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νδήγεζαλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα∙ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εθηφο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2007, πνπ νη αγνξέο γηα ηα ηηηινπνηεκέλα πξντφληα 

θαηέξξεπζαλ ζεακαηηθά, ε αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο βηνκεραλνπνηεκέλεο νηθνλνκίεο 

ππνρψξεζε αηζζεηά, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη δηαηαξαρέο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Σν γεγνλφο φηη κηα κεγάιε 

θαη απφηνκε επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, αθνινπζείηαη θαηά θαλφλα απφ κηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απμαλφκελνπ 

αξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ ησλ 

αλαηαξαρψλ ζηηο πηζησηηθέο αγνξέο, νη ηηκέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ιφγσ ηνπ «κειινληηθνχ» ραξαθηήξα ηνπο, πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεπξψλ 

ηεο νηθνλνκίαο. Μεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα παξάζρνπλ ζήκαηα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ έληαζεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο Δπξσπατθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ), νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο κφιηο άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ θπξίαξρσλ 

δαλεηνιεπηψλ. Ζ γεληθή άπνςε είλαη φηη ε δηαθνξά ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ηφζν απφ δηεζλείο φζν θαη απφ εγρψξηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο 

ε ξεπζηφηεηα ή ν θίλδπλνο αζέηεζεο premia. Ζ αλάιπζε ησλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ηεο 

δηαθνξάο απνδφζεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο. Πξφζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, ε κεγάιε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

spread ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, δελ κπνξεί λα απνδνζεί κφλν 

ζε αιιαγέο ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε γεληθή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη απμεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη αγνξέο αληηδξνχλ πην έληνλα ζε δηάθνξεο κεηαβιεηέο θηλδχλνπ απφ φ,ηη ζην 

παξειζφλ.  

Ζ ζρέζε κεηαμχ καθξννηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

[πιεζσξηζκφο θαη απνδφζεηο κεηνρψλ (Fama θαη Schwert, 1977), πιεζσξηζκφο, λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή θαη δηαθπκάλζεηο ηεο απφδνζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ [Chong θαη Goh 

(2005), Durri θαη Giot (2005)], δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη δηακφξθσζε ηηκψλ κεηνρψλ 

(Ardagna, 2004), ζρέζε καθξνκεηαβιεηψλ θαη δεηθηψλ ηηκψλ κεηνρψλ [Nasseh θαη Strauss 
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(2000), Kyereboah-Coleman θαη Aguire-Tettey (2008)], αιιά θαη θιαδηθψλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ [Maysami et al. (2004), Pyeman θαη Ahmad (2009)]] έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο απφ ηελ επνρή ηνπ Fama (1970), θπξίσο κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

ηεο ππφζεζεο ησλ “απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ” (Efficient Market Hypothesis). 

ε κηα ιηγφηεξν απζηεξή εθδνρή απηήο ηεο ππφζεζεο (semi-strong form of 

efficiency), νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ – σο αμηφπηζηνο κεραληζκφο 

πιεξνθφξεζεο – φρη κφλνλ εκπεξηέρνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα), νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ 

θνκβηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζηηο εμειίμεηο ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, αληίζηνηρα, αιιά θαη πξνζαξκφδνληαη απηφκαηα, ψζηε λα 

αληαλαθινχλ κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ηε ξνή λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

Απηφ κε άιια ιφγηα ζεκαίλεη πσο ην ζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθφξεζεο 

απνηππψλεηαη κε πιεξφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε ζπζηεκαηηθή 

άληιεζε θεξδψλ, πέξα θαη πάλσ απφ ην κέζν φξν κε βάζε ηερληθέο ή ζεκειηψδεηο αλαιχζεηο 

πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο θίλεζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Ζ εγθπξφηεηα φκσο ηεο 

ππφζεζεο ησλ απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ έρεη απνηειέζεη πεδίν έληνλεο αληηπαξάζεζεο 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ (Grossman θαη Stiglitz, 1980). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζνρή επηθεληξψζεθε ζηα επηηφθηα, ηα νπνία θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ κηα θαιή έλδεημε γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, 

ηα spread επηηνθίσλ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέπνπλ ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, ηδίσο 

ζε νξίδνληεο 6- έσο 12-κελψλ [Stock θαη Watson (1989), Harvey (1989), Estrella θαη 

Hardouvelis (1991), Plosser θαη Rouwenhorst (1994)], θαζψο επίζεο θαη πεξηφδνπο χθεζεο 

[Estrella θαη Mishkin (1997), Dotsey (1998), Estrella (2005)], ελψ ην πιεξνθνξηαθφ ηνπο 

πεξηερφκελν εκθαλίδεηαη ηζρπξφ ζηελ ελζσκάησζε θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, 

φπσο ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα, ηα επηηφθηα ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ηελ πξνζθνξά 

πξαγκαηηθνχ ρξήκαηνο θαη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ρξεκαηαγνξέο πξνζδνθνχλ πςειά θέξδε θαη ζπλεπψο νη ηηκέο 

ησλ δηαθφξσλ ηίηισλ, ελζσκαηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε ηηκνινγηαθή ζπκπεξηθνξά ζπλεπάγεηαη, φηη ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, κπνξεί επιφγσο λα αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ηηο πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ απνηειεί έλα αξθεηά ζχλεζεο θαηλφκελν, κε 
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ηελ θακπχιε απνδφζεσλ ησλ spread κεηαμχ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

επηηνθίσλ, λα έρεη ιάβεη θπξίαξρε ζέζε. 

Έλα πξφζθαην θαηλφκελν, πνπ είλαη ε αληηζηξνθή ηεο θακπχιεο απφδνζεο πνπ 

αθνινπζείηαη απφ κηα πεξίνδν χθεζεο, ζπκβαίλεη κε κηα νξηζκέλε ζπρλφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζαξάληα εηψλ ηδίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μηα αληηζηξνθή ηεο 

θακπχιεο απνδφζεσλ, δεκηνπξγεί θάπνην θφβν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, πνπ έρνπλ 

πάληα ηελ αλάγθε απφ αθξηβείο πξνβιέςεηο, ψζηε λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή επηινγή γηα ηηο 

επελδχζεηο. Ζ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη ηελ χθεζε κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, γηα λα απνθαζίζεη πφηε ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε ηφλσζε 

ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεθχγεη απφ ηελ 

χθεζε ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζεη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηε ρψξα. Αλ κηα χθεζε πξνβιεθζεί, ε 

αλάιπζε κεηνρψλ κπνξεί λα κεηψζεη ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ην spread, είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

αμηφπηζηνπο παξάγνληεο πξφβιεςεο πηζαλήο χθεζεο, απφ φ,ηη ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο 

θαη φηη ην spread παξέρεη θαιέο πξνβιέςεηο ζηελ χθεζε, εηδηθά γηα νξίδνληα έλα έηνο 

κπξνζηά. Αξθεηέο επίζεο, επηζεκαίλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θακπχιεο απνδφζεσλ θαη 

ησλ κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη πηζαλφ λα εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ 

λνκηζκαηηθνχ θαζεζηψηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρεηηθήο αληαπφθξηζεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο αξρήο ζηελ παξαγσγή θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Ζ ζπλερήο αξλεηηθή νηθνλνκηθή εηδεζενινγία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη νη κεηέπεηηα 

εμειίμεηο (θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξψπε, πξνζθπγή ρσξψλ ζην Μεραληζκφ ηήξημεο απφ ηελ 

ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ) δεκηνχξγεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο πξνυπνζέζεηο εληαηηθφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά θξαηηθνχ ρξένπο αθνχ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ αγνξψλ, 

ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Διιάδαο (δεκφζην ρξένο, θξαηηθά ειιείκκαηα) βξίζθνληαλ ζην 

κεηαίρκην ηεο πιεξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ βησζηκφηεηαο θαη άξα ε ρψξα κπξνζηά ζην 

ελδερφκελν ζηάζεο πιεξσκψλ.  

Οη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πνιχ ζπρλά εθιακβάλνληαη σο κεραληζκνί 

πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Δπεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο 

θαη ηηο ξνέο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, αθνχ ελζσκαηψλνπλ ην ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη εθπέκπνπλ ζήκαηα πνπ, ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνπνκπνί ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ εμειίμεσλ είλαη κηα 
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εμαηξεηηθά ζχλζεηε δηαδηθαζία κε αζαθείο θαη πνιπεπίπεδεο ζρέζεηο αηηηφηεηαο, αιιά θαη 

απξνζδηνξηζηία φζνλ αθνξά ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε δπλακηθή ηνπο. εηξά κειεηψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο παξνπζηάδνπλ έληνλε επαηζζεζία 

ζηηο βξαρπρξφληεο, αιιά θαη ζηηο καθξνρξφληεο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, επηδξψληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ζηε δηάζεζε γηα αλάιεςε ή κε επελδπηηθνχ ξίζθνπ.  

Με αθεηεξία ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, ε ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία είλαη πψο νη ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ επεξεάδνληαη απφ ηε κεηαβνιή θάπνησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ (ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ ΥΑΑ, ηε κεηαβνιή ηνπ 

spread θαη ηε δηαθνξά ηεο κεηαβνιήο FTSE80 θαη FTSE20). Όια ηα παξαπάλσ ζα 

εμεηαζζνχλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία. Μέρξη ζηηγκήο, ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

Ακεξηθαληθά ζηνηρεία θαη έηζη ν πξψηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ 

επξσζηία ηεο ζρέζεο κε ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, ελψ έλαο δεχηεξνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ spread ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

Ζ ππφινηπε εξγαζία δνκείηαη σο εμήο: ην Κεθάιαην II πεξηέρεη κηα αλαζθφπεζε 

ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα βάζεη εκπεηξηθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. Tν Κεθάιαην III εμεηδηθεχεη ηελ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη, παξνπζηάδεη ηε 

κεζνδνινγία θαη ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα 

δηεξεπλεζεί εκπεηξηθά ε αιιειεπίδξαζε ησλ θεληξηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, ελψ ηέινο 

ην Κεθάιαην IV ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα θαη παξνπζηάδεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο. 

  



 

5 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

Ζ πξφβιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα πνιινχο ιφγνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ (βνεζά λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο), γηα δηάθνξνπο 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (φηαλ πξνβιέπνληαη δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα ή 

ειιείκκαηα), αιιά θαη γηα ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο (γηα λα απνθαζηζηεί ε ζηάζε ηεο 

ηξέρνπζαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο). Έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 

πξφβιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Μεηά 

ηνλ  Kessel (1965), ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε ζην πψο ηα επηηφθηα πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν, πνιιέο κειέηεο εμέηαζαλ θαηά πφζνλ ε δνκή ησλ 

επηηνθίσλ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε δηαθφξσλ κέηξσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο φξνο spread (δειαδή ε απφθιηζε ησλ Διιεληθψλ δεθαεηψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ απφ ηα αληίζηνηρεο δηάξθεηαο Γεξκαληθά νκφινγα αλαθνξάο, Bund) έρεη 

απνδεηρζεί ρξήζηκνο γηα ηελ πξφβιεςε κεηαβιεηψλ, φπσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ν 

πιεζσξηζκφο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ε θαηαλάισζε θαη κηα πηζαλή χθεζε, ελψ ε 

ηθαλφηεηα ηνπ spread γηα ηελ πξφβιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη γίλεη θάηη ζαλ 

«αλακελφκελν γεγνλφο» κεηαμχ ησλ καθξννηθνλνκνιφγσλ. 

Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο καθξννηθνλνκίαο κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή δηεξεπλήζεθε απφ 

πνιινχο νηθνλνκηθνχο εξεπλεηέο. Χζηφζν, παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ζε ζεσξεηηθφ θαη 

εκπεηξηθφ επίπεδν, δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα κηα ζπκπαγήο θαη θνηλά απνδεθηή νηθνλνκηθή 

ζεσξία πνπ λα πξαγκαηεχεηαη δηεμνδηθά ην δήηεκα ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

καθξνκεηαβιεηψλ θαη ησλ απνδφζεσλ ηεο ρξεκαηαγνξάο. Δληνχηνηο, θάπνηεο παξαδνρέο 

είλαη θνηλά απνδεθηέο. Γηα παξάδεηγκα, θακία πξνζέγγηζε δελ ηζρπξίδεηαη πσο ε ζρέζε (αλ 

ππάξρεη) κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ είλαη ζηαηηθή ή κνλφδξνκε, αλ θαη δηαηζζεηηθά είλαη 

ζπρλά παξαδεθηφ πσο νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία πξνθαινχλ ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ζπλεπψο, κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Άιινηε, νη ππνηνληθέο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εμειίμεηο ζπλδένληαη κε αδπλακίεο ζε βαζηθά καθξννηθνλνκηθά ζεκειηψδε 

ή κε απμεκέλε αβεβαηφηεηα γηα ηηο εμειίμεηο ζην κέιινλ ή αθφκε θαη κε απξνζδφθεηεο 

εηδήζεηο.  

Έρεη επίζεο ππνζηεξηρζεί πσο ζεηξά θνκβηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ (state 

variables), φπσο είλαη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο, ηα επηηφθηα, ε θακπχιε απφδνζεο ησλ 
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επηηνθίσλ, ν πιεζσξηζκφο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη δείθηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαη άιινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην επελδπηηθφ θιίκα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, θπξίσο κέζσ ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθνχλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο (cash flows), αιιά θαη ζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ (capital 

formation). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πνιχ ζπρλά εθιακβάλνληαη 

σο κεραληζκνί πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Δλζσκαηψλνληαο ην 

ζχλνιν ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη εθπέκπνληαο “ζήκαηα” 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη ηηο ξνέο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνπνκπνί ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ απφ ηε κία θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εμειίμεσλ απφ ηελ άιιε, είλαη κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε δηαδηθαζία κε 

αζαθείο θαη πνιπεπίπεδεο ζρέζεηο αηηηφηεηαο, αιιά θαη απξνζδηνξηζηία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηε δπλακηθή ηνπο. 

ε κηα δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, παξαηεξήζεθε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ φξνπ spread λα πξνβιέςεη, αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη πηζαλή εκθάληζε 

χθεζεο. Γίλνληαη εμεγήζεηο γηαηί, ην spread ζα κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξέρνληαη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ πφζν θαιά ην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ spread πξνβιέπεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Πεξηγξάθνληαη 

επίζεο ηα δεδνκέλα θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ηα βαζηθά επξήκαηα ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ε βηβιηνγξαθία δελ έρεη θαηαιήμεη 

ζρεηηθά κε ην πφζν θαιά ν φξνο spread πξνβιέπεη αχμεζε ηεο παξαγσγήο, αλ θαη πνιινί 

ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην φηη, κπνξεί λα πξνβιέςεη αχμεζε ηνπ πξντφληνο ζε νξίδνληα 

ελφο έηνπο, αιιά ζε αξθεηέο κειέηεο, δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ θαη αλάινγα κε ην ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππήξραλ πνιιέο έξεπλεο πνπ 

ππνζηήξηδαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ spread ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο έρεη 

κεησζεί απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ εκπεηξηθή βηβιηνγξαθία σζηφζν, παξέρεη πην 

ζπλεπή ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην spread είλαη ρξήζηκν γηα ηελ πξφβιεςε κηαο 

χθεζεο. Δπηπιένλ, ε ζρέζε θαίλεηαη φηη είλαη αλζεθηηθή ζηελ ελζσκάησζε θαη άιισλ 

κεηαβιεηψλ θαη ζηε κε γξακκηθφηεηα ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο. 

 Πνιχ ζπγγξαθείο θαηά θαηξνχο δηεξσηήζεθαλ, γηαηί ν φξνο spread έπαςε λα είλαη 

έλαο πνιχ ηζρπξφο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990. Οη Gertler θαη Lown (1999) έδεημαλ φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο αιιαγέο 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ. Δηδηθφηεξα, κηα πην ζζελαξή ππεξάζπηζε ηνπ ξφινπ 
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ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ ζεκεηψζεθε ζηα κέζα κε ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κπνξεί λα 

άιιαμε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ην κειινληηθφ πιεζσξηζκφ. Αλ θαη ε 

ζηξνθή ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είρε θάπνηα επίδξαζε, επηζήκαλαλ φηη ε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ spread ήηαλ κηθξφηεξε πξηλ απφ ην 1970.  

Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην spread ππήξμε ρξήζηκν φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ απηή κεηαμχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, φπνπ ζπλέβεζαλ νη 

δχν πεηξειατθέο θξίζεηο θαη ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ πςειφ πιεζσξηζκφ (θαη 

ελδερνκέλσο, θαηά ζπλέπεηα, κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ην κειινληηθφ 

πιεζσξηζκφ) θαη αζηαζή αλάπηπμε. ε κηα ηέηνηα πεξίνδν, φπσο ππνζηήξημαλ νη Mody θαη 

Taylor (2003), ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη θαλείο φηη ε αξλεηηθή ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπ 

ηξέρνληνο πιεζσξηζκνχ θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα ήηαλ πην 

έληνλε. Μηα αχμεζε ζηνλ ηξέρνληα πιεζσξηζκφ, πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ αχμεζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ, νδήγεζε ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ spread αιιά θαη ζε ρακειφηεξε 

πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν, ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ν πιεζσξηζκφο ήηαλ 

ρακειφο θαη πην πξνβιέςηκνο, νη επηπηψζεηο απηέο πηζαλφλ λα ήηαλ αζζελέζηεξεο.  

Αληίζεηα, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο επηηαρπληήο δεκηνχξγεζε πην γεξά ζεκέιηα γηα ηα 

πςειήο απφδνζεο spread (HYS- High-Yield Spread) κεηαμχ ησλ νκνιφγσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

θαη ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, σο κέζν πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο πξαγκαηηθήο 

καθξννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηή ε ζρέζε βαζίζηεθε ζηηο νηθνλνκηθέο ηξηβέο πνπ 

ελίζρπζαλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. Δλψ ηέηνηεο ηξηβέο, ηδίσο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, 

κπνξεί λα εμαιείθνληαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θάηη ηέηνην θαίλεηαη απίζαλν λα ζπκβεί 

ζην άκεζν κέιινλ. Ζ επξσζηία απηήο ηεο ζρέζεο εληζρχζεθε θαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε 

πςειή απφδνζε ηνπ spread αηρκαισηίδνληαλ ηφζν απφ shock ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο (ή 

κφληκα), φζν θαη ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο (ή πξνζσξηλά). 

Οη Stock θαη Watson (1989) πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα δείθηε νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, επηιέγνληαο ην ζπλδπαζκφ πνπ ηελ πξνέβιεπε θαιχηεξα, κέζα απφ έλα 

δείγκα 55 δηαθνξεηηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. Έθξηλαλ ινηπφλ, φηη ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην λέν ηνπο πίλαθα κε ηνπο θνξπθαίνπο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο δχν spread επηηνθίσλ (ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 6-κελνπ επηηνθίνπ πξνεμνθιήζεσο θαη 

ηνπ 6-κελνπ πνζνζηνχ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ, θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ 10-

εηνχο θαη 1-εηνχο νκνιφγνπ ηνπ δεκνζίνπ). Απφ ηφηε θαη έπεηηα, δηάθνξνη ζπγγξαθείο έρνπλ 

επηρεηξήζεη λα εξεπλήζνπλ κηα πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ επηηνθίσλ θαη spread.  
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Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ απνδφζεσλ κεηαμχ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

επηηνθίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ παξνπζίαζαλ ζρεηηθά εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα 

ηηο ΖΠΑ ήηαλ νη  Harvey (1988, 1989), Estrella θαη Hardouvelis (1991). Ο πξψηνο έρεη δείμεη 

φηη ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηαλάισζε θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ζηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή δηάξζξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπίζησζε φηη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ 5-εηψλ θαη 3-κελσλ Ακεξηθάληθσλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ, 

κπνξνχζε λα πξνβιέςεη ηελ πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απφ 1-5 ηξίκελα ζην κέιινλ. 

Οκνίσο, νη Estrella θαη Hardouvelis (1991), εξεπλψληαο ην ζέκα ζε βάζνο δηαπίζησζαλ φηη ε 

απφδνζε ηνπ spread κεηαμχ ηνπ 10-εηνχο επηηνθίνπ ηνπ νκνιφγνπ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 3-

κελνπ επηηνθίνπ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, απνηεινχζε έλα ρξήζηκν κέζν πξφβιεςεο ηεο 

κειινληηθήο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ηεο θαηαλάισζεο (κε δηαξθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) 

θαη ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο κηαο χθεζεο γηα κειινληηθφ 

νξίδνληα 4-6 ηξίκελα. Σαπηφρξνλα παξαηήξεζαλ φηη ε θακπχιε απφδνζεο κπνξνχζε λα 

πξνβιέςεη ζσξεπηηθέο αιιαγέο ζην πξαγκαηηθφ πξντφλ, γηα πεξηζζφηεξα απφ 4 ρξφληα θαη 

δηαδνρηθέο νξηαθέο αιιαγέο ζε απηφ γηα πάλσ απφ ελάκηζε ρξφλν ζην κέιινλ.  

Οη Plosser θαη Rouwenhorst (1994) εμέηαζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαλ ζηε 

ρξνληθή δηάξζξσζε γηα ηε κειινληηθή πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηξεηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο (Καλαδά, Γεξκαλία θαη ΖΠΑ). Γηεπίζησζαλ φηη ην spread είρε 

ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα ηε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ 

παξάιιεια, έδεημαλ φηη ε ρξνληθή ηνπ δηάξζξσζε, πεξηείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή πξαγκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηξέρνπζα ή κειινληηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Αληίζεηα, δε βξέζεθε θακηά ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Αγγιίαο. Σα μέλα spread βνήζεζαλ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. H 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ spread δελ ήηαλ απιψο έλα θπθιηθφ θαηλφκελν πνπ ήηαλ 

ελδνγελέο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν, αθνχ κπνξνχζε λα πξνβιέςεη πξαγκαηηθέο αιιαγέο 

ζην ΑΔΠ, αθφκε θαη φηαλ ην «θελφ» ζηελ παξαγσγή εηζάγνληαλ σο κηα πξφζζεηε 

εξκελεπηηθή κεηαβιεηή. Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ φηη ην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ηνπ spread, ραξαθηεξίζηεθε πην ζεκαληηθφ ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

απφ φ,ηη ζε άιιεο (Cozier θαη Tkacz, 1994). 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Haubrich θαη Dombrosky (1996), ε απφδνζε ηνπ spread 

απνηεινχζε έλα εμαηξεηηθφ πξνγλσζηηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (κέρξη ηα κέζα ηεο 
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δεθαεηίαο ηνπ 1980), αιιά ε πξνβιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα έρεη αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ΖΠΑ. Οη Estrella θαη Mishkin (1997) έλα ρξφλν αξγφηεξα, 

επηβεβαίσζαλ φηη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ησλ Estrella θαη Hardouvelis (1991) 

εμαθνινπζνχζαλ λα ηζρχνπλ θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Παξάιιεια έδεημαλ φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηε δνκή ηνπ spread, αιιά ήηαλ απίζαλν λα απνηεινχζε ην κνλαδηθφ, ελψ 

επηπιένλ, εκθάληδε ζεκαληηθή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηφζν γηα ηελ πξαγκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φζν θαη γηα ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ θακπχιε ησλ απνδφζεσλ απνηεινχζε 

ζπλεπψο, έλα απιφ θαη αθξηβέο κέηξν πνπ έπξεπε λα ζεσξείηαη σο έλα θνκκάηη ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαζνδήγεζε ηεο Δπξσπατθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα 

(1998) νη ίδηνη ζπγγξαθείο ραξαθηήξηζαλ ην spread σο ηνλ θαιχηεξν πξνγλσζηηθφ δείθηε 

(εθηφο δείγκαηνο), ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο χθεζεο κέζα ζηα επφκελα ηέζζεξα ηξίκελα.  

ε κηα δηεμνδηθή έξεπλα πνπ εζηίαδε ζην γεγνλφο φηη ην spread ήηαλ ιηγφηεξν ρξήζηκν 

γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ κειινληηθνχ πξντφληνο κεηά ηα κέζα ηνπ „80, ν Dotsey (1998) 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ην spread πξνέβιεπε ηε ζσξεπηηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

αθνχ πεξηείρε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο (πέξαλ εθείλσλ πνπ πεξηέρνληαλ ζηελ παξειζνληηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή) έσο θαη δχν ρξφληα ζην κέιινλ. Απηφ 

φκσο ην έθαλε κε κηθξφηεξε αθξίβεηα γηα ηελ πεξίνδν 1985-1997 απφ φ,ηη γηα ηα 

πξνεγνχκελα έηε, ζπκπέξαζκα ζπλεπέο κε απηφ ησλ Haubrich θαη Dombrosky (1996). Σα 

spread ινηπφλ, πξνέβιεπαλ κε κηθξφηεξε αθξίβεηα, φηαλ νη παξειζνληηθέο ηηκέο ηεο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγήο θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ ελζσκαηψλνληαλ ζην κνληέιν 

πξφβιεςεο θαη δελ πξνζέθεξαλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν 

1985-1997. Χζηφζν, ήηαλ αδχλαην λα επηβεβαηψζνπλ αλ κηα κείσζε ζην πξνβιεπηηθφ ηνπ 

πεξηερφκελν ήηαλ ζπλάξηεζε νξηζκέλσλ κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία ή 

απιψο ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ελφο δείγκαηνο κηθξήο πεξηφδνπ, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ ζρεηηθά κηθξή δηαθχκαλζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Οη Hamilton θαη Kim (2001) πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ πξνεγνχκελεο κειέηεο, 

επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ spread κεηαμχ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ γηα ηελ πξφβιεςε αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, 

ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια GARCH ζε ηξηκεληαία ζηνηρεία γηα ηηο ΖΠΑ απφ ην 1953-1998. 

Γηέζπαζαλ απηή ηελ επίδξαζε ζε έλα απνηέιεζκα πξνζδνθηψλ (expectations) θαη έλα 

απνηέιεζκα πξηκνδφηεζεο (premium). Ζ αλακελφκελε κεηαβνιή ζην βξαρππξφζεζκν 
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επηηφθην θαη ν ρξνληθά κεηαβαιιφκελνο φξνο premium ζπλέβαιαλ ζηηο πξνβιέςεηο αχμεζεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ έσο θαη 8 ηξίκελα κπξνζηά (αθνχ θαη νη δχν φξνη απνδείρζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθνί). Απηφ ζπλεπάγνληαλ φηη κηα πξφβιεςε κείσζεο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ ζρεηίδνληαλ κε πξνβιέςεηο βξαδχηεξεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη 

αχμεζε ηεο πξνζδνθψκελεο απφδνζεο ελφο νκνιφγνπ 1-πεξηφδνπ απφ φ,ηη ελφο νκνιφγνπ n-

πεξηφδσλ (πνπ ζπλδένληαλ κε πξνβιέςεηο επηβξάδπλζεο ηνπ ΑΔΠ) παξφιν πνπ, ην πξψην 

απνηέιεζκα (ησλ πξνζδνθηψλ) ήηαλ ειαθξψο πην ζεκαληηθφ πνζνηηθά θαη ζηαηηζηηθά. Έηζη 

ινηπφλ, πξφηεηλαλ έλα απιφ κνληέιν γηα ηελ εξκελεία ηνπ δεχηεξνπ απνηειέζκαηνο (ην 

απνηέιεζκα premium), πνπ βαζηδφηαλ ζηε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ.  

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, κηα αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ ζην 

ηέινο ηεο επέθηαζεο, ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη γηαηί ην spread θαη ν φξνο premium 

κεηψλνληαλ ηειηθά, δηαπηζηψλνληαο φηη ε κεηαβιεηφηεηα ήηαλ εκπεηξηθά έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ spread θαη ηνπ φξνπ premium, αιιά θαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξφβιεςεο 

ησλ κειινληηθψλ επηηνθίσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο ηνπ φηη ε αλεζηξακκέλε 

θακπχιε απνδφζεσλ πξνβιέπεη βξαδχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζην κέιινλ, ήηαλ φηη 

ρακειφ spread ζπλεπάγνληαλ κεησκέλα κειινληηθά βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαη φρη αχμεζε 

ηνπ premium, πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ θνληά ζην 

ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο επέθηαζεο. Χζηφζν, νη θπθιηθέο θηλήζεηο ζηε κεηαβιεηφηεηα δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ spread θαη ηνπ φξνπ premium γηα ηελ 

πξφβιεςε ηνπ ΑΔΠ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα επηηφθηα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ, δελ ππάξρεη σζηφζν ζπκθσλία σο πξνο ην εάλ απηά επεξεάδνπλ ηηο 

απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ άκεζα ή κέζσ ηεο επαλαθνξάο ηεο αγνξάο. Δκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ, παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο άκεζεο 

επηπηψζεηο ζηηο απνδφζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ (Bae, 1990). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ γηα ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο, είηε δελ 

επεξεάδνληαλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ (Yourougou, 1990) είηε εκθάληδαλ 

ρακειφηεξε επαηζζεζία (Lynge θαη Zumwalt, 1980), ελψ ε επηινγή ηνπ θπκαηλφκελνπ 

επηηνθίνπ (ζχληνκε, κέζεο ή καθξάο δηαξθείαο) δελ έδεηρλε λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα 

θαη ε επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ήηαλ πην έληνλε ζε πεξηφδνπο πςειήο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ (Aharony et al, 1986). 
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Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα επηηφθηα ζα πξέπεη λα αζθνχλ 

άκεζε επίδξαζε ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Καη 'αξράο, φπσο ππνζηήξημε ν Stone (1974), ε 

θαηνρή επηθίλδπλσλ ρξενγξάθσλ νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο, 

φρη κφλν απφ έλα δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απφ έλα ζπλδπαζκφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ θαη απνζηξνθήο ρξένπο. Γεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ παξάγνληα ησλ 

επηηνθίσλ ζα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπγγξακηθφηεηαο πξφηεηλε κηα δηαδηθαζία γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Μηα άιιε εμήγεζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο ιεθηφηεηαο (Flannery θαη 

James, 1984b).  

Σν ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη επαίζζεην 

ζηα επηηφθηα θαη νη απνδφζεηο ηζνξξνπίαο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ βαζίδνληαη ζε νξηζκέλεο 

πξνζδνθίεο γηα απηά. Δάλ ηα επηηφθηα αιιάμνπλ απξνζδφθεηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη νη ππνρξεψζεηο δελ αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηε ιήμε (ή γεληθφηεξα απφ ηε δηάξθεηα), νη 

απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ζα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ (French, Ruback θαη Schwert,  

1983). Σέινο, νη κεηνρέο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο αγνξάο (call 

option) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

δηαχισλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επεξεάζνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ησλ απνζεκάησλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ, ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηελ επηινγή 

ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Ζ αληηζηάζκηζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, 

κε ηελ πψιεζε ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε, γηα 

παξάδεηγκα, ζα πξνζηαηεχζεη ην ραξηνθπιάθην κφλν απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

αληαλαθιψληαη ζην δείθηε ηεο αγνξάο, αιιά ζα ην αθήζεη απφ ηελ άιιε εθηεζεηκέλν ζηνλ 

θίλδπλν επηηνθίνπ πνπ ιεηηνπξγεί άκεζα.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο ησλ Dinenis θαη Staikouras (1998) ήηαλ λα εμεηάζνπλ ηνλ 

αληίθηππν ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ζηελ απφδνζε ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα κηα πεξίνδν απφ 

ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1989 έσο ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1995 (ζπγθεληξψλνληαο δειαδή 365 εβδνκαδηαίεο παξαηεξήζεηο). Οη πέληε νκάδεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εμέηαζαλ 153 ζην ζχλνιν, ήηαλ ηξάπεδεο (21), 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο (22), εηαηξίεο επελδχζεσλ (63), εηαηξίεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (30) 

θαη εηαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο (17). Γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο, ζηε κειέηε ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη έλα επξχ δείγκα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξηψλ.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κε 

αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν κε δχν δείθηεο. 

Δπίζεο εηζήρζεθε θαη ην ζηνηρείν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ ηεο αγνξάο, ζε έλα 

κνληέιν κε ηξείο δείθηεο γηα λα κεηξήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ 

ζηηο απνδφζεηο απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Σα απνηειέζκαηά 

ηνπο, ηνπο νδήγεζαλ ζε δχν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, ηφζν γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο φζν θαη 

γηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο. Πξψηνλ, θάλεθε λα ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ησλ επηηνθίσλ, ε νπνία φκσο 

ήηαλ πςειφηεξε γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο θαη ηέινο, νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ 

θαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ επηηνθίσλ ζρεηίδνληαλ κε έλα ζεκαληηθά ζεηηθφ ζπληειεζηή. 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαηαξαρψλ ζηηο πηζησηηθέο αγνξέο, νη Gilchrist, Yankov θαη 

Zakrajsek (2009) εμέηαζαλ ην ξφιν ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο, εζηηάδνληαο ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ spread. Δπαλεμέηαζαλ ηα 

ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηψληαο έλα επξχ θάζκα spread πνπ πξνέξρνληαλ απεπζείαο απφ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ γηα κηα κεγάιε νκάδα κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σν ραξηνθπιάθηφ ηνπο βαζίζηεθε ζε spread νκνιφγσλ πνπ είραλ ζεκαληηθή 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πςειέο επηδφζεηο 

(ηδηαίηεξα ζε πην καθξνπξφζεζκνπο νξίδνληεο) ησλ ηππνπνηεκέλσλ δεηθηψλ ηνπ θηλδχλνπ 

αζέηεζεο. Μεγάιν κέξνο ηεο πξνβιεπηηθήο δχλακεο ησλ νκνιφγσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ νη ελζσκαησκέλνη ηίηινη πνπ εθδφζεθαλ κε ελδηάκεζν-θίλδπλν παξά 

απηνί πςεινχ θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο (impulse response function) 

ελφο επαπμεκέλνπ απηνπαιίλδξνκνπ δηαλχζκαηνο-VAR (Augmented Autoregression Vector), 

απξνζδφθεηεο απμήζεηο ζηα spread ησλ νκνιφγσλ, πξνθάιεζαλ κεγάιε θαη επίκνλε 

ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πξάγκαηη, νη δηαηαξαρέο ηεο αγνξάο 

νκνιφγσλ φθεηιαλ πεξηζζφηεξν απφ 20% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο, 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δηεηνχο θαη ηεηξαεηνχο ρξνληθνχ νξίδνληα, θαηαιήγνληαο 

ζην ζπκπέξαζκα, φηη ηα shock ζηελ πηζησηηθή αγνξά νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2007. 

Οη Venetis, Paya θαη Peel (2003) εμέηαζαλ ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ, ζηελ εκπεηξηθή πξφβιεςε ηεο ζρέζεο κε ηε κειινληηθή πξαγκαηηθή 

αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκθαλίδνληαλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηθεληξψζεθαλ ζηελ αληνρή θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζρέζεο spread-εθξνψλ, 
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εμεηάδνληαο ηε δχλακε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ηνπ spread θαη ηεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαζψο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζχλδεζεο κε ζηνηρεία γηα ΖΠΑ, Καλαδά θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην πνπ θάιππηαλ ηνπιάρηζηνλ 40 ρξφληα. Ζ αλάιπζή ηνπο βαζίζηεθε ζε κε-γξακκηθά 

κνληέια πνπ επέηξεπαλ ελαιιαγή ηεο γξακκηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάκεηξν ηεο 

ρξνληθήο δηαθχκαλζεο. Δπηβεβαίσζαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ππήξραλ γηα αξθεηνχο νξίδνληεο 

πξφβιεςεο, ραξαθηεξίδνληαο ηε δχλακε ηνπ spread σο θχξην δείθηε, ελψ ε γξακκηθή ή κε 

εμεηδίθεπζε δελ ήηαλ απαιιαγκέλε απφ ηελ παξάκεηξν ηεο ρξνληθήο δηαθχκαλζεο, 

επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε ζρέζε spread-πξντφληνο ήηαλ έληνλε φηαλ νη 

παξειζνληηθέο ηηκέο ηνπ πξψηνπ δελ ππεξέβαηλαλ κηα ζεηηθή νξηαθή ηηκή. 

Απέδεημαλ ηέινο, ηελ παξνπζία κηαο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο (ρσξίο λα ππνζηεξίμνπλ 

φηη ήηαλ ε κφλε) θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο πνπ θάλεθε λα ζπκπίπηεη κε κηα αιιαγή ζηάζεο ζηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή έλαληη ηνπ πιεζσξηζκνχ, επηβεβαηψλνληαο παξφκνηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπ Estrella (1998). Παξά ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμειηγκέλα κνληέια πξφβιεςεο, 

νη κνλνπαξαγνληηθέο παιηλδξνκήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλα εξγαιείν 

πνπ παξείρε κηα πξψηε έλδεημε ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ πηζαλφηεηα 

σζηφζν, ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί 

απφ ηελ αλεπάξθεηα γξακκηθψλ κνληέισλ, ηνλίδνληαο φηη νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζην ρξφλν. 

ε κηα αξθεηά εθαξκνζκέλε νηθνλνκεηξηθή κειέηε, ε Galvao (2006) πξφηεηλε έλα 

κνληέιν γηα λα πξνβιέςεη ηελ χθεζε πνπ εκθαλίδνληαλ ζε κε γξακκηθά θαη δηαξζξσηηθά 

break, φηαλ ην spread κεηαμχ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο δείθηεο. Καηλνηνκία ηεο παξαπάλσ έξεπλαο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνίεζε κνληέια probit, logit θαη ζχγθξηλε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο απηήο κε 

απηά πνπ απνθηήζεθαλ απφ άιιεο έξεπλεο. Ζ εθηίκεζε θαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ 

κνληέινπ ηεο επέηξεςαλ λα εθηηκήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ρξνληθά κεηαβαιιφκελε κε-

γξακκηθφηεηα ζε έλα κνληέιν VAR, γηα ζηνηρεία ησλ ΖΠΑ θαη πεξίνδν απφ ην 1953 έσο ην 

2003. Σν Structural Break Threshold VAR (SBTVAR) πνπ ρξεζηκνπνίεζε, πξνέβιεπε 

θαιχηεξα ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο χθεζεο, απφ άιια κνληέια κε ζηαζεξφ threshold ή κφλν κε 

έλα break. πγθεληξψλνληαο δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην SBTVAR κε ην spread σο 

θνξπθαίν δείθηε ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ζσζηά ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο χθεζεο ηνπ 

2001. 

Όηαλ εθαξκφζηεθε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ spread, ην SBTVAR ήηαλ ην 

θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα εληνπίζεη αιιαγέο ζηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ spread θαη 
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ζηε κεηαβιεηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. Σα απνηειέζκαηά ηεο ζπλνπηηθά έδεημαλ, 

φηη ηα θέξδε απφ ηελ πξφβιεςε ηεο χθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα SBTVAR ήηαλ πην κεγάια 

κφλν φηαλ, φιεο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ελφο break θαη ελφο 

threshold θαη φηη ηα TVAR θαη VAR απνηέιεζαλ ηζρπξέο εμεηδηθεχζεηο γηα ηελ εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα spread, κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ ε κε-

γξακκηθφηεηα ήηαλ ζεκαληηθή, γηα ηελ πξφβιεςε χθεζεο ζε πην καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. 

Παίξλνληαο εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα 9 επξσπατθέο ρψξεο (Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηξιαλδία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ηζπαλία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) θαη ηηο ΖΠΑ θαη κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην κεληαίν δείθηε χθεζεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1970 έσο ηνλ  

Ηαλνπάξην ηνπ 2002, ν Gomez-Biscarri (2008) πξνέβε ζε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ spread, γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο 

ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ. Δπηθεληξψζεθε ζηελ αλίρλεπζε αιιαγψλ ζηε δηαγλσζηηθή ηζρχ ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα πξνζθέξεη θάπνηεο εμεγήζεηο γηα ηηο 

αιιαγέο.  

Σν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ εγρψξησλ spread ήηαλ πνιχ πςειφ θαηά ην 

παξειζφλ, ελψ νη ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πξνζέθεξαλ ιίγα επηπιένλ ζηνηρεία. 

Οη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ, ήηαλ απηέο πνπ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα. Γηαπίζησζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1980 ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ηα εγρψξηα 

spread, πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ηθαλφηεηα απηή είρε ραζεί θαη νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαλ απφ ηα δηεζλή spread (ηεο Γεξκαλίαο θαη ησλ 

ΖΠΑ). Ζ πξνθεηηθή δχλακε ηνπ spread θαηλφηαλ λα πεξλάεη απφ δχν ζηάδηα: θαηά ηελ 

εμέιημε ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην spread γηλφηαλ 

πιεξνθνξηαθφ, αιιά κηα βαζχηεξε ελνπνίεζε νδεγνχζε ζε εμαθάληζε ηεο πξνβιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απηψλ, ζπλήζσο ππέξ θάπνηνπ δηεζλνχο spread, θαηαιήγνληαο λα έρεη αδχλακε 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σα απνηειέζκαηά ηνπ δηέζπαζαλ ηηο ρψξεο ηνπ δείγκαηνο ζε δχν 

νκάδεο πνπ ζπλδένληαλ κε απηά ηα δχν ζηάδηα, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο, 

απνδεηθλχνληαο φηη νη Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο έρνπλ θαηαζηεί πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλεο 

απφ ηηο ΖΠΑ θαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηφζν απφ 

πξαγκαηηθήο φζν θαη απφ λνκηζκαηηθήο πιεπξάο. Δπίζεο έδεημε φηη απηή ε ελζσκάησζε 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ λα επεξέαδε ηαρχηεξα κελ ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζπλνιηθά δε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά.  
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ηελ έξεπλά ηνπο, νη Gogas θαη Pragidis (2010), ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά κνληέια 

probit γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ηζρχ ηεο απφδνζεο ησλ spread κεηαμχ νκνιφγσλ 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ιήμεο ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο, πξνβιέπνληαο έηζη 

ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ δείθηε κεληαίαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Ζ απφδνζε ησλ spread 

κε ζρεηηθά βξαρππξφζεζκν επηηφθην θπξηαξρνχζε γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, έλαληη απηψλ κε καθξνπξφζεζκν επηηφθην. Δπηπιένλ, ζπκπεξηέιαβαλ 

ζηα κνληέια ηνπο θαη ην δείθηε αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ 

πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζηνλ FTSE-100, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιχςνπλ πφηε ελαιιαθηηθέο 

κεηαβιεηέο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ επηπιένλ πξνβιεπηηθή ηζρχ 

ζηηο απνδφζεηο ησλ spread.  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ απνδφζεσλ 

ησλ spread θαη ζε δηαθνξεηηθνχο νξίδνληεο πξφβιεςεο, θαηέιεμαλ φηη ην θαιχηεξν κνληέιν 

ήηαλ απηφ πνπ πεξηείρε ην spread βξαρππξνζέζκσλ επηηνθίσλ, 1-εηνχο θαη 1-κήλα κε 

νξίδνληα πξφβιεςεο 11 ηξίκελα κεηά, απνηέιεζκα ζχκθσλν κε απηφ ησλ Ang et al (2006) 

πνπ ππνζηήξημαλ φηη ηα βξαρππξφζεζκα πνζνζηά έρνπλ πεξηζζφηεξε ηζρχ ζηηο πξνβιέςεηο 

απφ φ,ηη νπνηνδήπνηε άιιν spread. Ζ κεηαβιεηή ηεο αλεξγίαο ζην ηδαληθφηεξν κνληέιν δε 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα θαλέλαλ νξίδνληα πξφβιεςεο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ν 

δείθηεο γηα ηηο κεηνρέο ηνπ FTSE-100 ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη κάιηζηα βειηίσλε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα πξνβιέπεη, ην αξλεηηθφ πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ κεληαίνπ δείθηε 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο γηα ηελ Διιάδα. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηειηθφ 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηηο πξνβιέςεηο απνθιίζεσλ απφ 

φ,ηη ην πξαγκαηηθφ πξντφλ κε καθξνπξφζεζκε ηάζε. 

Έλα ζεκαληηθφ έξγν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ είλαη λα ζπλδέζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηηκψλ κε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία (Pena θαη Rodriguez, 2006). ηελ εξγαζία ηνπο 

παξνπζίαζαλ ινηπφλ, έλα κνληέιν πνπ βαζίζηεθε ζηελ θαηαλάισζε κε πξνηηκήζεηο GIP 

(Generalized Isoelastic Preferences). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε Epstein-Zin-Weil Euler, 

παξήγαγαλ κηα γξακκηθή εμίζσζε, ε νπνία έδηλε ηελ νηθνλνκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ spread 

επηηνθίνπ, ηνπ αλακελφκελνπ spread ηνπ ρξεκαηηζηήξηνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

πνπ αθνξνχζαλ ηξηκεληαία ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1969:4 έσο 2003:3 γηα δχν ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δχν πξψηνη φξνη 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί γηα ηελ εξκελεία ηεο πξαγκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ Καλαδά 

θαη ζε θάπνην βαζκφ ζηηο ΖΠΑ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επεμεγεκαηηθή δχλακε ηνπ 
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κνληέινπ κε δχν παξάγνληεο γηα ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ ήηαλ πςειφηεξε απφ απηή ηνπ 

κνληέινπ κε έλα παξάγνληα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ δειαδή κφλν ην επηηφθην).  

πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα θαηαδείθλπαλ φηη γηα ηνλ Καλαδά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο (1979-2003), ππήξραλ κεξηθέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο, εθηφο απφ ηηο γλσζηέο επηπηψζεηο ησλ επηηνθίσλ. Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο ΖΠΑ 

σζηφζν, ήηαλ ιηγφηεξν ζαθή, ιφγσ πηζαλήο δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ 

αγνξά κεηνρψλ, αιιά ηζρπξά ζε αιιαγέο ζηα κέηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ, ησλ επηηνθίσλ θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο. Σέινο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, φηη φια ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα είραλ ηεθκεξησζεί, γηα πξψηε θνξά, ζην 

πιαίζην ηνπ κνληέινπ CCAPM (Consumption Capital Asset Pricing Model) κε GIP 

πξνηηκήζεηο. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ spread, κεηαμχ ησλ 3-κεληαίσλ θαη 10-εηψλ ζπληειεζηψλ, πξνβιέπεη 

επηθείκελε θάζε χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο (Passaro, 2007) κε ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα επηβεβαηψλνπλ απηά ηνπ Estrella (2005). Ζ αληηζηξνθή ηεο 

θακπχιεο απφδνζεο απνδείρηεθε έλαο θαιφο δείθηεο γηα ηε Γεξκαλία, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε 

λα πξνβιέςεη φιεο ηηο πθέζεηο κε ηηο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο. Σν κφλν ςεπδέο ζήκα απνδφζεθε 

ζηελ χθεζε ηνπ 2001, ε νπνία πξνβιέθζεθε κε πηζαλφηεηα κφιηο 20%. ην ηέινο, ζηε 

ζχγθξηζε πνπ έγηλε κε ην δείθηε CFNAI (Chicago Federal Nation Index) νη πξνβιέςεηο 

απνδείρηεθαλ επλντθέο γηα ηα spread, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηηο πεξηφδνπο 

χθεζεο πνιχ λσξίηεξα απφ φ,ηη ν CFNAI.  

Ζ αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 

1980 φηαλ ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ήηαλ απζηεξφηεξε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, απηά 

επεξέαδαλ ην ξπζκφ ζπκπεξηθνξάο. Σν ηειεπηαίν ζπλέβαιε έληνλα ζηελ αληηζηξνθή ηεο 

θακπχιεο, νπφηε ε δξάζε ησλ αξρψλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δηαδξακάηηδε ζεκειηψδε ξφιν. 

Όζνλ αθνξά ην 2007, ην κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε έδηλε κηα πηζαλφηεηα 30% φηη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη χθεζε, αλ θαη ππήξμε κηα αληηζηξνθή ηεο 

θακπχιεο ζην ηέινο ηνπ 2005. Πξέπεη λα εηπσζεί επίζεο, φηη ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο 

ησλ Πνιηηεηψλ ην 2006, ηνλ νδήγεζε ζηελ πξφβιεςε κηαο επηθείκελεο χθεζεο ην 2007. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ν πξψελ δηνηθεηήο ηεο FED, Alan Greespan, θαη ν λένο ηνπ πξνθάηνρνο Ben 

Bernanke, εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ο πξψηνο δηαβεβαίσζε φηη «ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα ζα είλαη πνιχ αζζελέζηεξε απφ φ,ηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα» θαη φηη «ππάξρεη 1/3 πηζαλφηεηα χθεζεο θαηά ην 2007». Ζ ζέζε ηνπ 
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πξψελ θπβεξλήηε ηεο FED ζπκθσλνχζε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Bernanke, ν 

νπνίνο ππνζηήξημε φηη ε νηθνλνκία ζα κπνξνχζε λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε ηεο δχλακε. Σν 

κνληέιν ηνπ ήηαλ επίζεο, ζε ζπκθσλία κε ηε δήισζε ηνπ Alan Greenspan, πνπ πξνέβιεπε 

πηζαλφηεηα χθεζεο 30% γηα ην 2007. 

Ζ αλάιπζε PCA (Principle Component Analysis) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

McNown θαη Seip (2011), εθαξκφζηεθε ζε έμη καθξννηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο γηα 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1959 έσο ην 2007. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνζδηφξηζαλ έμη 

πεξηφδνπο γηα ηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε παξαηεξήζεσλ ζην δηάγξακκα PCA. Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ αλεμάξηεηε ζρέζε 

γηα ην απνηέιεζκα ηεο απφηνκεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ην 1973 θαη ηεο πεξηφδνπ 

ηνπ Great Moderation. Απφ ηηο πέληε κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, δχν εληνπίζηεθαλ απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο σο break (1973, 1984), κηα εκεξνκελία ήηαλ πνιχ γλσζηή γηα ηελ 

αιιαγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (1979), ελψ δχν δελ είραλ εληνπηζζεί πξνεγνπκέλσο 

(1970, 1977-1978). Μαθξνπξφζεζκα, ν πιεζσξηζκφο θαη ην επηηφθην ησλ νκνζπνλδηαθψλ 

θεθαιαίσλ ήηαλ αζπζρέηηζηα κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηελ αλεξγία, παξνπζηάδνληαο 

κεηαμχ ηνπο ζεηηθή ζρέζε, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ ππφζεζε Fisher.  

Οη παξαπάλσ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ακθηζβήηεζαλ ηε ρξήζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. ε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα σζηφζν, ν πιεζσξηζκφο απνηέιεζε ηνλ θχξην δείθηε αλεξγίαο γηα 

ηελ πεξίνδν 1959-1997, αιιά φρη θαη γηα κεηά ην 1997. Ζ κείσζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ήηαλ κεγάιε, εηδηθά γηα ηελ πεξίνδν 1985-

1997, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε κεηαβιεηφηεηα απμάλνληαλ πάλσ απφ ηα επίπεδα πνπ ππήξραλ 

πξηλ ην 1979. 

Ζ εξγαζία ησλ Agenor et al. (2008) κειέηεζε ηηο επηπηψζεηο ησλ εμσηεξηθψλ shock 

ζηα ηξαπεδηθά spread δαλεηζκνχ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο παξαγσγήο ζηελ Αξγεληηλή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξνπζίαζαλ έλα κνληέιν VAR πνπ αθνξνχζε 

δηαθνξέο ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ, ηελ θπθιηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, ην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ spread επηηνθίσλ. Σα Impulse 

Response Function πνπ πξνέθπςαλ, έδεημαλ φηη έλα ζεηηθφ shock ζηα εμσηεξηθά spread 

νδήγεζε ζε πςειφηεξα εγρψξηα spread θαη ζε ρακειφηεξε παξαγσγή, απνηέιεζκα ζπλεπέο 

κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έξεπλά ηνπο. Σέινο, ρξεζηκνπνίεζαλ 

κνληέια VAR γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηζηνξηθψλ θξίζεσλ γηα ηα εμσηεξηθά 

spread ζηηο θηλήζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εγρψξησλ spread επηηνθίσλ ζηελ Αξγεληηλή, κε 
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άκεζε ζπλέπεηα ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθάληθνπ πέζν ην Γεθέκβξην ηνπ 1994, απνδεηθλχνληαο 

φηη νη θξίζεηο δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

Ζ εκπεηξία ηνπο απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξνέβιεπε λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, απαηηψληαο ηελ επαλεθηίκεζε γηα ην κεραληζκφ 

κεηαθνξάο απφ ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ ζπλεπή κε ηελ ηδέα, φηη ε νηθνλνκηθή 

κεηαβιεηφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θεθαιαίσλ, ελδέρνληαλ λα είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

εγρψξηα ζηηο νηθνλνκίεο, φπνπ νη ηξάπεδεο θαη νη ζπκβάζεηο ρξένπο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

επξέσο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο θαη (πηζαλψο) ησλ επελδχζεσλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη επνκέλσο, θαη ζηηο απνδφζεηο ησλ spread ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο, αλ θαη νη πξφζθαηεο ζρεηηθέο κειέηεο [Mauro, Sussman θαη Yafeh 

(2002), Agenor, Aizenman θαη Hoffmaister (2008), Martin θαη Yeyati (2008)] πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Οη Mauro, Sussman θαη Yafeh (2002) 

αλέιπζαλ δηεμνδηθά ηηο απνδφζεηο ησλ spread γηα ηα θξαηηθά νκφινγα πνπ εθδίδνληαλ απφ 

αλαδπφκελεο αγνξέο, κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, αιιά θαη ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα νκφινγα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην Λνλδίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ 1870-1913. Έδεημαλ ινηπφλ, φηη ηα spread ζην πην ζχγρξνλν δείγκα εκθαλίδνληαλ 

πςειφηεξα απφ φ,ηη ζην ηζηνξηθφ δείγκα.  

Δπηπιένλ, νη απφηνκεο αιιαγέο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηα spread ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 έδεηρλαλ λα ζρεηίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ κε παγθφζκηα γεγνλφηα. Σν ΓΝΣ ην 2004 

ππνζηήξημε φηη ε παγθφζκηα ξεπζηφηεηα, φπσο κεηξάηαη απφ ην 3-κήλν LIBOR, ήηαλ ν πην 

ζεκαληηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζηελφηεηαο ησλ spread ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο 

κεηά ην επηέκβξην ηνπ 2001. Αλαδεηψληαο γηα παγθφζκηνπο παξάγνληεο πνπ θαηεπζχλνπλ 

ηα spread ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ, νη Martin θαη Yeyati (2008) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα spread ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο εμαξηψληαη αξλεηηθά απφ ηε δηεζλή 

πνιηηηθή αλάιεςεο θηλδχλσλ (φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ ηα πςειήο απφδνζεο εηαηξηθά spread 

ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο) θαη ζεηηθά απφ ηε δηεζλή ξεπζηφηεηα (φπσο ππνινγίζηεθαλ απφ 

ηα νκφινγα ηνπ δεκνζίνπ ησλ ΖΠΑ), θαζψο θαη φηη ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαηλφηαλ λα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ελδνγελήο, κε απνηέιεζκα λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηα spread 

αληί λα ηα πξνβιέπνπλ. 

εηξά κειεηψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο 

παξνπζηάδνπλ έληνλε επαηζζεζία ζηηο βξαρπρξφληεο, αιιά θαη ζηηο καθξνρξφληεο κεηαβνιέο 

ησλ επηηνθίσλ, επηδξψληαο ηαπηφρξνλα θαη ζηε δηάζεζε γηα αλάιεςε ή κε επελδπηηθνχ 
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ξίζθνπ. Με αθεηεξία ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε, αξθεηνί εξεπλεηέο θαη κεηά ηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα πψο νη ζεηηθέο απνθιίζεηο ηεο απφδνζεο 

ησλ Διιεληθψλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ απφ ηα αληίζηνηρα Γεξκαληθά (δειαδή απμήζεηο ηνπ 

Spread) αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο.  

Ο ιφγνο είλαη πσο νη επίκνλεο θαη δηαδνρηθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο 

απνδφζεηο ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο πξσηίζησο 

ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέπεη ηε 

ρψξα θαη ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν ρξενθνπίαο, ζπρλά επίζεο ζπλνδεχνληαη απφ απμήζεηο ζηα 

αληίζηνηρα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ (CDS), αιιά θαη απφ πηζηνιεπηηθέο ππνβαζκίζεηο. Σν 

πεξηβάιινλ απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο απνηξέπεη ή αλαβάιιεη ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ (εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο πςειήο ξεπζηφηεηαο φπσο είλαη ην ρξεκαηηζηήξην κεηνρψλ) 

θαη πξνθαιεί απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ θαη αλαδηαηάμεηο ησλ 

επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, έσο φηνπ νη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αβεβαηφηεηα 

ζηαδηαθά εμνκαιπλζνχλ θαη νη αγνξέο γίλνπλ μαλά ειθπζηηθέο. 

Ζ παξνπζία κηαο θαιά νξγαλσκέλεο ρξεκαηαγνξάο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κεθαιαηαγνξάο. ε εξγαζία ηνπο, νη Mylonidis θαη Nikolaou (2003) 

ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηε δνκή ηεο Διιεληθήο αγνξάο ρξήκαηνο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, ειέγρνληαο ηελ ηζρχ ηεο EH (Expectation Hypothesis), 

κε ζηαζεξφ φξν ην premium. Σα δεδνκέλα ηνπο πεξηειάκβαλαλ έμη επηηφθηα κε δηαθνξεηηθέο 

δηάξθεηεο (δειαδή, ην 1-, 2-, 3-, 6-, 9- θαη 12-κελν επηηφθην). Ζ πιήξεο πεξίνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο πεξηειάκβαλε 70 κεληαίεο παξαηεξήζεηο γηα θάζε ζεηξά, πνπ 

ρξνλνινγνχληαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001. Με ηα επηηφθηα 

ηεο αγνξάο ρξήκαηνο λα είλαη νινθιεξσκέλα πξψηνπ βαζκνχ (Integrated of order 1-Η(1)), ε 

αλάιπζε ζπλνινθιήξσζεο θαηά Johansen θαη νη πεξηνξηζκνί ζηα spread ήηαλ γεληθά 

αζπκβίβαζηνη κε ηελ EH ηεο πεξηφδνπ δεηγκαηνιεςίαο. Δπηπιένλ, νη παιηλδξνκήζεηο PFS 

(Perfect Foresight Spread) θαη ε πξνζέγγηζε Campbell-Shiller VAR έδεημαλ φηη νη πξάθηνξεο 

δελ αμηνπνηνχζαλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα 

ζπλάδεη κε ηελ EH θαη κφλν νη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο γηα ηα spread, παξείραλ 

πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο ππέξ ηεο ζεσξίαο.  

Ζ απφξξηςε ηνπ θχξνπο ηεο EH ζηελ Διιεληθή αγνξά ρξήκαηνο, ζπλεπάγνληαλ 

είηε πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο απηήο, σο κέζν εθηέιεζεο ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, είηε ιαλζαζκέλε εμεηδίθεπζε ηεο EH κε ην ρξνληθά αλεμάξηεην 

premium. ε πεξίπησζε πνπ ίζρπε ε πξψηε εξκελεία, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά ζα 
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ππναληηδξνχζαλ ζε κηα πηζαλή άθημε λέσλ πιεξνθνξηψλ, παξαβηάδνληαο έηζη, ηελ έλλνηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο πνπ 

εμέηαζαλ, ε Διιεληθή ρξεκαηαγνξά απέηπρε λα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηεο, σο κέζν 

δηακφξθσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε απηέο πνπ ράξαμαλ νη δηακνξθσηέο 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δλαιιαθηηθά, νη δπζκελείο δηαπηζηψζεηο ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα 

εμεγεζνχλ απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ EH κε ζηαζεξφ φξν ην premium.  

Ζ πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο παξνχζαο κειέηεο ραξαθηεξίζηεθε σο πεξίνδνο 

πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ησλ επηηνθίσλ. Σν 1997 ππήξμε κηα κεηαηφπηζε ηεο Διιεληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Διιεληθήο 

δξαρκήο/ECU. Απηή ε θξίζηκε πνιηηηθή απφθαζε ελίζρπζε ηελ αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο ησλ 

Διιεληθψλ αξρψλ ζπγθιίλνληαο πξνο ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη, αιιά νδήγεζε επίζεο θαη 

ζε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

κεηαβαιιφκελσλ ζην ρξφλν premium. 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη δηαθνξέο ζηα αζθάιηζηξα 

θηλδχλνπ ζηε δψλε ηνπ επξψ έρνπλ δηεπξπλζεί. Αλ θαη ε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο επξψ παξακέλεη γεληθά ρακειή, νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο απαηηνχλ ζπλνιηθά πςειφηεξα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ. Δηδηθφηεξα, 

ηα spread ζηελ απφδνζε ησλ 10εηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ έλαληη ησλ γεξκαληθψλ εληζρχνληαη 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 γηα δηάθνξα θξάηε κέιε, ελψ ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

ππνβαζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο γηα ηξεηο ρψξεο (Διιάδα, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία) 

πξνεηδνπνηψληαο θαη ηελ Ηξιαλδία. 

Ζ αλάθακςε ησλ spread ζηε δψλε ηνπ επξψ είλαη αθφκε πην αηζζεηή απφ κηα 

ηζηνξηθή πξννπηηθή, φπσο απηή απνξξέεη απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν πνιχ κηθξήο 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, ε 

αμηνζεκείσηε ζπκπίεζε ησλ δηαθνξψλ ζηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ, πξνθάιεζε ακθηβνιίεο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ησλ αγνξψλ, λα παξάζρνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ζε φιε 

ηελ επξσδψλε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηκνινγνχλ πςειφηεξν θίλδπλν αζέηεζεο γηα 

ηηο θπβεξλήζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθαηάιιειεο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο. ην πιαίζην απηφ, ε 

ηειεπηαία δηεχξπλζε ησλ spread, πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή επθαηξία λα επαλεμεηαζζεί ν ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη θνξνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εμήγεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

δηαθνξψλ. 

Δθηφο απφ ηα επάισηα δεκνζηνλνκηθά ζεκεία θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο αλεζπρίεο ηνπ 

θηλδχλνπ αζέηεζεο, νη φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κπνξεί λα αληαλαθινχλ 
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εθηηκήζεηο γηα ηε ζρεηηθή ξεπζηφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Πξάγκαηη, ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πνξεία γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

ξεπζηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνδφζεσλ ζηα πην εκπνξεχζηκα νκφινγα. 

Ζ παγθφζκηα αλαηηκνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζε 

ησλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ. Λφγσ ηεο απφηνκεο αλαζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο ησλ αγνξψλ θαη 

ηε ζνβαξή θξίζε ξεπζηφηεηαο, νη αγνξέο θξαηηθψλ νκνιφγσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

πθίζηαληαη ζίγνπξα πηέζεηο. Πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ πξάγκαηη δηαπηζηψζεη 

φηη ηα spread έρνπλ ηελ ηάζε λα θηλνχληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

επεξεαδφκελα θπξίσο απφ έλαλ εληαίν ρξνληθά κεηαβαιιφκελν παξάγνληα.  

ε κηα αξθεηά πξφζθαηε έξεπλα εμεηάζηεθε πφηε ε ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αγνξάο ηζρχεη γηα ην Διιεληθφ δεκφζην ρξένο (Apergis, Mamatzakis θαη Staikouras, 2011). Ζ 

ζεσξεηηθή ηζνδπλακία ησλ CDS (Credit Default Swaps) θαη ησλ spread ππαγνξεχνληαλ απφ 

κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ δχν. Ζ θπξηφηεξε θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο 

αλάιπζεο ήηαλ ε ρξήζε ελφο κνληέινπ TVECM (Threshold Vector Error-Correction Model), 

ε νπνία επέηξεπε λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ δείγκαηνο πνπ θάιππηε ηελ πεξίνδν 1990-

2010. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία απηή, ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ην 

βαζκφ θαη ηε δπλακηθή ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, πνπ πξνέθππηαλ απφ δηάθνξα πεξηζηαηηθά 

ηα νπνία νθείινληαλ ζε εμσηεξηθέο αηέιεηεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη εγρψξηνπο παξάγνληεο. Ζ 

θχξηα ππφζεζε πνπ θιεζήθαλ λα εμεηάζνπλ ήηαλ, ζε πνην βαζκφ ηα spread θαη ηα CDS ήηαλ 

νινθιεξσκέλα, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε κηα απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

θεθαιαηαγνξά. Σέινο, δηαπίζησζαλ φηη spread θαη CDS ήηαλ ζπλνινθιεξσκέλα, αλ θαη νη 

επηδξάζεηο απνθάιπςαλ φηη είραλ επίζεο αληίθηππν ζηηο αγνξέο. 

Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999, ε Ηζπαλία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηξιαλδία είραλ ζεκαληηθά spread ζηηο απνδφζεηο ησλ 10-εηψλ 

νκνιφγσλ ηνπο. Απηφ, φπσο ππνζηήξημαλ νη Buiter θαη Rahbari (2010), αληηθαηνπηξίδνληαλ 

ζηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ησλ λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ απηψλ. ηε κειέηε ηνπο αλέθεξαλ 

φηη ηα spread ησλ θπξίαξρσλ 10-εηψλ νκνιφγσλ Διιάδαο, Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο, Ηξιαλδίαο 

θαη Ηηαιίαο (φινη κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ) έλαληη ηνπ 10-εηνχο Γεξκαληθνχ Bund, 

δηαθπκάλζεθαλ αξθεηά έληνλα γχξσ απφ κηα ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε απφ ην 2008 θαη κεηά, 

ελψ θαη ηα πεληαεηή πεξηζψξηα CDS γηα απηέο ηηο πέληε ρψξεο αθνινχζεζαλ φκνηα πνξεία.  

Χζηφζν, ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ spread ζηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2010 

έδεημε φηη, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο έγηλαλ εμαηξεηηθά λεπξηθέο, πξνθαιψληαο αλεζπρία 
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γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2009, νη αγνξέο είραλ δηαπηζηψζεη 

φηη ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν, γεγνλφο πνπ δηαθαίλνληαλ θαη ζηα spread αζέηεζεο 

θηλδχλνπ ηφζν ζηα CDS, φζν θαη ζηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Δπηπιένλ, ε Διιάδα ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην ΓΝΣ, ζπκθψλεζε λα εθαξκφζεη δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή χςνπο 

12,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2009, θαηαλεκεκέλε ζηα επφκελα ηξία ρξφληα ζε αληάιιαγκα γηα ηελ 

πξνζθνξά εμσηεξηθήο βνήζεηαο.  

Απηφο ν πεξηνξηζκφο ήξζε ζηελ θνξπθή ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαθνηλσζεί (θαη 

ελ κέξεη πινπνηεζεί), πνπ αλήιζε ζε πεξίπνπ 6% ηνπ ΑΔΠ, κε ζθνπφ ην έιιεηκκα λα κεησζεί 

ζην 3% έσο ην 2014. Σαπηφρξνλα ηφληζαλ φηη ηα ηξέρνληα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο, ραξαθηεξίζηεθαλ πξσηνθαλνχο ζνβαξφηεηαο ζε 

θαηξφ εηξήλεο. Ζ ιχζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ελδέρεηαη λα πεξηιάκβαλε ζπλδπαζκφ 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο, επηζεκαίλνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή φηη, ε 

Δπξσδψλε θαη ε ΔΔ ζα κπνξνχζαλ λα βγνπλ απφ απηή ηελ θξίζε πην δπλαηνί απφ φηαλ 

κπήθαλ. Έλα πξψην βήκα έρεη ήδε ιεθζεί κε ηε δεκηνπξγία ηνπ EFSF  (European Financial 

Stability Facility), ελψ πεξαηηέξσ βήκαηα απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα βηψζηκε 

«δεκνζηνλνκηθή Δπξψπε» (Buiter θαη Rahbari, 2010). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεδηπιψλεηαη ινηπφλ, απφ ηα κέζα ηνπ 2008 νδήγεζε ζε 

δξακαηηθή αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε πνιιέο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Απηή ε 

ζπληξηπηηθή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ζε θάπνην βαζκφ ην απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ θπβεξλήζεσλ λα κεηψζνπλ ην ηδησηηθφ ρξένο πνπ είρε ζπζζσξεπηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα εηψλ πξηλ απφ ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Με βάζε ηελ ηξηκεληαία 

έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο-ΔΚΣ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο γηα ηα έηε 

1999-2010, κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, ππήξραλ πεξίνδνη θαηά ηηο 

νπνίεο ην ηδησηηθφ ρξένο απμήζεθε αηζζεηά ζηελ επξσδψλε, ελψ άιιεο πνπ κεηψζεθε κε 

κεγάιε ηαρχηεηα. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ νηθνλνκηθψλ boom, ην ηδησηηθφ 

ρξένο είρε απμεζεί κε επηηαρπλφκελν ξπζκφ. ε νιφθιεξε ηελ πεξίνδν έξεπλάο ηνπ, ε 

αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο 2005-2007, ππήξρε κηα 

κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαηά πεξίπνπ 35% ηνπ 

ΑΔΠ. Αληίζεηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηελ πεξίνδν 2008-2009, ην 

ηδησηηθφ ρξένο, επηβξαδχλνληαλ, ελψ ε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ επηηαρχλνληαλ (De Grauwe, 

2010a).  
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Ζ ζπλνιηθή εηθφλα απφ ηνπο δείθηεο απηνχο ήηαλ φηη ην ηδησηηθφ ρξένο απμήζεθε 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ην δεκφζην γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν. Απηφ αθξηβψο παξαηήξεζαλ θαη 

νη Kouretas θαη Vlamis (2010) απφ ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, κε ηηο 

θπβεξλήζεηο λα θαηαθεχγνπλ ζηε δηάζσζε πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ, αλαιακβάλνληαο έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ρξεψλ ηεο απνηπρίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ, 

αθνινχζεζε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα απμάλνληαλ ε ζπλνιηθή δήηεζε 

αιιά θαη λα δηαζθαιίδνληαλ φηη νη νηθνλνκίεο δε ζα έπεθηαλ ζε βαζηά χθεζε.  

Απηά ηα κεγάια πξνγξάκκαηα ηφλσζεο θαη δηάζσζεο ησλ ζπζηεκάησλ αλακέλεηαη λα 

απμήζνπλ ην ζπλνιηθφ ρξένο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο παγθφζκηεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

πάλσ απφ 100% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 [ΟΟΑ-Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (2010)]. Σαπηφρξνλα επηζήκαλαλ φηη ε θξίζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζηελ 

επξσδψλε, αλακέλεηαη λα έρεη εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ηξέρνπζα θξίζε έρεη δείμεη φηη πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ κηα 

κεηαξξχζκηζε ησλ ζεκεξηλψλ κεραληζκψλ ηεο ΔΔ, δηαθνξεηηθά ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

επξσδψλεο ζα ηεζεί ζε θίλδπλν θαη ην λφκηζκα ηνπ επξψ ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά [Kouretas 

θαη Vlamis (2010)]. 

Δλψ ε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ επξσδψλε, είλαη βαζηθφ φηη ην 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο δελ είλαη νξαηφ απφ ηηο αγνξέο πνπ ππνλνκεχεηαη ε δεκνζηνλνκηθή 

βησζηκφηεηά ηνπο (Sgherri θαη Zoli, 2011). Απφ απηή ηελ άπνςε, ηίζεηαη ην εξψηεκα ζε πνην 

βαζκφ νη θηλήζεηο ησλ spread ζηελ Δπξσπατθή πεξηνρή αληαλαθινχλ ηε θεξεγγπφηεηα ηεο 

θάζε ρψξαο. Οη δηαθνξέο ζηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηείλνπλ λα θηλνχληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, επεξεαδφκελα θπξίσο απφ έλαλ θνηλφ ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελν παξάγνληα, κηκνχκελα ηελ παγθφζκηα αλαηηκνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, σζηφζν, ππήξραλ ελδείμεηο φηη νη αγνξέο είραλ γίλεη 

ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν αλήζπρεο γηα ηηο πηζαλέο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο 

αδπλακίαο ησλ εζληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνκέσλ θαη ηε κειινληηθή δπλακηθή ηνπ ρξένπο. 

Ζ ξεπζηφηεηα ησλ αγνξψλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, εμαθνινπζνχζε λα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ (αλ θαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν) ξφιν ζηελ εμήγεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ spread 

ζηελ πεξηνρή ηνπ επξψ. Ζ έξεπλά ηνπο είρε ζπλεηζθνξά ζε ηξία πξάγκαηα. Πξψηνλ, ε κειέηε 

ηνπο απνηέιεζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ελφο ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελνπ παξάγνληα ζηηο αγνξέο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κε ηε βνήζεηα ελφο ζεσξεηηθνχ 
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κνληέινπ πνπ επέηξεπε αιιαγέο ζηηο επηινγέο θηλδχλνπ ησλ επελδπηψλ. Γεχηεξνλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο εκεξήζηα ζηνηρεία κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ 1999 θαη Απξηιίνπ 2009, ε αλάιπζή 

ηνπο εμέηαδε ηε δπλακηθή ελφο ηέηνηνπ παξάγνληα - ηφζν καθξνπξφζεζκα φζν θαη 

βξαρππξφζεζκα - ελψ ηέινο, πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ αληηιεπηέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ spread πξηλ θαη κεηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή, ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε επίπεδν ρψξαο.  

Ζ βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα ησλ νκνιφγσλ είλαη αξθεηά κεγάιε, θαζψο ππάξρεη έλαο 

ηεξάζηηνο αξηζκφο πξνζεγγίζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. πλήζσο φκσο, δίλεηαη έκθαζε 

ζε κειέηεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία εζληθνχ θαη παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο απνδφζεηο ησλ spread. Οη Favero et al. (1997) πξνζπάζεζαλ λα 

κνληεινπνηήζνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ απνθιίζεσλ ησλ επηηνθίσλ ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ κεηαμχ Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, νπεδίαο θαη Γεξκαλίαο. Δπηθεληξσκέλνη ζε 

εκεξήζηεο ζπρλφηεηεο, φπνπ ε ζεκαζία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ήηαλ κάιινλ 

πεξηνξηζκέλε, εληφπηζαλ θαη κέηξεζαλ ηξεηο ζπληζηψζεο ησλ ζπλνιηθψλ δηαθνξψλ 

απφδνζεο: κία ιφγσ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ε νπνία θαινχληαλ 

ζπληειεζηήο ηζνηηκίαο, κηα άιιε ε νπνία αληηθαηφπηξηδε ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξάο γηα ηνλ 

θίλδπλν αζέηεζεο θαη κηα ηειεπηαία πνπ νθείινληαλ ζηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ απνδφζεσλ. 

Οη Dungey, Martin θαη Pagan (2000) παξνπζίαζαλ κηα αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ κέζα απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ δηεζλψλ spread επηηνθίσλ ζε 

εζληθνχο θαη παγθφζκηνπο παξάγνληεο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ κνληέινπ εθαξκφζηεθε ζε 

εβδνκαδηαία ζηνηρεία γηα ηα spread καθξάο δηάξθεηαο κεηαμχ πέληε ρσξψλ (Απζηξαιίαο, 

Ηαπσλίαο, Γεξκαλίαο, Καλαδά θαη Βξεηαλίαο) θαη ησλ ΖΠΑ θαηά ηελ πεξίνδν 1991-1999. Ο 

ζπληειεζηήο απνζχλζεζεο πνπ πξνέθπςε, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηάζεη ηε βέιηηζηε 

απφθαζε ησλ επελδπηψλ ελφο δηεζλνχο ραξηνθπιαθίνπ. Οη Dullmann θαη Windfuhr (2000) 

απφ ηελ άιιε, ζέιεζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ Ηηαιηθψλ θαη 

Γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Αλαδεηψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηηο 

απνδφζεηο ησλ spread, νη Eichengreen θαη Mody (2000) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

κεηαβνιέο ζηα spread, εμεγνχληαη θπξίσο απφ ηηο αιιαγέο ζηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξά θαη φρη κε ηηο αιιαγέο ζηηο βαζηθέο αξρέο. 

Έκπεηξνη επελδπηέο ζε πεξηφδνπο ζηξεο, ζηξέθνληαη ζηα Γεξκαληθά νκφινγα, πνπ 

είλαη πην ξεπζηνπνηήζηκα θαη άξα ζεσξνχληαη αζθαιέζηεξα (Arakelian, 2008). Έρνληαο σο 

ζηφρν ηε κνληεινπνίεζε ησλ spread κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη Γεξκαληθψλ νκνιφγσλ, 
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ζχγθξηλε αληαγσληζηηθά κνληέια GARCH. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελα spread, επηζεκαίλνληαο φηη νη απνδφζεηο ησλ Πνξηνγαιηθψλ, Ηηαιηθψλ θαη 

Ηζπαληθψλ 10-εηψλ νκνιφγσλ απμήζεθαλ ζε επξχηεξα επίπεδα έλαληη ησλ Γεξκαληθψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, δειαδή απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999, ελψ ηα Διιεληθά 

spread αλήιζαλ ζε πςειά επίπεδα απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην εληαίν λφκηζκα, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2001 (θζάλνληαο ζε pick 165 κνλάδεο βάζεο ζηηο 3 Ννεκβξίνπ). Ζ δηεχξπλζε 

ηνπ Διιεληθνχ spread απνδίδνληαλ απφ ηε ζπγγξαθέα, ζε αλεζπρίεο γηα ην πςειφ ρξένο ζε 

ζρέζε κε ην ΑΔΠ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε απνζηξνθήο ηνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, ε ρακειή 

απφδνζε ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ νθείινληαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζθνξά ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε ζηα ηξαπεδηθά νκφινγα 

(π.ρ. ηα ηξαπεδηθά νκφινγα κε ηελ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είραλ 

πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηελ Διιάδα, ε νπνία πξνζέιθπε θάπνηνπο επελδπηέο ζηα 

ηξαπεδηθά νκφινγα). 

Οη Codogno, Favero θαη Missale (2003) ρξεζηκνπνίεζαλ Ακεξηθαληθά εηαηξηθά 

νκφινγα, swap spread θαη δείθηεο δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ (σο κέηξν ηνπ θηλδχλνπ 

αζέηεζεο), γηα λα εμεγήζνπλ ηα 10-εηή spread απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ΟΝΔ (Οηθνλνκηθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε). Βαζηδφκελνη ζην κνληέιν αιιειεπίδξαζεο, 

παξνπζίαζαλ αδχλακα ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξίμνπλ φηη νη επηπηψζεηο ησλ δηαηαξαρψλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ (ππνινγίζηεθαλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ Ακεξηθαληθψλ νκνινγηψλ) 

δηέθεξαλ απφ ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο, εκθαλίδνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

κφλν γηα ηελ Απζηξία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Καηέιεμαλ ζπλεπψο ζην ζπκπέξαζκα, φηη 

ν θίλδπλνο αζέηεζεο έπαηδε κηθξφ, αιιά ζπλάκα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμήγεζε ησλ spread 

ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηελ ΟΝΔ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Geyer, Kossmeier θαη Pichler 

(2004) επηθεληξψζεθαλ ζηελ θνηλή δπλακηθή ησλ απνδφζεσλ ησλ spread πνπ πξνέθππηαλ 

απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαλ απφ θξάηε κέιε ηεο ΟΝΔ. Τηνζεηψληαο ηελ πξφηαζε ηνπ 

κνληέινπ Duffe θαη Singleton (1999), θαηέιεμαλ ζε κηα κνξθή δχν παξαγφλησλ, ε νπνία 

θάιππηε επαξθψο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο 

απνδείρζεθε φηη ζρεηίδνληαλ κε ηηο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ spread κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ εθδνηψλ, ελψ ν δεχηεξνο είρε ζρέζε κε ηηο βξαρππξφζεζκεο απνδφζεηο ηνπο, αιιά 

δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ ζηνηρεία γηα κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ή ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηηο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο. 

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ κπνξεί λα απαζρνιεί ηφζν 

αθαδεκατθνχο φζν θαη επαγγεικαηίεο, σζηφζν ε ηξέρνπζα θξίζε ζέηεη εθ λένπ εξσηήκαηα 



 

26 

 

 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή κεηαβιεηή. Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

spread ησλ νθεηιεηψλ, ππνλννχλ ζρεηηθή επηθηλδπλφηεηα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξένπο, 

θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο. Ζ θξίζε 

ρξένπο έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ επξσδψλε, εγείξνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

βησζηκφηεηα θαη ην κέιινλ ηνπ επξψ σο θνηλφ λφκηζκα [Blundell-Wingall θαη Slovic (2010), 

ΓΝΣ-Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (2010)]. H θξίζε απηή ζηελ επξσδψλε εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, αθνχ ε Ηξιαλδία είλαη ε δεχηεξε ρψξα (ε Διιάδα ήηαλ ε πξψηε) πνπ 

δήηεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην κεραληζκφ δηάζσζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ 

θαη ηελ ΔΚΣ θαη νη απνδφζεηο ησλ spread ησλ 10-εηψλ νκνιφγσλ Πνξηνγαιίαο θαη Ηζπαλίαο 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εληζρχνληαο ηνπο θφβνπο γηα κηα πηζαλή 

αιπζηδσηή αληίδξαζε ζηελ επξσδψλε. Μέξνο ηεο αχμεζεο απηήο ησλ spread επηηνθίσλ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ θεξδνζθνπία, αιιά νη ξίδεο ηνπ πξνβιήκαηνο απνδίδνληαη ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά ησλ ρσξψλ απηψλ, ηα νπνία έρνπλ επηδεηλσζεί δξακαηηθά ζηνλ απφερν 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αθαζάξηζην ρξένο/ΑΔΠ 

απμήζεθε ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηεο ΟΝΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2010, αιιά φρη κε έλα 

ζπκκεηξηθφ ηξφπν: είρε απμεζεί θαηά 62,3% ζηελ Ηξιαλδία, 38,2% ζηελ Διιάδα θαη 36,3% 

ζηελ Ηζπαλία, πνζνζηά πνπ είλαη ηα κεγαιχηεξα ζηελ επξσδψλε. 

Χο εθ ηνχηνπ, θαηέζηε ζαθέο φηη ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή είρε 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζηηο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο, 

δεδνκέλνπ φηη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο ΟΝΔ παξείραλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζην 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί. Δπηπιένλ, πηνζέηεζαλ 

αληηθπθιηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο (Grammatikos θαη Vermeulen, 2010). Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ζε απηφ ην ζηάδην 

ήηαλ θαηά πφζν ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ ρξένπο γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ήηαλ βηψζηκν. 

Φαίλεηαη φηη ην ζέκα απηφ δελ ήηαλ θαζνξηζηηθφ, δηφηη ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο γηα ηηο 

ρψξεο ηεο επξσδψλεο ήηαλ 86% ηνπ ΑΔΠ. 

 Οη Grammatikos θαη Vermeulen (2010) ππνζηήξημαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί 

ην ζπλνιηθφ ρξένο ζε ηξεηο ζπληζηψζεο: ην πξσηνγελέο ηζνδχγην, ην νπνίν ειέγρεηαη πιήξσο 

απφ ηελ θπβέξλεζε,  ηηο εηζθνξέο επηηνθίνπ  θαη αλάπηπμεο, νη νπνίεο δελ ειέγρνληαη άκεζα 

απφ ηελ θπβέξλεζε, δεδνκέλνπ φηη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζην παξειζφλ θαη ηέινο, ηηο κεηαβνιέο ζηε ξνή 

κεηνρψλ, νη νπνίεο δε ζεσξνχληαη άκεζεο δαπάλεο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζνχλ σο 

επελδχζεηο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θπβέξλεζεο.  
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Δπηπιένλ, νη Cecchetti et al. (2010) εμέηαζαλ ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

κειινληηθψλ εμειίμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Τπνζηήξημαλ ινηπφλ, φηη ην πην αλεζπρεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ήηαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

κειινληηθά ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο) 

θξίλνληαη δηαξζξσηηθνχ θαη φρη θπθιηθνχ ραξαθηήξα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εμέιημε ησλ απνδφζεσλ ησλ spread απνηειεί βαζηθφ δείθηε 

«παληθνχ» πνπ δηαθαηέρεη ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Οη ηηκέο ησλ spread ππνλννχλ φηη νη 

επελδπηέο θξίλνπλ φηη, είλαη πην επηθίλδπλν λα αγνξάζνπλ ην ρξένο, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο Ηηαιίαο, απφ φ,ηη ην ρξένο ηεο Γεξκαλίαο, απαηηψληαο έηζη πςειφηεξν 

αζθάιηζηξν (premium). Σα spread βξίζθνληαη πιένλ ζε πςειά επίπεδα πνπ είλαη δχζθνιν λα 

ζπγθξηζνχλ κε απηά ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ζηα ηέιε ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2008, νη απνδφζεηο ησλ spread Πνξηνγαιίαο, 

Ηηαιίαο, Διιάδαο θαη Ηζπαλίαο απμήζεθαλ ζε επίπεδα ξεθφξ έλαληη ηεο Γεξκαλίαο, θαζψο 

ππήξραλ θφβνη φηη απηέο νη νηθνλνκίεο, κπνξεί λα αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ζε έλα 

επηδεηλνχκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηεχξπλζε ησλ spread έξρεηαη ελ κέζσ ηεο 

απμαλφκελεο απνζηξνθήο θηλδχλνπ, κεηά απφ κηα κεγάιε πηψζε ησλ παγθφζκησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θαη ησλ απμαλφκελσλ αλεζπρηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή «πγεία» ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηη έρεη πξνθαιέζεη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο. Σα ζηαζεξά πςειφηεξα spread ζα κπνξνχζαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην νξηαθφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνιιψλ θπβεξλήζεσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αλαηξέπνληαο πηζαλφηαηα ηηο επεξγεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ κεδεληθνχ θηλδχλνπ. Ζ απψιεηα εκπηζηνζχλεο ηεο 

αγνξάο, ζεσξείηαη φηη νδεγεί ζε απμήζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη 

ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξένπο, αληηζηαζκίδνληαο ελ κέξεη ηηο επηπηψζεηο ηφλσζεο ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαη πξνζζέηνληαο πεξαηηέξσ πηέζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ζ ζεκεξηλή Διιεληθή ηξαγσδία θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ  

βαζηθνχο παξάγνληεο. Πξψηνλ, ρσξίο θακία ακθηβνιία, ε θχξηα επζχλε γηα ηελ θξίζε ρξένπο 

ζηελ Διιάδα, αλήθεη ζηηο Διιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ζηελ χπαξμε ελφο αδχλακνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ζηαζεξή θαθνδηαρείξηζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, 

νδεγψληαο ην δεκφζην ρξένο ζε πνζνζηφ, πνπ ήηαλ πνιχ πςειφηεξν απφ ηελ ππφινηπε 

επξσδψλε (ζε κηα επνρή πνπ ην επίπεδν ησλ δεκφζησλ ρξεψλ έρεη αλέιζεη ήδε πάλσ απφ ην 
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100% ηνπ ΑΔΠ). Χο εθ ηνχηνπ, ε ιχζε γηα ηα Διιεληθά πξνβιήκαηα ζε καθξνπξφζεζκε 

βάζε, ζα ήηαλ ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη βξαρππξφζεζκα ε πξνζπάζεηα ζα απαιχλεη ην πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο. 

 Γεχηεξνλ, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη νξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, δελ είραλ πξνβιέςεη ηελ θξίζε ζηα ελππφζεθα 

δάλεηα γηα ην 2007 ζηηο ΖΠΑ. Απηή ε αδπλακία ηνπο νδήγεζε ζε κηα ππεξβνιηθή αληίδξαζε 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθαιχςνπλ πηζαλέο θξίζεηο ρξένπο. Ζ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο 

ηεο ΟΝΔ ήηαλ ν θπζηθφο ηνπο ζηφρνο, δεδνκέλνπ φηη είραλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνιχ πςειά ειιείκκαηα ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Ζ ππνβαζκηζκέλε ηφηε Διιάδα, 

αλαγθάζηεθε ηειηθά λα απνζπξζεί απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ (ε Ηξιαλδία πξφζθαηα 

αλαγθάζηεθε λα θάλεη ην ίδην). 

 Σέινο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο επζχλεο γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσδψλεο. Οη ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη θπξίσο ε Γεξκαλία, παξέιεηςαλ 

λα δψζνπλ έλα ζαθέο κήλπκα ζηηο αγνξέο, φηη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα παξάζρνπλ άκεζε 

πνιηηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε, ζε φπνηα ρψξα αληηκεηψπηδε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Έλαο ιφγνο γηα απηή ηελ αξγή αληίδξαζε, ζπλδέεηαη κε ην δήηεκα ηνπ αλ επηηξέπεηαη λα 

δνζεί εγγχεζε απφ κηα ρψξα-κέινο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ΔΔ.  

Μηα αθφκα ηζρπξφηεξε αηηία είλαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο ελφηεηαο ζηελ Δπξψπε, ε 

νπνία δελ έρεη αθφκε επηηξέςεη, κε ην θφβν ησλ δεηεκάησλ εζηθνχ θηλδχλνπ, ην ζρεκαηηζκφ 

ελφο νκνζπνλδηαθνχ θνξνινγηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπζηήκαηνο θαηακεξηζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηηο αξρέο ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα, δελ είρε κηα ζαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηθείκελεο 

θξίζεο ρξένπο. Με άιια ιφγηα, ε ΔΚΣ δελ έδσζε έλα ζαθέο κήλπκα ζηηο αγνξέο, φηη ζα 

ζπλερίζεη λα απνδέρεηαη θξαηηθά νκφινγα σο εγγχεζε ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο, αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νκνιφγσλ, έρνπλ 

ππνβαζκηζηεί θάησ απφ ην φξην δηαβάζκηζεο Α-. Κάηη ηέηνην ζπλέβε κφλν, φηαλ θαηέζηε 

ζαθέο φηη νη αγνξέο ζα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ εηθαζίεο γηα ηα Διιεληθά νκφινγα πνπ ε ΔΚΣ 

αλαθνίλσζε φηη ζα ζπλερίζεη λα απνδέρεηαη θαη ην 2011 (De Grauwe, 2010b, 2010c). 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ Arghyrou θαη Kontonikas (2010) 

ζηξάθεθε ζηελ θπξίαξρε Δπξσπατθή θξίζε ρξένπο. Γηαπίζησζαλ ινηπφλ,  κηα αμηνζεκείσηε 

ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ηηκψλ ηεο αγνξάο απφ έλα κνληέιν ζχγθιηζεο πξηλ απφ ηνλ Αχγνπζην 
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ηνπ 2007, ζε έλα κνληέιν θαηεπζπλφκελν απφ καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηνπο δηεζλείο 

θηλδχλνπο, ελψ αληίζεηα δελ θαηάθεξαλ, λα βξνπλ ζηνηρεία γηα ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

θεξδνζθνπίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά CDS. Ζ θιηκάθσζε ηεο Διιεληθήο θξίζεο 

ρξένπο ην Ννέκβξην ηνπ 2009, επηβεβαηψζεθε ιφγσ ηεο αξλεηηθήο κεηαηφπηζεο πνπ 

δηαπίζησζαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο, πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ 

Διιεληθψλ αξρψλ λα δεζκεπηνχλ γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

Απηή ε κεηαηφπηζε ήηαλ εηδηθά πξνο ηελ Διιάδα, εμεγψληαο ηε δηαθνξά ζηηο αμίεο 

ησλ spread αλάκεζα ζε Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

ζηελ ΟΝΔ βηψζαλ αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο Διιάδαο. Σα επξήκαηά ηνπο, ηνλίδνπλ 

ηελ αλάγθε γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο ρψξεο ηεο ΟΝΔ απμάλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

παξαθνινχζεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ. Σέινο, πξφηεηλαλ φηη 

γηα ηελ Διιάδα, ε θξίζε απαηηεί έλα πιήξεο ζρέδην νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο, πνπ δελ 

απέρεη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, κε ζηφρν ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ βαζηά πξνβιεκαηηθνχ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ειπίδνληαο φηη απηή ε 

επθαηξία δελ ζα ραζεί.  

Ο Monogyios (2011)
1
 πξνζπάζεζε λα θαιχςεη έλα θελφ ζηε βηβιηνγξαθία 

επηρεηξψληαο ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ζηελ πηζηνιεπηηθή 

δηαβάζκηζε κηαο ρψξαο (αληαλαθιψληαο παξάιιεια ην βαζκφ θεξεγγπφηεηάο ηεο), φπσο 

απηή απνηππψλεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ Spread ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ (δηαθνξά 

απφδνζεο απφ ηα “ειεχζεξα-θηλδχλνπ” (risk-free) νκφινγα αλαθνξάο), επάλσ ζηελ απφδνζε 

ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ Γείθηε Σηκψλ Μεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ. Ζ δηεξεχλεζε 

απηή πεξηνξίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, εζηηάδνληαο ζηε κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

θνηλνχ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο πεξίνδν, θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002 έσο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2011. πγθεθξηκέλα, εμέηαζε αλ ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ Spread, επεξεάδεη θαη ζε 

πνην βαζκφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο απνδφζεηο ηνπ FTSE/Athex 20, πνπ είλαη ν ρξεκαηηζηεξηαθφο 

δείθηεο ησλ 20 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ζην ΥΑΑ. Παξάιιεια, δηεξεχλεζε ηελ πηζαλφηεηα 

καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ Spread θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ δηαθπκάλζεσλ. 

Ζ αλάιπζή ηνπ ρξεζηκνπνίεζε έλα Απηνπαιίλδξνκν Γηκεηαβιεηφ Γηαλπζκαηηθφ 

Τπφδεηγκα (a Bivariate Vector Autoregressive Model) γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο: πψο νη 

απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απφδνζε ηνπ δεθαεηνχο Διιεληθνχ νκνιφγνπ απφ ην 

αληίζηνηρεο δηάξθεηαο Γεξκαληθφ νκφινγν, Bund (Spread) επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε 

                                                        
1
 ε έξεπλά ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Καη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, www.kepe.gr. 
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δηαθχκαλζε ηνπ FTSE/Athex 20 (Γείθηεο Σηκψλ Μεηνρψλ ησλ 20 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο, ή FTSE20). Σν πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

ήηαλ φηη ζπλδχαδε ζε έλα ππφδεηγκα, ηε καθξνρξφληα ζρέζε κε ηε βξαρπρξφληα δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαλ, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο 

βαζηθήο ππφζεζεο ζηα πιαίζηα κηαο γεληθήο πξψηεο πξνζέγγηζεο. Οη κεηαβνιέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ απφθιηζε ησλ δεθαεηψλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ απφ ηα Γεξκαληθά 

δχλαηαη λα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζεζκηθψλ θαη κε παξαγφλησλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα πάλσ ζηνλ FTSE20 ηνπ ΥΑΑ. Μηα άλνδνο ησλ Spread ελδερνκέλσο λα 

ζεκαηνδνηεί αξλεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία, γεγνλφο ην νπνίν επεξεάδεη 

αλαζηαιηηθά ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο ξνέο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηηο απνηηκήζεηο ησλ 

κεηνρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφδνζε ηνπ FTSE20 ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηα spread ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ ζε 10 ρψξεο 

ηεο ΟΝΔ (Βέιγην, Φηιαλδία, Γαιιία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Απζηξία, 

Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία) κεηαμχ ηεο πεξηφδνπ Q1/1999 θαη Q1/2010 εμεηάζζεθαλ απφ ηνπο 

Bernoth θαη Erdogan (2010). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη 

επηπηψζεηο ησλ κεηαβιεηψλ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη γεληθά ηεο απνζηξνθήο θηλδχλνπ 

γηα ηα spread απνδφζεσλ ησλ επελδπηψλ, δελ ήηαλ ζηαζεξέο ζην ρξφλν, θάηη πνπ 

ζπλεπάγνληαλ ηελ χπαξμε ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ ζπληειεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

εθάξκνζαλ, έλα εκη-παξακεηξηθφ κνληέιν ρξνληθά κεηαβαιιφκελνπ ζπληειεζηή γηα λα 

εληνπίζνπλ, ζε πνην βαζκφ κηα παξαηεξεζείζα κεηαβνιή ηεο δηαθνξάο απνδφζεσλ, νθείιεηαη 

ζε κηα αιιαγή ζε ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ή νθείιεηαη απιά ζε αιιαγή 

ηηκνιφγεζεο θηλδχλνπ. πκπέξαλαλ ινηπφλ, φηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΟΝΔ, ην επίπεδν ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ην γεληθφ επίπεδν απνζηξνθήο θηλδχλνπ ησλ επελδπηψλ είρε ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηηο δηαθνξέο επηηνθίσλ. Σα επφκελα ρξφληα, σζηφζν, νη αγνξέο ρξήκαηνο έδσζαλ 

ιηγφηεξε πξνζνρή ζηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο θάζε ρψξαο θαη ην θαζεζηψο ηνπ «αζθαινχο 

θαηαθπγίνπ» ηεο Γεξκαλίαο άξρηζε λα ράλεη ηελ αμία ηνπ. Απφ ην ηέινο ηνπ 2006, (δχν 

ρξφληα πξηλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers), νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο 

άξρηζαλ θαη πάιη λα ρνξεγνχλ ζηε Γεξκαλία ην θαζεζηψο απηφ, δίλνληαο έηζη ζεκάδη φηη νη 

αγνξέο απηέο άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ γηα ηνλ θίλδπλν πνιχ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, φηαλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε άξρηζε, ε αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηε 

δεκνζηνλνκηθή ραιάξσζε απμήζεθε ζεκαληηθά, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλάγθε ελφο κνληέινπ 

ρξνληθά κεηαβαιιφκελνπ ζπληειεζηή, ζε έλα πιαίζην αιιαγήο ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ. 
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ε κηα άιιε έξεπλα νη Arghyrou θαη Tsoukalas (2011) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθά κε ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο γηα λα πξνζθέξνπλ κηα 

αλαιπηηθή νπηηθή ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Τπνζηήξημαλ 

φηη ηελ ίδηα ηελ θξίζε θαη ηελ θιηκάθσζή ηεο, ηελ πξνθάιεζαλ ε ζηαζεξή επηδείλσζε ησλ 

Διιεληθψλ καθξννηθνλνκηθψλ απφ ην 2001-2009, ζε επίπεδα πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηε 

καθξνπξφζεζκε ζπκκεηνρή ζηελ ΟΝΔ θαη ε δηπιή κεηαηφπηζε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αγνξψλ, 

απφ έλα θαζεζηψο αμηφπηζησλ δεζκεχζεσλ γηα κηα κειινληηθή ζπκκεηνρή ζηελ ΟΝΔ (θάησ 

απφ ηε ζησπεξή εγγχεζε ΟΝΔ/Γεξκαλίαο) γηα ηηο Διιεληθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

(Ννέκβξηνο 2009), ζε έλα θαζεζηψο κε αμηφπηζηεο δέζκεπζεο ηεο ΟΝΔ, ρσξίο θακηά 

θνξνινγηθή εγγχεζε (Φεβξνπάξηνο/Μάξηηνο 2010). Παξάιιεια επηζήκαλαλ, φηη ν θίλδπλνο 

κεηάδνζεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΟΝΔ είλαη ζεκαληηθφο θαη πξν ησλ ππιψλ, ηνλίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη ρσξίο εθηελείο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε βησζηκφηεηα ηεο ΟΝΔ ηίζεηαη 

ππφ ακθηζβήηεζε. 

Ζ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζπλερίδεηαη αλ θαη έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ επίιπζή ηεο (Darvas, Pisani-Ferry θαη Sapir, 2011). 

Πξαγκαηνπνηψληαο εθηηκήζεηο θαη αλαιχζεηο κε επίθεληξν ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία δηαπίζησζαλ φηη κηα νινθιεξσκέλε 

ιχζε ελάληηα ζηελ θξίζε ζα ήηαλ απηή πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο. Έλα ζρέδην γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο επξσζηίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο επξσδψλεο, κηα 

αλάιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο αλαζεψξεζεο ηεο παξνρήο 

Δπξσπατθήο βνήζεηαο θαη κείσζεο ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο) θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

 

3.1  Γεδομένα 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε απηήο ηεο εξγαζίαο, είλαη ζε εκεξήζηα 

βάζε θαη αθνξνχλ πεξίνδν απφ 01 Οθησβξίνπ ηνπ 2009 έσο 22 Ηνπιίνπ ηνπ 2011. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλα panel γηα ηηο απνδφζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ 

κεηνρψλ (      , ησλ spread ησλ Διιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

Γεξκαληθψλ (St), ηνπ Γεληθνχ δείθηε ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (GPIt), ηνπ 

έληνθνπ γξακκαηίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΔΓΔΓ) θαη ηέινο απνδφζεηο ησλ δεηθηψλ 

πςειήο θαη ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο (FTSE20 θαη FTSE80 αληίζηνηρα). Ζ ρξνλνινγηθή 

ζεηξά       αθνξά εκεξήζηεο ηηκέο θιεηζίκαηνο κεηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. 

Οη κεηνρέο απηέο πξνέξρνληαη απφ 14 ηξάπεδεο πνπ είλαη νη εμήο: Αγξνηηθή, Alpha, Αηηηθήο, 

Κχπξνπ, Διιάδνο, Δκπνξηθή, Δζληθή, Eurobank, Γεληθή, Marfin, Πεηξαηψο, Proton, TBank 

θαη TT, έρνληαο σο πεγή δεδνκέλσλ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Ναπηεκπνξηθήο
2
, φπσο επίζεο 

θαη απηά ηνπ FTSE80 θαη FTSE20. Αληίζεηα, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα spread (     θαη ην 

Γεληθφ δείθηε ηηκψλ (GPI) πξνήιζαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Bloomberg
3
. Σέινο, ηα 

επηηφθηα ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αλαθέξνληαη ζε απηά ησλ 13
σλ

 

εβδνκάδσλ θαη αληιήζεθαλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο
4
.  

Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί, φηη ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ινγαξηζκηθέο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ
5
, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε 

θιίκαθά ηνπο. Απηέο πιένλ ζα ζπκβνιίδνληαη σο       ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ 

ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ, ΓSt ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ησλ spread,     ε ινγαξηζκηθή 

κεηαβνιή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ,    ε ινγαξηζκηθή 

κεηαβνιή ησλ ΔΓΔΓ θαη επηπιένλ, ζα νξηζηεί κηα λέα κεηαβιεηή ηελ SMBt σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ ινγαξηζκηθψλ κεηαβνιψλ ηνπ δείθηε πςειήο απφ ην δείθηε ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο (δειαδή, SMBt = ln(
       

         
  - ln(

       

         
 ). 

                                                        
2 www.naftemporiki.gr 
3 www.bloomberg.com 
4 www.mof-glk.gr 

5 Λνγαξηζκηθή κεηαβνιή κηαο κεηαβιεηήο Υ ζα νξίδεηαη σο ln
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3.2 Γιαγπαμμαηική Απεικόνιζη Γεδομένων 

3.2.1 Διατρονική Πορεία Spread Για Το 2009 

 

Γιάγπαμμα 1: Γιακύμανζη ηων Spread 10εηών ομολόγων από 01/10/2009-31/12/2009  

 

Μεηά ηηο εθινγέο βιέπνπκε κία εξεκία ζηελ αγνξά κε ρακειέο ηηκέο ησλ spread, πξνθαλψο ιφγσ πξνζδνθηψλ, αιιά κεηά ηηο αζάθεηεο 

ζρεηηθά κε ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο, παξαηεξείηαη γεληθά κία αλνδηθή πνξεία ζηηο ηηκέο ηνπο. Κάπνηεο θπβεξλεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο θαη κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ έξημαλ ηηο ηηκέο, αιιά κφλν βξαρππξφζεζκα γηαηί ζηε ζπλέρεηα απηά θξίζεθαλ αλεπαξθή θαη ζπλάκα 

αλέθηθηα. Ζ πνξεία ηνπ spread δείρλεη ινηπφλ, πσο νη αγνξέο έρνπλ πξνεμνθιήζεη ηελ ππνβάζκηζε θαη γηα λα επηζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ζηηο 

κεηνρέο ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα ππνρσξήζεη ην spread ζηηο 50-100 κνλάδεο βάζεο.  
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3.2.2 Διατρονική Πορεία Spread Για Το 2010 

 

 

Γιάγπαμμα 2: Γιακύμανζη ηων Spread 10εηών ομολόγων για ηο έηορ 2010 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απφ 1 Απξηιίνπ έσο 6 Μαΐνπ ηα spread εθηηλάζζνληαη ζηηο 965 κνλάδεο, ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα. Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ηα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο πέθηνπλ θαηαθφξπθα ζηηο 451 

κνλάδεο. ηε ζπλέρεηα φκσο, εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζηαδηαθή άλνδνο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αδπλακίαο ζηελ εχξεζε 

ιχζεο. Ο αλαζρεκαηηζκφο ηεο θπβέξλεζεο δίλεη πξνζσξηλέο ειπίδεο θαη γη‟ απηφ ππάξρεη θάπνηα πηψζε γηα έλα δηάζηεκα, γηα λα αθνινπζήζεη 

θαη πάιη άλνδνο, ηδίσο κεηά θαη ηηο θήκεο πνπ θπθινθφξεζαλ γηα ελδερφκελν ζηάζεο πιεξσκψλ.  
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3.2.3 Διατρονική Πορεία Spread Για Το 2011 

 

 

Γιάγπαμμα 3: Γιακύμανζη ηων Spread 10εηών ομολόγων από 01/01/2011-22/07/11 

 

 Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο ηα spread βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα ηηκψλ, ιφγσ ηεο ζνβαξήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί γεληθά ζε φιε ηελ 

επξσδψλε. Οη απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζηηο 11 Απξηιίνπ γηα λέα παθέηα κέηξσλ, αληί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ησλ ηηκψλ, ηηο απνγεηψλνπλ 

ζηηο 1300 κνλάδεο. Σα ζελάξηα πνπ θνπληψλνπλ ζρεηηθά κε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαζψο θαη γηα πηζαλή ρξεσθνπία, φπσο θαη νη θφβνη γηα 

απνηπρία ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ, ηα αλεβάδνπλ ζε αθφκε πςειφηεξεο ηηκέο, κε ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο θπβέξλεζεο λα νδεγεί 

ζε κία πξνζσξηλή ελδηάκεζε πηψζε. 
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Σακείνπ 
ζηαζεξφηεηαο θαη 

ηελ επηκήθπλζε 

ηνπ δαλείνπ πξνο 

ηελ Διιάδα.  

27/4: ππν ην βάξνο 

αλαζεψξεζεο ηνπ 
ειιείκκαηνο θ ζελαξίσλ 
αλαδηάξζξσζεο κέζσ 
δειψζεσλ Γεξκαλψλ 

Αμηνπκαηνχρσλ.  

29/6: Φεθηζε 

κεζνπξφζεζκνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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3.2.4 Διατρονική Πορεία Γενικού Δείκτη ΧΑΑ Και Spread 2009-2011 

 

Γιάγπαμμα 4: Γιασπονική διακύμανζη Spread και Γενικού Γείκηη Σιμών ηος Υπημαηιζηηπίος Αξιών Αθηνών  
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα, απεηθνλίδνληαη γξαθηθά νη ηηκέο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ ΥΑΑ (GPI) θαη ηνπ Spread, φπνπ είλαη πξφδειε ε 

ζπζρέηηζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο, πεξίνδνο πνπ αληηζηνηρεί θαη κε ηνλ νξίδνληα πνπ εμεηάδεηαη. Ο GPI, φπσο γίλεηαη 

εκθαλέο παξνπζηάδεη ηάζε ηζρπξά θαζνδηθή. Μειεηψληαο ηελ Διιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά
6
 θαηά ηελ πεξίνδν Οθησβξίνπ 2009 κέρξη ζήκεξα, ν Γεληθφο Γείθηεο ζεκείσζε 

ζεκαληηθή πηψζε, ελψ θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ΥΑΑ ππνρψξεζε θαηά πνιχ. Ζ αξλεηηθή 

απηή εμέιημε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ επελδπηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Απφ ηηο 2 Μαΐνπ ηνπ 2010, εκεξνκελία πξνζθπγήο ηεο ρψξαο καο ζην Μεραληζκφ 

ηήξημεο ηεο ΔΔ, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ, ν Γεληθφο Γείθηεο έρεη ππνζηεί πηψζε χςνπο 

22,6%, ε αμία ζπλαιιαγψλ 52,3%, ελψ ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ 

κεηψζεθε θαηά 23,5%. 

Ο Γεληθφο Γείθηεο ηνπ ΥΑ ππνρσξνχζε έληνλα, αληίζεηα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

δείθηεο βαζηθψλ Δπξσπατθψλ ρξεκαηηζηεξίσλ, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο, νη νπνίνη 

ζεκείσζαλ ζεκαληηθή άλνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκείσζαλ άλνδν νη δείθηεο DAX ηεο 

Γεξκαλίαο (51,1%), CAC ηεο Γαιιίαο (22,6%), FTSE 100 ηνπ Λνλδίλνπ (33,1%), S&P ηεο 

Ακεξηθήο (46,3%) θαη NIKKEI ηεο Ηαπσλίαο (8,5%). ε επίπεδν απνηίκεζεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκνδείθηε P/E, δειαδή ηελ «ηηκή πξνο θέξδε αλά κεηνρή», ζηηο 

14/04/2011 ν Γεληθφο Γείθηεο ηνπ ΥΑ παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ (11,55) ζε ζρέζε 

κε ηηο θχξηεο δηεζλείο αγνξέο, αληαλαθιψληαο έηζη, ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία.  

Τπνρψξεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ κέζσ ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ ην 2010 ζε 4.045 εθαη. επξψ, έλαληη 

5.329 εθαη. επξψ ην 2009. Γηα ην 2009 ην 86% ηνπ ζπλφινπ ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 

αθνξνχζε επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (δειαδή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηξάπεδεο). Σελ επφκελε ρξνληά, ην πνζνζηφ απηφ δηακνξθψζεθε ζην 93,7%, ελψ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο πεξίπνπ ην 97,5% ησλ ζπλνιηθψλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ έρεη θαηεπζπλζεί πξνο 

ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο. 

                                                        
6
 ΠΖΓΖ: Bloomberg (2011), http://www.bloomberg.com, Reuters (2011), http://www.reuters.com, Ζκεξήζηα 

Γειηία Σηκψλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (2011), http://www.athex.gr 

 

http://www.bloomberg.com/
http://www.reuters.com/
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Σν Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην δείρλεη φηη ζπλερίδεη λα δέρεηαη πηέζεηο. Σα μέλα 

ραξηνθπιάθηα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ επηβίσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο Δπξσδψλεο, δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Δπηθξαηεί 

έληνλε αλαζθάιεηα γηα ηελ πνξεία ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ, ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα κηαο 

πηζαλήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηεο επίπησζεο πνπ απηή ελδερνκέλσο λα 

έρεη ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ. Σέινο, νη κεγάινη επελδπηέο πνπ θαηέρνπλ 

ραξηνθπιάθηα ζην ΥΑΑ, αλακέλνπλ ηελ εμέιημε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, πξηλ 

επαλαθαζνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά δηαπηζηψλεηαη φηη, ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηνπ spread παξνπζηάδεη 

έληνλα αλνδηθή ηάζε απφ ην 2009, κεζνχζεο ηεο θξίζεο, κέρξη θαη ζήκεξα. Ο βαζηθφηεξνο 

παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ην spread είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην ρξένο. Δίλαη 

θπζηνινγηθφ ινηπφλ, φηαλ θάπνηνο έρεη απμεκέλα ρξέε, ν δαλεηζηήο-επελδπηήο λα δηζηάδεη λα 

ηνπ δαλείζεη θαη λα δεηάεη παξαπάλσ επηηφθην-spread ζε ζρέζε κε άιινπο θαιχηεξνπο 

δαλεηνιήπηεο. Γηα ηελ Διιάδα ην Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα ην 2009 ήηαλ ζην 12,2% ηνπ 

ΑΔΠ απφ 6,1% πνπ ήηαλ ην 2008, ελψ ην Δλνπνηεκέλν Υξένο δηακνξθψζεθε ζην 113,4% ην 

2009 θαη αθφκα πην απμεκέλν ην 2010. Δίλαη επνκέλσο θπζηνινγηθφ νη επελδπηέο λα 

«ηηκσξνχλ» ηνπο Έιιελεο κε πςειφηεξα spread, θαζψο φρη κφλν δελ θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ 

ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, αιιά ην αχμεζαλ ζε δπζζεψξεηα επίπεδα. Ζ Διιάδα απνηειεί 

έλαλ επηθίλδπλν δαλεηνιήπηε.  

Σα spread ηα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη ιφγσ ηεο αλαμηνπηζηίαο πνπ 

εκπλέεη ε ρψξα ζηνπο Δπξσπαίνπο, κεηά ην ηεξάζηην έιιεηκκα πνπ απνθαιχθζεθε, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ρξφληα αδπλακία, λα πινπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο γηα κείσζή ηνπ. Τπ‟ 

φςηλ, φηη ε ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά παξά ηα ρακειά επηηφθηα ηα νπνία ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ, θαζψο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο αλά ηνλ θφζκν, δελ έρεη 

απνθαηαζηαζεί αθφκε κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πξάγκα πνπ θαίλεηαη θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά νκνιφγσλ, φπνπ κεηψζεθε ε έθηαζή ηεο απφ ην 2008. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα spread απμήζεθαλ θαη γηα έλαλ άιινλ - φρη ηφζν άκεζα 

εκθαλή- ιφγν. Μεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πνιιέο ρψξεο δέρηεθαλ ηζρπξφ πιήγκα κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα 

εμαγνξάζνπλ πνιιέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο γηα λα κελ θαηαξξεχζνπλ θαη νδεγήζνπλ θαη ζε 

θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Χο απνηέιεζκα ην δεκνζηνλνκηθφ ηνπο έιιεηκκα 

απμήζεθε κε απνηέιεζκα λα «βγνπλ» θαη απηέο ζηηο αγνξέο γηα λα δαλεηζζνχλ. Μφλν πνπ 

απηφο ν απμεκέλνο αληαγσληζκφο, απφ ρψξεο κε θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα απφ ηελ 
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Διιάδα (αθφκε θαη ε Γεξκαλία), νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ spread ηεο Διιάδαο. Οη επελδπηέο 

γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ρψξεο φπσο ε Διιάδα, κε ηεξάζηηα ειιείκκαηα θαη ρεηξφηεξε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, είλαη ινγηθφ λα δεηήζνπλ απμεκέλν spread, αθνχ ππάξρνπλ θαη 

άιιεο ρψξεο πεξηζζφηεξν αζθαιείο. Ο αληαγσληζκφο ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά. 

Oη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απφθιηζε ησλ δεθαεηψλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ 

απφ ηα αληίζηνηρεο δηάξθεηαο Γεξκαληθά bund, κπνξεί λα επηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο επελδπηηθέο 

απνθάζεηο ζεζκηθψλ θαη κε παξαγφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα πάλσ ζην GPI ηνπ ΥΑΑ. Ζ 

θίλεζε δειαδή, ησλ δχν ζεηξψλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαηνπηξηθή. Μηα άλνδνο ησλ 

Spread, ελδερνκέλσο λα ζεκαηνδνηεί αξλεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία, γεγνλφο ην 

νπνίν επεξεάδεη αλαζηαιηηθά ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο ξνέο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηηο 

απνηηκήζεηο ησλ κεηνρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφδνζε ηνπ GPI ζην Υξεκαηηζηήξην.  

Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008, θαίλεηαη λα ελεξγνπνίεζε ηε 

κέρξη ηφηε ιεζαξγηθή ζρέζε κεηαμχ GPI θαη Spread. Δληνχηνηο, αλ θαη ε θξίζε έρεη αξρίζεη 

λα ππνρσξεί ζηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, άιινη παξάγνληεο κε επίθεληξν ηελ 

πθέξπνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε, παξέηεηλαλ ηνλ πθεζηαθφ θχθιν ζηελ Διιάδα, θάλνληαο 

έηζη εληνλφηεξε ηε ζρέζε απηή. 

Οη δχν δείθηεο αθνινπζνχλ κεηαμχ ηνπο αληίζεηεο πνξείεο, αιιά ε ζπλερήο πηψζε ηνπ 

ελφο θαη ε ζπλερήο άλνδνο ηνπ άιινπ, νδήγεζε ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο (απφ ηηο 20 

Μαΐνπ 2011) πνπ είλαη ελδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ην κεζνπξφζεζκν κέιινλ ηεο Διιάδαο θαη ην κέγεζνο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο δεκνζίνπ ρξένπο, ζπλέρηδε λα πξνθαιεί λεπξηθφηεηα ζηελ εγρψξηα 

θεθαιαηαγνξά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ιίγεο ψξεο πξηλ απφ ηελ έθηαθηε ζχζθεςε 

ηνπ Eurogroup (30 Μαΐνπ 2011) γηα ην ειιεληθφ ρξένο, ν Γεληθφο Γείθηεο Σηκψλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαηέγξαθε απψιεηεο θαη δηακνξθψλνληαλ γχξσ ζηηο 1240 κνλάδεο. 

Σαπηφρξνλα, ην spread ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ βξηζθφηαλ ζηα χςε γχξσ ζηηο 1440 κνλάδεο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγνληαλ φηη ε επηζηξνθή ζηηο αγνξέο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

απαγνξεπηηθή γηα ηελ Διιάδα.  
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3.3  Δμπειπική Ανάλςζη 

3.3.1  Περιγραυικές Στατιστικές 

Οη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ησλ κεηαβιεηψλ καο δείρλνπλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα θεληξηθήο 

ηάζεο θαη δηαζπνξάο, φηη ε κέζε γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο καο είλαη ην κεδέλ εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ΓSt πνπ είλαη ην 0,01. Ζ δηάκεζνο είλαη γηα θάζε κεηαβιεηή κεδεληθή γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη, θαηά ην κέγηζην ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ ιακβάλνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 

κεδελφο θαη 50% κεγαιχηεξεο. Απφ ην κέηξν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο γίλεηαη ζαθέο φηη, νη 

ηηκέο ηεο θαηαλνκήο γηα θάζε κηα κεηαβιεηή, απιψλνληαη ζε κηθξφ εχξνο γχξσ απφ ην κέζν 

φξν θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ζρεηηθά κηθξέο ηηκέο ηεο, θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ηηκέο ηεο θαηαλνκήο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην κέζν. Απφ ηα κέηξα ησλ Skewness θαη 

Kurtosis
7
  γίλεηαη αληηιεπηφ φηη φιεο νη ρξνλνζεηξέο καο παξνπζηάδνπλ δεμηά νπξά, αιιά θαη 

φηη       θαη ΓSt, ζε αληίζεζε κε ηα    θαη SMBt, έρνπλ κεγαιχηεξε θνξπθή απφ απηή ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο. Έηζη, νη ηηκέο ηνπ Jarque-Bera νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, θακία 

απφ ηηο ζεηξέο καο δελ θαηαλέκεηαη θαλνληθά, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ηηκή ησλ 

p-values.   

 

Πίνακαρ 1: Πεπιγπαθικέρ ηαηιζηικέρ μεηαβληηών      ,     SMBt και ΓSt 

          SMBt ΔSt 

 Mean 0,00 0,00 0,00 0,01 

 Median 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Maximum 0,11 0,05 0,03 0,13 

 Minimum -0,09 -0,05 -0,03 -0,11 

 Std. Dev. 0,03 0,02 0,01 0,03 

 Skewness 0,30 0,20 0,04 0,29 

 Kurtosis 3,42 2,80 2,34 4,77 

     
 Jarque-Bera 126,28 46,46 105,27 822,36 

 Probability 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
                                                        
7 Δίλαη γλσζηφ απφ ηε ζεσξία, φηη ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ηνπ Skewness  δείρλεη ηε ζπκκεηξία ζηελ αγνξά 

[S=0 ζπκκεηξηθή,  S≠0 κε ζπκκεηξηθή, (κε S>0 ε θαηαλνκή έρεη κεγάιε δεμηά νπξά θαη κε S<0 κεγάιε 

αξηζηεξή], ηνπ Kurtosis δειψλεη ηελ θπξηφηεηα, δειαδή θαηά πφζν ε ζεηξά έρεη θνξπθή ή είλαη επίπεδε [K>3 

(K<3) ε θαηαλνκή έρεη κεγαιχηεξε (κηθξφηεξε) θνξπθή απφ απηή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο] θαη ηέινο ην 

Jarque-Bera είλαη έιεγρνο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ζεηξάο  [Ζ0 : ε ζεηξά θαηαλέκεηαη θαλνληθά (J-B<5.99), Ζ1 : 

ε ζεηξά δελ θαηαλέκεηαη θαλνληθά (J-B>5.99)]. Όηαλ ην P-Value είλαη κηθξφηεξν απφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, 

απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο 
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 Sum -22,49 -10,74 3,02 32,91 

 Sum Sq. Dev. 5,68 1,87 0,89 6,45 

 Observations 5713 5713 5713 5713 

 

Αθνινπζνχλ νη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ησλ δχν δηαθνξψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ εθηίκεζε, απηή ηνπ       -   , αιιά θαη ηνπ    -   .  Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη θαη νη 

δχν δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ ίδηα κέζε ηηκή, δηάκεζν θαη ηππηθή απφθιηζε, -0,28, -0,08 θαη 

0,60 αληίζηνηρα. Σν ηειεπηαίν κέηξν δείρλεη επηπιένλ, φηη ππάξρεη δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηεο 

θάζε κεηαβιεηήο ζε κεγάιν εχξνο γχξσ απφ ην κέζν. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ζεηξέο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ 

Jarque-Bera θαη p-value. 

 

Πίνακαρ 2: Πεπιγπαθικέρ ηαηιζηικέρ ηων μεηαβληηών      -    και    -    

      -       -    

 Mean -0,28 -0,28 

 Median -0,08 -0,08 

 Maximum 0,50 0,44 

 Minimum -1,65 -1,60 

 Std. Dev. 0,60 0,60 

 Skewness -1,18 -1,19 

 Kurtosis 3,22 3,23 

   
 Jarque-Bera 1346,97 1358,12 

 Probability 0,00 0,00 

   
 Sum -1628,13 -1616,38 

 Sum Sq. Dev. 2032,31 2026,46 

 Observations 5713 5713 
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3.3.2 Έλεγτος Γραμμικής Σσστέτισης
8
 

Ο έιεγρνο απηφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο κήηξαο ζπζρεηίζεσλ (correlation matrix), ε 

νπνία ππνινγίδεη ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ζηειψλ ελφο πίλαθα.  ηελ πεξίπησζε 

απηή ηφζν ε ζηήιε i φζν θαη ε j πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηαβιεηέο, δίλνληαο ινηπφλ κηα 

ζπκκεηξηθή κήηξα ζπζρεηίζεσλ δηαζηάζεσλ    , ζηελ νπνία φπσο είλαη ινγηθφ ηα 

δηαγψληα ζηνηρεία είλαη ίζα κε ηε κνλάδα. Ζ ζπζρέηηζε κεηξά ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη απφ ηελ ηηκή ελφο 

δείθηε (ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson) θαηαλνείηαη πφζν έληνλε ή ραιαξή είλαη ε 

ζπζρέηηζε δχν κεηαβιεηψλ. Χζηφζν, ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ή κε έληνλεο ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο, δε ζπλεπάγεηαη θαηά αλάγθε θαη ηελ χπαξμε κίαο 

ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο απηψλ. 

 

Πίνακαρ 3: Μήηπα ςζσεηίζεων μεηαβληηών           SMBt και ΓSt 

          SMBt ΔSt 

      1,00 0,67*** -0,34*** -0,07** 

RM 0,67 1,00 -0,65*** -0,11*** 

SMBt -0,34 -0,65 1,00 0,11*** 

ΔSt -0,07 -0,11 0,11 1,00 

**ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5% ***ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο γηα 1%, 5% θαη 10%. 

 

 Όινη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Όπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, κεηαμχ ηνπ       θαη ηνπ    ππάξρεη κηα ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 0,67. Γειαδή νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ       αθνινπζνχλ πηζηά ηελ πνξεία ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε Σηκψλ ηνπ ΥΑΑ, ή δηαθνξεηηθά ν ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

πνξεία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Σαπηφρξνλα φκσο θαηαδεηθλχεηαη θαη κηα αζζελήο αξλεηηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ       θαη SMBt, γεγνλφο αλακελφκελν απφ ηνλ νξηζκφ ηεο κεηαβιεηήο 

SMBt. Απηφ ζπλεπάγεηαη θπζηθά, φηη νη ηηκέο θιεηζίκαηνο εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

δείθηε FTSE20 απφ φ,ηη ηνλ FTSE80 (θαζφηη απφ ηηο 20 εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζην δείθηε 

πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο νη 7 είλαη ηξάπεδεο). Δπηπιένλ, νη ηηκέο θιεηζίκαηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ ζπζρεηίδνληαη νξηαθά κελ, αξλεηηθά δε, κε ηε κεηαβνιή ησλ spread, γηα 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%. Ζ άλνδνο ησλ spread ιεηηνπξγεί αξλεηηθά πξνο ηηο 

                                                        
8
   : ξ=0 ή δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν εξσηήζεσλ έλαληη ηεο 

  : ξ≠0 ή ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν εξσηήζεσλ, φπνπ ξ είλαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 
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ηξάπεδεο κε δχν ηξφπνπο, αθνχ αξρηθά κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα αληιήζνπλ 

πεξηζζφηεξε ξεπζηφηεηα απφ ηελ ΔΚΣ ζηε βάζε ησλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ ελερπξηάζεη θαη 

δεχηεξνλ, κεηψλεη ηελ αγνξαία αμία ησλ Διιεληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ ζηα 

ραξηνθπιάθηά ηνπο, πιήηηνληαο ηφζν ηελ θεξδνθνξία φζν θαη ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα αχμεζε ησλ spread νδεγεί ζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ 

αγνξά θαη θαηά επέθηαζε πξφβιεκα ζηε δαλεηνδφηεζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζην ΥΑΑ, 

ελψ ηέινο, κηα άλνδνο ησλ spread πξνθαιεί κεγαιχηεξε κείσζε ζην δείθηε FTSE20 απφ φ,ηη 

ζην FTSE80. Κάηη ηέηνην απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηά καο, αθνχ ν Γεληθφο 

Γείθηεο ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ ζρεηίδεηαη αξλεηηθά θαη κε ην SMBt θαη κε ην ΓSt. 

Χζηφζν ε εμάξηεζε κε ην πξψην είλαη αξθεηά πην έληνλε απφ απηή κε ην δεχηεξν (-0,65 

έλαληη -0,11). Ζ ηζρπξή αξλεηηθή ζρέζε ησλ RM θαη SMBt δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, 

ν Γεληθφο Γείθηεο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν θαη πην άκεζα απφ ηνλ FTSE20. Με δεδνκέλε 

ηελ παξαηήξεζε απηή, νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ απφθιηζε ησλ δεθαεηψλ 

Διιεληθψλ νκνιφγσλ απφ ηα αληίζηνηρεο δηάξθεηαο Γεξκαληθά Bund, δχλαληαη λα επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζεζκηθψλ θαη κε παξαγφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα πάλσ 

ζηνλ FTSE20. πλεπψο ε δηαθνξά ηνπο, ε νπνία νξίζηεθε σο SMBt, θαηαιήγεη λα έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν, πξάγκα ην νπνίν πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, πνπ παίξλεη ηηκή 

0,11.  

 

 

3.3.3 Το Μοντέλο 

Ζ εμίζσζε 1 είλαη ην κνληέιν ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ζε έλα ζπκπέξαζκα, γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ θαη ησλ άιισλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ήδε 

παξαπάλσ.  

H ζρέζε πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί έρεη ηε κνξθή ηεο θφξκνπιαο ηνπ CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) θαη είλαη ε εμήο:  

 

                                         (1) 

 

Όπνπ,       = ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ 

           = ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ησλ ηξίκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ 

δεκνζίνπ 
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            = ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ ΥΑΑ 

            = ε δηαθνξά ηεο ινγαξηζκηθήο κεηαβνιήο ηνπ FTSE80 θαη FTSE20  

           = ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ηνπ spread ησλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ 

 

φπνπ ην i παίξλεη ηηκέο i=1, 2, …., 14 αληηπξνζσπεχνληαο θάζε κία απφ ηηο 14 ηξάπεδεο θαη 

ην t είλαη ν ρξνληθφο καο νξίδνληαο, ελψ ην      κηα ζηάζηκε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία κε κέζν 

κεδέλ γηα θάζε i, δειαδή                 [φπνπ      είλαη ηα κε παξαηεξήζηκα ζπγθεθξηκέλα 

αηνκηθά απνηειέζκαηα, πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην      είλαη ν 

φξνο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη φηη είλαη IIDN(0,ζu
2
)]. 

 

 

3.3.4 Η Εκτίμηση 

ηε κειέηε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλάιπζε panel, θαζφηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ δχν 

δηαζηάζεηο∙ απηή ηνπ i πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θάζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

αλήθεη ζηνλ Διιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη απηή ηνπ t, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ρξνληθφ καο 

νξίδνληα. Ζ ζπλάξηεζε ινηπφλ, πνπ ζα εμεηαζζεί ψζηε λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπεξάζκα εάλ 

νη ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ επεξεάδνληαη ζην ρξφλν, απφ ηηο κεηαβνιέο 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ φπσο απηφλ ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ, ηνπ FTSE80 θαη FTSE80 

ηνπ ΥΑΑ, αιιά θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα spread είλαη
9
: 

 

                                         (1) 

 

ε νπνία κεηά ηελ παιηλδξφκεζε κεηαηξέπεηαη σο εμήο
10

: 

 

                                                     

                     (0,00)    (0.00)                            (0.00)                  (0.39) 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 4 

 

                                                        
9 Τπελζπκίδεηαη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζε κνξθή ινγαξηζκηθήο κεηαβνιήο 
10 Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-values 
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Απφ ηελ εμίζσζε αιιά θαη ηνλ πίλαθα παξαπάλσ, γίλνληαη νξαηά ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παιηλδξφκεζεο. Δίλαη ζαθέο φηη ν ζηαζεξφο φξνο θαη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 

εθηφο απφ ην spread είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, επεηδή ηα p-values ηνπο είλαη ρακειφηεξα 

απφ ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο πνπ ειέγρνληαη (1%, 5% θαη 10%). Αμίδεη ηέινο λα 

ζεκεησζεί, φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ παίξλεη ηηκή κεδέλ. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη ην β πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζπληειεζηή ηνπ         

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εμήγεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη γηα ην 

ιφγν φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ έρεη αξθεηά κεγαιχηεξε ηηκή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο. Δίλαη 

ε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν. Ζ ηηκή απηή είλαη κνλάδα θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ χπαξμε κηαο ζρέζεο 
 

 
 κεηαμχ ησλ δχν ρξνλνζεηξψλ. Σν ζεηηθφ πξφζεκν νδεγεί ζε κηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζεηξάο απηήο θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. ε κηα 

κεηαβνιή δειαδή ηνπ δείθηε απηνχ θαηά κία κνλάδα, ην           ζα κεηαβιεζεί πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε θαηά κία κνλάδα επίζεο.  

Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξά ηεο ινγαξηζκηθήο κεηαβνιήο ηνπ FTSE20 απφ ηνλ FTSE80, 

δειαδή ηε κεηαβιεηή     , ην ζεηηθφ πξφζεκν θαηαδεηθλχεη φηη γηα κηα βξαρππξφζεζκε 

πεξίνδν, ε δεχηεξε έρεη επηπηψζεηο ζηελ εμαξηεκέλε κε έλα ζεηηθφ ηξφπν. Ζ κεηαβνιή 

ινηπφλ, ηνπ          ζα γίλεη θαηά έλα κέγεζνο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,09 πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, κεηά απφ κηα κεηαβνιή ηνπ      θαηά κηα κνλάδα.  

Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην spread δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, ζε θαλέλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (1%, 5% θαη 10%) γηα ηελ εμαξηεκέλε καο 

κεηαβιεηή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη. Παξφια απηά, κπνξεί λα αλαθεξζεί 

φηη παξνπζηάδεηαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαη ηηκή ηεο ηάμεσο ηνπ -0,01. Μηα άλνδνο ησλ 

spread ελδερνκέλσο λα ζεκαηνδνηεί αξλεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία, γεγνλφο ην 

νπνίν επεξεάδεη αλαζηαιηηθά ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ηηο ξνέο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηηο 

απνηηκήζεηο ησλ κεηνρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απφδνζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε ζην 

Υξεκαηηζηήξην. Όηαλ άιισζηε, ηα επηηφθηα ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ ζεκεηψλνπλ απμήζεηο 

(παξάιιεια κε ηα CDS θαη ηηο πηζηνιεπηηθέο ππνβαζκίζεηο), επεξεάδνπλ ηα επελδπηηθά 

ραξηνθπιάθηα θαη ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο 

ηξαπεδηθέο κεηνρέο, κε απνηέιεζκα ηηο βίαηεο θαη ζπρλέο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, ηε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή ησλ επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη 

ηε ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ησλ επελδπηψλ πξνο ηελ αζθάιεηα (flight to safety). 

Ο πξνζαξκνζκέλνο ή δηνξζσκέλνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (Adjusted R
2
), 

δείρλεη ηε ζπκβνιή κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζην ππφδεηγκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
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παίξλεη αξθεηά πςειή ηηκή. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εξκελεχεηαη θαηά 99.8% απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη κφιηο ην 0,2% 

απφ άιινπο παξάγνληεο, κηα αλαινγία πνπ είλαη αξθεηά κεγάιε γηα εξκελεία. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα επηπιένλ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή ζην ππφδεηγκα, 

ην   . Γηα λα απνηξαπεί ε εμάξηεζε απηή απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα παιηλδξφκεζε κε ην ίδην κνληέιν αθνχ αθαηξεζεί ε κεηαβιεηή ηεο 

ινγαξηζκηθήο κεηαβνιήο ησλ ΔΓΔΓ  Ζ ζπλάξηεζε ινηπφλ παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή:  

 

                                 (2) 

 

ε νπνία κεηά ηελ παιηλδξφκεζε δίλεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα
11

: 

 

                                             

                                      (0,00)     (0.00)                 (0.00)                     (0.84) 

  

ΔΙΑΓΧΓΗ ΠΙΝΑΚΑ 5 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο εμίζσζεο (2), γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 

ην γεγνλφο φηη θαη πάιη ν ζηαζεξφο φξνο θαη φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εθηφο απφ ην 

spread, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο) θαη επηπιένλ, ν 

ζπληειεζηήο ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ παίξλεη κεδεληθή ηηκή. 

 Ο ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ είλαη 

ζεηηθφο, παίξλνληαο ηηκή 1,38. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζπληειεζηήο απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο, παίξλεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή θαη άξα είλαη ε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη πην 

ζεκαληηθά ηελ εμαξηεκέλε. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κηα αχμεζε ηνπ      θαηά κηα κνλάδα ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ θαηά ην πνζφ απηφ, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη 

ηφζν κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, φζν θαη κε ηα επξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο βηβιηνγξαθίαο. 

Μηα εθξεθηηθή άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ, ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσηαγσληζηέο ηηο 

ηξαπεδηθέο κεηνρέο, ελψ απφ ηελ άιιε, αξλεηηθφ θιίκα ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ παξαζχξεη 

                                                        
11 Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-values 
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ζε κεγάιεο απψιεηεο θαη ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ, αθνχ ε αγνξά πηέδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο, 

ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο γηα κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο.  

 Δπηπιένλ, κηα κεηαβνιή ηνπ      θαηά κηα κνλάδα, ζα νδεγήζεη ζε κεηαβνιή ηεο 

εμαξηεκέλεο καο κεηαβιεηήο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαηά 0,45. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν Γείθηεο ηνπ ΥΑΑ βξίζθεηαη ζε έληνλε εμάξηεζε κε ηνπο δείθηεο πςειήο θαη 

ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, θαζψο νη ηειεπηαίνη ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ. Σα πςειφηεξα θέξδε ηνπ δείθηε FTSE80, νθείινληαη ζην γεγνλφο 

φηη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε ρακειή θεθαιαηνπνίεζε, πνπ έρεη κείλεη πίζσ 

απφ πιεπξάο απφδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ FTSE20 θαη ηνλ FTSE40, πξάγκα πνπ νδεγεί ηηο 

Διιεληθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο λα εθηηκνχλ, φηη ζα δηαηεξεζεί ην ζεηηθφ θιίκα ηνπ 

Γεληθνχ Γείθηε ζηε νθνθιένπο.   

Μηα ζεκαληηθή ππνρψξεζε ζηα spread ησλ νκνιφγσλ, αθνινπζείηαη απφ 

εληππσζηαθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ. Απηφ βεβαίσο ζπκβαίλεη, γηαηί ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ θαη νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ είλαη αλακελφκελεο, αθνχ 

δνπιεηά ηνπο είλαη λα πξνεμνθινχλ ηηο εμειίμεηο. Άιισζηε κηα ππνρψξεζε ησλ spread θαη 

ησλ επηηνθίσλ ζε επίπεδα φπνπ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα κπνξεί λα δαλεηζηεί θαη πάιη, 

απνηειεί ην δηαβαηήξην γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ρψξαο ζε 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Αθφκε φκσο θαη κε απηή ηε κνξθή εμίζσζεο, ν ζπληειεζηήο ηεο 

ινγαξηζκηθήο κεηαβνιήο ηνπ spread παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφο, κε ηηκή ίζε κε 

ην κεδέλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα αλάιπζήο καο. Ο ιφγνο πνπ ηειηθά ην spread 

δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ίζσο είλαη πσο νη επίκνλεο θαη δηαδνρηθέο απμήζεηο 

πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο απνδφζεηο ησλ Διιεληθψλ νκνιφγσλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα 

έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο πξσηίζησο ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ εθπεγάδεη απφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν ρξενθνπίαο (ζπρλά επίζεο ζπλνδεχνληαη 

απφ απμήζεηο ζηα αληίζηνηρα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ (CDS), αιιά θαη απφ ηηο πηζηνιεπηηθέο 

ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο). 

Σέινο, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κεηά απφ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ζην κνληέιν 

πξνο εθηίκεζε, κεηψζεθε ζε πνζνζηφ 47,2%, δείρλνληαο φηη πιένλ ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

εμαξηεκέλεο εξκελεχεηαη απφ ην 47% πεξίπνπ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ αλεμάξηεησλ, ελψ ην 

ππφινηπν 53% απφ άιινπο παξάγνληεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ησλ 

spread θαη ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, επάλσ ζηελ απφδνζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ζ δηεξεχλεζε απηή πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, γηα κηα πεξίνδν απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ spread, ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ, 

ησλ ηξίκελσλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ηνπ FTSE20 θαη ηνπ FTSE80 

επάλσ ζηηο ηηκέο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ.  

ηελ αλάιπζε απηή, αθνχ εμεηάζζεθαλ νη πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη ε χπαξμε γξακκηθήο εμάξηεζεο κεηαμχ απηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κνξθέο 

εμηζψζεσλ∙ ηελ πξψηε αθαηξέζεθε ε ινγαξηζκηθή κεηαβνιή ησλ ΔΓΔΓ      θαη απφ ηηο 

ηξαπεδηθέο κεηνρέο (δειαδή,         ) θαη απφ ην Γεληθφ Γείθηε Σηκψλ (            ) 

δίλνληάο ηεο κηα κνξθή CAPM, ελψ ζηε δεχηεξε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δχν κεηαβιεηέο ρσξίο 

λα αθαηξεζεί ν πξναλαθεξζείο φξνο (δειαδή,       θαη     αληίζηνηρα . Ο ζπληειεζηήο 

πξνζδηνξηζκνχ έιαβε πνιχ πςειή ηηκή 99,8% θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

δεχηεξνο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο έδσζε έλα ζπληειεζηή χςνπο 42%. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο θαη κάιηζηα ζεηηθή 

εμάξηεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ απφ ην Γεληθφ δείθηε ηηκψλ 

θαη ηνπο δείθηεο πςειήο θαη ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο, κε ηελ πξψηε λα εκθαλίδεηαη πην 

ηζρπξή.  

Αληίζεηα, ε κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζψπεπε ηα spread απνδείρζεθε θαη ηηο δχν θνξέο 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, πηζαλψο σο έλδεημε ηεο ζπγθερπκέλεο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ιφγσ ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο. Δμ‟ άιινπ ιφγσ 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο νη αγνξαπσιεζίεο ζην ΥΑΑ έρνπλ πέζεη θαηαθφξπθα, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ αγνξαζηέο, κε ζπλέπεηα λα κελ έρεη λφεκα κηα ηέηνηα ζπζρέηηζε. Ζ εμήγεζε 

ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο πσο ε δηαθχκαλζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ε 

γεληθφηεξε πνξεία ησλ αγνξψλ θξαηηθνχ ρξένπο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ παγθνζκίνπ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ έιεπζε ηεο παξνχζαο θξίζεο αλέδεημε κηα ζεηξά απφ 

νηθνλνκηθέο παζνγέλεηεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (αιιά θαη άιισλ νηθνλνκηψλ), νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαθξάζζεθαλ απφ ηηο αγνξέο ζε δνκηθέο ή θαη δηαρεηξηζηηθέο αδπλακίεο 
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πνπ απεηινχλ επζέσο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

«μππλψληαο» έηζη ηηο αγνξέο θξαηηθψλ ρξεψλ απφ ην ιήζαξγν.  

Πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν απφ ηφηε πνπ άξρηζε ζηελ Διιάδα θαη αξγφηεξα 

εμαπιψζεθε θαη ζε ηξεηο άιιεο πεξηθεξεηαθέο ρψξεο, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 

Ηζπαλία, ε θξίζε ρξένπο ζηε δψλε ηνπ επξψ ζπλερίδεηαη. Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηελ επίιπζε απηήο ηεο δχζθνιεο θαηάζηαζεο, φπσο νη κεραληζκνί θξίζεο πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί απφ ηελ ΔΔ (Δπξσπατθφο Μεραληζκφο Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο-

European Financial Stability Mechanism - EFSM) θαη απφ ηε δψλε ηνπ επξψ (ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο - European Financial Stability Facility - EFSF), 

θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ έρεη παξαζρεζεί ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηξιαλδία.  

Οη θπβεξλήζεηο ζε απηέο θαη ζε άιιεο πιεγείζεο ρψξεο, έρνπλ ζέζεη ζε εθαξκνγή 

απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο, εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Καη 

ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) έρεη μεθηλήζεη έλα θπξίαξρν πεξηθεξεηαθφ 

πξφγξακκα αγνξάο ρξένπο, ελψ ζπλερίδεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο κε 

άθζνλε παξνρή ξεπζηφηεηαο. Αιιά απηά ηα κέηξα δελ ήηαλ επαξθή γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

εξεκία ζηηο αγνξέο. ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2011, ηα spread ησλ 10εηψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Διιάδα, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία 

ήηαλ φια πςειφηεξα, απφ φ,ηη ήηαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, πξηλ λα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη 

ηα κέηξα δηάζσζεο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επξσπατθέο πνιηηηθέο έρνπλ απνδεηρζεί 

αλεπαξθείο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απέηπραλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

αθεξεγγπφηεηαο θαη αζρνιήζεθαλ κε φιεο ηηο θξίζεηο, ζαλ λα ήηαλ θαζαξά θξίζεηο 

ξεπζηφηεηαο. Γεχηεξνλ, απέηπραλ λα αληηκεησπίζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηξαπεδηθψλ θαη θπξίαξρσλ θξίζεσλ, αιιά θαη ηελ αιιειεμάξηεζε 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ελψ ηέινο, έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ αληηδξαζηηθφ παξά πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηεο αξρηθά ηζρπξήο αμηνπηζηίαο ηνπο κε κηα ζεηξά απφ 

επηκέξνπο, αλεπαξθείο θαη θαζπζηεξεκέλεο παξεκβάζεηο. 

Γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο θαη λα επαλαθηήζεη ηε ρακέλε 

αμηνπηζηία ηεο, απαηηείηαη κηα γξήγνξε, ξηδηθή θαη νινθιεξσκέλε ιχζε. Μηα ηέηνηα 

ζηξαηεγηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: ηελ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο 

αλάπηπμεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ησλ εζσηεξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο ρψξεο ηεο 
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πεξηθέξεηαο, ηελ αλαζεψξεζε ησλ φξσλ βνήζεηαο ηεο ΔΔ θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ, φπνπ απηά θξίλνληαη απαξαίηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηξάπεδεο, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη επηδείμεη ζεκαληηθέο 

αληνρέο ζε πεξηβάιινλ θξίζεο, ηφζν ελ κέζσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, φζν 

θαη ηεο Διιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο απφ ηα ηέιε ηνπ 2009. Χζηφζν, θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο 

δηάξζξσζεο θαη ε ζπλεηφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, 

γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επηπιένλ ελίζρπζε ησλ 

αληηζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Αλακθίβνια, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε ξεπζηφηεηά 

ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληιεί θζελή 

ξεπζηφηεηα απφ ηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, έρεη ππνζηεί ζνβαξά πιήγκαηα ηα 

ηειεπηαία δχν έηε. Απηφ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε δπζκελή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηα γλσζηά ζε φινπο δεκνζηνλνκηθά θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα, θαζψο θαη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ δηεζλψλ επελδπηηθψλ αγνξψλ γηα 

ηε κειινληηθή πνξεία ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο λα πθίζηαηαη ζνβαξέο ζπλέπεηεο. 

Γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

άκεζα κέηξα, πνπ σο ζηφρν ζα έρνπλ ηελ έμνδν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ χθεζε, 

ηελ επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θαηαζέζεσλ. Οη 

Διιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη, ελφςεη θαη ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ, 

ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα εληζρχνπλ ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη εηδηθφηεξα ην 

δείθηε TIER I
12

.  

Δλδείθλπηαη, επίζεο, ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ 

δηεηζδχζεη ζε μέλεο αγνξέο, κε ζπλερείο θαη πξνγξακκαηηζκέλνπο ειέγρνπο απφ εηδηθνχο, κε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην ρψξν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ζ ππνρξεσηηθή ππνβνιή 

αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress testing) απφ φιεο ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν αλάιπζεο, γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Οη αζθήζεηο απηέο, 

                                                        
12 χκθσλα κε ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο, ηα επνπηηθά θεθάιαηα δηαθξίλνληαη γεληθά ζε βαζηθά 

επνπηηθά θεθάιαηα (Tier I) – θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ζε ζπκπιεξσκαηηθά επνπηηθά θεθάιαηα (Tier II) – ιηγφηεξν 

θαιήο πνηφηεηαο θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθά επνπηηθά θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο (Tier III) 
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εθηφο απφ ηελ εζληθή ηνπο δηάζηαζε, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη ζε επξχηεξν 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί κηα ζπληνληζκέλε άζθεζε 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη Αλαπηπζζφκελεο Δπξψπεο κε θνηλέο 

παξαδνρέο ηφζν ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηηο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ θίλδπλν ρψξαο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 

εκαληηθφ είλαη, επίζεο, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηε 

γξήγνξε επάλνδν ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαηξαπεδηθή αγνξά δελ 

πξνζθέξεη αθφκε ηελ επαξθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δειψλνπλ ην 

«παξψλ» ζηηο αγνξέο απηέο αθφκε θαη αλ γίλνληαη πεξηνξηζκέλεο πξάμεηο. Απηφ ζα ηηο 

δηεπθνιχλεη ζηε γξήγνξε επάλνδν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, φηαλ νη ζπλζήθεο 

νκαινπνηεζνχλ. Σέινο, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο δε ζα πξέπεη λα μερλνχλ ην βαζηθφηεξν ξφιν 

ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, πνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. πλεπψο, νθείινπλ λα εμεηάζνπλ κε ζνβαξφηεηα ηα ζρέδηα 

επί ράξηνπ πεξί απνηειεζκαηηθψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, δηφηη, αλ δελ θηλεζνχλ 

άκεζα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα αλαγθαζηνχλ είηε λα πέζνπλ ζην δίρηπ αζθαιείαο ηνπ 

Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ηνπ ΓΝΣ, είηε λα πνπιήζνπλ ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε ζεκαληηθά κεησκέλεο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

Γηα αξθεηέο εβδνκάδεο ινηπφλ, ππήξμε κηα πξνζδνθία κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ 

παξαηεξεηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, φηη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Μαξηίνπ ζα θαηέζεηε ηα κέηξα πνπ ζα απνηεινχζαλ κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ θξίζε 

ζηε δψλε ηνπ επξψ. Απηή ε πξνζδνθία εληζρχζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 4
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 2011, φπνπ νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο επξσδψλεο, 

αλαθνίλσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην Μάξηην, κηα νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο.  

Τπνζηήξημαλ φηη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζα έπξεπε λα μεθηλά απφ ηελ 

αλαγλψξηζε δχν βαζηθψλ ζηνηρείσλ. Οη πεξηθεξεηαθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ κηα ηεξάζηηα 

πξφθιεζε, φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδχλακσλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη ηελ απνθπγή 

ελφο θαχινπ θχθινπ πςεινχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ρξένπο θαη ρακειήο αλάπηπμεο, ελψ 

ηέινο νη ηξάπεδεο θαη νη θπξίαξρνη ηεο δψλεο ηνπ επξψ είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο.  

ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ πνπ αθνινχζεζε ηα απνηειέζκαηα απφ πξψηε 

άπνςε θξίλνληαη ζεηηθά, φρη κφλν γηα ηε ρψξα καο, αιιά θαη γηα ηελ Δπξψπε νιφθιεξε. Ζ 

απφθαζε νδεγεί ζε κηα δηαρεηξίζηκε θαηάζηαζε, κε ηελ πηζαλφηεηα πην καθξνπξφζεζκεο 
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ζηήξημεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαίξσλ καο. Γηα λα απνθαλζεί θαλείο σζηφζν, γηα ην αλ ζα 

νδεγήζεη θαη ζε δηέμνδν απφ ηελ θξίζε πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά. Θα πξέπεη λα απνδεηρζεί 

ζηελ πξάμε, φηη νη κεραληζκνί θαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, είλαη απνηειεζκαηηθνί 

θαη θπξίσο, φηη ε Διιάδα ζα θαηαθέξεη λα θάλεη νξγαλσκέλα θαη κε πξνζήισζε απηφ πνπ 

απαηηείηαη. Όζνλ αθνξά ην ρξένο πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηδησηψλ (ηα νκφινγα), ε ζχλνδνο 

εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλε λα πξνβεί ζε θάπνηεο ελέξγεηεο, γηα λα ηα βγάιεη απφ ηε κέζε, σο 

αλάγθε αλαρξεκαηνδφηεζεο, πεξλψληαο κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ζην βαζκφ πνπ είλαη 

δπλαηφλ, ζηνπο πηζησηέο. Δπίζεο, ρξεκαηνδνηεί κεραληζκνχο θαη παξεκβάζεηο, γηα κείσζε 

ηνπ ρξένπο – πάληα ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ.  

Γειαδή, ε θαηάιεμε απηήο ηεο θξίζεο εμαξηάηαη αθελφο, απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ πνπ ζα ζηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νκνιφγσλ 

(κεηαθχιεζε, αληαιιαγή, επαλαγνξά), ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή κείσζε ηνπ 

ρξένπο θαη αθεηέξνπ θπξίσο απφ ην εάλ ε Διιάδα, θάλεη επηηέινπο απηφ πνπ αξλείηαη 

πεηζκαηηθά: λα βάιεη ηάμε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο, λα εθαξκφζεη έλα επξχ θάζκα 

κεηαξξπζκίζεσλ, λα δηαιχζεη ην πειαηεηαθφ θξάηνο, λα παηάμεη ηε δηαθζνξά θαη ηε 

θνξνδηαθπγή. Σέινο, επεηδή νη πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο κείσζεο ηνπ ρξένπο είλαη 

κάιινλ ήπηεο, ε επηζηξνθή ζε δηαρεηξίζηκν δεκφζην ρξένο θαζηζηά ην πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ επηηαθηηθή αλάγθε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πεξηνξίζηεθε απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα ζε κηα πεξίνδν απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011. Γεδνκέλσλ ησλ κεηέπεηηα γεγνλφησλ ηα 

αλσηέξσ απνηειέζκαηα, ρσξνχλ πεξαηηέξσ αλάιπζεο πέξα απφ ηα Διιεληθά ζχλνξα εηδηθά 

γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, πνπ είλαη έλα δηάζηεκα φπνπ ε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά ζηνλ απφερν ξαγδαίσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ θαηαγξάθεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο, φπσο 

θαη νη επξσπατθέο αγνξέο, θνβνχκελεο επηδείλσζε ηεο επξσπατθήο θξίζεο ρξένπο, κε ηηο 

ηξαπεδηθέο κεηνρέο ζε θινηφ αζθπθηηθψλ πηέζεσλ. Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί 

ε πηζαλφηεηα χπαξμεο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ, spread θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ.  
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Π.1 Παλινδπόμηζη 

 

Πίνακαρ 4: Παλινδπόμηζη ηηρ       -            -   , SMBt και ΓSt 

 

Con                  

0,00* 

(0.00) 

1,00* 

(0.00) 

0,09* 

(0.00) 

-0,01 

(0.39) 

Adj. R2 0,998 

1st Oct.2009 – 22nd Jul.2011 

5713 

PERIOD 

OBSERVATIONS 

ΖΜΔΗΧΖ: Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-values. *ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10%.   

 

 

 

Πίνακαρ 5: Παλινδπόμηζη ηηρ               , SMBt και ΓSt 

 

Con               

0,00* 

(0.00) 

1,38* 

(0.00) 

0,45* 

(0.00) 

0,00 

(0.84) 

Adj. R2 0,472 

1st Oct.2009 – 22nd Jul.2011 

5713 

PERIOD 

OBSERVATIONS 

ΖΜΔΗΧΖ: Οη αξηζκνί ζηηο παξελζέζεηο είλαη ηα p-values. *ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10%.   
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