.  Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 

1%, 5% και 10% καµία χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη στα επίπεδά της, όλες 

δηλαδή παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, επαναλαµβάνουνε τον έλεγχο 

παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών (τα αποτελέσµατα των 

1ων διαφορών εµφανίζονται στον Πίνακα 5.7.).  

Ο έλεγχος στις πρώτες διαφορές θα πραγµατοποιηθεί σε κάθε µορφή 

εξίσωσης του επαυξηµένου Dickey-Fuller. Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5.7. 

στις πρώτες διαφορές η µεταβλητή LM παρουσιάζει στασιµότητα και στις τρείς 

µορφές των εξισώσεων του ελέγχου που προαναφέραµε.  

Η στασιµότητα µιας µεταβλητής επιτυγχάνεται  όταν το t-statistic του 

επαυξηµένου Dickey-Fuller είναι µικρότερο από τις κρίσιµες τιµές σε επίπεδο 

1%, 5% και 10%. Όταν επιτυγχάνεται στασιµότητα σε επίπεδο 1% λέµε ότι η 

στασιµότητα της µεταβλητής είναι ισχυρή, σε αντίθεση µε την περίπτωση του 5% 

και 10% όπου λέµε ότι η στασιµότητα είναι  καλή ή ασθενής αντίστοιχα. Το 

επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η στασιµότητα να επιτυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα 

( δηλαδή 1%, 5%, 10% ). 

Η χρήση χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής βοηθάει 

στην αποφυγή του προβλήµατος  αυτού  όµως  γεννάται  το  ερώτηµα  «ποιος  

είναι ο  άριστος αριθµός χρονικών υστερήσεων που θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν;». Μια συνήθης πρακτική για  να  λυθεί  το  πρόβληµα του  

αριθµού των χρονικών υστερήσεων είναι να χρησιµοποιηθούν τόσες χρονικές 

υστερήσεις ώστε να µεγιστοποιείται/ελαχιστοποιείται η τιµή κάποιου κριτηρίου. 

Εµείς εδώ θα χρησιµοποιήσουµε τα κριτήρια του Akaike και του Schwarz και θα 

επιλέξουµε τον  αριθµό των  χρονικών υστερήσεων που  ελαχιστοποιούν την  

τιµή  των κριτηρίων αυτών µε το κριτήριο του Akaike να υπερισχύει έναντι αυτού 

του Schwarz. 

Στην περίπτωση της µεταβλητής LM η στασιµότητα επιτυγχάνεται σε κάθε 

δυνατό από το πρόγραµµα Eviews 4.1. επίπεδο ( δηλαδή  1%, 5%, 10% ) και 

συνεπώς βγάζουµε το συµπέρασµα πως η στασιµότητα της εν λόγω µεταβλητής 

είναι ισχυρή. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε πως η µεταβλητή LM δεν 

παρουσιάζει µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα και στις τρείς µορφές εξισώσεων 

Dickey-Fuller, αλλά γίνεται στάσιµη στις 1ες διαφορές και συγκεκριµένα στη 3η 
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µορφή εξίσωσης µε µηδέν ( 0 ) χρονικές υστερήσεις και µε τις µικρότερες 

δυνατές τιµές Akaike & Schwarz. 

 Γνωρίζοντας ότι στην 3η µορφή της εξίσωσης η µεταβλητή είναι στάσιµη 

µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα, της παρουσίας στοχαστικής και 

προσδιοριστικής τάσης. Αφού λοιπόν επιλέξαµε  την µορφή της εξίσωσης στην 

οποία είναι στάσιµη η µεταβλητή  θα πρέπει να ελέγξουµε την ύπαρξη ή µη 

στασιµότητας στην εν λόγω µεταβλητή. Για να µπορέσουµε να το κάνουµε αυτό 

θα προβούµε στον έλεγχο της τιµής Durbin Watson ( για ά τάξη αυτοσυσχέτισης) 

ή µε έλεγχο του πολλαπλασιαστή Lagrange χρησιµοποιώντας την δεύτερη 

διαφορά της µεταβλητής.  

 Συνεπώς , µε βάση όλα τα παραπάνω, αποδεχόµαστε την εναλλακτική 

υπόθεση του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller. Με άλλα λόγια αποδεχόµαστε 

την υπόθεση  Hα  στην οποία ισχύει: 

 Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη). 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.7. η τιµή Durbin-Watson ισούται µε  2.086964 

,στην 3η µορφή της εξίσωσης όπου η  µεταβλητή είναι στάσιµη, πράγµα το 

οποίο σηµαίνει απουσία αυτοσυσχέτισης της εν λόγω µεταβλητής. 

 
5.4.2.Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller & Phillips-Perron για την 
µεταβλητή LGDP. 
 

Ελέγχουµε (Πίνακας 5.8.) αν υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας τις 

κρίσιµες τιµές των DF. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση 0H  τότε θα ισχύει ότι       

Η0: ρ=1ήδ2 = 0 η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη, ενώ αν την 

απορρίψουµε, και δεχθούµε την Hα τότε            Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  δηλαδή η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη. 

 
Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές Μορφές 

Εξίσωση

ς 

Στατιστικ

ά ρ=1 ρ=2 ρ=3 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF --- --- -0.812304 --- --- -0.610717 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.625356 

-3.461523 

 

--- 

 

--- 

-3.655090 

-3.532216 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -2,619 

5%  -1,948 

10% -1,612 

 

--- 

 

--- 

1%  -2,619 

5%  -1,948 

10% -1,612 
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DF/ADF --- --- -2.339736 --- --- -0.617500 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.701879 

-3.497088 

 

--- 

 

--- 

-3.613805 

-3.449973 

Σταθερά 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -3,592 

5%  -2,931 

10% -2,603 

 

--- 

 

--- 

1%  -3,592 

5%  -2,931 

10% -2,603 

DF/ADF --- --- -1.131318 --- --- -1.250893 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.677350 

-3.431601 

 

--- 

 

--- 

-3.689855 

-3.485064 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -4,186 

5%  -3,518 

10% -3,189 

 

--- 

 

--- 

1%  -4,186 

5%  -3,518 

10% -3,189 

Πίνακας 5.8.Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα 
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της µεταβλητής LGDP  
 
 

Παρατηρούµε στον πίνακα 5.8. ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LGDP δεν 

είναι στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-

Fuller. Αυτό σηµαίνει την αποδοχή της υπόθεσης       Η0: ρ=1ήδ2 = 0 δηλαδή 

η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη  και στις τρείς µορφές εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller.  Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 

1%, 5% και 10% καµία χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη στα επίπεδά της, ισχύει 

η αρχική υπόθεση 0H  δηλαδή    Η0: ρ=1 ή δ2= 0  επαναλαµβάνουνε τον 

έλεγχο παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών ( τα 

αποτελέσµατα των 1ων διαφορών εµφανίζονται στον Πίνακα 5.8.).  

Ο έλεγχος στις πρώτες διαφορές θα πραγµατοποιηθεί σε κάθε µορφή 

εξίσωσης του επαυξηµένου Dickey-Fuller. Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5.8. 

στις πρώτες διαφορές η µεταβλητή LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα σε 

καµία από τις τρείς µορφές  εξισώσεων του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller. 

Με άλλα λόγια και στις 1ες διαφορές  ισχύει η αρχική υπόθεση 0H  δηλαδή Η0:

 ρ=1 ή δ2= 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). 

Η στασιµότητα µιας µεταβλητής επιτυγχάνεται  όταν το t-statistic του 

επαυξηµένου Dickey-Fuller είναι µικρότερο από τις κρίσιµες τιµές σε επίπεδο 

1%, 5% και 10%. Όταν επιτυγχάνεται στασιµότητα σε επίπεδο 1% λέµε ότι η 

στασιµότητα της µεταβλητής είναι ισχυρή, σε αντίθεση µε την περίπτωση του 5% 
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και 10% όπου λέµε ότι η στασιµότητα είναι  καλή ή ασθενής αντίστοιχα. Το 

επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η στασιµότητα να επιτυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα 

( δηλαδή 1%, 5%, 10% ).  

 Σε περιπτώσεις όπως αυτή της µεταβλητής LGDP, δηλαδή απουσία 

επίτευξης στασιµότητας στις 1ες διαφορές ,προχωράµε στον έλεγχο των Phillips-

Perron για την ύπαρξη ή µη στασιµότητας στα επίπεδα και στις πρώτες 

διαφορές. 

 Η µεθοδολογία των Phillips-Perron ( στο εξής θα καλείται PP ) 

αντιµετωπίζει µια πιθανή τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την  t 

κατανοµή µε την βοήθεια µη παραµετρικών µεθόδων. Η τροποποίηση της t 

κατανοµής λαµβάνει υπόψη τόσο την αυτοσυσχέτιση όσο και την 

ετεροσκεδασικότητα. Το στατιστικό των PP ακολουθεί την ίδια ασυµπτωτική 

κατανοµή  µε το στατιστικό των Dickey-Fuller, άρα για τον έλεγχο PP ισχύουν οι 

ίδιες κρίσιµες τιµές µε αυτές στους ελέγχους των Dickey-Fuller. 

 Ο έλεγχος Dickey-Fuller υποθέτει ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν 

αυτοσυσχετίζονται  και έχουν σταθεροί διακύµανση. Ο έλεγχος των ΡΡ βασίζεται 

στις εξισώσεις των Dickey-Fuller αλλά και σε µια παραµετρική µέθοδο και 

παράλληλα λαµβάνει υπόψη τις αυτοσυσχετίσεις υψηλών τάξεων. Όπως στους 

ελέγχους DF έτσι και στους ελέγχους ΡΡ η εκτιµηµένη εξίσωση µπορεί να 

περικλείει µόνο σταθερά ή σταθερά και χρονική τάση, ανάλογα βέβαια µε την 

περίπτωση που εξετάζεται κάθε φορά.  

Ελέγχουµε (στον Πίνακας 5.9. που εµφανίζεται αµέσως παρακάτω ) αν 

υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες τιµές των PP. Αν 

δεχθούµε την µηδενική υπόθεση, τότε η µεταβλητή δεν είναι στάσιµη, ενώ αν την 

απορρίψουµε, τότε η µεταβλητή είναι στάσιµη.  

Γενικά στον έλεγχο Phillips-Perron ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). 

(2) Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη). 

Ο έλεγχος των Phillips-Perron ελέγχει τον συντελεστή δ2 µε την t κατανοµή και 

στην ουσία µεγαλώνουν τα κρίσιµα σηµεία για να µπορούν να συµπεριλάβουν 

τις χρονικές υστερήσεις για την µεταβλητή που βρίσκεται αριστερά της εξίσωσης   

0 1 2 1t t teδ δ δ −∆Χ = + + Χ + .  
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Παρατηρούµε στον πίνακα 5.9. ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LGDP δεν 

είναι στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του ελέγχου Phillips-Perron.  Αφού 

λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% καµία χρονική σειρά στα 

επίπεδα δεν είναι στάσιµη, επαναλαµβάνουνε τον έλεγχο παίρνοντας τις πρώτες 

διαφορές των χρονικών σειρών ( τα αποτελέσµατα των 1ων διαφορών 

εµφανίζονται στον Πίνακα 5.9.).  

Η στασιµότητα µιας µεταβλητής επιτυγχάνεται  όταν το t-statistic του 

ελέγχου Phillips-Perron είναι µικρότερο από τις κρίσιµες τιµές σε επίπεδο 1%, 

5% και 10%. Όταν επιτυγχάνεται στασιµότητα σε επίπεδο 1% λέµε ότι η 

στασιµότητα της µεταβλητής είναι ισχυρή, σε αντίθεση µε την περίπτωση του 5% 

και 10% όπου λέµε ότι η στασιµότητα είναι  καλή ή ασθενής αντίστοιχα. Το 

επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η στασιµότητα να επιτυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα 

( δηλαδή 1%, 5%, 10% ). 

Παρατηρούµε ότι επιτυγχάνεται στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

µόνο στην µορφή εξίσωσης µε Σταθερά και όχι στην µορφή µε Σταθερά και 

Τάση.  Στην περίπτωση της µορφής µόνο µε σταθερά η µεταβλητή LGDP είναι 

στάσιµη σε επίπεδο 10%  πράγµα το οποίο µας ικανοποιεί διότι επετεύχθη η 

στασιµότητα αλλά χαρακτηρίζεται ασθενής .  Σύµφωνα  µε τα παραπάνω θα 

επιλέξουµε εκείνη την µορφή όπου η µεταβλητή LGDP γίνεται στάσιµη σε όλα τα 

επίπεδα ή σε ένα από αυτά . Συνοψίζοντας αναφέρουµε  πως η µεταβλητή 

LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στα επίπεδα, γίνεται στάσιµη στις πρώτες  

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές 

 Σταθερά Σταθερά και 

Τάση 

Σταθερά Σταθερά και 

Τάση 

t-statistic -1.106163 -0.240808 -2.654941 -2.897115 

1% -3.581152 -4.170583 -3.584743 -4.175640 

5% -2.926622 -3.510740 -2.928142 -3.513075 

10% -2.601424 -3.185512 -2.60225 -3.186854 

Bandwidth 

(Newey-

West)/ 

prob 

--- --- 4 

0.0899 ή 

8.99% 

--- 

Πίνακας 5.9.Έλεγχος των Phillips-Perron για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα 
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της µεταβλητής LGDP  
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διαφορές στην  µορφή εξίσωσης 
1

0 2 1
1

p

t t i t I t
i

X X eδ δ β
−

− −
=

∆ = + Χ + ∆ +∑  µε 4 χρονικές 

υστερήσεις , που αναφέρονται στο εύρος, από τον τύπο Newey-West,  µε 

probability 0.899 ή 8.99% . Γνωρίζοντας ότι στην 2η µορφή της εξίσωσης η 

µεταβλητή είναι στάσιµη µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αποδεχόµαστε την 

εναλλακτική υπόθεση Ηα όπου Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι 

στάσιµη) στην οποία η µεταβλητή µας είναι στάσιµη σε επίπεδο σηµαντικότητας 

10%. Ο έλεγχος των Phillips-Perron µας δίνει τον άριστο αριθµό των χρονικών 

υστερήσεων ( από το πρόγραµµα Eviews 4.1.)µε τον οποίο  µπορούµε να 

εξαλείψουµε το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης ( από τον τύπο των Newey-

West).  

 
 
5.4.3.Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller & Phillips-Perron για την 
µεταβλητή LOPEN. 
 
 

Ελέγχουµε (Πίνακας 5.10.) αν υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας 

τις κρίσιµες τιµές των DF. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση 0H  τότε θα ισχύει 

ότι      Η0: ρ=1ή δ2 = 0 η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη, ενώ αν την 

απορρίψουµε, και δεχθούµε την Hα τότε            Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  δηλαδή η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη. 

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές Μορφές 

Εξίσωση

ς 

Στατιστικ

ά ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

DF/ADF --- --- 0.431747 --- -0.858921 --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.005221 

-2.883572 

 

--- 

-3.046140 

-2.965040 

 

--- 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -2,618 

5%  -1,948 

10% -1,612 

 

--- 

1%  -2,618 

5%  -1,948 

10% -1,612 

 

--- 

DF/ADF  

--- 

 

--- 

-1.407474 --- -2.191755 --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

Σταθερά 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.097011 

-2.934812 

 

--- 

-3.094128 

-2.972479 

 

--- 
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Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -3,588 

5%  -2,929 

10% -2,603 

 

--- 

1%  -3,588 

5%  -2,929 

10% -2,603 

 

--- 

DF/ADF --- --- -0.956054 --- -2.295598 --- 

--- --- --- --- --- --- LM(1) 

Prob --- --- --- --- --- --- 

AIC 

SCH 

 

--- 

 

--- 

-3.068655 

-2.865906 

 

--- 

-3.090943 

-2.928744 

 

--- 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Κρίσιµες 

Τιµές 

 

--- 

 

--- 

1%  -4,180 

5%  -3,515 

10% -3,188 

 

--- 

1%  -4,180 

5%  -3,515 

10% -3,188 

 

--- 

Πίνακας 5.10.Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα 
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της µεταβλητής LOPEN  

 

Παρατηρούµε στον πίνακα 5.10. ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LOPEN 

δεν είναι στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου 

Dickey-Fuller. Αυτό σηµαίνει την αποδοχή της υπόθεσης       Η0: ρ=1ήδ2 = 0 

δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη  και στις τρείς µορφές εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller.  Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 

1%, 5% και 10% καµία χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη στα επίπεδά της, ισχύει 

η αρχική υπόθεση 0H  δηλαδή    Η0: ρ=1 ή δ2= 0  επαναλαµβάνουνε τον 

έλεγχο παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών ( τα 

αποτελέσµατα των 1ων διαφορών εµφανίζονται στον Πίνακα 5.10.).  

Ο έλεγχος στις πρώτες διαφορές θα πραγµατοποιηθεί σε κάθε µορφή 

εξίσωσης του επαυξηµένου Dickey-Fuller. Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5.10. 

στις πρώτες διαφορές η µεταβλητή LOPEN δεν παρουσιάζει στασιµότητα σε 

καµία από τις τρείς µορφές  εξισώσεων του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller. 

Με άλλα λόγια και στις 1ες διαφορές  ισχύει η αρχική υπόθεση 0H  δηλαδή 

Η0:ρ=1 ή δ2= 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). Σε περιπτώσεις 

όπως αυτή της µεταβλητής LOPEN, δηλαδή απουσία επίτευξης στασιµότητας 

στα επίπεδα και στις 1ες διαφορές µε τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey-Fuller 

προχωράµε στον έλεγχο των Phillips-Perron για την ύπαρξη ή µη στασιµότητας 

στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές. 

Ελέγχουµε (στον Πίνακας 5.11. που εµφανίζεται αµέσως παρακάτω ) αν 

υπάρχει µοναδιαία ρίζα καθώς και στασιµότητα χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες 

τιµές των PP. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση, τότε η χρονική σειρά δεν 

είναι στάσιµη , ενώ αν την απορρίψουµε η χρονική σειρά είναι στάσιµη. Γενικά 

στον έλεγχο Phillips-Perron ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 
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(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). 

(2) Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη). 

Ο έλεγχος των Phillips-Perron ελέγχει τον συντελεστή δ2 µε την t κατανοµή και 

στην ουσία µεγαλώνουν τα κρίσιµα σηµεία για να µπορούν να συµπεριλάβουν 

τις χρονικές υστερήσεις για την µεταβλητή που βρίσκεται αριστερά της εξίσωσης   

0 1 2 1t t teδ δ δ −∆Χ = + + Χ + .  

 

Παρατηρούµε στον πίνακα 5.11. ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LOPEN 

δεν είναι στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του ελέγχου Phillips-Perron.  

Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% καµία χρονική σειρά 

στα επίπεδα δεν είναι στάσιµη, επαναλαµβάνουνε τον έλεγχο παίρνοντας τις 

πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών ( τα αποτελέσµατα των 1ων διαφορών 

εµφανίζονται στον Πίνακα 5.11.).  

Η στασιµότητα µιας µεταβλητής επιτυγχάνεται  όταν το t-statistic του 

ελέγχου Phillips-Perron είναι µικρότερο από τις κρίσιµες τιµές σε επίπεδο 1%, 

5% και 10%. Όταν επιτυγχάνεται στασιµότητα σε επίπεδο 1% λέµε ότι η 

στασιµότητα της µεταβλητής είναι ισχυρή, σε αντίθεση µε την περίπτωση του 5% 

και 10% όπου λέµε ότι η στασιµότητα είναι  καλή ή ασθενής αντίστοιχα. Το 

επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η στασιµότητα να επιτυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα 

( δηλαδή 1%, 5%, 10% ). 

Παρατηρούµε ότι επιτυγχάνεται στασιµότητα στις πρώτες διαφορές τόσο 

στην µορφή εξίσωσης µε Σταθερά όσο και  στην µορφή µε Σταθερά και Τάση.  

Στην περίπτωση της µορφής µόνο µε σταθερά η µεταβλητή LOPEN είναι 

στάσιµη σε  επίπεδο 1%, 5%,10%  πράγµα το οποίο µας ικανοποιεί διότι 

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές 

 Σταθερά Σταθερά και 

Τάση 

Σταθερά Σταθερά και 

Τάση 

t-statistic -0.634241 -1.130348 -3.995939 -3.981100 

1% -3.581152 -4.170583 -3.584743 -4.175640 

5% -2.926622 -3.510740 -2.928142 -3.513075 

10% -2.601424 -3.185512 -2.602225 -3.186854 

Bandwidth 

(Newey-

West)/ 

prob 

 

--- 

 

--- 
4 

0.0032 

4 

0.0165 

Πίνακας 5.11.Έλεγχος των Phillips-Perron για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας 
στα επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της µεταβλητής LOPEN  
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επετεύχθη η στασιµότητα και  χαρακτηρίζεται ισχυρή . Στην περίπτωση της 

µορφής µε Σταθερά και Τάση στασιµότητα επιτυγχάνεται σε επίπεδο 5% και  

 

10%.   Σύµφωνα  µε τα παραπάνω θα επιλέξουµε εκείνη την µορφή όπου η 

µεταβλητή LOPEN γίνεται στάσιµη σε όλα τα επίπεδα ή σε ένα από αυτά .  

Συνοψίζοντας αναφέρουµε  πως η µεταβλητή LOPEN δεν παρουσιάζει 

στασιµότητα στα επίπεδα, γίνεται στάσιµη στις πρώτες διαφορές στην  µορφή 

εξίσωσης µε σταθερά και µε σταθερά και τάση µε 4 χρονικές υστερήσεις , που 

αναφέρονται στο εύρος, από τον τύπο Newey-West,  µε probability 0.0032 και 

0.0165 αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι στην 2η µορφή της εξίσωσης η µεταβλητή 

είναι στάσιµη µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αποδεχόµαστε την εναλλακτική 

υπόθεση Ηα όπου Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη) στην 

οποία η µεταβλητή µας είναι στάσιµη σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 

10%. Ο έλεγχος των Phillips-Perron µας δίνει τον άριστο αριθµό των χρονικών 

υστερήσεων ( από το πρόγραµµα Eviews 4.1.)µε τον οποίο  µπορούµε να 

εξαλείψουµε το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης ( από τον τύπο των Newey-

West).  

 
5.3.Συµπεράσµατα. 
 
 

Η ύπαρξη στασιµότητας ή η απουσία µοναδιαίας ρίζας στις χρονικές 

σειρές που µελετάµε είναι απαραίτητη προκειµένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης µε τις µεθόδους των Engle-Granger και Johansen, και ο 

έλεγχος αιτιότητας κατά Granger. 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µοναδιαίας ρίζας 

(unit root test) µε τους τρεις γνωστούς τρόπους: i) µε γράφηµα ii) µε συντελεστές  

αυστοσυσχέτησης και iii) µε τη µέθοδο των Dickey-Fuller και τον iv)έλεγχο των 

Phillips-Perron.  

Οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν και για τις τρεις χρονικές σειρές 

(LGDP,LM και LOPEN). Από τους παραπάνω τρόπους, ως πιο αξιόπιστος 

θεωρείται ο έλεγχος των Dickey-Fuller. Με τον έλεγχο, λοιπόν, των Dickey-

Fuller, διαπιστώνεται ότι, και οι τρεις χρονικές σειρές είναι µη-στάσιµες στα 

επίπεδα, οπότε προχωράµε σε έλεγχο των πρώτων διαφορών τους. Στην 

περίπτωση αυτή διαπιστώνεται ύπαρξη στασιµότητας και για τις τρεις χρονικές 

σειρές. Αναλυτικά, στην περίπτωση η µεταβλητή LM παρουσιάζει στασιµότητα 

στις πρώτες διαφορές µε καλύτερη µορφή αυτή για µηδέν χρονικές υστερήσεις 

και µε την εισαγωγή σταθεράς και τάσης.  
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Στην περίπτωση της µεταβλητής LM είδαµε πως σε καµία µορφή εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller  δεν επιτυγχάνεται  στασιµότητα είτε στα 

επίπεδα είτε  στις πρώτες διαφορές και για τις τρεις µορφές εξισώσεων που ο  

έλεγχος των Dickey-Fuller θεωρεί. Ωστόσο ως καλύτερη µορφή λαµβάνεται αυτή 

µε την εισαγωγή σταθεράς , στις πρώτες διαφορές του ελέγχου Phillips-Perron.  

Τέλος για τον ίδιο λόγο προχωρήσαµε στον έλεγχο των Phillips-Perron και για 

την µεταβλητή LOPEN. Ως καλύτερη µορφή θεωρείται –σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα- αυτή µε εισαγωγή σταθεράς στις πρώτες διαφορές.  

Η παρατήρηση ότι οι χρονικές σειρές είναι στάσιµές στις πρώτες 

διαφορές του είναι δηλαδή Ι(1) µας επιτρέπει να προχωρήσουµε παραπέρα 

στην εµπειρική έρευνά και να ελέγξουµε την ύπαρξη συνολοκλήρωσης και 

σχέσεων αιτιότητας όπου η στασιµότητα των χρονικών σειρών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση. Αν δεν είναι στάσιµες οι µεταβλητές µας στην ίδια τάξη δεν θα 

µπορούσαµε να προχωρήσουµε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης που 

παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο, µε άλλα λόγια δεν θα µπορούσαµε να 

προχωρήσουµε στην απόδειξη ύπαρξης ή µη µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας 

µεταξύ των µεταβλητών µας.  
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 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αφού παρουσιάστηκε το θεωρητικό κοµµάτι της έρευνας και 

καθορίστηκε το  επίπεδο στο οποίο οι   χρονικές σειρές που θα 

χρησιµοποιηθούν είναι στάσιµες, στο κεφάλαιο αυτό θα προχωρήσουµε στην 

εκτίµηση του υποδείγµατος. Ειδικότερα το παρόν κεφάλαιο ασχολείται µε την 

ύπαρξη ή µη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ των χρονικών σειρών του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  (LGDP) και των αντίστοιχων της 

οικονοµικής ανάπτυξης (LM) και Βαθµού Ανοίγµατος της Ελληνικής Οικονοµίας 

(LOPEN) 

Στην παράγραφο 6.2 γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας 

των Engle και Granger η οποία θα ακολουθηθεί για να ελεγχθεί η ύπαρξη 

µακροχρόνιας  σχέσης  µεταξύ  των  χρονικών  σειρών. Στη  συνέχεια,  στην 

παράγραφο 6.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της 

µεθόδου αυτής και τέλος στην παράγραφο 6.4 αναλύονται και συγκεντρώνονται 

τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε. 

Ένα σύνολο µη στάσιµών χρονικών σειρών λέµε ότι είναι 

συνολοκληρωµένο αν υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός των χρονικών 

αυτών σειρών που να είναι στάσιµος, δηλαδή ο συνδυασµός αυτός δεν 

παρουσιάζει στοχαστική τάση. Ο γραµµικός συνδυασµός των χρονικών σειρών 

αποτελεί την εξίσωση συνολοκλήρωσης η οποία παριστάνει την µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ των σειρών αυτών.  

Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου συνολοκλήρωσης οι µεταβλητές θα 

πρέπει να είναι στάσιµές στο ίδιο επίπεδο. Όπως παρατηρήθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα του ελέγχου µοναδιαίας ρίζας των µεταβλητών όλες οι 

χρονικές σειρές είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές είτε µε την µέθοδο του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller είτε µε την µέθοδο Phillips-Perron οπότε 

µπορούµε να προχωρήσουµε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος της 

συνολοκλήρωσης υλοποιείται µε δύο τρόπους: α) µε τον έλεγχο των Engle-

Granger (1987) και β) µε τον έλεγχο του Johansen (1988). Σε αυτό το κεφάλαιο 
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ερευνάται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών µε τη µέθοδο 

των Engle-Granger. 

 

 
6.2.ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ 
ENGEL – GRANGER 
 
  

Η µέθοδος των Engle-Granger (1987) µπορεί να επεκταθεί και σε 

περισσότερες από δύο µεταβλητές. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή προσδιορίζεται 

η τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία 

των µοναδιαίων ριζών όπου διακρίνονται δύο περιπτώσεις:  

α) Η τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών να είναι ίδια οπότε 

συνεχίζουµε τη διαδικασία της συνολοκλήρωσης 

β) Η τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών δεν είναι ίδια για όλες τις 

µεταβλητές τότε λέµε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών 

που εξετάζονται ή υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ εκείνων των µεταβλητών 

µόνο που έχουν την ίδια τάξη ολοκλήρωσης οπότε συνεχίζουµε τη διαδικασία µε 

τις µεταβλητές αυτές.  

Στην περίπτωση που όλες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας 

τάξης εκτιµούµε µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση (εξίσωση 

συνολοκλήρωσης) για την εύρεση ύπαρξης µακροχρόνιας σχέση ισορροπίας 

σύµφωνα µε την εξίσωση:  

 

0 1 1 2 2......t t t k kt tY X Uβ β β β= + Χ + Χ +   

 

Στα κατάλοιπα της παραπάνω εξίσωσης πραγµατοποιείται έλεγχος 

µοναδιαίας ρίζας και ειδικότερα στην ακόλουθη εξίσωση: 

 

tit

p

tt euiuu +∆+=∆ −

∩−

=

∩

∑
1

1ι

βδ  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον έλεγχο της στασιµότητας των καταλοίπων 

οι Engle-Granger, παρουσίασαν έναν πίνακα µε κρίσιµες τιµές διαφορετικό από 

αυτόν των Dickey-Fuller. Η µέθοδος των Engle-Granger εφαρµόζεται για τις 

µελετώµενες χρονικές σειρές στην ενότητα που ακολουθεί.    
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6.3.ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 
 Για να προχωρήσουµε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engel-Granger 

θα  πρέπει όλες οι χρονικές σειρές να είναι ολοκληρωµένες ίδιας τάξης. 

Αυτό παρατηρείται και για τις τρείς  µεταβλητές που είναι ολοκληρωµένες 

πρώτης τάξης (I(1)) όπως παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των Engle-Granger  τρέχουµε την παλινδρόµηση για 

τα κατάλοιπα της εξίσωσης και δηµιουργούµε ,αφού τρέξουµε την 

παλινδρόµηση, την µεταβλητή την οποία ονοµάζουµε “Kos”. Η µεταβλητή KOS 

εκφράζει τα κατάλοιπα και µπορεί να γίνει έλεγχος µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα 

µε την µέθοδο του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller προκειµένου να 

µπορέσουµε να ελέγξουµε την ύπαρξη στασιµότητας στην µεταβλητή KOS-άρα 

και στα κατάλοιπα  12 −

∩∩

=∆ tt uu δ  και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν 

φαίνονται στον 6.1. Ο έλεγχος που πραγµατοποιείται εκφράζεται µε τις 

ακόλουθες υποθέσεις: 

(1) Η0: ∆εν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών. 

 

(2) Ηα:  Υπάρχει συνολοκλήρωση. 

(3) Η υπόθεση Η0 ελέγχεται για την σχέση ttt euu +=∆
−

∩∩

12δ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1.Έλεγχος Συνολοκλήρωσης κατά Engel-Granger 

 

Οι υποθέσεις µας όσον αφορά την ύπαρξη στασιµότητας µε τον 

επαυξηµένο έλεγχο Dickey-Fullerείναι: 
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(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη). 

(2) Ηα:  ρ≠1 ή δ2 < 0  (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη). 

 

Από τον πίνακα 6.1. παρατηρούµε ότι η t-statistic για ρ=0, δηλαδή για τον 

βέλτιστο αριθµό χρονικών υστερήσεων που µας δίνει το πρόγραµµα Eviews 

4.1., είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή στο επίπεδο σηµαντικότητας 1% και 

εποµένως δεν είναι στάσιµη. Αντίθετα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% και 10% 

οι κρίσιµές τιµές είναι µεγαλύτερες από το t-statistic πράγµα το οποίο σηµαίνει 

ότι η µεταβλητή KOS είναι στάσιµη σε επίπεδο 5% και 10% αντίστοιχα. 

 Έχοντας αποδεχθεί την υπόθεση  Ηα όπου Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0  δηλαδή η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη για την µεταβλητή KOS και έχοντας αποδείξει ότι οι 

τρείς µεταβλητές του υποδείγµατος µας είναι στάσιµες στις 1ες διαφορές ( βλέπε 

κεφ 5) βγάζουµε το συµπέρασµα ότι υπάρχει Συνολοκλήρωση µεταξύ των 

µεταβλητών του υποδείγµατος που µελετάµε. Συνεπώς οι µεταβλητές είναι 

συνολοκληρωµένες δηλαδή υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας  

µεταξύ των µεταβλητών. 

 

6.4.ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ µεταβλητών 

πραγµατοποιήθηκε στο συγκεκριµένο κεφάλαιο µε την µέθοδο των Engle-

Granger όπως αυτή προτάθηκε για δύο µεταβλητές µε την χρήση του 

οικονοµετρικού πακέτου Eviews 4.1. παλινδροµώντας τα κατάλοιπα σύµφωνα 

µε τη σχέση 12 −

∩∩

=∆ tt uu δ . Κατά τον έλεγχο παρατηρήσαµε στασιµότητα στην 

µεταβλητή KOS, η οποία εκφράζει τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης του 

υποδείγµατος µας. Οι τιµές που προέκυψαν είναι µικρότερες από τις τιµές της t-

statistic στο 5% και 10% σύµφωνα µε τους υπολογισµούς στο οικονοµετρικό 

πακέτο Eviews 4.1.. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µεταβλητές είναι 

συνολοκληρωµένες και συνεπώς µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει κάποια 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ αυτών για το µελετώµενο χρονικό διάστηµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

(ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) 
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7.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στον έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger (Κεφάλαιο 6) 

παρατηρήσαµε ότι οι χρονικές σειρές συνολοκληρώνται σε µακροχρόνιο 

επίπεδο. Βραχυχρόνια όµως µπορεί οι µεταβλητές αυτές να βρίσκονται σε 

ανισορροπία. Η ύπαρξη ή όχι βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ των µεταβλητών 

µπορεί να διατυπωθεί µε το υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (Error Correction 

Model-ECM). Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο εξετάζεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας 

σχέσης µεταξύ του ΑΕΠ  , οικονοµικής ανάπτυξης LM και βαθµού Ανοίγµατος 

LOPEN για την Ελλάδα.  

 

7.2.ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης 

µεταξύ δύο ή περισσότερων µεταβλητών δεν συνεπάγεται και την παρουσία 

βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ αυτών. Όταν όµως βεβαιώνεται η ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών είµαστε 

υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σε ελέγχους περί ύπαρξης βραχυχρόνιας 

σχέση.  Προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ 

των µεταβλητών οι Engle-Granger πρότειναν το υπόδειγµα διόρθωσης λαθών 

(ECM). Το σφάλµα ισορροπίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνενώσει τη 

βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια περίοδο. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για 

τη συνένωση αυτή ονοµάζεται µηχανισµός διόρθωσης σφάλµατος (Error 

Correction Mechanism-ECM). Η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τη 

βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών δίνεται 

από την ακόλουθη σχέση: 

 

1( , ......)t t t ut tlagged X eλ −∆Υ = ∆Υ ∆ + +  (εξ 4) 

(1) 1u t − : Το σφάλµα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρµογή ως προς τη 

µακροχρόνια ισορροπία.  

(2) λ: Είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής και οι τιµές του 

κυµαίνονται από -1 έως 0 (-1<λ<0).  

(3)          te : Είναι ο λευκός θόρυβος.  



 82 

 

 

 

 

(4) ,t tX∆Υ ∆ : Είναι οι πρώτες διαφορές των µεταβλητών Υ και Χ αντίστοιχα οι 

οποίες είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, πράγµα που σηµαίνει ότι οι πρώτες 

διαφορές τους είναι µηδενικής τάξης Ι(0), εποµένως, το αριστερό µέλος της 

συνάρτησης είναι µηδενικής τάξης Ι(0).  

Πρέπει να τονιστεί ότι στις οικονοµικές σχέσεις εµπλέκονται συνήθως 

περισσότερες από δύο µεταβλητές. Εποµένως µπορεί να υπάρχουν 

περισσότερα από ένα συνολοκληρωµένα διανύσµατα µεταξύ αυτών. Γενικά αν 

υπάρχουν «κ» µεταβλητές που είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1) τότε ο 

µέγιστος αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που µπορεί να υπάρξει 

είναι «κ-1». Το σύνολο των µεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν οι 

µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν µπορούν να 

διαγραφούν από το υπόδειγµα. 

  Οι στατιστικοί έλεγχοι γίνονται µε τη βοήθεια του στατιστικού F και το 

στατιστικό δείκτη της λογαριθµηµένης πιθανότητας (log-likelihood) . Κάθε µια 

µεταβλητή που διαπιστώνεται ότι δεν είναι στατιστικά σηµαντική διαγράφεται 

από το υπόδειγµα. Παράλληλα διατηρείται ο όρος της διόρθωσης σφάλµατος ο 

οποίος πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός. Ο εκτιµηµένος 

αυτός συντελεστής µετρά την ταχύτητα προσαρµογής στο δυναµικό υπόδειγµα. 

Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται και για την περίπτωση της Ελλάδας και 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί µε ταυτόχρονη 

παρουσίαση και των εµπειρικών αποτελεσµάτων. 

 

 
7.3.ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
 

 Για να ελέγξουµε αν υπάρχει βραχυχρόνια συνολοκλήρωση προχωράµε 

σε έλεγχο διόρθωσης σφάλµατος δηµιουργώντας το Var υπόδειγµα που 

εµφανίζει τα στοιχεία και των τριών µεταβλητών µαζί ( ο Πίνακας που εµφανίζει 

και τις µεταβλητές µαζί παρουσιάζεται στο Παράρτηµα της παρούσας 

∆ιπλωµατικής) και στη συνέχεια τρέχοντας την παλινδρόµηση:  

1( , ......) ut tLGDP lagged LM LOPEN eλ −∆ = ∆ ∆ + + ( εξ 5) 
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Αφού τρέξουµε την παραπάνω παλινδρόµηση θα πρέπει στη συνέχεια να 

αναφέρουµε υποχρεωτικά την τάξη του Var υποδείγµατος και άρα τον ακριβή 

αριθµό χρονικών υστερήσεων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να 

οδηγηθούµε σε σωστά συµπεράσµατα.  

Ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να υπολογίσουµε την τάξη του Var 

υποδείγµατος είναι µε το Lag Length Criteria χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 

Eviews 4.1. Έτσι παίρνουµε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.1. Ορισµός τάξης του Var υποδείγµατος   Πηγή: EViews 

 

Στον έλεγχο βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών  

όπως φαίνεται από την εξίσωση 5 αριστερά του ίσον έχω µια ολοκληρωµένη 

µεταβλητή µηδενικής τάξης, σε αντίθεση µε τους ελέγχους περί µακροχρόνιας 

σχέσης όπου είχα µια ολοκληρωµένη µεταβλητή στις 1ες διαφορές. 

 Ο ισχυρότερος έλεγχος για τον υπολογισµό της τάξης του Var 

υποδείγµατος είναι ο LR. Αυτό το λέµε διότι ο έλεγχος αυτός λαµβάνει υπόψη το 

δεδοµένο ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών στις πρώτες 

διαφορές πράγµα το οποίο µας οδηγεί στον έλεγχο , σύµφωνα µε την θεωρία, 

για την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας. Άρα  σύµφωνα µε τον Πίνακα 

7.1. η τάξη του Var υποδείγµατος είναι 2 ( δηλαδή µε 2 χρονικές υστερήσεις). 

 Αµέσως µετά τον υπολογισµό της σωστής τάξης του Var υποδείγµατος , 

που στην περίπτωση της παρούσας εργασίας είναι 2, θα πρέπει να 
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υπολογίσουµε τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων από την σχέση 

των µεταβλητών του υποδείγµατος που δείχνει ο παρακάτω πίνακας  7.2. 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της παλινδρόµησης του Var υποδείγµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.2. Προσδιορισµός Συνολοκληρωµένων ∆ιανυσµάτων & t-statistic 
Πηγή: EViews 
 

Στον πίνακα 7.2. προσπαθούµε να προσδιορίσουµε τον πιθανό αριθµό 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων του υποδείγµατος µας . Για να µπορέσουµε 

να το κάνουµε αυτό θα πρέπει α) να ελέγξουµε τα πρόσηµα των ενδογενών µε 

τις εξωγενείς µεταβλητές , β) να ελέγξουµε το t-statistic το οποίο θα πρέπει να 

είναι στατιστικά σηµαντικό και µεγαλύτερο του 1,82. 

Για να απορρίψουµε την ύπαρξη ενός συνολοκληρωµένου διανύσµατος 

θα πρέπει ο αριθµός που προκύπτει µετά την πρόσθεση των αντίστοιχων 

µεταβλητών να είναι µικρότερος του µηδενός . Όταν για παράδειγµα ελέγχουµε 

την πρώτη στήλη από αριστερά του Πίνακα 7.2. και κάνουµε την πράξη lgdp(-

1)+lgdp(-2) το αποτέλεσµα είναι θετικό και άρα µεγαλύτερο του µηδενός. Το ίδιο 

ισχύει και για τις µεταβλητές lm και lopen της πρώτης στήλης από αριστερά του 

Πίνακα 7.2. Άρα βγάζουµε το συµπέρασµα ότι πιθανόν η εν λόγω στήλη να δίνει 

ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα. 

Προχωρώντας στον έλεγχο της δεύτερης στήλης του Πίνακα 7.2 

βγάζουµε ανάλογα αποτελέσµατα δηλαδή  θετικούς αριθµούς από τις πράξεις 
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µεταξύ των συντελεστών. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως και η δεύτερη 

στήλη του Πίνακα 7.2. πιθανόν να µας δίνει συνολοκληρωµένο διάνυσµα. 

Τα αντίθετα αποτελέσµατα έχουµε όταν προχωράµε σε ανάλογες πράξεις 

στην στήλη τρία του Πίνακα 7.2. Αυτό το λέµε διότι κατά την πράξη LGDP(-

1)+LGDP(-2) το αποτέλεσµα είναι αρνητικός αριθµός και άρα µικρότερος του 

µηδενός. Συνεπώς η τρίτη στήλη του Πίνακα 7.2. δεν µπορεί να µας δώσει 

συνολοκληρωµένο διάνυσµα. Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω και µε 

βάση τον Πίνακα 7.2.  µπορούµε , πιθανόν , να έχουµε το πολύ δύο ( 2) 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως το κριτήριο του t-statistic είναι 

δύσκολα εφαρµόσιµο για οικονοµίες όπως της Ελλάδος. Αυτό το λέµε διότι 

όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 7.2. σε καµία στήλη το t-statistic δεν είναι σε 

όλες τις µεταβλητές µεγαλύτερο του 1,82. Αν το λαµβάναµε αυστηρά υπόψη τότε 

θα έπρεπε να απορρίψουµε την περίπτωση ύπαρξης συνολοκληρωµένου 

διανύσµατος εξαρχής και να µην προχωρήσουµε στο υπόδειγµα διόρθωσης 

λαθών.  

Όσον αφορά τα πρόσηµα των µεταβλητών του υποδείγµατος σύµφωνα 

µε τον Πίνακα 7.2. πρέπει να πούµε πως ακολουθούν την σωστή κατεύθυνση. 

Αυτό το λέµε διότι αν εξετάσουµε την σχέση α) µεταξύ GDP και M , β) GDP και 

OPEN γ) M και OPEN θα πρέπει τα αποτελέσµατα που θα πάρουµε να έχουν 

πρόσηµα θετικά σε κάθε περίπτωση. Αν για παράδειγµα έχουµε άνοδο ή 

οικονοµική ανάπτυξη αυτό συνεπάγεται άνοδο του βαθµού ανοίγµατος της 

οικονοµίας ή αύξηση του ΑΕΠ και αντίστροφα. Με άλλα λόγια είναι θετική η 

σχέση που συνδέει τις µεταβλητές του υποδείγµατος που ερευνάµε όποιο 

συνδυασµό και αν επιλέξουµε να ελέγξουµε.  

Παρόλα αυτά προχωράµε αµέσως παρακάτω στο µοντέλο διόρθωσης 

σφάλµατος ώστε να εξετάσουµε αν ο συντελεστής λ και η µεταβλητή KOS των 

καταλοίπων είναι στατιστικά σηµαντική ώστε να καταλήξουµε αν υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος, Βλέποντας 

λοιπόν τον πίνακα 7.3. παρακάτω βγάζουµε τα εξής συµπεράσµατα: 
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Πίνακας 7.3. Μορφή µοντέλου διόρθωσης σφάλµατος Πηγή: EViews 

Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών 

θα πρέπει ο συντελεστής των καταλοίπων (λ), να είναι αρνητικός και 

µεγαλύτερος από το -1 (-1<λ<0) και στατιστικά σηµαντικός, δηλαδή το 

Probability να είναι µικρότερο από 5%. Από τον πίνακα 7.3. , το λ είναι αρνητικό 

(-0,114291) και στατιστικά µη σηµαντικό (0.6968>5%). Μπορούµε, λοιπόν, να 

πούµε µε βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών. Όσους συντελεστές και αν αφαιρούµε από το Estimate Equation  

προοδευτικά από αυτές που έχουν prob>10% βλέπουµε από τον πίνακα 7.4. ότι 

το prob των καταλοίπων, δηλαδή της µεταβλητής KOS, σε καµία περίπτωση δεν 

πέφτει κάτω από το 10% πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών που συµµετέχουν στο 

υπόδειγµα µας. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 7.4. Μορφή µοντέλου διόρθωσης σφάλµατος 
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7.4.Συµπεράσµατα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ 

του ΑΕΠ (gdp) , του Βαθµού Ανοίγµατος της ελληνικής Οικονοµίας (open) και 

της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης (m) για την περίπτωση της Ελλάδας σύµφωνα 

µε την µέθοδο των Engle-Granger ακολουθώντας τον µηχανισµό διόρθωσης 

σφάλµατος (Error Correction Mechanism-ECM). Σύµφωνα µε τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τη βοήθεια του οικονοµετρικού 

προγράµµατος Eviews 4.1 ο συντελεστής των καταλοίπων (λ) του 

υποδείγµατος είναι αρνητικός και στατιστικά µη σηµαντικός πράγµα που 

δηλώνει και την απουσία βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ των µεταβλητών. 

Η απόλυτη τιµή του συντελεστή όπως υπολογίστηκε είναι 0,114291που 

συνεπάγεται ότι ο συντελεστής λ δεν διορθώνει τη σχέση ανισορροπίας κατά την 

περίοδο που εξετάζουµε και κατά ποσοστό 11,4291%. Η τιµή αυτή δεν είναι 

κοντά στο µηδέν πράγµα που σηµαίνει ότι η σύγκλιση δεν  θα είναι αργή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Συνολοκλήρωση και Υποδείγµατα 

∆ιανυσµατικών Αυτοπαλινδροµήσεων 

( Var Υποδείγµατα ) 
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8.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Η µεθοδολογία των Engle και Granger που χρησιµοποιήθηκε στο έκτο  

κεφάλαιο παρουσιάζει  αδυναµία  να  εντοπίσει  παραπάνω  από  µία σχέσεις 

συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που µελετάται η σχέση µεταξύ δύο  

χρονικών σειρών  αυτό  δεν  αποτελεί  πρόβληµα µιας  και  µεταξύ  δύο 

χρονικών σειρών υπάρχει το  πολύ µία σχέση συνολοκλήρωσης. Το 

πρόβληµα εντοπίζεται στην περίπτωση που η  µελέτη περιλαµβάνει 

περισσότερες από µία χρονικές σειρές όπου οι σχέσεις συνολοκλήρωσης 

είναι δυνατόν να ξεπερνούν σε αριθµό τη µία. Στην περίπτωση αυτή 

ενδείκνυται να εκτµηθεί αρχικά ένα VAR υπόδειγµα το οποίο στη συνέχεια θα 

χρησιµοποιηθεί για να εκτµηθεί ο συνολικός αριθµός των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης που εντοπίζονται µεταξύ των υπό µελέτη χρονικών σειρών. 

Χαρακτηριστική ιδιότητα του VAR υποδείγµατος είναι ότι όλες οι 

εξωγενείς µεταβλητές εκφράζονται µόνο ως προς τις ενδογενείς µε χρονική 

υστέρηση στις µεταβλητές του. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων 

προσδιορίζεται από το ίδιο το σύστηµα. ∆ηλαδή, ένα υπόδειγµα διανυσµατικών 

αυτοπαλινδροµήσεων είναι πρώτης τάξης όταν η τιµή της µεγαλύτερης 

υστέρησης των µεταβλητών του ισούται µε ένα όποτε συµβολίζεται µε VAR(1). 

Γενικά, ένα υπόδειγµα VAR είναι k τάξης, όταν η µεγαλύτερη χρονική υστέρηση 

των µεταβλητών είναι k, οπότε και συµβολίζεται µε VAR(k). 

Για να εκτιµήσουµε ένα VAR υπόδειγµα θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες 

βασικές υποθέσεις: 

• Το διάνυσμα των καταλοίπων ενός VAR συστήματος έχει μέσο μηδέν και 
τα κατάλοιπα κάθε εξίσωσης χωριστά έχουν σταθερή διακύμανση και οι 
τιμές τους δεν αυτοσυσχετίζονται. 

 
•  Ένα VAR σύστημα είναι στάσιμο. ∆ηλαδή, το διάνυσμα των ενδογενών 

μεταβλητών έχει σταθερό μέσο και διακύμανση, αλλά και οι μήτρες των 
συνδιακυμάνσεων μεταξύ Yt και Yt+k, εξαρτώνται μόνο από την 
απόσταση k και όχι από το t(χρόνος). 
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Τα βήµατα της µεθοδολογίας αυτής παρουσιάζονται στην  επόµενη  

παράγραφο  (παράγραφος  8.2).  Αφού  λοιπόν  αναλυθεί  η µεθοδολογία  

του  Johansen  για  τον  εντοπισµό  των  συνολοκληρωµένων διανυσµάτων 

γίνεται εφαρµογή της πάνω στα δεδοµένα του υποδείγµατος µας. Αρχικά 

εκτιµάται ο βαθµός του υποδείγµατος VAR το οποίο θα χρησιµοποιηθεί καθώς 

και ο αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που εντοπίζονται 

(παράγραφος 8.3). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα 

των εξισώσεων συνολοκλήρωσης (παράγραφος 8.4) και τέλος (παράγραφος 

8.5) τα συµπεράσµατα στα οποία οδηγηθήκατε στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

 
 
8.2. Η Μεθοδολογία του Johansen  
 

Σε ένα υπόδειγµα µε συνολοκληρωµένες µεταβλητές είναι δυνατόν να 

υπάρχουν περισσότερες από µία σχέση συνολοκλήρωσης. Οι σχέσεις αυτές 

καθορίζουν ουσιαστικά το βαθµό συνολοκλήρωσης του υποδείγµατος. Η 

αναζήτηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης εξετάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη 

µεθοδολογία του Johansen (1988). 

Η µεθοδολογία του Johansen βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης 

πιθανοφάνειας. Για  να  προχωρήσουµε στον έλεγχο  συνολοκλήρωσης του 

Johansen είναι απαραίτητο ν α   εκτµηθεί  ένα  υπόδειγµα  διανυσµατικών 

αυτοπαλινδροµήσεων (υπόδειγµα VAR). Το ζητούµενο σε αυτή την 

περίπτωση είναι να καθοριστεί η τάξη του υποδείγµατος VAR. Τα κριτήρια των 

Akaike και Schwartz µαζί µε ένα σύνολο άλλων κριτηρίων χρησιµοποιούνται 

για να καθορίσουν τη βέλτιστη τάξη του υποδείγµατος VAR. Αφού εκτµηθεί 

λοιπόν το υπόδειγµα VAR χρησιµοποιούνται οι  εκτιµηµένοι συντελεστές για  

να  εντοπιστεί  ο  ακριβής αριθµός των ανεξάρτητων συνολοκληρωµένων 

διανυσµάτων. 

Χωρίς να εµβαθύνουνε περισσότερο σε θέµατα οικονοµετρίας, µε βάση 

το εκτιµηµένο υπόδειγµα υπολογίζονται οι τιµές από δύο στατιστικές ελέγχου, 

η τιµή της στατιστικής του ίχνους και η τιµή της στατιστικής της µέγιστης 

ιδιοτιµής. Με βάση τις  τιµές των στατιστικών αυτών και  την κατανοµή x2 

γίνεται έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψη των παρακάτω υποθέσεων. 
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(1) Η0: ακ  = 0    Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης 

(2) Ηα:  ακ ≠  0    Υπάρχουν περισσότερα από h διανύσµατα συν/σης  

 

Το επόµενο βήµα στη τεχνική του Johansen είναι η εύρεση του αριθµού 

των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης r. Ελέγχεται η µηδενική υπόθεση r=0 έναντι 

της εναλλακτικής r≥1. Αν η µηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση, οπότε οι εξεταζόµενες µεταβλητές δεν εµφανίζουν κοινή 

µακροχρόνια πορεία. Αν απορριφθεί η µηδενική υπόθεση, ο έλεγχος συνεχίζεται 

µε την εξέταση της υπόθεσης r=1έναντι της r≥2 και ούτω καθεξής, προκειµένου 

να βρεθεί ο ακριβής αριθµός των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος 

σηµαντικότητας βασίζεται στον έλεγχο του ίχνους,          LR. Όταν το               .   

είναι µεγαλύτερο από το           . τότε αποδεχόµαστε την ανάλογη εναλλακτική 

υπόθεση. 

Αρχικά διαµορφώνουµε το VAR υπόδειγµα και επιλέγουµε την τάξη του, 

χρησιµοποιώντας ένα κοινό δείγµα των µεταβλητών στα αρχικά τους επίπεδα 

για κατάλληλες συγκρίσεις (Κάτος 2004). Λαµβάνοντας υπόψη τη σωστή τάξη 

εξετάζουµε τα στατιστικά του ελέγχου του Johansen. Υπό το φως αυτών των 

στατιστικών καταλήγουµε σε συµπεράσµατα για τις σχέσεις συνολοκλήρωσης 

που υφίστανται ανάµεσα στις µεταβλητές. 

 
 
8.3. Έλεγχος του βαθµού Συνολοκλήρωσης. 
 
 

Πριν όµως δώσουµε απάντηση στο ερώτηµα του αριθµού των 

συνολοκληρωµένων σχέσεων είναι αναγκαίο να εκτιµήσουµε το υπόδειγµα 

VAR πάνω στο οποίο θα βασιστούν και οι εκτιµήσεις µας. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τα κριτήρια των Akaike και Schwartz καθώς και µε άλλα όπως το κριτήριο 

Hannan-Quin, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το VAR υπόδειγµα που θα 

εκτιµήσουµε θα πρέπει να είναι πρώτης τάξης (VAR(1)). Αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα για την επιλογή της τάξης του υποδείγµατος VAR 

παρατίθενται στο 7ο κεφάλαιο όπου είχαµε ορίσει µε το κριτήριο LR ότι η τάξη 

του Var υποδείγµατος είναι 2, δηλαδή έχουµε δυο χρονικές υστερήσεις. 

Επειδή πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από µία σχέσεις 

συνολοκλήρωσης, ο αριθµός των οποίων ονοµάζεται βαθµός συνολοκλήρωσης, 

για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης χρησιµοποιείται η εν λόγω µεθοδολογία του  

traceλ ,trace ασκλ

,trace πινλ
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Johansen η οποία βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Ένα 

σηµείο που πρέπει να τονιστεί κατά τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης είναι ότι αν 

υπάρχουν ρ διανύσµατα συνολοκλήρωσης, τότε µόνο ρ γραµµικοί συνδυασµοί 

αυτών είναι στάσιµοι ολοκληρωµένης µηδενικής τάξης Ι(0) ενώ οι υπόλοιποι 

είναι µη στάσιµοι. Η υπόθεση µηδέν στον έλεγχο του βαθµού συνολοκλήρωσης  

µπορεί να διατυπωθεί µε την υπόθεση στατικής σηµαντικότητας των τελευταίων 

ιδιοτιµών. 

 

 

 

 

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται µε δύο τύπους ελέγχου για την 

εναλλακτική υπόθεση  

 

1) Έλεγχος του Ίχνους (trace test): 

Οι έλεγχοι των υποθέσεων που πραγµατοποιούνται διαδοχικά είναι: 

 

Η0: ρ=0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης) 

Ηα: ρ≥1 (τουλάχιστον µία σχέση συνολοκλήρωσης) 

 

Η0: ρ≤1 (το πολύ μία σχέση συνολοκλήρωσης) 

Ηα: ρ≥2 (τουλάχιστον δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης) 

 
Η0: ρ≤2 (το πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης) 

Ηα: ρ=2 (ακριβώς δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης) 

Στο συγκεκριµένο έλεγχο χρησιµοποιείται η στατιστική του :   
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2) Έλεγχος Μεγίστης Ιδιοτιµής (λmax test): 

Σε αυτή την περίπτωση έχουµε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 

Η0: ∆εν υπάρχουν διανύσµατα συνολοκλήρωσης 

Ηα: Υπάρχει ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης. 

 

Η0: υπάρχει το πολύ ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης (ρ≤1) 

Ηα: Υπάρχουν δυο διανύσµατα συνολοκλήρωσης (ρ=2) 

 

Η0: Υπάρχουν το πολύ δύο διανύσµατα συνολοκλήρωσης (ρ≤2) 

Ηα: Υπάρχουν τρία διανύσµατα συνολοκλήρωσης (ρ=3) 

 
Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται η ακόλουθη στατιστική: 
 
 Για h=0, 1, 2. 
 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθµός συνολοκλήρωσης είναι το πολύ ίσος µε τον 

αριθµό των µεταβλητών µειωµένος κατά ένα δηλαδή στη συγκεκριµένη 

περίπτωση µπορούµε να έχουµε το πολύ 2 συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

 
 
8.4. Εµπειρικά Αποτελέσµατα Συνολοκλήρωσης 
 
 

Για να προχωρήσουµε εποµένως, και να εξετάσουµε το VAR Υπόδειγµα 

θα πρέπει όλες οι µεταβλητές να είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές, γεγονός 

που στο εξεταζόµενο υπόδειγµα ισχύει, όπως αποδείχθηκε στο Κεφάλαιο 5. 

Εκτιµώντας στο Eviews4.1. το σύστηµα των συνολοκληρωµένων µεταβλητών 

lgdp, lm , lopen  προέκυψε ο πίνακας 7.1. από τον οποίο γίνεται ο 

προσδιορισµός της τάξης του VAR υποδείγµατος. 

Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα του VAR(1) που εκτιµήσαµε παίρνουµε 

τον πίνακα 8.1. Ο πίνακας 8.1. αναφέρεται στα αποτελέσµατα του ελέγχου του 

Johansen µε χρήση της στατιστικής του ίχνους και ελέγχει µε τις ίδιες ακριβώς 

υποθέσεις χρησιµοποιώντας όµως το κριτήριο της µέγιστης ιδιοτιµής. 

 

 

 

max 1log (1 ),hTλ λ += − −
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Πίνακας 8.1. Έλεγχος συνολοκλήρωσης µε βάση τη στατιστική του ίχνους και 
µέγιστης ιδιοτιµής. 
 

Όπως παρατηρούµε και στις δύο περιπτώσεις, είτε δηλαδή ο έλεγχος 

γίνεται µε τη στατιστική του ίχνους είτε µε τη στατιστική της µέγιστης ιδιοτιµής, η 
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µηδενική υπόθεση της µη ύπαρξης συνολοκληρωµένου διανύσµατος 

απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Η αποδοχή όµως στο επόµενο  

βήµα (και πάλι και στις δύο περιπτώσεις) της µηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης 

το πολύ µίας σχέσης συνολοκλήρωσης, ενός συνολοκληρωµένου 

διανύσµατος  δηλαδή,  οδηγεί  αυτόµατα  στο  συµπέρασµα  ότι  µεταξύ των 

χρονικών σειρών του υποδείγµατος µας υπάρχει ένα ακριβώς ανεξάρτητο 

διάνυσµα συνολοκλήρωσης. Το διάνυσµα αυτό αντιστοιχεί στην εξίσωση 

LGDP= 0,201694 *LM + 1,370348LOPEN.(Παρατηρούµε ότι το πρόσιµο της 

εν λόγω εξίσωσης είναι λάθος) 

Αναλυτικά όσον αφορά τον έλεγχο του ίχνους και της Μέγιστης Ιδιοτιµής έχουµε 

τα παρακάτω: 

 
Έλεγχος ίχνους: 
 

Στον πρώτο έλεγχο (Πίνακας 8.2.) έχουµε Vtrace=36,71 > 26.68 γεγονός που 

οδηγεί στην αποδοχή της Hα για επίπεδο σηµαντικότητας 5% αλλά όχι και για 

επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Οπότε, τουλάχιστον µία σχέση συνολοκλήρωσης. 

Αντίθετα στον επόµενο έλεγχο έχουµε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα , 

δηλαδή αποδεχόµαστε την υπόθεση Hο= υπάρχει το πολύ µία σχέση 

συνολοκλήρωσης 
 
 

Έλεγχος Μέγιστης Ιδιοτιµής 
 

Από τον Πίνακα 8.2. παρατηρείται ότι, στον πρώτο έλεγχο έχουµε αποδοχή της 

Ηα διότι Τιµή-Max-Eigen=25,4 > Critical Value= 20,97 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%. Συνεπώς, απαιτείται να προχωρήσουµε στους επόµενους 

έλεγχους  όπου ισχύουν τα ακριβώς αντίθετα. ∆ηλαδή Τιµή-Max-Eigen=8,43 < 

Critical Value= 14,07 πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε την υπόθεση 

Ηο = υπάρχει το πολύ ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης. Εποµένως, και µε 

τον έλεγχο της ιδιοτιµής, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ένα 

συνολοκληρωµένο διάνυσµα. 

 

 

 
Εικόνα 8.1. Οι βασικές υποθέσεις της στατιστικής του ίχνους & Max Eigen-Σχήµα 
Υποθέσεων 
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8.5. Συµπεράσµατα 
 

Σύµφωνα  λοιπόν  µε  τη  µεθοδολογία  του  Johansen  µεταξύ  των 

χρονικών σειρών της χρηµατιστηριακής και της οικονοµικής ανάπτυξης 

καθώς και του βαθµού ανοίγµατος της ελληνικής οικονοµίας που 

χρησιµοποιήσαµε εντοπίζεται ακριβώς µία σχέση συνολοκλήρωσης. Η 

συγκεκριµένη σχέση, η οποία όπως είπαµε αντιστοιχεί στην εξίσωση  LGDP= 

0,201694 *LM + 1,370348LOPEN παρουσιάζει λάθος πρόσηµα. 

Η παραπάνω εξίσωση προτείνει ότι η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη  που πηγάζει 

από τον χρηµατιστηριακό τοµέα έχει θετική επίδραση πάνω στον δείκτη 

οικονοµικής ανάπτυξης. Ειδικότερα και οι τρείς δείκτες που χρησιµοποιηθήκαν 

παρουσιάζουν  µακροχρόνια  θετική  σχέση  µε  τον δείκτη οικονοµικής 

ανάπτυξης. Μία διαταραχή για παράδειγµα της τάξης του 1% στον δείκτη LGDP 

θα µεταφερόταν κατά 0.201 στον δείκτη LM ενώ η ίδια διαταραχή στον δείκτη 

LOPEN θα µµεταφερόταν κατά 1,3703 στον δείκτη βαθµού ανοίγµατος της 

ελληνικής οικονοµίας 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται συµφωνία µεταξύ του 

ελέγχου κατά Engle-Granger, στον οποίο βρέθηκε κάποιο συνολοκληρωµένο 

διάνυσµα, και του Johansen, όπου σύµφωνα µε τον έλεγχο ίχνους και ιδιοτιµής 

υπάρχει τουλάχιστον ένα  συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Μπορεί εποµένως να 

ειπωθεί µε ασφάλεια ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση µεταξύ των χρονικών 

σειρών GDP-M-OPEN  για την περίπτωση της Ελληνικής Οικονοµίας κατά την 

χρονική περίοδο 1960-2006. 

Βιβλιογραφία 
 
Johansen, S., 1988, “Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of 
Economic Dynamics and Control, 12, 213-254. 
 
Λαζαρίδης, Α., 2005, Οικονοµετρία ΙΙ, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 
 
Seddighi, H. R., Lawler, K. A., Katos, A. V., 2000, Econometrics, A practical 
approach, Routledge, London. 
 
∆ριτσακης Ν.,(2009),"Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις: Υπολογιστικές Τεχνικές 
Εκτιµητικής", Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 
Τµήµα: Εφ. Πληροφορικής-Προγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης, Κοζάνη. 
 



 97 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

Σχέσεις Αιτιότητας 
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9.1.Εισαγωγή 
 

Στα προηγούµενα κεφάλαια ερευνήσαµε την ύπαρξη σχέσης 

συνολοκλήρωσης µµεταξύ των δεικτών χρηµατιστηριακή -οικονοµική 

ανάπτυξη και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ελληνικής οικονοµίας. 

Καταλήξαµε σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την µµακροχρόνια και τη 

βραχυχρόνια σχέση που πιθανόν υπάρχει µεταξύ των χρονικών σειρών . Η 

ύπαρξη όµως σχέσης (είτε βραχυχρόνιας είτε µµακροχρόνιας) µε τη 

µεθοδολογία που ακολουθήσαµε δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση στο 

ερώτηµα ποια χρονική σειρά αποτελεί αίτιο και ποια αιτιατό (αποτέλεσµα). 

Βασιζόµενοι στη θεωρία τοποθετήσαµε τον δείκτη του βαθµού ανοίγµατος της 

ελληνικής οικονοµίας στη θέση µιας ενδογενούς µεταβλητής και όλους τους 

υπόλοιπους δείκτες τους θεωρήσαµε εξωγενείς µεταβλητές. 

Η αυθαίρετη αυτή υπόθεση την οποία κάναµε, αν και έχει κάποια βάση, 

θα µπορούσε να υποστηριχτεί από το τεστ αιτιότητας του Granger. Στόχος 

αυτού του κεφαλαίου είναι να ελεγχθεί η αιτιώδης σχέση µεταξύ των δεικτών 

που προαναφέραµε και να καθοριστεί (όπου υπάρχει σχέση) η κατεύθυνση της. 

Για την εύρεση και των προσδιορισµό αυτών των σχέσεων ακολουθείται στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο της εργασίας, η µεθοδολογία του Granger (Granger's 

Causality) µε τη βοήθεια του οικονοµετρικού πακέτου Eviews 4.1. , µε σκοπό 

την εύρεση και των προσδιορισµό των αιτιακών σχέσεων που τυχόν υπάρχουν 

µεταξύ των µεταβλητών του εξεταζόµενου υποδείγµατος για την οικονοµία της 

Ελλάδος. 

 

9.2.Έλεγχος Αιτιότητας Κατά Granger 
 
 

  Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που τίθεται στην οικονοµική επιστήµη και 

πρέπει να απαντηθεί κατά την εξειδίκευσή των υποδειγµάτων είναι ο 

προσδιορισµός της αιτιακής σχέσης των µεταβλητών. Η αιτιακή σχέση 

ουσιαστικά αναφέρεται στην ύπαρξη της εξάρτησης µεταξύ των µεταβλητών. Με 

άλλα λόγια όταν λέµε ότι σε µια εξίσωση παλινδροµήσεως η µεταβλητή Χt 

αιτιάται ή προκαλεί τη Υt εννοούµε ότι µεταβολές στη Χt επιφέρουν µεταβολές 

στη Υt. 

Καθώς τις περισσότερες φορές η κατεύθυνση της αιτιότητας δεν είναι 
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γνωστή, έχουν προταθεί διάφοροι έλεγχοι για την εύρεσή της. Ο πιο γνωστός  

έλεγχος είναι αυτός που προτάθηκε από τον Granger (1969) και χρησιµοποιεί 

την έννοια των υποδειγµάτων VAR. Έτσι η διαδικασία ελέγχου για τον 

εντοπισµό της κατεύθυνσης της αιτιότητας ανάµεσα στις µεταβλητές Χt  και Υt  

βασίζεται στο υπόδειγµα VAR(k) όπου: 
 

 
 
k  k 

Yt  = α10  + ∑α1 j X t − j  + ∑ β1 j Yt − j  + ε1t 
j =1 j =1 

 
 
 
k k 

X t  = α 20  + ∑α 2 j X t − j  + ∑ β 2 j Yt − j  + ε 2t 

 

 

Οι υποθέσεις του ελέγχου αυτού διαµορφώνονται ως εξής, 
 
 
 
Hο:  Η µεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Υ. 
 

Ηα:  Η µεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Υ. 
 
 
 
και 
 
 
 
Hο:  Η µεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Χ. 
 

Ηα:  Η µεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Χ. 
 
Ή µπορούµε να κάνουµε τις εξής υποθέσεις: 
 
 
 
 

1.  Εάν  {a11,  a12,  ...  ,  a1k}≠0  και  {b11,  b12,  ...  ,  b1k}=0  τότε  υπάρχει 

 

µονόδροµη σχέση µε κατεύθυνση από την χρονική σειρά Χ στην Υ. 

 

2.  Εάν  {a11,  a12,  ...  ,  a1k}=0  και  {b11,  b12,  ...  ,  b1k}≠0  τότε  υπάρχει 

 

µονόδροµη σχέση µε κατεύθυνση από την χρονική σειρά Υ στην Χ. 

 

3.  Εάν  {a11,  a12,  ...  ,  a1k}≠0  και  {b11,  b12,  ...  ,  b1k}≠0  τότε  υπάρχει 

αµφίδροµη σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών Χ και 

 
4.  Εάν {a11, a12, ... , a1k}=0 και {b11, b12, ... , b1k}=0 τότε δεν υπάρχει σχέση 
 
µεταξύ των χρονικών σειρών Χ και Υ. 
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Πραγµατοποιώντας λοιπόν ελέγχους στα σύνολα {a11, a12, ... , a1k} και 
 

{b11, b12, ... , b1k} για το εάν τα στοιχεία τους είναι µηδενικά ή όχι καταλήγουµε 

σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης κατά Granger 

µεταξύ των υπό µελέτη χρονικών σειρών. Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι ο έλεγχος αιτιότητας του Granger στηρίζεται στην ικανότητα της 

εξίσωσης να εξηγήσει (προβλέψει) καλύτερα τις µεταβολές της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Για τον έλεγχο των υποθέσεων που αναφέρονται στη 

σηµαντικότητα ή όχι των συνόλων των συντελεστών του υποδείγµατος VAR 

εφαρµόζεται το συνηθισµένο στατιστικό F του ελέγχου Wald.  Η κατανοµή F 

δίνεται από τον τύπο:   

 

  

 

 

 
Όπου: 
 
               το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόµηση. 
 
 
               το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόµηση µε 
 

περιορισµό, όταν δηλαδή δεν συµπεριλαµβάνονται οι m όροι                       
n,    µέγεθος του δείγµατος και k, ο αριθµός των παραµέτρων στην 
παλινδρόµηση χωρίς περιορισµό. 
 

Όταν το p – value είναι µεγαλύτερο από το 0.05 επίπεδο σηµαντικότητας 

τότε αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση. 

           Υπενθυµίζουµε ότι στο προηγούµενο υποκεφάλαιο βρήκαµε ότι η τάξη 

του µοντέλου VAR για τις µεταβλητές που εξετάζουµε είναι k =2. Καθώς είναι 

γνωστή η τάξη του µοντέλου VAR συνεχίζουµε τη µελέτη µας µε τον έλεγχο 

της αιτιότητας του Granger. Στην αιτιότητα κατά Granger θεωρούµε ότι έχουµε  

δύο χρονολογικές σειρές τη µεταβλητή X και την µεταβλητή Υ και αυτό που   

θέλουµε να διαπιστώσουµε είναι αν οι µεταβολές στη µεταβλητή Υ προηγούνται 

ή έπονται ή είναι σύγχρονες των µεταβολών της µεταβλητής X. Η διαπίστωση 

αυτής της προήγησης είναι σκοπός της αιτιότητας κατά Granger. 
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Η εγκυρότητα όµως του συγκεκριµένου ελέγχου καθώς και η αξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων του εξαρτώνται άµεσα από την τάξη του υποδείγµατος 

VAR που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και από την ύπαρξη ή µη στασιµότητας 

στις υπό µελέτη χρονικές σειρές. Η χρήση µη στάσιµων χρονικών σειρών 

οδηγεί σε πιο αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 

9.3.Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής LM και LGDP 
 

Κάνοντας λοιπόν χρήση της µεθοδολογίας του Granger για την ύπαρξη 

αιτιώδους σχέσης µεταξύ των χρονικών σειρών που χρησιµοποιήσαµε στο 

υπόδειγµα µας παίρνουµε τα αποτελέσµατα του πίνακα 9.1. που ακολουθεί 

Εξετάζοντας, την ύπαρξη αιτιακής σχέσης ανάµεσα στην χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη ( LM) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (LGDP)  παρατηρούµε ότι οι 

τιµές και των δύο Probability, είναι κατά πολύ µικρότερες του 5% αλλά και του 

1% (0.00945 και 0.00690 αντίστοιχα). Οπότε, µπορεί να δικαιολογηθεί µια 

αιτιακή σχέση από LM στο LGDP και το αντίστροφο. Yπάρχει µία αµφίδροµη 

αιτιακή (δυναµική) σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές LM και LGDP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 9.1. Έλεγχος Αιτιότητας Κατά Granger-Μεταβλητές LM-LGDP 
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9.3.1.Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής LOPEN και 
LGDP 
 

Εξετάζοντας, την ύπαρξη αιτιακής σχέσης ανάµεσα στο Βαθµό 

Ανοίγµατος της οικονοµίας ( LOPEN) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(LGDP)  παρατηρούµε για τις τιµές των δύο Probability, ότι για το LOPEN είναι 

µικρότερη του 5% αλλά και του 1% (0.00408). Οπότε, µπορεί να δικαιολογηθεί 

µια αιτιακή σχέση από LOPEN στο LGDP, υπάρχει δηλαδή αµφίδροµη σχέση 

αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών LOPEN και LGDP. Υπάρχει µία 

αµφίδροµη αιτιακή (δυναµική) σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές LOPEN και 

LGDP διότι το probability του LGDP ως προς την σχέση αιτιότητας µε το LOPEN 

είναι µικρότερο του 5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 9.2. Έλεγχος Αιτιότητας Κατά Granger-Μεταβλητές LOPEN-LGDP 
 
 
 
 

9.3.2.Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής LOPEN και LM 
 
 

Τέλος, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ο Βαθµός Ανοίγµατος της Ελληνικής δεν 

επηρεάζει µε αιτιακή σχέση κατά Granger το LM. Το  LM  επηρεάζει µε αιτιακή 

σχέση κατά Granger το Βαθµό Ανοίγµατος της Ελληνικής Οικονοµίας. Όπως 

παρατηρείται από τον πίνακα 9.3. η τιµή του Probability είναι µεγαλύτερες από 

το 5% για τη µεταβλητή LOPEN και ίσο  µε 0.31003 . Αντίθετα το probability της 

µεταβλητής LM  είναι µικρότερο του 5% και ίσο µε 2.0Ε-05 Συνεπώς, υπάρχει 

µονόδροµη αιτιακή σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές LOPEN και LM 
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Πίνακας 9.3. Έλεγχος Αιτιότητας Κατά Granger-Μεταβλητές LOPEN-LM 
 
 
9.4.Συµπεράσµατα 
 
 

Στην  προηγουµένη  παράγραφο  παρουσιάστηκαν  τα  αποτελέσµατα 

από την εφαρµογή του έλεγχου αιτιότητας του Granger σε κάθε πιθανό ζεύγος 

χρονικών σειρών. Η παρουσίαση αυτή όµως είχε να κάνει περισσότερο µε τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου παρά µε την εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτά.  

 

Εικόνα 9.1. Αιτιακή Σχέση των Μεταβλητών του Υποδείγµατος 
 

Ο έλεγχος αιτιότητας του Granger λοιπόν έδειξε πως οι χρονικές σειρές 

του  υποδείγµατος  µας  σχετίζονται  σε  µεγάλο  βαθµό όσον αφορά τις 

µεταβλητές LM και LGDP και LOPEN. Όπως, διαπιστώθηκε στην ενότητα 9.3, 

σε έλεγχο µε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, αιτιακή σχέση και µάλιστα ισχυρή 

υπάρχει µόνο ανάµεσα στο ΑΕΠ και LM δηλαδή στην χρηµατιστηριακή 

ανάπτυξη. Η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη από το ΑΕΠ προς την 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη και αντίστροφα.  Γεγονός που σηµαίνει ότι αύξηση 

του ΑΕΠ της Ελληνικής Οικονοµίας οδηγεί και σε αύξηση των 

χρηµατιστηριακών δεικτών, πράγµα βέβαια αναµενόµενο µόνο σε  υγιείς 

οικονοµίας και ορθά δοµηµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Μονόδροµη  σχέση 
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αιτιότητας κατά Granger παρατηρήθηκε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

Eviews 4.1. ανάµεσα στο LM και LOPEN για την χρονική περίοδο που 

εξετάζεται. Η παρατήρηση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ως εξής: Η αύξηση ή η 

µείωση της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης στην Ελλάδα επηρεάζει µονοµερώς 

απ την πλευρά της χρηµατιστηριακής ανάπτυξης και µόνο από την 

οποιαδήποτε οικονοµική εξέλιξη του δείκτη µέτρησης ανοίγµατος της 

ελληνικής οικονοµίας.. ∆ηλαδή, η χρηµατιστηριακή ανάπτυξη φαίνεται να 

επηρεάζει για παράδειγµα την βελτίωση του κλάσµατος ΕΞΑΓΩΓΕΣ+ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ αλλά δεν µπορεί να συµβεί το 

αντίθετο. Τέλος  η παρουσία αµφίδροµης αιτιακής σχέσης κατά Granger 

ανάµεσα στις µεταβλητές LGDP και LOPEN δείχνει ότι στην περίπτωση της 

Ελλάδος ο βαθµός ανοίγµατος της οικονοµίας αιτιάται του ΑΕΠ και 

αντίστροφα. 
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10.1.Ανακεφαλαίωση 
 
 Η σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει την 

χρηµατιστηριακή και οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα, χρησιµοποιώντας 

ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960-2006, εκφρασµένα σε ετήσιες 

µεταβολές. Για την οικονοµετρική ανάλυση το υπόδειγµα που 

χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διάφορων ελέγχων 

περιγράφει µε σχετική αξιοπιστία την εξαρτηµένη µεταβλητή του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος . Για το λόγο αυτό προχωρούµε σε περαιτέρω µελέτη 

των χρονικών σειρών, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση στασιµότητας (µε τη 

βοήθεια των ελέγχων ADF/DF και Phillips-Perron), έλεγχο βραχυχρόνιας και 

µακροχρόνιας συσχέτισης των µεταβλητών (ECM και έλεγχος Johansen) και 

τέλος, έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. 

 
 

10.2 Επιµέρους συµπεράσµατα 
 
 Η εµπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι µεταβλητές παρουσιάζουν µοναδιαία 

ρίζα και είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές, για τον έλεγχο της 

στασιµότητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-

Fuller και συµπληρωµατικά (εκεί που αυτό κρίθηκε αναγκαίο) των Phillips-

Perron. Οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης (Ι(1)). Στη βάση 

αυτή χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως αυτή 

προτάθηκε από τους Engle-Granger, τα αποτελέσµατα της οποίας δίνουν δυο 

πιθανά συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και η 

ανάλυση συνολοκλήρωσης µε τη µέθοδο του Johansen, η οποία θεωρείται 

πιο αξιόπιστη όπου βέβαια καταλήξαµε ότι έχουµε σίγουρά ένα 

συνολοκληρωµένο διάνυσµα και όχι πιθανό δεύτερο συνολοκληρωµένο 

διάνυσµα. Με ασφάλεια λοιπόν, µπορεί να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στο εν 

λόγω υπόδειγµα. Στη συνέχεια, εφαρµόστηκε η µεθοδολογία του µοντέλου 

διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model) για να προσδιοριστεί και να 

εκτιµηθεί η τυχόν βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των τριών µεταβλητών. Ο 

έλεγχος, πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, για τον οποίο ο 

όρος του διορθωτικού σφάλµατος (λ) είναι στατιστικά µη σηµαντικός. 
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Συνεπώς, δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών του 

υποδείγµατος για την εξεταζόµενη περίοδο.  Τέλος προσδιορίστηκαν οι 

σχέσεις αιτιότητας κατά Granger, ανάµεσα στις µεταβλητές του µοντέλου. Η 

ύπαρξη αιτιώδους αµφίδροµης δυναµική σχέσης διαπιστώθηκε µόνο µεταξύ 

του ετήσιου ποσού µεταβολής του ΑΕΠ και του ετήσιου ποσού µεταβολής της 

Χρηµατιστηριακής Ανάπτυξης. Μονόδροµη αλλά ισχυρή αιτιακή σχέση 

παρατηρείται µεταξύ των µεταβλητών Ανοίγµατος της Ελληνικής Οικονοµίας 

και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.   

 
 

10.3 Γενικά συµπεράσµατα 
 
 Ο τοµέας της χρηµατιστηρίου και γενικότερα των χρηµατιστηριακών 

δεικτών απορροφά σε ετήσια βάση ένα καθόλου ευακαταφρόνιτο µέρος των 

παγκόσµιων ανθρωπίνων πόρων και κινήσεις κεφαλαίων. Παρά τις όποιες 

διακυµάνσεις και διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, η µακροχρόνια τάση 

των δεικτών αυτών σε παγκόσµια κλίµακα ήταν µέχρι πρόσφατα ανοδική. 

Γενικότερα οι χρηµατιστηριακοί δείκτες  και ο τοµέας των χρηµατιστηρίων , 

έχουν γίνει αντικείµενο εκτεταµένης θεωρητικής και εµπειρική µελέτης.  

Συγκεκριµένα ο δείκτης του Χ.Α.Α. καθώς και του Χ.Π.Α. στην Ελλάδα έχει 

δείξει ότι µπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των επενδυτών αρκεί να 

ακολουθείται κάθε φορά το «γράµµα του νόµου» στις χρηµατιστηριακές 

συναλλαγές. Από την δεκαετία του 1950 εώς και την δεκαετία του ’90 το 

ελληνικό χρηµατιστήριο έδειξε τάσεις ανόδου και εξορθολογισµού µε τις 

διεθνής αγορές. Βέβαια κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει το µεγάλο κραχ του 

1998 όπου ο δείκτης του Χ.Α.Α. ξεφούσκωσε απότοµα οδηγώντας το 

µεγαλύτερο µέρος των επενδυτών στο να χάσουν , αν όχι ολόκληρο, το 

µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαίων που αρχικά είχαν επενδύσει. 

 Οι εκτιµήσεις των παραµέτρων που λαµβάνονται από ένα υπόδειγµα 

παλινδρόµησης αξιολογούνται µε βάση στατιστικά κριτήρια σηµαντικότητας 

καθώς και µε βάση τους περιορισµούς που θέτει η οικονοµική θεωρία. Τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν έχουν σχέση µε το πρόσηµο και µε το 

µέγεθος του υποδείγµατος προκειµένου να καθοριστεί η αξιοπιστία του από 

θεωρητική σκοπιά, αλλά και για να χρησιµοποιηθούν είτε για την ερµηνεία των 

εξελίξεων, είτε για την πρόβλεψη  τους. Με βάση το οικονοµετρικό υπόδειγµα 
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που χρησιµοποιήθηκε µπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στο εν λόγω υπόδειγµα. Ο 

έλεγχος του υποδείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε συντελεστή σηµαντικότητας 

5% . 

 Σύµφωνα µε τους Burns και Mitchell (Handbook of Macroeconomics, 

Volume 1a, 1946) στους οποίους αποδίδεται η απαρχή των σύγχρονων 

µεθόδων έρευνας των οικονοµικών διακυµάνσεων, οι οικονοµικές 

διακυµάνσεις συνίστανται σε ένα επαναλαµβανόµενο πρότυπο από υφέσεις, 

συρρικνώσεις και ανόδους της οικονοµικής δραστηριότητας γύρω από µια 

νοητή, «φυσιολογική» µακροχρόνια τάση. Ο επαναλαµβανόµενος χαρακτήρας 

αυτού του προτύπου δικαιολογεί τις εκφράσεις «κυκλικές διακυµάνσεις» και 

«οικονοµικός κύκλος», παρά το γεγονός ότι οι κινήσεις που παρατηρούνται 

δεν έχουν συνήθως ούτε σταθερή περίοδο, ούτε σταθερό πλάτος. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα την απόδοση διαφορετικών αποτελεσµάτων αν λαµβάναµε 

υπόψη διαφορετική χρονική περίοδο ή ακόµη χρήση µεταβολών τριµήνου και 

όχι ετήσιου κύκλου. 

 
 
10.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 
 Η τάση που επικρατεί αυτή την περίοδο είναι να µελετούνται οι 

επιδράσεις  και  η  σχέση  που  έχει  ο  χρηµατιστηριακός  τοµέας  µε  την 

οικονοµική ανάπτυξη. Βέβαια η  εξαίρεση του τραπεζικού τοµέα από µια 

τέτοια µελέτη  µπορεί  να  οδηγήσει,  αν  όχι  σε  αναξιόπιστα,  σε  ελλιπή 

συµπεράσµατα. Εµείς λοιπόν προτείνουµε τη χρήση δεικτών και από τον 

χρηµατιστηριακό αλλά και από τον τραπεζικό τοµέα. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται µελέτη του φαινοµένου στο σύνολό του και όχι σε ένα µόνο µέρος του. 

Επίσης ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για όσους θέλουν να ερευνήσουν 

περαιτέρω  τη  σχέση  χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής ανάπτυξης 

σχετίζεται µε τους δείκτες που θα  εµπεριέχει ένα µεγαλύτερο σύνολο δεικτών. 

Σίγουρα  η  επιλογή µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος καθώς θα µπορούσε 

να συµβάλει περαιτέρω στα αποτελέσµατα τα οποία θα παίρναµε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ/ΕΤΟΣ M GDP OPEN   M GDP OPEN 
1960 13.8 111.7 0.190689346464 1984 542.5 4648.8 0.00912063328171 
1961 15.7 127.8 0.165884194053 1985 675.1 5672.1 0.00782778864971 
1962 18.5 134.3 0.163812360387 1986 738.8 6778 0.00644732959575 
1963 21.3 151.9 0.152073732719 1987 843.4 7635.4 0.00603766665794 
1964 25.4 171.8 0.135622817229 1988 973.2 9290.9 0.00475734320679 
1965 29.1 198.1 0.122665320545 1989 1264.9 11042.3 0.00413863053893 
1966 32.1 221.4 0.112014453478 1990 1583.4 13327 0.00336910032265 
1967 39.5 239 0.0991631799163 1991 1742.9 16459 0.0026186281062 
1968 40.5 260 0.0888461538462 1992 1968.2 19027 0.00229673621695 
1969 43.7 299.3 0.07851653859 1993 2223.7 21424 0.00198375653473 
1970 48.7 338.4 0.0694444444444 1994 2793.5 24296 0.00177807046427 
1971 54.5 375.8 0.0630654603513 1995 3149 27235.2 0.00159352602514 
1972 67.2 434.9 0.0602437341918 1996 3548 29935.1 0.00141305691312 
1973 83.9 568.3 0.0573640682738 1997 4002.6 33103.8 0.00127477812215 
1974 100.2 652.9 0.0525348445397 1998 4532.7 35872.5 0.00120426510558 
1975 115.7 785.6 0.0458248472505 1999 5128.3 38147.2 0.00112983390655 
1976 140.2 977.3 0.0365292131382 2000 5187.4 43215.2 0.00102741627946 
1977 165.6 1144.5 0.0302315421581 2001 5234.6 45623 0.00097757709927 
1978 202.9 1396.6 0.0248460547043 2002 5454.7 48765.9 0.000924826569386 
1979 235.4 1733.1 0.0202527263285 2003 5642.2 52312.8 0.000871679588934 
1980 267.9 2080.6 0.018552340671 2004 5698 55345 0.000827536362815 
1981 335.3 2490.9 0.0156971375808 2005 5734.2 58976 0.000795238741183 
1982 389.7 3132.9 0.0123527721919 2006 5790.1 61236 0.000760990267163 
1983 449.4 3737.9 0.0109687257551         

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΠΗΓΗ EUROSTAT-∆Ρ. ∆ΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  
 


