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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει τον αντίκτυπο της τροµοκρατίας και 

του πολέµου στις ηµερήσιες αποδόσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών και στη 

µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών αγορών. Η µελέτη αυτή θα γίνει µε τη χρήση του 

οικονοµετρικού µοντέλου GARCH. Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες που θα εξετασθούν είναι οι: 

Dow Jones, CSC 40, FTSE 100, MIB και Nikkei. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 

εργασίας δείχνουν ότι τρεις από τους πέντε χρηµατιστηριακούς δείκτες (ο αµερικάνικος, ο 

αγγλικός και ο ιταλικός) παραµένουν ανεπηρέαστοι τόσο από τις µεµονωµένες 

τροµοκρατικές ενέργειες όσο και από τον πόλεµο. Αντιθέτως τόσο ο γαλλικός 

χρηµατιστηριακός δείκτης όσο και ο ιαπωνικός, δείχνουν να επηρεάζονται θετικά από τα 

µεµονωµένα τροµοκρατικά γεγονότα. Όσον αφορά στη µεταβλητότητα των 

χρηµατιστηριακών αγορών φαίνεται να παραµένει ανεπηρέαστη από τα γεγονότα που 

εξετάζονται στο παρόν υπόδειγµα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σηµερινή εποχή, όπου όλα εξελίσσονται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς ένα 

φαινόµενο που έχει αρχίσει να απασχολεί όλο και περισσότερο την παγκόσµια κοινή 

γνώµη είναι η τροµοκρατία και ο αντίκτυπος που έχει σε όλα τα επίπεδα.  

Πέρα από τις υλικές καταστροφές και τα θύµατα που προκαλούνται από τις 

διάφορες τροµοκρατικές ενέργειες, το φαινόµενο αυτό επηρεάζει και τα χρηµατιστήρια όχι 

µόνο των περιοχών που λαµβάνουν χώρα τα γεγονότα αλλά και άλλων που µπορεί να 

βρίσκονται χιλιόµετρα µακριά. Αποτελεί δηλαδή, ένα φαινόµενο που έχει λάβει 

παγκόσµιες διαστάσεις. 

Ένα γεγονός που συντάραξε την ανθρωπότητα ήταν αναµφισβήτητα οι επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεµβρίου στην Νέα Υόρκη. Το συµβάν αυτό επηρέασε την οικονοµική 

δραστηριότητα τόσο της Αµερικής όσο και των περισσότερων χωρών. Επιπλέον, έστρεψε 

τους επενδυτές στην αναζήτηση νέων τρόπων έτσι ώστε να ασφαλιστούν από τον κίνδυνο 

που πηγάζει από αυτήν. Έγιναν προσπάθειες από διάφορους επιστήµονες να βρεθούν 

ορισµένα µοντέλα που θα µπορούν να υπολογίζουν τον κίνδυνο που προέρχεται από αυτά 

τα γεγονότα.  Παράλληλα δηµιουργήθηκαν και παγκόσµιες βάσεις δεδοµένων οι οποίες 

συλλέγουν δεδοµένα που αφορούν όλες τις τροµοκρατικές ενέργειες που έλαβαν χώρα 

µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001. Λόγω αυτού του ξαφνικού συµβάντος τόσο το 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης όσο και τα µεγάλα παγκόσµια χρηµατιστήρια υπέστησαν 

κάποια σοκ, άλλα µεγαλύτερα και άλλα µικρότερα, ενώ µερικά από αυτά χρειάστηκαν ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα για να επανακάµψουν. 

Επιπλέον, το φαινόµενο της τροµοκρατίας και µε βάση τη µορφή που έχει πάρει 

στη σύγχρονη εποχή έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείµενο µελέτης για όλο και 

περισσότερους οι επιστήµονες. Μέσω των µελετών τους, ψάχνουν να βρουν τον αντίκτυπο 

της τροµοκρατίας στις διεθνείς και στις εγχώριες αγορές, στις τιµές διαφόρων προϊόντων, 

όπως του πετρελαίου και του χρυσού ενώ αναζητούν και τις επιπτώσεις σε ορισµένους 

κλάδους επιχειρήσεων. Παράλληλα πέρα από τις οικονοµικές συνέπειες, ψάχνουν να 

βρουν και τις επιδράσεις που έχει αυτό το γεγονός στην ψυχολογία τόσο των απλών 

ανθρώπων όσο και των επενδυτών.  

Πέρα όµως από τα τροµοκρατικά γεγονότα, ένα άλλο φαινόµενο που έχει 

επιδράσεις στις ηµερήσιες αποδόσεις των χρηµατιστηρίων αλλά και στη µεταβλητότητά 

τους είναι και οι πόλεµοι που λαµβάνουν χώρα σε διάφορα µέρη της γης, κυρίως στη 

Μέση Ανατολή. Τόσο οι πόλεµοι όσο και οι µεµονωµένες τροµοκρατικές ενέργειες 
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φαίνεται να επηρεάζουν πολλούς τοµείς της καθηµερινότητας αλλά και πολλές πτυχές της 

οικονοµικής δραστηριότητας.   

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση που έχουν πέντε τροµοκρατικές 

ενέργειες (Lockerbie bombing, 19/09/1989: κατάρριψη πτήσης, βοµβιστική επίθεση στην 

Οκλαχόµα, ταυτόχρονος βοµβαρδισµός των αµερικανικών πρεσβειών  στο Ναϊρόµπι της  

Κένυα και στο Νταρ Ες Σαλαάµ της Τανζανίας, οι επιθέσεις της 11/9/2001) και ένας 

πόλεµος (ο πρώτος πόλεµος στον Περσικό Κόλπο) στις ηµερήσιες αποδόσεις πέντε 

χρηµατιστηριακών δεικτών (Dow Jones, FTSE 100, CAC 40 MIB και Nikkei) και στη 

µεταβλητότητα τους. 

Η ανάλυση θα γίνει µε τη χρήση του οικονοµετρικού µοντέλου GARCH ενώ τα 

δεδοµένα καλύπτουν µια αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο (1/1/1973 ως 23/8/2002).  

Η διάρθρωση της εργασίας συνίσταται στα εξής µέρη: Στο πρώτο κεφάλαιο 

επιχειρείται η θεωρητική ανασκόπηση του θέµατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά 

παρουσιάζεται το οικονοµετρικό µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί και ακολουθεί ο 

σχολιασµός των αποτελεσµάτων του και η σύγκρισή τους µε άλλες µελέτες. Τέλος, η 

παρούσα εργασία κλείνει µε τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τροµοκρατία και Αντίκτυπος στα Χρηµατιστήρια  

1.1 Ορισµός της Τροµοκρατίας  

Στη σύγχρονη εποχή η τροµοκρατία έχει κάνει την εµφάνιση της σε αρκετά µέρη 

του κόσµου, ιδιαίτερα µετά την 11η Σεπτεµβρίου του 2001. Αποτελεί  ένα περίπλοκο και 

πολύ σηµαντικό θέµα που επηρεάζει την καθηµερινότητα, ενώ θα συνεχίσει να απασχολεί 

και στο µέλλον τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους καθώς είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. 

Υπάρχουν µερικά θεµελιώδη προβλήµατα προσδιορισµού της έννοιας του, ενώ γίνεται 

δυσκολότερο όταν θέλουµε να διαφοροποιήσουµε την ορολογία που χρησιµοποιείται για 

την περιγραφή των µεθόδων της βίας κατωτέρου επιπέδου από εκείνες ενός µοντέρνου 

διακρατικού πολέµου. 

 Ως όρος είναι πολύ  δύσκολο να καθοριστεί καθώς έχει πολλές πτυχές. Επιπλέον, 

αποτελεί µια πολυσυζητηµένη και αµφιλεγόµενη έννοια. Ο Laquer (2001), υποστηρίζει 

πως η τροµοκρατία είναι ένα περίπλοκο φαινόµενο και ότι καµία θεωρία από µόνη της δεν 

είναι αρκετή για να εξηγήσει όλες τις εκφάνσεις της.   

Οι Enders & Sandler (2006) δίνουν τον ακόλουθο ορισµό για την τροµοκρατία:           

«Είναι η προµελετηµένη χρήση ή η απειλή για τη χρήση βίας από µεµονωµένα άτοµά ή 

από οµάδες για να πετύχουν πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, µέσω του εκφοβισµού 

του κοινού ή της ύπαρξης θυµάτων.  

Μέσα από αυτό τον ορισµό είναι εύκολο να ξεχωρίσουν δύο βασικά στοιχεία: α) η 

παρουσία ή η απειλή για τη χρήση βίας και β) η ύπαρξη πολιτικού ή κοινωνικού κινήτρου. 

Χωρίς αυτή οι τροµοκράτες δεν µπορούν να εξαναγκάσουν αυτούς που λαµβάνουν 

αποφάσεις να ικανοποιήσουν τα αιτήµατά τους. Επιπλέον, η έλλειψη κινήτρου πολιτικού ή 

κοινωνικού καθιστά τις αντίστοιχες ενέργειες ως εγκληµατικές και όχι ως τροµοκρατικές. 

Ο Pearlstein (2004) αναφέρει ότι η τροµοκρατία χαρακτηρίζεται ως «το όπλο των 

αδύναµων», «η χρήση βίας για την επίτευξη αποτελέσµατος» ή «η βία για πολιτικούς 

σκοπούς».  Από την πλευρά τους οι Lutz & Lutz (2004) δίνουν έναν ορισµό για την 

τροµοκρατία στον οποίο ξεχωρίζουν έξι βασικά στοιχεία όπως: η χρήση βίας για 

πολιτικούς σκοπούς, η ύπαρξη της βίας, η δηµιουργία θυµάτων, η παρουσία µιας 

οργάνωσης   (κυρίως για πολιτικούς στόχους), η ύπαρξη στόχων και τέλος η χρήση της 

βίας  για την ενίσχυση της θέσης των διαφόρων οργανώσεων.  

Βέβαια, µε τον ορισµό της τροµοκρατίας έχουν ασχοληθεί και οι κυβερνήσεις 

διαφόρων κρατών τα οποία κατά καιρούς έχουν αποτελέσει στόχους τροµοκρατικών 

χτυπηµάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών τον ΗΠΑ (1995) έχει δώσει τον ακόλουθο 
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ορισµό: « Ο όρος τροµοκρατία σηµαίνει προ-υπολογισµένη βία µε πολιτικά πιστεύω, που 

σκοπό έχει επιθέσεις κατά άµαχων πολιτών ή άλλων στόχων εκ µέρους παράνοµων και 

συνωµοτικών οµάδων οι  οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν ένα κοινό». Από την πλευρά 

του, το FBI (1997) ορίζει την τροµοκρατία ως την παράνοµη άσκηση βίας κατά ατόµων ή 

περιουσίας µε σκοπό τη διάβρωση ή φθορά µιας κυβέρνησης, άµαχου πληθυσµού ή 

τµηµάτων τους µε στόχο την ανάπτυξη πολιτικών και κοινωνικών σκοπών.  

Το ΝΑΤΟ (1998) προσδιορίζει το φαινόµενο µέσω  µιας οδηγίας, σύµφωνα µε την 

οποία τροµοκρατία είναι η χρήση βίας ως αποτέλεσµα υπολογισµού, συνήθως κρίνεται ως 

έγκληµα σε επίπεδο εθνικών νοµοθεσιών και απευθύνεται κατά ατόµων ή περιουσίας, 

αποτελεί δε απειλή των συµβόλων µιας κοινωνίας µε σκοπό πολιτικά και ιδεολογικά 

οφέλη που ορίζονται µε υποκειµενικά κριτήρια. Με το ίδιο θέµα έχουν ασχοληθεί και 

άλλοι οργανισµοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ και όλοι καταλήγουν στο κοινό 

συµπέρασµα ότι η τροµοκρατία σχετίζεται µε τη βία. 

Τέλος ο Laquer (2001), καταλήγει ότι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

τροµοκρατίας µπορούν να αναλυθούν ως εξής: 

• Είναι ένα νέο και πρωτοφανές φαινόµενο, 

• Αποτελεί το πιο σηµαντικό και ταυτόχρονα το πιο επικίνδυνο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα, 

• Είναι µια απάντηση στην έλλειψη δικαιοσύνης. Αν υπήρχε πολιτική και κοινωνική 

δικαιοσύνη θα ήταν ανύπαρκτη, 

• Τα µόνα µέσα για τον περιορισµό της είναι η µείωση του στρες και της 

απογοήτευσης που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι, 

• Οι τροµοκράτες είναι φανατικοί υποστηρικτές των πεποιθήσεων τους και 

οδηγούνται σε απόγνωση επειδή ζουν σε αντίξοες συνθήκες. Συνήθως είναι 

άνθρωποι που προέρχονται από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις και τα κίνητρα 

τους είναι κυρίως ιδεολογικά (Blomberg et al., 2004b), 

• Μπορεί να υπάρξει παντού. 

Γενικότερα, το φαινόµενο αυτό αποτελεί µια ξεχωριστή µορφή βίας επειδή ο έλεγχος 

του είναι ιδιαίτερα δύσκολος. 
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1.2 Ταξινόµηση και κατηγορίες  

Ο πρώτος και βασικός διαχωρισµός που δίνεται για την τροµοκρατία είναι σε 

εγχώρια και διεθνή. Στη διεθνή τροµοκρατία συνήθως υπάρχει ανάµειξη περισσότερων 

κρατών σε αντίθεση µε την εγχώρια όπου οι ενέργειες αφορούν σε ένα κράτος. Βέβαια, 

στη σηµερινή εποχή ο διαχωρισµός αυτός είναι αρκετά δύσκολος καθώς όλες οι 

τροµοκρατικές ενέργειες, είτε εγχώριες είτε διεθνείς,  έχουν παγκόσµιο αντίκτυπο.  

Ο Lutz (2004) κάνει ένα θεµατικό διαχωρισµό της έννοιας αυτής. Σύµφωνα µε το 

συγγραφέα οι τροµοκρατικές οργανώσεις διαχωρίζονται σε: 

• Θρησκευτικά διαφωνούντες: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οργανώσεις που 

χρησιµοποιούν την τροµοκρατία στα πλαίσια της θρησκευτικής ελευθερίας ή για 

να φέρουν στην εξουσία θρησκευτικές οµάδες που θεωρούνται ηθικότερες. 

• Ιδεολογικά διαφωνούντες: Οι οµάδες αυτές αγωνίζονται για να απελευθερωθούν 

κυρίως από ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

• Τροµοκρατικές οργανώσεις που ιδρύονται και υποστηρίζονται από κυβερνήσεις: 

Οι οργανώσεις αυτές συνήθως δρουν για την επιβολή και την ενδυνάµωση των 

κυβερνητικών πολιτικών. 

             Ο Laquer (2001) διαφοροποιείται στα είδη της. Το πρώτο αναφέρεται στις 

αυτονοµιστικές και εθνικιστικές οργανώσεις. Επιπλέον, θεωρεί διαφορετική µορφή τις 

οµάδες που δρουν στην Λατινική Αµερική. Το τελευταίο είδος που αναφέρεται από το 

συγγραφέα είναι η αριστερή τροµοκρατία (new left). 

Ο Pearlstein (2004) δίνει και αυτός τον ίδιο διαχωρισµό µε τον Lutz(2004). 

Επιπλέον, διαχωρίζει τις τροµοκρατικές οργανώσεις σε τρείς γενιές. Η πρώτη γενιά 

αναφέρεται στις τοπικές – εθνικές τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν στα όρια ενός 

κράτους και χρηµατοδοτούνται κυρίως από ιδιωτικά µέσα. Η δεύτερη γενιά των 

τροµοκρατικών οργανώσεων είναι οι διεθνείς, ενώ η πιο σύγχρονη γενιά οργάνωσης είναι 

οι διακρατικές. Τόσο η δεύτερη όσο και η τρίτη δεν δραστηριοποιούνται στα όρια ενός 

µόνο κράτους.  

Η βιβλιογραφία δίνει επίσης και ένα νέο διαχωρισµό. (Garvey & Mullins, 2009). 

Αναφερόµαστε στην «παλιά» και «νέα» τροµοκρατία. Ο όρος «παλιά» συµπεριλαµβάνει 

δράσεις οργανώσεων όπως η ΕΤΑ και ο IRA. Αντίθετα το βασικότερο χαρακτηριστικό της 

«νέας» τροµοκρατίας είναι ότι οι δράσεις της είναι τις περισσότερες φορές απρόβλεπτες 

καθώς δεν περιορίζονται στα όρια ενός και µόνο κράτους και συχνά τα αποτελέσµατα 

αυτών των ενεργειών έχουν παγκόσµιο αντίκτυπο και όχι απλά τοπικό χαρακτήρα. 
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1.3 Τα αίτια της τροµοκρατίας 

Καθώς η τροµοκρατία αποτελεί άλλη µια πράξη βίας, τα αίτια που την προκαλούν 

δεν θα είναι και αυτά µοναδικά. Οι ίδιοι παράγοντες που οδηγούν σε άλλες µορφές 

πολιτικής βίας, µπορούν να οδηγήσουν και σε αυτήν.  

Ως  γενεσιουργές αιτίες θεωρούνται: 

• Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 

• Οι οικονοµικές υφέσεις και η οικονοµική δυσπραγία γενικότερα, 

• Η παγκοσµιοποίηση και ο εκσυγχρονισµός, 

• Οι πόλεµοι, 

• Η παρουσία αδύναµων φορέων και κυβερνήσεων. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε ανισότητες που δηµιουργούν άγχος. Το 

άγχος σε συνδυασµό µε την απογοήτευση καταλήγει συχνά σε βίαιες πράξεις. Επιπλέον, η 

παγκοσµιοποίηση επιφέρει κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές που δηµιουργούν 

εντάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες καθώς παρατηρούν να αλλοιώνονται τα εθνικά, 

πολιτικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (Lutz 2004, Bird et al., 2008). 

 

1.4 Ιστορική Αναδροµή  

Ως πρώτο παράδειγµα τροµοκρατικής οργάνωσης αναφέρονται οι Sicarii- Zealots 

που εµφανίστηκαν στην Ιουδαία  το 66 µΧ. ( Laquer  2003, O’ Kane 2007). Στη συνέχεια 

ο όρος τροµοκρατία απαντάται στα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς χρησιµοποιήθηκε από 

τους Ιακωβίνους στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. 

Η συστηµατική όµως χρήση του όρου άρχισε κυρίως από το δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα όπου εµφανίζονται η «Ναρόντναγια Βόλια (Narodnaya Volya)» στην Ρωσία και 

άλλες οργανώσεις στην Αιθιοπία και στο Ιράν.  

Επιπλέον υπήρχαν και καθεστώτα που χρησιµοποιούσαν την τροµοκρατία σαν 

µέσο επιβολής τους. Συνήθως αυτά τα καθεστώτα ήταν ολοκληρωτικά όπως του Στάλιν 

στη Ρωσία και του Χίτλερ στη Γερµανία. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα εµφανίστηκαν ορισµένα «δεξιά» ρεύµατα µε 

εθνικιστικό κυρίως χαρακτήρα τα οποία αντιπροσώπευαν ιδέες και θεωρίες εντελώς 

αντίθετες από αυτές που υποστηρίζονταν το 19ο αιώνα. Οργανώσεις που έχουν έντονο 

εθνικιστικό στοιχείο και χρησιµοποιούν την τροµοκρατία ως µέσο δράσης  είναι ο 

Ιρλανδικός ∆ηµοκρατικός Στρατός (IRA), ο οποίος µέχρι και σήµερα αγωνίζεται και 

διεκδικεί µια οριστική λύση για το ιρλανδικό ζήτηµα. Παρόµοια οργάνωση αποτελεί και η 
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βασκική ΕΤΑ (Euskadi’ ta Askatasuna) που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία της χώρας 

των βάσκων. Από το 2001 και µετά η ΕΤΑ έχει αλλάξει τη στρατηγική της και τον τρόπο 

δράσης της υιοθετώντας τακτικές ανταρτοπόλεµου σε συνδυασµό µε σποραδικές 

δολοφονίες και βοµβιστικές επιθέσεις (Barros et al., 2007). Μια ακόµα οργάνωση που έχει 

εθνικιστικό χαρακτήρα δραστηριοποιείται στη Βόρεια Σρι Λάνκα και είναι γνωστή µε το 

όνοµα LTTE (Laquer 2001, 2002,  2003; O’Kane 2007;  Μπόση 2000). 

Το Ισραήλ αποτελεί µια χώρα που πλήττεται συχνά από τροµοκρατικά χτυπήµατα 

λόγω του Παλαιστινιακού ζητήµατος. Στην ίδια κατηγορία µε το Ισραήλ συγκαταλέγονται 

οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, που θεωρούνται ως «εισαγωγείς» της 

τροµοκρατίας. Αντιθέτως, σύµφωνα µε τους Bird et al., (2008) ως «εξαγωγείς» της 

τροµοκρατίας ορίζονται η Ιρλανδία, το Ιράν και η Κούβα.  

 

1.5 Η τροµοκρατία στον 21ο αιώνα 

Στη σηµερινή εποχή, οι τροµοκρατικές οργανώσεις έχουν «εκµεταλλευθεί» στο 

έπακρο τη σύγχρονη κοινωνία και µέσω της ελεύθερης πληροφόρησης και της 

χρησιµοποίησης της τεχνολογίας και της επιστήµης έχουν καταφέρει να οργανωθούν 

αποτελεσµατικά. 

Το σηµαντικότερο, αναµφισβήτητα, χτύπηµα που συντάραξε την παγκόσµια 

ιστορία έλαβε χώρα στις αρχές του 21ου αιώνα. Στις 11 Σεπτεµβρίου 2001, εκδηλώθηκαν 

τροµοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε τέσσερα πολιτικά 

αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν από τους 

αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους ∆ίδυµους Πύργους του Παγκόσµιου Κέντρου 

Εµπορίου και το Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβει σε ανοικτό χώρο.  

Από το 2001 και µετά οι τροµοκρατικές ενέργειες συνεχίστηκαν. Τον Οκτώβριο 

του 2002 Τσετσένοι αντάρτες εισέβαλαν σε θέατρο της Μόσχας και συνέλαβαν 700 

οµήρους. Κατά το έτος 2003 οι τροµοκρατικές επιθέσεις που πήραν τη µεγαλύτερη 

δηµοσιότητα, ήταν αυτές που σηµειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 15 και στις 20 

Νοεµβρίου.   

Τον Μάρτιο του 2004 δέκα ωρολογιακές βόµβες, τοποθετηµένες σε τέσσερα τρένα, 

εξερράγησαν σε τρεις σταθµούς στη Μαδρίτη. Το Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς µια οµάδα 

τροµοκρατών από την Τσετσενία κατέλαβε ένα δηµοτικό σχολείο στο Μπεσλάν.  

Την επόµενη χρονιά και συγκεκριµένα στις 7 Ιουλίου του 2005 οι βοµβιστικές 

επιθέσεις στο Λονδίνο (γνωστές ως 7/7 bombings) ήταν µια σειρά συντονισµένων 
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επιθέσεων αυτοκτονίας, µε στόχο το δίκτυο της µαζικής µεταφοράς στη βρετανική 

πρωτεύουσα, στη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχµής.  

Το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους υπήρξε µια σειρά εκρήξεων σε αγορά στο Νέο 

∆ελχί στην Ινδία, ενώ τον Οκτώβριο σηµειώθηκαν επιθέσεις αυτοκτονίας στο Μπαλί της  

Ινδονήσιας. Το Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους σηµειώθηκαν επιθέσεις 

αυτοκτονίας στην Ιορδανία και στο Ιράκ αντίστοιχα. 

  Το 2006 και καθόλη τη διάρκεια του έτους σηµειώθηκαν διάφορες επιθέσεις 

αυτοκτονίας σε αρκετά µουσουλµανικά κράτη όπως και στο Ισραήλ.  

Οι συγκεκριµένες επιθέσεις εκτός των κοινωνικών προεκτάσεων έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις και στη µεταβολή των χρηµατιστηριακών δεικτών και αξίζουν ιδιαίτερη 

προσοχή. Η βιβλιογραφία αναλύει τέσσερις  τουλάχιστον λόγους: Πρώτον, αν και υπήρχαν 

πολλά περιστατικά που επηρέασαν σοβαρά τις αµερικανικές χρηµατιστηριακές αγορές 

κατά το παρελθόν, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου φαίνεται να είναι µοναδικές γιατί 

υπήρξε διαφορετικός τρόπος αντίδρασης των αγορών. ∆εύτερον, η µακροπρόθεσµη αγορά 

µετά τις επιθέσεις συνέβαλε σε διαρθρωτική µεταβολή των συσχετίσεων στις 

διασυνοριακές αγορές. Τρίτον, το γεγονός ότι οι επιθέσεις ήταν προµελετηµένες και ως εκ 

τούτου θα µπορούσαν να επαναληφθούν είχε σηµαντικό αντίκτυπο στη ψυχολογία των 

επενδυτών. Τέλος, δεδοµένης της απουσίας προηγούµενων σοκ µε παγκόσµια εµβέλεια, οι 

επιθέσεις δηµιούργησαν ένα νέο επίπεδο διεθνούς µετάδοσης των οικονοµικών 

διαταραχών στην παγκόσµια αγορά.  

 

1.6 Παγκόσµια βάση δεδοµένων για την τροµοκρατία   

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για  µια ανοιχτή 

βάση δεδοµένων για τις τροµοκρατικές επιθέσεις. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

στο παρελθόν είναι ότι οι πηγές δεδοµένων που είχαν δηµιουργηθεί περιορίζονταν µόνο  

σε διεθνή γεγονότα. Όµως οι έρευνες έδειξαν ότι τα εγχώρια περιστατικά ξεπέρασαν κατά 

πολύ τα διεθνή (Lafree & Dugan 2007). Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε η βάση 

δεδοµένων GTD (Global Terrorism Database) που παρέχει για πρώτη φορά µια 

ολοκληρωµένη συλλογή των τροµοκρατικών γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των 

εγχώριων όσο και διεθνών επεισοδίων για αρκετές δεκαετίες. Η GTD είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων συγκεκριµένων πολιτικών ή γεγονότων 

σχετικών µε το µελλοντικό κίνδυνο της τροµοκρατικής δραστηριότητας ενός 

συγκεκριµένου τύπου. Τα στοιχεία της GTD µπορούν επίσης να συγχωνευθούν µε άλλες 

βάσεις δεδοµένων και να αναλύσουν παγκόσµιους ή περιφερειακούς καθοριστικούς 
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παράγοντες των τροµοκρατικών συµβάντων ή να εξετάσουν την επίδραση των 

τροµοκρατικών ενεργειών σε άλλες µεταβλητές. 

 

1.7 Μοντελοποίηση του κινδύνου 

Η τροµοκρατία ως γεγονός κατατάσσεται στα ακραία φαινόµενα και έχει την ίδια 

αντιµετώπιση µε τις φυσικές καταστροφές, από άποψη υπολογισµού του κινδύνου.  Η 

τροµοκρατία, σε αντίθεση µε τις φυσικές καταστροφές, περιλαµβάνει ανθρώπινες πράξεις 

βίας από πρόθεση ή την απειλή βίας και έχει ως στόχο να προξενήσει βλάβες τόσο 

σωµατικές όσο και ψυχολογικές (Peleg et al., 2010). Τόσο η τροµοκρατία όσο και τα 

φυσικά φαινόµενα «µολύνουν» το περιβάλλον µε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 

ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές και δικαστικές συνέπειες. Ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της τροµοκρατίας είναι ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης για τον κίνδυνο 

και από ποιον. Οι πληροφορίες για τη διαχείριση του κινδύνου που αφορά στην 

τροµοκρατία είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που αφορούν στα διάφορα φυσικά 

φαινόµενα. Επιπλέον, η µετάδοση αυτών των πληροφοριών γίνεται συχνά µε διαφορετικό 

τρόπο. Συνήθως πληροφορίες που σχετίζονται µε την τροµοκρατία κρατούνται µυστικές 

κυρίως για λόγους ασφαλείας. 

Προκειµένου όµως να δηµιουργηθεί αξία µέσα από τη διαχείριση του κινδύνου 

είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες υπηρεσίες, νέα είδη προστασίας και καινοτόµες 

οικονοµικές λύσεις. Ο Kerjan (2010) θεωρεί ότι η ύπαρξη πλήρους κάλυψης απέναντι στα 

ακραία γεγονότα θα προέλθει από το χρηµατοοικονοµικό κλάδο σε συνεργασία µε τις 

κυβερνήσεις των διάφορων χωρών αλλά και των ασφαλιστικών εταιριών. Πλέον τα ακραία 

φαινόµενα δεν είναι γεγονότα χαµηλής πιθανότητας. Κανένας οργανισµός και καµία χώρα 

δεν µπορεί να θεωρήσει ότι δεν πρόκειται να αντιµετωπίσει έστω και κάποιο από αυτά. 

Επιπλέον, οι πολλές και συχνές πρόσφατες καταστροφές έχουν οδηγήσει τους ασφαλιστές 

και τους αντασφαλιστές στη σηµαντική αύξηση των ασφαλίστρων για την κάλυψη 

απέναντι σε τέτοια γεγονότα. 

Η τροµοκρατία παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο σύνολο προβληµάτων που καθιστά 

την ασφαλιστική της κάλυψη από την ιδιωτική αγορά ιδιαίτερα προβληµατική και 

δύσκολη. Αυτό το σύνολο προβληµάτων περιλαµβάνει τη δυνατότητα για απώλειες λόγω 

φυσικών καταστροφών, την ύπαρξη των αλληλεξαρτήσεων και τη δυναµική αβεβαιότητα 

που συνδέεται µε αυτήν. Ως αποτέλεσµα αυτοί οι παράγοντες καθιστούν πολύ δύσκολη 

την εκτίµηση της πιθανότητας και των συνεπειών του ρίσκου και αυξάνουν το ποσό των 

κεφαλαίων που πρέπει οι ασφαλιστές να έχουν στην κυριότητά τους για να καλύψουν την 
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αντιστάθµιση απέναντι στον κίνδυνο (Kunreuther & Kerjan 2007). Μετά τα γεγονότα της 

11ης Σεπτεµβρίου οι ασφαλιστές είχαν την ανησυχία ότι οι καταστροφικές συνέπειες των 

τροµοκρατικών ενεργειών θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα πλεονάσµατα και θα 

δηµιουργούσαν αφερεγγυότητα.  

∆εδοµένων των δυσκολιών και των προκλήσεων που υπάρχουν στη 

µοντελοποίηση του κινδύνου που προέρχεται από την τροµοκρατία, είναι πολύ δύσκολο 

τόσο για τους ασφαλιστές όσο και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη να δηµιουργήσουν 

καµπύλες πιθανοτήτων όπως γίνεται µε τις καταστροφές από φυσικά φαινόµενα. Αυτό που 

κάνουν συνήθως οι ειδικοί είναι η δηµιουργία µιας θεωρίας σεναρίων για τον υπολογισµό 

των άµεσων και των έµµεσων συνεπειών.  

Επιπλέον, κατά τη µοντελοποίηση αυτού του κινδύνου οι αναλυτές έρχονται 

αντιµέτωποι µε την περιορισµένη διαθεσιµότητα των ιστορικών δεδοµένων που 

σχετίζονται µε τις απώλειες της τροµοκρατίας. Αλλά ακόµα και αν τα στοιχεία αυτά ήταν 

εύκολα προσβάσιµα, δεν θα αντανακλούσαν απαραίτητα τις µεταβαλλόµενες προσδοκίες 

των σχεδιαζόµενων τροµοκρατικών δραστηριοτήτων σήµερα. 

Για την αντιµετώπιση του κινδύνου χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα CAT 

(Catastrophe Bonds) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλιστές και στους 

αντασφαλιστές να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια σε περίπτωση που µια µεγάλη 

καταστροφή λάβει χώρα. Ενώ αρχικά αυτά τα οµόλογα προορίζονταν για τα ακραία 

φυσικά φαινόµενα, το 2003 χρησιµοποιήθηκαν και για την αντιµετώπιση του κινδύνου που 

προέρχεται από πανδηµίες και τροµοκρατικά χτυπήµατα. Συγκεκριµένα, η εταιρία 

αντασφάλισης Swiss Re αξιοποίησε τέτοιου είδους προϊόντα, καθώς συνειδητοποίησε ότι 

τέτοιες ενέργειες µπορεί να έχουν δυσχερείς και σηµαντικές συνέπειες στο χαρτοφυλάκιό 

της. Τα συγκεκριµένα οµόλογα πρόσφεραν εξασφάλιση απέναντι στις απώλειες που 

µπορεί να προέρχονταν από µεγάλο αριθµό θυµάτων σε επιλεγµένες όµως χώρες. 

  Ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία: 1) το σενάριο, 2) την 

πιθανότητα και 3) τις συνέπειες.  Το 2003 το CREATE (Center for Risk and Economic 

Analysis of Terrorist Events) άρχισε να µελετάει τον κίνδυνο που σχετίζεται µε την 

τροµοκρατία. Για τη µελέτη του αυτή χρησιµοποίησε µαθηµατικά µοντέλα και εργαλεία 

διαχείρισης κινδύνου που εφαρµόζονταν για τον υπολογισµό του ρίσκου που σχετίζεται µε 

φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (Winterfeldt 2010). Ο Winterfeldt (2010) 

επισηµαίνει επιπλέον, ότι σε αντίθεση µε τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις φυσικές 

καταστροφές, οι τροµοκράτες έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν την ευπάθεια των 

στόχων τους και να προσαρµόζουν τις επιθέσεις τους στις πολιτικές που χρησιµοποιούνται 
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για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας. Την ίδια στιγµή, υπάρχουν αρκετές κρίσιµες 

διαφορές µεταξύ των τροµοκρατικών επιθέσεων και των ακραίων γεγονότων. 

Οι τροµοκρατικές ενέργειες χαρακτηρίζονται από δυναµική αβεβαιότητα ως προς 

το είδος τους (βοµβιστική επίθεση αυτοκτονίας, ένοπλη επίθεση, κλπ απαγωγή), το στόχο 

τους (στρατιωτικό, προσωπικό, την κυβέρνηση, εγκαταστάσεις κ.λπ.) και  τον τόπο και το 

χρόνο εµφάνισης. Οι τροµοκράτες µπορεί να ανταποκριθούν στα µέτρα ασφαλείας, µε τη 

στροφή της προσοχής τους σε νέους στόχους ή µε την αλλαγή του είδους τροµοκρατικών 

επιθέσεων, του τόπου ή του χρόνου της εµφάνισής τους. Με άλλα λόγια, συµπεριφέρονται 

µε στρατηγικό τρόπο. Αντίθετα, οι ενέργειες που µπορούν να ληφθούν για τη µείωση των 

ζηµιών από πιθανές φυσικές καταστροφές δεν επηρεάζουν την πιθανότητα και τον τόπο 

εµφάνισης αυτών των γεγονότων (Chesney et al., 2011). Το ρίσκο που δηµιουργείται από 

τις τροµοκρατικές επιθέσεις αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τροµοκράτες 

συνήθως σχεδιάζουν τα χτυπήµατά τους λαµβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους για την 

ευπάθεια του στόχου που θέλουν να επιτεθούν. Ένας ακόµα παράγοντας που δηµιουργεί 

αβεβαιότητα είναι ο χρόνος που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ένα τροµοκρατικό γεγονός 

(Kunreuther & Kerjan 2007). 

Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που αναφέρει ότι η παραδοσιακή µορφή της 

διαχείρισης κινδύνου δεν µπορεί να εφαρµοστεί στον τοµέα της τροµοκρατίας. Για το λόγο 

αυτό, αναζητούνται  λύσεις στη θεωρία παιγνίων και σε συναφείς κλάδους. 

Στο CREATE οι επιστήµονες δηµιούργησαν ένα πλαίσιο για την ανάλυση του 

κινδύνου που προέρχεται από την τροµοκρατία όπου περιλαµβάνει τα στοιχεία της 

ευπάθειας και της απειλής. Με τον όρο απειλή εννοείται ένα σενάριο για µια πιθανή 

τροµοκρατική επίθεση συνδεδεµένο µε µία πιθανότητα. Η ευπάθεια ορίζεται ως η 

πιθανότητα επιτυχίας της επίθεσης. Τέλος, οι συνέπειες µετριούνται από τον αριθµό των 

θυµάτων, των τραυµατιών και από τις οικονοµικές και ψυχολογικές συνέπειες που 

υπάρχουν σε περίπτωση που µια επίθεση είναι επιτυχηµένη. Όµως στον τοµέα της 

διαχείρισης του κινδύνου, ο προσδιορισµός και η ποσοτικοποίηση των απειλών αποτελεί 

το πιο δύσκολο κοµµάτι. 

Οι αναλυτές αυτού του είδους κινδύνου έχουν αφιερώσει ένα µεγάλο µέρος της 

έρευνας σχετικά µε τα συστήµατα διασύνδεσης και δυναµικών αλληλεπιδράσεων, 

ιδιαίτερα στον τοµέα της ευπάθειας. Η κατανόηση και πρόβλεψη της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς είναι ένα σηµαντικό στοιχείο σε όλες τις µορφές κινδύνου. Ακόµα, επειδή 

οι τροµοκράτες προσπαθούν να ενσταλάξουν το φόβο και την ανασφάλεια, οι αλλαγές στη 
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συµπεριφορά αποτελούν σηµαντικό µέρος της ανάλυσης των ψυχολογικών και 

οικονοµικών επιπτώσεων των τροµοκρατικών χτυπηµάτων.  

 Τα βασικότερα συµπεράσµατα που βγήκαν από την ανάλυση του κινδύνου την 

τελευταία δεκαετία µπορούν να συνοψιστούν στα εξής σηµεία: 

• Τα σενάρια απειλής και οι πιθανότητες εξακολουθούν να είναι το πιο 

προβληµατικό τµήµα, 

• Τα προσαρµοσµένα και δυναµικά δέντρα αποφάσεων αποτελούν µια υποσχόµενη 

προσέγγιση στη µελέτη του κινδύνου της τροµοκρατίας, 

• Η πιθανότητα επιτυχίας µιας τροµοκρατικής επίθεσης οδηγεί στη ποσοτικοποίηση 

της ευπάθειας, 

• Για την ανάλυση των συνεπειών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα 

παραδοσιακά µοντέλα που χρησιµοποιούνται για τις φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές, 

• Οι έµµεσες οικονοµικές συνέπειες από τροµοκρατικά χτυπήµατα υπάρχει 

πιθανότητα να είναι µεγάλες. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω της αλλαγής της 

συµπεριφοράς που προέρχεται από το φόβο µιας ακόµη επίθεσης. 

Βέβαια, η διαχείριση του κινδύνου που προέρχεται από τροµοκρατικές επιθέσεις ενώ 

δανείζεται στοιχεία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, παράλληλα δανείζει και 

αυτή µε τη σειρά της τεχνικές ανάλυσης.  

 

1.8 Οικονοµικές συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων 

Η τροµοκρατία είναι ένα σηµαντικό γεωπολιτικό γεγονός που επηρεάζει την 

παγκόσµια οικονοµία και τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι 

έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στις εθνικές οικονοµίες. Οι επιπτώσεις αυτές κατά κύριο λόγο 

δεν σχετίζονται µε την προκληθείσα ζηµία αλλά µε δευτερεύουσες ενέργειες. Η 

ανταπόκριση του κράτους στις επιθέσεις µπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση της 

οικονοµικής δραστηριότητας (Garvey & Mullins, 2010). Σε µια έκθεση του το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο δείχνει ότι το κόστος  των βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων των 

επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου ανήλθε σε 21,4 δισεκατοµµύρια δολάρια,  το οποίο είναι 

παρόµοιο σε µέγεθος µε αυτό των συνεπειών που προέρχονται από  φυσικές καταστροφές, 

όπως οι σεισµοί ή οι τυφώνες (Richman et al., 2005). Χρησιµοποιώντας το µοντέλο 

CAPM, οι Richman et al., (2005) εξέτασαν την βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη 

επίπτωση της 11ης Σεπτεµβρίου στις  χρηµατιστηριακές αγορές 33 βιοµηχανικών και 
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αναπτυσσόµενων χωρών. 28 από τις 33 χρηµατιστηριακές αγορές παρουσίασαν αρνητικές 

αποδόσεις βραχυπρόθεσµα και αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση του συστηµατικού 

κινδύνου σε 10 από αυτά. Η αρνητική επίδραση στο συστηµατικό κίνδυνο στην περίοδο 

µετά φαίνεται να είναι πιο έντονη σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ότι αφορά στις 

µακροπρόθεσµες συνέπειες φάνηκε ότι ήταν σε µεγάλο βαθµό παροδικές. Μετά τις 

τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, η ήδη αδύναµη παγκόσµια οικονοµία 

αποδυναµώθηκε περαιτέρω. Οι «µετασεισµικές δονήσεις» έγιναν αισθητές αµέσως στις 

ξένες αγορές, στον τοµέα του τουρισµού και των ταξιδιών, στην καταναλωτική 

συµπεριφορά και στην  προσωρινή φυγή κεφαλαίων από τις Ηνωµένες Πολιτείες (Nanto, 

2004). Η 11η Σεπτεµβρίου σηµατοδότησε επίσης το τέλος µιας εποχής. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, η παρατεταµένη ευφορία  της δεκαετίας του 1990 αντικαταστάθηκε από την 

αβεβαιότητα και µε µείωση των προσδοκιών για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό είχε 

σηµαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια σε όλες τις αγορές παγκοσµίως.  

Εκτός από τις άµεσες συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων, που είναι ο 

αριθµός των θυµάτων και οι υλικές καταστροφές, η τροµοκρατία επηρεάζει και πολλούς 

και διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας είτε άµεσα είτε έµµεσα. Υπάρχουν τόσο 

µικροοικονοµικές όσο και µακροοικονοµικές συνέπειες για τις περιοχές που πλήττονται. 

Παράλληλα, λόγω της παγκοσµιοποίησης µια τροµοκρατική ενέργεια δεν επηρεάζει µόνο 

την οικονοµία της περιοχής που λαµβάνει χώρα αλλά και αυτή άλλων κρατών και 

περιοχών. (Bird et al., 2008).  

Από µικροοικονοµική πλευρά, οι τοµείς που επηρεάζονται είναι ο τουρισµός, τα 

ταξίδια και ο τοµέας της διασκέδασης στους οποίους είναι πιθανόν να υπάρξει µια µείωση 

στη ζήτησή τους. Επιπλέον επηρεάζεται αρνητικά και ο τοµέας των ασφαλειών. Ο Raby 

(2003) θεωρεί ότι ορισµένοι τοµείς όπως, τα αεροπορικά ταξίδια, ο τουρισµός, η διαµονή 

και οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι οι πιο ευπαθείς στον αυξανόµενο κίνδυνο που 

προέρχεται από την τροµοκρατία.  

 Από µακροοικονοµική πλευρά επηρεάζονται η εγχώρια ζήτηση και η εγχώρια 

προσφορά, η άµεση ξένη επένδυση, η κατανάλωση και οι αποταµιεύσεις, το εµπόριο και 

το εθνικό εισόδηµα και η ανάπτυξη. (Frey et al. 2007,  Bird et al 2008).  

Οι Abadie & Gardeazabal (2008)  η τροµοκρατία έχει τέσσερις κύριες επιδράσεις: 

α) Μείωση του κεφαλαίου (φυσικού και ανθρώπινου) β) ∆ηµιουργία µεγαλύτερης 

αβεβαιότητας γ) Χρησιµοποίηση περισσότερων οικονοµικών κεφαλαίων, για την 

αντιµετώπιση της, που προορίζονταν για άλλους τοµείς δ) Αρνητική επιρροή σε 

συγκεκριµένους τοµείς όπως ο τουρισµός. 
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1.9 Ο αντίκτυπος στα χρηµατιστήρια 

  Οι συνέπειές των τροµοκρατικών επιθέσεων είναι ορατές  στις τιµές τόσο των 

µετοχών µεµονωµένων εταιριών, όσο και στους χρηµατιστηριακούς δείκτες. ∆εν 

περιορίζονται χρονικά και οι επιπτώσεις τους είναι δυνατόν να διαρκούν και να 

συνεχίζουν να προκαλούν οικονοµική ζηµία για κάποιο χρονικό διάστηµα µετά το πέρας 

του συµβάντος. Οι Mullins & Garvey (2010) υποστηρίζουν ότι οι τροµοκρατικές ενέργειες 

µπορούν να προκαλέσουν ζηµίες στις υποδοµές και να έχουν αρνητική επίδραση στη 

µελλοντική ροή εσόδων.  

 Οι Schneider & Troeger (2006) ανέλυσαν τη σχέση µεταξύ του πολέµου και του 

χρηµατιστήριου χρησιµοποιώντας ηµερήσια στοιχεία για την αγορά µετοχών. Πιο 

συγκεκριµένα, µέσω του υποδείγµατος GARCH προσπάθησαν να βρουν πως επηρέασαν 

οι πόλεµοι τα χρηµατιστήρια του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης και του Παρισιού για τη 

χρονική περίοδο από το 1990 ως το 2000. Τα πολεµικά γεγονότα που καλύπτουν είναι ο 

πόλεµος στο Ιράκ, η διαµάχη µεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και οι πόλεµοι στην 

περιοχή της πρώην ενωµένης Γιουγκοσλαβίας. Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι το 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν αυτό που είχε διαφορετική αντίδραση σε σχέση µε 

τα άλλα δύο λόγω της απουσίας χρονικής υστέρησης, γεγονός που απέδειξε ότι µια 

διεθνής κρίση δεν επηρεάζει όλα τα χρηµατιστήρια µε τον ίδιο ακριβός τρόπο. Επιπλέον, η 

µεταβλητότητα και των τριών χρηµατιστηρίων επηρεάζονταν πολύ περισσότερο κατά τη 

διάρκεια αιµατηρών συγκρούσεων.  

Οι Chen & Siems (2003) ήταν αυτοί που ερεύνησαν τα µεγέθη των αποτελεσµάτων 

της 11ης Σεπτεµβρίου στις τιµές των µετοχών. Επιπλέον, συγκρίνανε αυτά τα 

αποτελέσµατα µε τις συνέπειες από άλλα πολιτικά οικονοµικά ή φυσικά σοκ. Για την 

έρευνά τους χρησιµοποίησαν τη µεθοδολογία των event studies και µελέτησαν 33 

παγκόσµιες αγορές. Η µελέτη τους έδειξε ότι και οι 33 αγορές εµφάνισαν αρνητικές 

αποδόσεις τη µέρα που πληροφορήθηκαν τις επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ. Παρόλο που οι 

επιθέσεις έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ, το αµερικάνικο χρηµατιστήριο ήταν αυτό που 

παρουσίασε τις λιγότερο αρνητικές αποδόσεις. Επιπλέον, ο χρόνος επιστροφής στα 

επίπεδα πριν από την 11η Σεπτεµβρίου ήταν πολύ µικρότερος  σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους 32 χρηµατιστηριακούς δείκτες, γεγονός που οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι 

αµερικάνικες αγορές είναι πλέον πιο ελαστικές σε σχέση µε το παρελθόν.  

Μια περιοχή που πλήττεται συχνά από τροµοκρατικά χτυπήµατα είναι το Ισραήλ. 

Για το λόγο αυτό, οι  Eldor & Melnick (2004) χρησιµοποίησαν ηµερήσια στοιχεία για να 

αναλύσουν το πώς η τροµοκρατία επηρεάζει τις τιµές του ισραηλινού χρηµατιστηρίου και 
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τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Οι τροµοκρατικές ενέργειες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα 

µε την τοποθεσία, το είδος της επίθεσης και του στόχου, τον αριθµό των νεκρών και των 

επιθέσεων ανά ηµέρα. Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι οι τροµοκρατικές 

επιθέσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν ως σποραδικές εκδηλώσεις και για το λόγο αυτό οι 

οικονοµικές συνέπειες δεν µπορούν να αναλυθούν ως µια µελέτη περίπτωσης. Αντίθετα, 

θεωρούν ότι η µελέτη των συνεπειών της τροµοκρατίας απαιτεί µια οικονοµετρική 

ανάλυση µε τη χρήση χρονοσειρών, λόγω της συνεχούς διαδικασίας. Η εµπειρική µελέτη 

τους δείχνει ότι η τροµοκρατία έχει µια µόνιµη αρνητική επίδραση στις αγορές µετοχών, 

αλλά όχι στις αγορές συναλλάγµατος. Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι αυτές οι αγορές 

είναι αποτελεσµατικές στην ενσωµάτωση ειδήσεων  για τροµοκρατικές επιθέσεις και ότι 

δεν υπάρχει καµία απόδειξη ότι είναι ασυσχέτιστες µε τέτοια χτυπήµατα. 

 Με το χρηµατιστήριο του Ισραήλ και συγκεκριµένα µε το δείκτη ΤΑ-100 και τις 

µεταβολές του, ασχολήθηκαν και οι Peleg et al., (2010). Τα δεδοµένα που χρησιµοποίησαν 

καλύπτουν την περίοδο από το Σεπτέµβριο του 2003 µέχρι και τον Αύγουστο του 2006 

(αρχή και τέλος της δεύτερης Ιντιφάντα1). Για να γίνει ευκολότερη η µελέτη οι επιθέσεις 

αυτοκτονίας κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε την ηµέρα που έλαβαν χώρα και ανάλογα 

µε τον αριθµό των απωλειών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους έδειξαν ότι η 

χρηµατιστηριακή αγορά του Τελ Αβίβ επηρεάστηκε τόσο από τη σχετική βαρβαρότητα 

όσο και από την ένταση των επιθέσεων αυτοκτονίας. Ωστόσο, δεν υπήρξε µια εµφανής 

µακροπρόθεσµη επίδραση στη συµπεριφορά του δείκτη ΤΑ-100.     

Οι Johnston & Nedelescu (2005) εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τροµοκρατικές ενέργειες. 

Επανεξετάζουν την αντίδραση των αγορών στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου  στις ΗΠΑ 

και τις επιθέσεις στη Μαδρίτη το Μάρτιο του 2004. Το κύριο συµπέρασµα της µελέτης 

τους είναι ότι οι χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν έχουν να αντιµετωπίσουν µόνο τις 

διακοπές που προκαλούνται τόσο από τις µαζικές υλικές όσο και από τις ζηµιές στα 

επικοινωνιακά συστήµατα αλλά και τη ραγδαία αύξηση των επιπέδων της αβεβαιότητας 

και της µεταβλητότητας της αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες διαφορές όσον αφορά 

στην αντίδραση της αγοράς µετοχών σε αυτές τις δύο τροµοκρατικές ενέργειες. Ενώ οι 

επιθέσεις στη Μαδρίτη θεωρήθηκαν ως επί το πλείστον ότι είχαν περιφερειακή δράση, 

                                                           
1 Ιντιφάντα: Αραβική λέξη που σηµαίνει εξέγερση. Η δεύτερη περίοδος της ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 
2000 και έφτασε στο αποκορύφωµα της µε συχνές πράξεις βίας το 2002 και σιγά σιγά εξασθένησε µέχρι το 
2006. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σηµειώθηκαν 152 επιθέσεις αυτοκτονίας που οδήγησαν στο 
θάνατο 545 ανθρώπων (Ministry of Foreign Affairs, 2006). 
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εκείνες στη Νέα Υόρκη θεωρήθηκαν ότι είχαν  επιπτώσεις στο παγκόσµιο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Οι Arin et al., (2008) παρουσιάζουν ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σχετικά µε την 

επίδραση των τροµοκρατικών γεγονότων στη συµπεριφορά των αγορών. Η έρευνά τους   

βασίζεται σε στοιχεία από έξι διαφορετικές χρηµατοπιστωτικές αγορές 

(Ινδονησία, Ισραήλ, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Ηνωµένο Βασίλειο). Στο έργο τους, 

οι συγγραφείς έχουν ερευνήσει τις επιπτώσεις της τροµοκρατίας όχι µόνο στα 

χρηµατιστήρια, αλλά και στη µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών αγορών, 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος των συνεπειών της τροµοκρατίας είναι 

µεγαλύτερο στις αναδυόµενες αγορές. 

Οι Gulley & Sultan (2008) για την έρευνά τους επέλεξαν τους χρηµατιστηριακούς 

δείκτες των ακόλουθων χωρών: Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Ως στόχο είχαν να µελετήσουν την αντίδραση των 

χρηµατιστηρίων σε τροµοκρατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν τις 11/09/2001. Τα 

αποτελέσµατα προσέφεραν σηµαντικές ενδείξεις για το ποιος  θα µπορούσε πραγµατικά να 

είναι ο αντίκτυπος στις αγορές. Έδειξαν ότι, η  Γερµανία και η Ιταλία παρουσίασαν 

αρνητικές αποδόσεις που σχετίζονται µε την τροµοκρατική δραστηριότητα. Επίσης 

διαπίστωσαν, ότι η πρόσθετη µεταβλητότητα σε οποιοδήποτε από τους χρηµατιστηριακούς 

δείκτες του δείγµατος δεν σχετίζεται µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις. Επιπλέον, βρήκαν ότι 

οι Αµερικανικές χρηµατιστηριακές αγορές ανέκαµψαν σχετικά γρήγορα µετά από µια 

µεγάλη αρχική πτώση. Οι ξένες αγορές µετοχών επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά, µε 

πολλές να αντιµετωπίζουν ακόµη και µεγαλύτερες ποσοστιαίες  µειώσεις σε σχέση µε την 

αγορά των ΗΠΑ. 

Οι Abadie & Gardeazabal (2008) µελέτησαν τον τρόπο που η αρχή και η κατάληξη 

της  κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή των Βάσκων της Ισπανίας επηρέαζαν τις  τιµές 

των µετοχών των εταιρειών. Θεώρησαν  ότι η αρχή των εκεχειριών  σχετίζονταν µε 

θετικές αποδόσεις και ότι το τέλος τους σχετίζονταν  µε αρνητικές. Με το ίδιο θέµα 

ασχολήθηκαν και οι Barros & Gil-Alana (2009) οι οποίοι χρησιµοποίησαν δεδοµένα από 

το χρηµατιστήριο του Μπιλµπάο για διάρκεια έξι χρόνων. Από την έρευνά τους 

οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι η µείωση της βίας θα προκαλέσει αύξηση στην απόδοση 

των µετοχών ενώ οδηγήθηκαν στο γενικότερο συµπέρασµα ότι τα βίαια γεγονότα που 

σχετίζονται µε την τροµοκρατία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των µετοχών. 

Επιπλέον µια άλλη έρευνα για την περιοχή των Βάσκων και το χρηµατιστήριο του 



17 
 

Μπιλµπάο που πραγµατοποιήθηκε από τους Barros et al., 2007, έδειξε επίσης ότι η βία 

στην περιοχή επηρέαζε αρνητικά τις αποδόσεις του χρηµατιστηριακού δείκτη. 

Οι Chesney et al., (2010) έκαναν µια εµπειρική µελέτη για να δουν την επίδραση 

της τροµοκρατίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία της 

µελέτης περιπτώσεων, προσπάθησαν να απαντήσουν στα εξής ερωτήµατα:  

• Αν οι τροµοκρατικές επιθέσεις έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό, στο 

Αµερικάνικο και στο ελβετικό χρηµατιστήριο. 

• Αν η επίδραση των τροµοκρατικών επιθέσεων διαρκεί µόνο την ηµέρα του 

γεγονότος ή συνεχίζεται και τις επόµενες. 

• Αν ο αντίκτυπος των τροµοκρατικών επιθέσεων στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

είναι παρόµοιος µε τον κίνδυνο που προέρχεται από φυσικές καταστροφές ή 

χρηµατοοικονοµικές κρίσεις.  

Χρησιµοποιώντας ηµερήσια δεδοµένα για έντεκα συνεχόµενα χρόνια κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι οι 55 από τις 77 επιθέσεις είχαν αρνητικά αποτελέσµατα σε 

τουλάχιστον ένα από τα χρηµατιστήρια. Περισσότερο από όλα επηρεάστηκε το ελβετικό 

χρηµατιστήριο, ενώ εκείνο που έµεινε περισσότερο ανεπηρέαστο ήταν το αµερικάνικο. 

Επιπλέον,  οι αρνητικές αποδόσεις των δεικτών σηµειώθηκαν κυρίως τις ηµέρες που 

έλαβαν χώρα τα γεγονότα ενώ άρχισε να εξασθενεί η επίδρασή τους µε την πάροδο των 

ηµερών. Στο τελευταίο ερώτηµα που τους απασχόλησε κατέληξαν ότι υπάρχουν και 

οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των κινδύνων. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι «ενώ η 

ευρωπαϊκή και η ελβετική αγορά παρουσιάζουν υψηλή ευπάθεια στις τροµοκρατικές 

επιθέσεις και στις φυσικές καταστροφές, η ανταπόκρισή τους σε χρηµατοοικονοµικά κραχ 

είναι λιγότερο αρνητική». 

Οι Arin et al.,(2008) προσπάθησαν και αυτοί µε τη σειρά τους να βρουν τις 

συνέπειες των τροµοκρατικών επιθέσεων στις αποδόσεις των µετοχών καθώς και στη 

µεταβλητότητά τους. Χρησιµοποιώντας ηµερήσια δεδοµένα από τα χρηµατιστήρια της 

Τουρκίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ταϋλάνδης, της Ισπανίας, του Ισραήλ και της 

Ινδονησίας και για µια περίοδο τεσσάρων ετών παρουσίασαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα.  

Αν και η ανταπόκριση στον πανικό που δηµιουργείται από την τροµοκρατία ποικίλλει από 

χώρα σε χώρα, υπάρχει επίδραση τόσο στην απόδοση όσο και στη µεταβλητότητα σε όλες 

τις υπό εξέταση χώρες. Υπάρχει επίσης το συµπέρασµα ότι ο δείκτης αστάθειας έχει 

αντίκτυπο στις αποδόσεις του χρηµατιστηρίου. Είναι ενδιαφέρον, ότι τα δύο ευρωπαϊκά 

χρηµατιστήρια (Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο) είναι  αυτά που επηρεάζονται λιγότερο. 



18 
 

Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές στις δύο αυτές χώρες είναι πιο ανθεκτικοί σε αυτά τα 

γεγονότα. 

  Ο Karolyi (in press) υποστηρίζει ότι οι τιµές των µεµονωµένων µετοχών 

αντικατοπτρίζουν τις ελπίδες των επενδυτών και τους φόβους τους για το µέλλον. Με 

δεδοµένη την υψηλή ρευστότητα των χρηµατιστηριακών αγορών, όταν προκύπτουν 

πληροφορίες σχετικές µε τροµοκρατικές επιθέσεις, καθώς και µε άλλα απρόβλεπτα 

καταστροφικά γεγονότα οι επενδυτές µπορεί να εγκαταλείψουν την αγορά ψάχνοντας για 

πιο σταθερά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Επιπλέον, οι Karolyi & Martell (2005), 

χρησιµοποιώντας µελέτες περιπτώσεων για διαφορετικά συµβάντα και χώρες, αναλύουν 

τις επιπτώσεις των τροµοκρατικών επιθέσεων στις χρηµατιστηριακές τιµές  και 

αποδεικνύουν ότι οι ζηµίες που προκαλούνται από αυτές τις επιθέσεις είναι µεγαλύτερες 

όταν οι στόχοι βρίσκονται σε πιο δηµοκρατικές και πλουσιότερες χώρες. 

Οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου επηρέασαν τις παγκόσµιες 

χρηµατιστηριακές αγορές. Ο αντίκτυπος τους δεν ήταν µόνο πολιτικός. Οι αµερικανικές 

αγορές παρέµειναν κλειστές για 4 ηµέρες, ενώ οι ευρωπαϊκές αποφάσισαν να παραµείνουν 

ανοικτές µε κόστος την αρνητική πορεία στα χρηµατιστήριά τους. Οι δείκτες Aex25, 

Cac40, Dax30, Dow Jones Stoxx50, FTSE100, Nikkei225 και SMI παρουσίασαν 

σηµαντική πτώση την επόµενη ηµέρα. Οι δείκτες  Dow Jones και SP500 παρουσίασαν, 

επίσης, αρνητικά αποτελέσµατα όταν οι αγορές των ΗΠΑ ξανάνοιξαν στις 17 

Σεπτεµβρίου.  Ακόµα, οι αρνητικές τάσεις στις 14/9 στις ευρωπαϊκές αγορές µετοχών 

µπορούν να εξηγηθούν από τον κίνδυνο νέων τροµοκρατικών επιθέσεων κατά των 

Ηνωµένων Πολιτειών και την αναβολή της επαναλειτουργίας της Wall Street (Charles & 

Darne 2006). 

Την ηµέρα των επιθέσεων ο MSCI World Index έχασε 1,98% της αξίας του, 

παρόλο που η χρηµατιστηριακή αγορά των ΗΠΑ δεν λειτούργησε. Ένας δεύτερος γύρος 

απώλειας της τάξης του 2,57% καταγράφηκε στις 17 Σεπτεµβρίου, όταν η αγορά των 

ΗΠΑ άνοιξε εκ νέου. Οµοίως, στις 11 Μαρτίου 2004, την ηµέρα των επιθέσεων στη 

Μαδρίτη ο δείκτης MSCI υποχώρησε κατά 1,72%. Η σηµαντικότητα αυτών των 

υποχωρήσεων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η µέση ηµερήσια µεταβολή του ∆είκτη 

MSCI World για την περίοδο 1994-2004 ήταν 0,027%.  

Οι Charles & Darne (2006) µελέτησαν την επίδραση των τροµοκρατικών 

επιθέσεων το Σεπτέµβριο του 2001 στα διεθνή χρηµατιστήρια. Για την έρευνα τους 

χρησιµοποίησαν 10 δείκτες χρηµατιστηρίων και µε τη µέθοδο της ανίχνευσης ακραίων 

τιµών οδηγήθηκαν στα συµπεράσµατά τους. Έδειξαν ότι τα διεθνή χρηµατιστήρια 
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παρουσίασαν µεγάλα (µόνιµα και προσωρινά) σοκ ως αποτέλεσµα αυτών των επιθέσεων. 

∆ιαπίστωσαν επίσης ότι οι αµερικανικές ανακοινώσεις µακροοικονοµικών ειδήσεων 

µπορεί να είχαν µεγάλη επίδραση στις αµερικάνικες και ευρωπαϊκές  χρηµατιστηριακές 

αγορές. 

Η έρευνά των Nikkinen et al., (2006)  δεν περιορίστηκε στα χρηµατιστήρια των 

αναπτυγµένων χωρών της Ευρώπης και της Αµερικής αλλά επεκτάθηκε και στα 

χρηµατιστήρια ορισµένων περιοχών που δεν παρουσίαζαν, φαινοµενικά, µεγάλο 

ενδιαφέρον όπως της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής.  Χρησιµοποιώντας 

ηµερήσια δεδοµένα δεικτών µετοχών από 53 χώρες που καλύπτουν την περίοδο από 10 

Μαρτίου 2001 ως 12 Μαρτίου 2002, σύγκριναν τη συµπεριφορά των χρηµατιστηριακών 

αγορών σε έξι διαφορετικές περιοχές πριν και µετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου.  

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο οι ανεπτυγµένες και οι ευρωπαϊκές 

χώρες παρουσιάζουν παρόµοιες αποδόσεις των µετοχών και συµπεριφορά αστάθειας  πριν 

από την 11η Σεπτεµβρίου. Αντίθετα, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Λατινική 

Αµερική και σε λιγότερο βαθµό οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες και η Ασία, τείνουν να 

έχουν πολύ διαφορετική συµπεριφορά. Επιπλέον, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι  η 

ανταπόκριση των διεθνών αγορών στα γεγονότα διαφέρει ανάλογα µε το βαθµό 

ολοκλήρωσης της κάθε περιοχής µε τις διεθνείς αγορές (Kyung & Mun 2005). 

Η ευκολία της αγοράς και της πώλησης των µετοχών οδηγεί στην ευαισθησία των 

τιµών τους στην εµφάνιση καινούργιων πληροφοριών. Συνήθως αυτή η ευαισθησία 

εκδηλώνεται µε την εµφάνιση απρόβλεπτων γεγονότων µεταξύ των οποίων εντάσσονται 

και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. Ο Drakos (2010) έκανε µια πιο γενική έρευνα για πολλά 

χρηµατιστήρια και πως αυτά επηρεάζονται από τις τροµοκρατικές επιθέσεις που έχουν 

συµβεί τα τελευταία χρόνια. Στην ανάλυση του διερεύνησε το βαθµό που διάφορες 

τροµοκρατικές ενέργειες επηρέασαν της ηµερήσιες αποδόσεις των χρηµατιστηριακών 

αγορών. Το δείγµα που χρησιµοποίησε προέρχονταν από 22 χώρες που κατείχαν ένα 

σηµαντικό ποσοστό της παγκόσµιας τροµοκρατικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 

1994-2004. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρξαν πράγµατι πολύ χαµηλές αποδόσεις τις 

ηµέρες που οι επιθέσεις λάµβαναν χώρα. Επιπλέον, η αρνητική επίδραση της ενισχύεται 

όταν οι τροµοκρατικές επιθέσεις επιφέρουν µεγαλύτερες ψυχοκοινωνικές συνέπειες. 

Ο κλάδος των εταιριών που επηρεάστηκε περισσότερο από τα τροµοκρατικά 

χτυπήµατα και ιδιαίτερα από τις αεροπορικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου είναι ο 

κλάδος των αεροπορικών εταιριών. Για το λόγο αυτό αρκετοί συγγραφείς ασχολήθηκαν µε 

τον αντίκτυπο στις µετοχές αεροπορικών εταιριών τόσο αµερικάνικων όσο και διεθνών.  
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Σύµφωνα µε τον Drakos (2004), ο συστηµατικός κίνδυνος των µετοχών των 

αεροπορικών εταιριών  έχει αυξηθεί σηµαντικά µετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου. 

Στην έρευνά του διαχωρίζει τον κίνδυνο στα δύο συστατικά στοιχεία του,  δηλαδή στον 

συστηµατικό κίνδυνο και στον µη συστηµατικό. Μέσω αυτού του διαχωρισµού 

συµπεραίνει ότι ο συστηµατικός κίνδυνος έχει κατά µέσο όρο υπερδιπλασιαστεί (όπως 

µετράται από το beta), ενώ το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο του κινδύνου  έχει 

παρουσιάσει σηµαντική αύξηση. 

Οι Carter & Simkins (2004) εξετάζουν τις επιπτώσεις των επιθέσεων στο World 

Trade Center στις αποδόσεις των µετοχών αεροπορικών εταιρειών. Ελέγχουν αν η 

αντίδραση της αγοράς κατά την πρώτη ηµέρα των συναλλαγών µετά την επίθεση είναι η 

ίδια για κάθε εταιρεία ή, εναλλακτικά, αν διαφέρει µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Σύµφωνα µε τη µελέτη τους, οι αεροπορικές εταιρείες µε περιορισµένη ρευστότητα, 

«τιµωρούνται» περισσότερο. ∆εν βρίσκεται στατιστική σηµαντικότητα για τα 

χαρακτηριστικά της εταιρείας, όπως το µέγεθος, η µόχλευση και η απόδοση. 

Οι Kyung & Mun (2005), θέλησαν να δείξουν πως τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεµβρίου επηρέασαν την αµερικάνικη χρηµατιστηριακή αγορά και αυτή µε τη σειρά 

της το βρετανικό, γερµανικό και ιαπωνικό χρηµατιστήριο. Για να µπορέσουν να 

οδηγηθούν σε ορισµένα ασφαλή συµπεράσµατα χώρισαν τα δεδοµένα που συνέλεξαν σε 

δύο περιόδους, πριν και µετά από τις επιθέσεις. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

υπήρξε µια δραστική µείωση των αποδόσεων της αγοράς και µια συνακόλουθη αύξηση 

της αστάθειας αµέσως µετά τις επιθέσεις. Η γενική κατάσταση της αγοράς για τις ΗΠΑ 

και την Ιαπωνία βελτιώθηκε όσον αφορά στον κίνδυνο και στις αποδόσεις. Ωστόσο, η 

κατάσταση για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία επιδεινώθηκε κατά την περίοδο 

µετά την επίθεση. Ακόµα µέσω της έρευνας τους κατάφεραν να αποδείξουν ότι µπορεί να 

υπάρξει συσχέτιση των διεθνών χρηµατιστηρίων όχι µόνο µέσω των αποδόσεων αλλά και 

µέσω της µεταβλητότητας τους. Συγκεκριµένα, µετά τις επιθέσεις, οι συσχετίσεις ήταν 

θετικές µεταξύ του αµερικάνικου χρηµατιστηρίου και του βρετανικού και γερµανικού. 

Επιπλέον, υπήρχε θετική συσχέτιση του αµερικάνικου µε το ιαπωνικό χρηµατιστήριο σε 

επίπεδο αποδόσεων.  

Οι Hon et al., (2004) έδειξαν ότι οι διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές, ιδιαίτερα 

στην Ευρώπη, παρουσίασαν παρόµοιες αντιδράσεις µε αυτές της αµερικανικής 

χρηµατιστηριακής αγοράς σε µια περίοδο τριών ως έξι µηνών µετά τις επιθέσεις. Επιπλέον 

απέδειξαν ότι τα οφέλη που προέρχονται από τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων 

µειώνονται αισθητά σε περιόδους κρίσης.  
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Ένα άλλο κοµµάτι που αξίζει να µελετηθεί είναι το πώς ο πόλεµος που εξήγγειλαν 

οι ΗΠΑ ενάντια στην τροµοκρατία επηρέασε τα χρηµατιστήρια όλου του κόσµου. Η 

Fernandez (2008) προσπάθησε να δείξει σε ποιο βαθµό η  πολιτική αναταραχή στη Μέση 

Ανατολή και η ακολουθούµενη εισβολή στο Ιράκ συνέβαλλαν στην αστάθεια των διεθνών 

χρηµατιστηριακών αγορών. Η περίοδος που µελέτησε είχε διάρκεια έξι έτη και για 

διευκόλυνση χρησιµοποίησε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: την Αµερική, την Αφρική 

µαζί µε τη Μέση Ανατολή, την  Ευρώπη και την Ασία µαζί µε τον ειρηνικό. Μέσω της 

ανάλυσης Wavelets κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πολιτική αστάθεια στη Μέση 

Ανατολή ευθύνεται για την αστάθεια των χρηµατιστηριακών αγορών. Οι χώρες που 

δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγµα ήταν κυρίως οι αναπτυγµένες δηλαδή οι ΗΠΑ, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. 

Βέβαια, εκτός από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, που αναµφισβήτητα 

συντάραξαν την κοινή γνώµη και δηµιούργησαν αρκετές διαταραχές στα χρηµατιστήρια 

όλου του κόσµου, υπήρξαν και άλλες τροµοκρατικές επιθέσεις που δηµιούργησαν 

ανωµαλίες στα χρηµατιστήρια κυρίως της Ευρώπης. Τα γεγονότα αυτά είναι η επίθεση της 

11ης Μαρτίου 2004 σε τρένα στη Μαδρίτη και η επίθεση της 7ης Ιουλίου 2005 στα µέσα 

µεταφοράς του Λονδίνου. Και τα δύο αυτά γεγονότα έλαβαν χώρα κατά τις ώρες αιχµής  

και είχαν ως αποτέλεσµα µεγάλο αριθµό θυµάτων και τραυµατιών. Οι δύο αυτές 

βοµβιστικές επιθέσεις χαρακτηρίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως το «ευρωπαϊκό 

ισοδύναµο» των επιθέσεων της Αµερικής αν και µετριούνται σε πολύ χαµηλότερη κλίµακα 

όσον αφορά στον αριθµό των θυµάτων και των τραυµατιών.  

Οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν µε τον αντίκτυπο αυτών των επιθέσεων στις 

χρηµατιστηριακές αγορές ήταν οι Kollias et al., (2010). Συγκεκριµένα, προσπάθησαν να 

βρουν την αντίδραση των χρηµατιστηρίων της Βαρκελώνης, της  Μαδρίτης, της 

Βαλένθιας και του Λονδίνου στις βοµβιστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 

πρωτεύουσες της Ισπανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Χρησιµοποιώντας µελέτες 

περιπτώσεων αλλά και µοντέλα EGARCH ερεύνησαν πως αυτές οι επιθέσεις επηρέασαν 

όχι µόνο τους γενικούς δείκτες των τεσσάρων αυτών χρηµατιστηρίων αλλά και τους 

επιµέρους κλαδικούς δείκτες. Τα δεδοµένα που χρησιµοποίησαν για τη µελέτη τους 

καλύπτουν για την Ισπανία τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο του 2003 ως το Μάρτιο 

του 2005 και για την Αγγλία από τον Ιούνιο του 2004 ως τον Ιούνιου του 2006 και 

αντιστοιχούν σε 500 ηµέρες συναλλαγών. Μέσα από την έρευνά τους συµπέραναν ότι όλα 

τα χρηµατιστήρια παρουσιάζουν µια παρόµοια αντίδραση την ηµέρα των γεγονότων αλλά 

διαφορετική περίοδο ανάκαµψης. Οι διαφορές αυτές µπορούν να εξηγηθούν από το 
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µέγεθος της κάθε αγοράς, τη δοµή και τη ρευστότητα της. Ένας επιπλέον επεξηγηµατικός 

παράγοντας είναι το γεγονός οι υπεύθυνοι για τις βοµβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη 

ανακαλύφθηκαν λίγες ηµέρες αργότερα και  ως εκ τούτου, συνέχιζε να υπάρχει µια απειλή 

για την ασφάλεια για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, αυτό δεν συνέβη για τις 

επιθέσεις του Λονδίνου δεδοµένου ότι ήταν επιθέσεις  αυτοκτονίας. Επίσης, η αστάθεια 

την αγορών φαίνεται να έχει επηρεαστεί σηµαντικά και από τα δύο περιστατικά. Οι 

κλαδικοί δείκτες και στις δύο χώρες παρουσίασαν µια διαφορετική εικόνα µε την ισπανική 

αγορά να παρουσιάζεται περισσότερο επηρεασµένη. Στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου οι 

επιµέρους δείκτες επανήλθαν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την επίθεση σχετικά 

γρήγορα, ενώ εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο ήταν εκείνοι που είχαν το µεγαλύτερο 

κόστος λόγω του συµβάντος. Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, το κυρίαρχο συµπέρασµα είναι 

ότι η συνολική καθαρή επίπτωση στα χρηµατιστήρια και στις δύο περιπτώσεις ήταν µόνο 

προσωρινή. Είναι πολύ πιθανό ότι εκτός από τη δηµιουργία χάους και τρόµου, ένας άλλος 

στόχος των επιθέσεων αυτών από τροµοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα ήταν να 

διαταράξουν και να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονοµίες των χωρών αυτών. 

Βέβαια τόσο η χρηµατιστηριακή αγορά του Λονδίνου όσο και αυτή της Αµερικής 

κατάφεραν να επανακάµψουν µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα σε σχέση µε προηγούµενες 

κρίσεις λόγω του γεγονότος ότι ενισχύθηκαν από τις κυβερνήσεις τους για να µπορέσουν 

να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. Για παράδειγµα, στις 9 Ιουλίου, δύο ηµέρες µετά το 

συµβάν, η Τράπεζα της Αγγλίας, το Υπουργείο Οικονοµίας και η Αρχή 

Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών αποκάλυψαν ότι αµέσως µετά τις επιθέσεις, 

ενεργοποιήθηκαν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

χρηµατοπιστωτικές αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου θα µπορούσαν να συνεχίσουν 

αποτελεσµατικά τις συναλλαγές τους. 

Το ίδιο συνέβη όµως και στις ΗΠΑ µετά τις επιθέσεις του 2001. Το 2002 

ψηφίστηκε ο νόµος για την εξασφάλιση απέναντι στον κίνδυνο που προέρχεται από την 

τροµοκρατία. Είναι γνωστός µε την ονοµασία TRIA (The Terrorism Risk Insurance Act of 

2002). Το νοµοσχέδιο αυτό καθιέρωσε το Πρόγραµµα Ασφάλισης της Τροµοκρατίας, το 

οποίο έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και κάλυπτε την εµπορική ιδιοκτησία και την 

ασφάλεια από ατυχήµατα. Υποχρέωση συµµετοχής σε αυτό είχαν όλες οι ασφαλιστικές 

εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στις ΗΠΑ (Brown et al., 2004) Με βάση το TRIA όλοι 

οι ασφαλιστές ήταν υποχρεωµένοι να προσφέρουν κάλυψη σε όλες τις ασφαλισµένες 

εµπορικές εταιρίες. Επιπλέον, οι απώλειες που προέρχονται από ένα τροµοκρατικό 
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γεγονός για να µπορούν να καλυφθούν µέσω του TRIA έπρεπε το συγκεκριµένο γεγονός 

να πιστοποιηθεί ως τροµοκρατικό από το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ. 

Μέσω µιας µελέτης γεγονότος και συλλέγοντας δεδοµένα από τροµοκρατικές 

επιθέσεις που έλαβαν χώρα µεταξύ του 1990-2005 οι Brounrn & Derwall (2010) 

προσπάθησαν να δείξουν ότι οι τροµοκρατικές επιθέσεις επιδρούν ελαφρώς αρνητικά στις 

τιµές των χρηµατιστηριακών δεικτών. Επιπλέον, σύγκριναν τις αντιδράσεις των τιµών µε 

αυτές που προέρχονται από απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές και βρήκαν ότι οι µειώσεις 

των τιµών είναι πιο έντονες µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις.  

Μια άλλη χώρα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για µελέτη και αποτελεί ιδανικό 

στόχο για τους τροµοκράτες είναι η Τουρκία. Ο λόγος που καθιστά την Τουρκία έναν 

σηµαντικό τροµοκρατικό στόχο είναι ο ηγετικός της ρόλος στη Μέση Ανατολή καθώς και 

οι επιλογές της στις διακρατικές συµµαχίες. Οι Christofis et al., (2010) εξέτασαν τον 

αντίκτυπο τριών τροµοκρατικών επιθέσεων στο χρηµατιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 

τα οποία έλαβαν χώρα το 1999, το 2003 και το 2008. Για το λόγο αυτό χρησιµοποίησαν 

δεδοµένα που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 1997 µέχρι το 

∆εκέµβριο του 2009. Για την έρευνά τους χρησιµοποίησαν τη µελέτη γεγονότος και 

προσπάθησαν να δουν πως επηρεάστηκαν έξι βασικοί δείκτες. Τα αποτελέσµατα τους 

έδειξαν ότι οι δείκτες επηρεάστηκαν περισσότερο από το τροµοκρατικό χτύπηµα της 

20/11/2003. Όµως οι επενδυτές έδειξαν εµπιστοσύνη στο τουρκικό χρηµατιστήριο και 

αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άµεση ανάκαµψη του, παρόλη τη σοβαρότητα των 

γεγονότων.  

Οι Nguyen & Enomoto (2009) προσπάθησαν να δουν ποια ήταν η αντίδραση των 

χρηµατιστηρίων του Ιράν και του Πακιστάν σε συγκεκριµένα τροµοκρατικά χτυπήµατα. Ο 

λόγος  που επιλέχθηκαν αυτές οι δύο χώρες ήταν ότι εξαιτίας ορισµένων διαφορών 

ανάµεσα στις δύο χώρες αναµένεται τα χρηµατιστήρια τους να µην έχουν τις ίδιες 

αντιδράσεις σε συγκεκριµένα τροµοκρατικά γεγονότα.Τα δεδοµένα που χρησιµοποίησαν 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο 5/7/1999-19/9/2008 για το χρηµατιστήριο του Πακιστάν 

και 2/1/1999-9/6/2008 για το χρηµατιστήριο της Τεχεράνης. Τα συµπεράσµατα στα οποία 

κατέληξαν από την έρευνά τους, χρησιµοποιώντας το υπόδειγµα GARCH υποδεικνύουν 

ότι οι τροµοκρατικές πράξεις έχουν άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις. Επιπλέον, 

διαπίστωσαν ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου και αυτές στο Λονδίνο µείωσαν τις 

αποδόσεις των χρηµατιστηρίων τόσο στο Ιράν όσο και στο Πακιστάν µε τις αρνητικές 

επιδόσεις να εξακολουθούν για πέντε µέρες µετά τα συµβάντα. Αντιθέτως η έναρξη του 

πολέµου στο Ιράκ επηρέασε µόνο τις αποδόσεις στο χρηµατιστήριο του Πακιστάν.  
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Εκτός όµως από τα µεµονωµένα τροµοκρατικά χτυπήµατα που λαµβάνουν χώρα σε 

µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αντίκτυπο στα χρηµατιστήρια έχουν και οι πόλεµοι. Οι 

Leigh et al., (2003) υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες του πολέµου είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν από ένα καινούργιο χρηµατοοικονοµικό προϊόν που διαπραγµατεύεται στην 

αγορά και ονοµάζεται “Saddam Security”.  Οι αποδόσεις του εξαρτώνται από την πτώση η 

µη του ιρακινού αρχηγού. Τα προϊόντα αυτά διαπραγµατεύονται σε µορφή στοιχηµάτων 

στο διαδίκτυο και είναι παρόµοια µε τα Iowa Electronic Markets. Επιπλέον διαπίστωσαν 

ότι η αµερικάνικη χρηµατιστηριακή αγορά επηρεάζεται πάρα πολύ καθώς µεταβάλλεται η 

πιθανότητα για πόλεµο µεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ. 

Τέλος οι Kollias et al., (2011) µελέτησαν την επίδραση τόσο της τροµοκρατίας όσο 

και του πολέµου στη συνδιακύµανση µεταξύ της τιµής του πετρελαίου και των αποδόσεων 

τεσσάρων χρηµατιστηριακών δεικτών. Πιο συγκεκριµένα,  χρησιµοποίησαν δεδοµένα που 

αφορούσαν στο αµερικάνικο χρηµατιστήριο και τρία ευρωπαϊκά, το αγγλικό, το γαλλικό 

και το γερµανικό. Η ανάλυση τους έγινε µε τη χρήση του µη γραµµικού µοντέλου BEKK- 

GARCH µε την προσθήκη ψευδοµεταβλητών. Τα γεγονότα που χρησιµοποίησαν στη 

µελέτη τους, ήταν οι δύο πόλεµοι στο Ιράκ, και 7 ακόµα τροµοκρατικά χτυπήµατα που 

έλαβαν χώρα από το 1988 ως το 2005. Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι η 

συνδιακύµανση και των τεσσάρων χρηµατιστηριακών δεικτών µε τις αποδόσεις του δείκτη 

αργού πετρελαίου µειώνεται όταν λαµβάνονται υπόψη  οι δύο πόλεµοι στο Ιράκ. Όσο 

αφορά στα µεµονωµένα τροµοκρατικά συµβάντα τα χρηµατιστήρια του Λονδίνου και της 

Αµερικής δείχνουν να µην επηρεάζονται και η συνδιακύµανση των συγκεκριµένων 

δεικτών µε τις αποδόσεις του πετρελαίου φαίνεται και αυτή να µένει ανεπηρέαστη. 

Αντιθέτως τόσο ο δείκτης του γερµανικού χρηµατιστηρίου όσο και του γαλλικού 

παρουσιάζουν µια αρνητική συνδιακύµανση µε τις αποδόσεις του πετρελαίου. 

 

1.10 Τροµοκρατία και συµπεριφορά των επενδυτών 

 Η τροµοκρατία έκτος από τον αντίκτυπο που έχει στις χρηµατιστηριακές αγορές 

παγκοσµίως επηρεάζει και τη συµπεριφορά των επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα, ψάχνουν 

να βρουν λύσεις για να µπορέσουν να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο 

απέναντι στον κίνδυνο που προέρχεται από αυτήν.  

Μια περιοχή που πλήττεται συχνά από τροµοκρατικές επιθέσεις είναι το Ισραήλ 

που λόγω των πολιτικών προβληµάτων που υπάρχουν στη Γάζα αντιµετωπίζει συχνά 

επιθέσεις αυτοκτονίας. Για το λόγο αυτό οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ 

αλλάζουν συχνά τις επενδυτικές τους προτιµήσεις για να µπορέσουν να αντισταθµίσουν 
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τον κίνδυνο. Οι Levi & Galili (2006) προσπάθησαν να µελετήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 

η αρνητική ψυχολογία επηρεάζει τις κινήσεις των επενδυτών. Η εµπειρική ανάλυση 

δείχνει ότι η τροµοκρατία έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατοποίηση 

του εµπορίου περιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής του.  Στην έρευνα αυτή παρέχονται 

αρκετές  εξηγήσεις, που στηρίζονται στην ψυχολογία, για την απροθυµία των επενδυτών 

για εµπόριο. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση του δηµόσιου φόβου, µε αποτέλεσµα την 

απαισιόδοξη εκτίµηση των κινδύνων και την απροθυµία ανάληψης αυτών, το αίσθηµα της 

ανασφάλειας που προκαλείται αυτόν, το άγχος και η επιθυµία για αποφυγή στο µέλλον 

των ίδιων συναισθηµάτων.   

Το 2010 οι Nikkinen & Vahamaa ασχολήθηκαν µε το πώς οι χρηµατιστηριακές 

αγορές επηρεάζονται από τις τροµοκρατικές ενέργειες. Πιο συγκεκριµένα µελέτησαν τις 

αντιδράσεις του δείκτη του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου FTSE 100 στις επιθέσεις της 

11ης Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον, στις επιθέσεις της 11ης Μαρτίου 

2004 στη Μαδρίτη και στις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο. Μέσω των 

συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας του συγκεκριµένου δείκτη έδειξαν ότι η 

τροµοκρατία έχει µια ισχυρή αρνητική επίδραση στην ψυχολογία της αγοράς. Επιπλέον 

αυξάνεται η αβεβαιότητα της αγοράς και οι συµµετέχοντες στη χρηµατιστηριακή αγορά 

του Λονδίνου αναµένουν υψηλότερη πτώση του δείκτη FTSE 100.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία 

 2.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάλυση της συµπεριφοράς των 

χρηµατιστηριακών δεικτών ως αποτέλεσµα των τροµοκρατικών χτυπηµάτων και των 

διάφορων πολέµων που έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς σε όλη την υφήλιο. Επιπλέον 

εξετάζεται και η αντίδραση της µεταβλητότητας των αγορών σε διάφορα σηµαντικά 

τροµοκρατικά γεγονότα και πολέµους. Αυτό σηµαίνει, πως είναι απαραίτητο ένα 

οικονοµετρικό µοντέλο το οποίο επιτρέπει τον υπολογισµό των επιπτώσεων τόσο στο 

µέσο όσο και στη διακύµανση των χρηµατιστηριακών αγορών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

πολλές οικονοµικές χρονοσειρές όπως οι αποδόσεις χρηµατιστηριακών δεικτών, οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και ο πληθωρισµός δεν έχουν σταθερό µέσο ή σταθερή 

διακύµανση και χαρακτηρίζονται από περιόδους µεγάλης µεταβλητότητας. Στα 

υποδείγµατα χρονολογικών σειρών η διακύµανση των καταλοίπων µεταβάλλεται στο 

χρόνο και σχετίζεται µε τις τιµές της στο παρελθόν. 

Η κυριότερη προσέγγιση που χρησιµοποιείται για αυτό το σκοπό είναι η τεχνική 

µοντελοποίησης µε υποδείγµατα GARCH. 

 

2.2 Υπόδειγµα GARCH 

Τα υποδείγµατα µεταβλητότητας (Conditional Heteroskedasticity Models) όπως τα 

παρουσίασε ο Engle (1982) είχαν ως στόχο την πρόβλεψη της  υπό συνθήκη διακύµανσης 

µιας χρονολογικής σειράς. Με τη σειρά του ο Bollerslev (1986) τροποποίησε τα 

υποδείγµατα ARCH έτσι ώστε οι χρονικές υστερήσεις στη συνάρτηση της διακύµανσης να 

είναι ελαστικότερες ως προς τον τρόπο που καθορίζονται. Τα συγκεκριµένα µοντέλα 

βοηθούν στην εκτίµηση της χρονικά µεταβαλλόµενης διασποράς των χρονολογικών 

σειρών. Βασική ιδέα αυτών των οικονοµετρικών µοντέλων είναι ότι οι εκτιµήσεις των 

χρονολογικών σειρών του παρόντος βασίζονται σε παλιά πληροφόρηση και ότι η 

διακύµανση του σφάλµατος είναι διαφορετικά ανάλογα µε το χρόνο. Επιπλέον, τα 

υποδείγµατα GARCH  βοηθούν στην αποφυγή των µεγάλων χρονικών υστερήσεων. 

Τέλος, µέσω των µοντέλων GARCH η µεταβλητότητα της χρονοσειράς  επηρεάζεται 

συµµετρικά τόσο από τα αρνητικά όσο και από τα θετικά σφάλµατα. 

Ο γενικός τύπος του υποδείγµατος GARCH(p,q) έχει την ακόλουθη µορφή: 

                                          (1) 
= +      (2) 
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Υποθέτουµε ότι p≥0, q>0 και α0>0, αi, βi ≥0. Για πολύ υψηλές τιµές των χρονικών 

υστερήσεων p και q υπάρχει δυσκολία στην εκτίµηση και ανάλυση της διαδικασίας. 

Επιπλέον αφού η διαδικασία vt είναι λευκός θόρυβος, ο υπό συνθήκη και ο απλός µέσος 

των καταλοίπων είναι µηδενικοί. 

Για την ανάλυση µας θα χρησιµοποιήσουµε την πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη 

µορφή του µοντέλου GARCH(1,1) που είναι η ακόλουθη.: 

=µ+                                                     (3) 
= + + β                            (4) 

Το µοντέλο των δύο πρώτων εξισώσεων, της εξίσωσης δηλαδή του µέσου και της 

εξίσωσης της διακύµανσης, είναι ένα µοντέλο GARCH(1,1) καθώς η συνάρτηση της 

διακύµανσης περιέχει µια χρονική υστέρηση του τετραγώνου του διαταρακτικού όρου 

(όρος ARCH) και µια χρονική υστέρηση της διακύµανσης του διαταρακτικού όρου (όρος 

GARCH). Η διακύµανση του διαταρακτικού όρου  η οποία συµβολίζεται ως  δεν 

θεωρείται πλέον σταθερή και µπορεί να αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Είναι δηλαδή µια 

συνάρτηση του  ,της διακύµανσης  και του σταθερού όρου . Η µεταβλητή  

και ο συντελεστής της α αποτυπώνουν την επίδραση των πληροφοριών στη 

µεταβλητότητα της προηγούµενης περιόδου σε σχέση µε τη µεταβλητότητα της τωρινής. 

Από την άλλη πλευρά, η µεταβλητή  και ο συντελεστής της β δείχνουν το πώς η 

διακύµανση της προηγούµενης περιόδου επηρεάζουν τη µεταβλητότητα της τωρινής. 

Επιπλέον, αν το άθροισµα των συντελεστών των δύο µεταβλητών, της  και της , 

είναι µεγαλύτερο του 1, τότε η µεταβλητότητα των αποδόσεων των δεικτών 

χαρακτηρίζεται από µη στάσιµη δοµή. 

Βέβαια για να µπορέσει να µελετηθεί ο αντίκτυπος διάφορων τροµοκρατικών 

ενεργειών στις αποδόσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών το µοντέλο χρειάζεται να 

τροποποιηθεί καθώς θα υπάρξει και η χρήση δύο ψευδοµεταβλητών της  D1 και της D2 που 

θα αναλυθούν στην επόµενη ενότητα. Μετά από τις παραπάνω προσθήκες η γενική µορφή 

του µοντέλου διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 

= +                                          (5) 

 
= + + β +                      (6) 

 
 

Στη εξίσωση (5) ο όρος Di υποδηλώνει τη ψευδοµεταβλητή για ένα τροµοκρατικό 

γεγονός και ο ρi είναι ο συντελεστής της. Η αξία της D ισούται µε τη µονάδα για την 
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περίοδο που έλαβε χώρα το τροµοκρατικό γεγονός και µε 0 για όλες τις υπόλοιπες ηµέρες. 

Αν µια τροµοκρατική επίθεση αλλάζει µε αρνητικό τρόπο τις προσδοκίες των επενδυτών 

τότε ο συντελεστής  ρi  πρέπει να είναι αρνητικός και οι καθηµερινές αποδόσεις να 

µειώνονται.  

Στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν διάφορες παραλλαγές του 

οικονοµετρικού µοντέλου. Στην πρώτη περίπτωση λαµβάνονται υπόψη και οι δύο 

ψευδοµεταβλητές οι οποίες χρησιµοποιούνται στη συνάρτηση του µέσου για να εξεταστεί 

πως επηρεάζονται οι χρηµατιστηριακοί δείκτες. Οπότε το µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής: 

                     

= +                    (7) 

= + + β                    (8) 

Έπειτα, λαµβάνεται υπόψη µόνο η µία ψευδοµεταβλητή D1 και το οικονοµετρικό 

µοντέλο έχει ως στόχο να δείξει πως τα µεµονωµένα τροµοκρατικά χτυπήµατα που 

λαµβάνουν χώρα επηρεάζουν τους χρηµατιστηριακούς δείκτες. Το οικονοµετρικό µοντέλο 

παίρνει τη µορφή:   

   = +                           (9)        

                                                 = + + β           (10) 

Το εµπειρικό κοµµάτι δεν περιλαµβάνει όµως µόνο µεµονωµένες τροµοκρατικές 

ενέργειες αλλά καλύπτει και ένα πολεµικό γεγονός, στη συγκεκριµένη περίπτωση το 

υπόδειγµα GARCH διαµορφώνεται ως εξής: 

                                                          = +                          (11) 

                                              = + + β             (12) 

Οι τροµοκρατικές ενέργειες δεν επηρεάζουν µόνο τους χρηµατιστηριακούς δείκτες 

αλλά έχουν επίδραση και στη µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών αγορών. Για να 

µελετηθεί πως επηρεάζεται η µεταβλητότητα οι δύο ψευδοµεταβλητές χρησιµοποιούνται 

στη συνάρτηση της διακύµανσης. Αρχικά λαµβάνονται και οι δύο µεταβλητές υπόψη και 

το µοντέλο αναπτύσσεται ως εξής: 

                                           = +                                                       (13)                                              
 

                                   = + + β +           (14) 
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Όπως συνέβη και µε τη συνάρτηση του µέσου, θα υπάρξουν τρεις παραλλαγές του 

οικονοµετρικού µοντέλου. Η πρώτη παρουσιάστηκε παραπάνω. Στη δεύτερη παραλλαγή 

χρησιµοποιείται  µόνο η ψευδοµεταβλητή D1 και το µοντέλο διαµορφώνεται ως εξής: 

                       = +                                                       (15) 

                  = + + β +         (16) 

Τέλος, η επόµενη παραλλαγή του µοντέλου χρησιµοποιεί µόνο τη µεταβλητή D2 

και εξετάζει πως ο πρώτος πόλεµος στο Ιράκ επηρέασε τη µεταβλητότητα των υπό µελέτη 

χρηµατιστηριακών αγορών. 

                                          = +                                                        (17)                                         
 

                                  = + + β +                          (18) 
 
 

2.3 ∆εδοµένα 

Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν για την εµπειρική ανάλυση καλύπτουν τη 

χρονική περίοδο από 1/1/1973 µέχρι 23/8/2002. Υπάρχουν συνολικά 7735 παρατηρήσεις 

που αφορούν στις τιµές των δεικτών πέντε χρηµατιστηριακών αγορών: τριών ευρωπαϊκών, 

ενός αµερικάνικου και ενός ασιατικού. Πιο συγκεκριµένα, τα χρηµατιστήρια αυτά είναι 

των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας. 

Η παρούσα µελέτη θα στηριχθεί για την ανάλυση της σε πέντε τροµοκρατικά 

γεγονότα και σε έναν πόλεµο που έλαβαν χώρα κατά την υπό µελέτη χρονική περίοδο. Η 

ψευδοµεταβλητή D1t χρησιµοποιείται λαµβάνοντας την τιµή 1 κατά την ηµέρα που 

λαµβάνει χώρα το συµβάν, 5 µέρες πριν και 5 µέρες µετά και 0 για την υπόλοιπη χρονική 

περίοδο.  Τα τροµοκρατικά γεγονότα που σχηµατίζουν την D1t είναι τα ακόλουθα: 

• 21/12/1988: Lockerbie bombing. Κατάρριψη της πτήσης 103 της Pan Am 

από το Λονδίνο προς τη Νέα Υόρκη.  

• 19/09/1989: Κατάρριψη της πτήσης 772 της εταιρίας UTA από το 

Μπραζαβίλ προς το Παρίσι.  

• 19/04/1995: Βοµβιστική επίθεση στην Οκλαχόµα. Η επίθεση αυτή έλαβε 

χώρα στις 19 Απριλίου του 1995 στο οµοσπονδιακό κτίριο Alfred P. 

Murrah στο κέντρο της πόλης Οκλαχόµα. Αυτό το γεγονός θεωρείται µέχρι 

και σήµερα ως η πιο σηµαντική βοµβιστική επίθεση µετά από τα γεγονότα 

της 11ης Σεπτεµβρίου. 

• 07/08/1998:  Ταυτόχρονος βοµβαρδισµός των αµερικανικών πρεσβειών  

στο Ναϊρόµπι της  Κένυα και στο Νταρ Ες Σαλαάµ της Τανζανίας.  
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• 11/09/2001: Τέσσερις αεροπειρατείες αυτοκτονίας προσέκρουσαν στους 

πύργους του World Trade Center, στο Πεντάγωνο και σε ένα πεδίο στην 

αγροτική Πενσυλβανία. Οι επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου 2001 ήταν το 

µεγαλύτερο τροµοκρατικό γεγονός που έχει συµβεί έως τώρα και 

αποτελούν κοµβικό σηµείο της παγκόσµιας ιστορίας, έχοντας προκαλέσει 

πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην κοινωνική και πολιτική ζωή σε 

όλο τον κόσµο.  

 Στην παρούσα µελέτη η ψευδοµεταβλητή D2t συµπεριλαµβάνει τον πόλεµο στον 

Περσικό Κόλπο που διήρκησε περίπου έξι µήνες από 02/08/1990 έως 28/02/1991. Ο 

πόλεµος του Κόλπου ή όπως είναι γνωστός µε την ονοµασία «Επιχείρηση Καταιγίδα της 

Ερήµου» διεξήχθη από τα Ηνωµένα Έθνη, ως απάντηση της εισβολής του Ιράκ στο 

Κουβέιτ  τον Αύγουστο του 1990. 

Η βασική διαφοροποίηση µεταξύ D1t και D2t έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη 

αφορά σε «transitory» αποτελέσµατα τροµοκρατικών χτυπηµάτων ενώ η δεύτερη 

λαµβάνει υπόψη «permanent» επιδράσεις µε τη συµπερίληψη περιόδων πολέµου. 

 

2.4 Εµπειρικά Αποτελέσµατα 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση των αποτελεσµάτων του οικονοµετρικού µοντέλου 

δίνεται γραφικά η συµπεριφορά των χρηµατιστηριακών δεικτών κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που µελετάται, δηλαδή από 1/1/1973 ως 23/8/2002.   
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  ∆ιάγραµµα 1:Τιµές του δείκτη Dow Jones 
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∆ιάγραµµα 2:Τιµές του δείκτη FTSE 100 
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∆ιάγραµµα 3:Τιµές του δείκτη CAC 40 
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∆ιάγραµµα 4: Τιµές του δείκτη ΜΙΒ 
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∆ιάγραµµα 5: Τιµές του δείκτη Nikkei 

Από τα πρώτα πέντε διαγράµµατα αυτό που µπορεί πολύ εύκολα να διαπιστωθεί 

είναι ότι όλες οι χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιµες. Επιπλέον, εµφανίζουν και 

ορισµένα χαρακτηριστικά που µπορούν να αναλυθούν από τα τυποποιηµένα γεγονότα 

(stylized facts) (Walter & Enders 1995). Οι τρεις από τους πέντε χρηµατιστηριακούς 

δείκτες (Dow Jones, FTSE 100, CAC 40) παρουσιάζουν µια αυξητική τάση. Η τάση αυτή 

συνεχίζεται και κορυφώνεται κατά το έτος 2000 ενώ από εκεί και πέρα η πορεία τους 

αρχίζει να είναι πτωτική, καθώς το χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου έλαβε χώρα το 2001 και 
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επηρέασε τα χρηµατιστήρια όχι µόνο της Αµερικής αλλά και ολόκληρου του κόσµου. Από 

την άλλη πλευρά οι χρηµατιστηριακοί δείκτες ΜΙΒ και Nikkei παρουσιάζουν µια 

συµπεριφορά που µπορεί και αυτή µε τη σειρά της να εξηγηθεί µε βάση τα τυποποιηµένα 

γεγονότα. Η πορεία τους δεν είναι σταθερή και δεν µεταβάλλεται οµοιόµορφα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που µελετάται. 

Τα υπόλοιπα πέντε διαγράµµατα που ακολουθούν δείχνουν τη συµπεριφορά των 

ηµερήσιων αποδόσεων των πέντε χρηµατιστηριακών δεικτών. Ο υπολογισµός της 

λογαριθµικής απόδοσης των δεικτών έγινε µε τον ακόλουθο τύπο: 

 
Όπου Pt  είναι η τιµή στο t και  Pt-1 είναι η τιµή στο t-1. 

 

 

∆ιάγραµµα 6: Ηµερήσιες αποδόσεις δείκτη Dow Jones 
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∆ιάγραµµα 7: Ηµερήσιες αποδόσεις δείκτη FTSE 100 

 

∆ιάγραµµα 8: Ηµερήσιες αποδόσεις δείκτη CAC 40 
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∆ιάγραµµα 9: Ηµερήσιες αποδόσεις δείκτη ΜΙΒ 

 

 

∆ιάγραµµα 10: Ηµερήσιες αποδόσεις δείκτη Nikkei 

 

Το υπόδειγµα GARCH υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε ένα χρηµατιστηριακό 

δείκτη. Επιπλέον, για κάθε µία µεταβλητή το µοντέλο υπολογίσθηκε µε τρεις παραλλαγές. 

Πιο συγκεκριµένα, αρχικά ο υπολογισµός έγινε λαµβάνοντας υπόψη και τις δύο 

ψευδοµεταβλητές ενώ στη συνέχεια υπήρξε και εκτίµηση του υποδείγµατος για κάθε µια 

ψευδοµεταβλητή ξεχωριστά.  
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Επειδή στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι να δείξει αν οι τροµοκρατικές 

ενέργειες και οι πόλεµοι επηρεάζουν τόσο τους χρηµατιστηριακούς δείκτες όσο και τη 

µεταβλητότητα των χρηµατιστηρίων οι δύο ψευδοµεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν και στην 

εξίσωση του µέσου αλλά και στην εξίσωση της διακύµανσης. Ακόµα για να είναι το 

µοντέλο περισσότερο αξιόπιστο για κάθε µία από τις παραλλαγές του χρησιµοποιήθηκαν 

µέχρι πέντε χρονικές υστερήσεις.  

Η ανάλυση και επεξήγηση των εµπειρικών αποτελεσµάτων θα ξεκινήσει 

παρουσιάζοντας το υπόδειγµα GARCH για το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και 

συγκεκριµένα για το δείκτη Dow Jones.  

Στους πρώτους δύο πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος 

όταν δεν χρησιµοποιείται χρονική υστέρηση. Κάθε πίνακας είναι χωρισµένος σε τρία µέρη 

όπου το καθένα αντιστοιχεί σε µία παραλλαγή του µοντέλου. Αρχικά από τον πίνακα 1 

παρατηρείται ότι η µεταβλητή D1t δεν είναι στατιστικά σηµαντική σε καµία από τις τρεις 

παραλλαγές γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα µεµονωµένα τροµοκρατικά 

γεγονότα δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στις ηµερήσιες αποδόσεις του Dow Jones. Το ίδιο 

φαίνεται να συµβαίνει και µε τον πόλεµο στο Ιράκ καθώς ούτε και η µεταβλητή D2t είναι 

στατιστικά σηµαντική.  

Πέρα όµως από τις ηµερήσιες αποδόσεις, στην παρούσα µελέτη εξετάζεται και ο 

αντίκτυπος στη µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών αγορών. Ο πίνακας 2 δείχνει τα 

αποτελέσµατα όταν οι δύο ψευδοµεταβλητές χρησιµοποιούνται στην εξίσωση της 

διακύµανσης. Από τα αποτελέσµατα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι και η 

µεταβλητότητα παραµένει ανεπηρέαστη από τα υπό εξέταση γεγονότα.  

Τα αποτελέσµατα του οικονοµετρικού µοντέλου διαφοροποιούνται όταν 

χρησιµοποιούνται οι πέντε χρονικές υστερήσεις. Εδώ παρατηρείται ότι ο δείκτης Dow 

Jones φαίνεται να ανακάµπτει τρεις µέρες µετά τη λήξη του πολέµου στο Ιράκ καθώς η 

µεταβλητή D2(-3) λαµβάνει µία στατιστικά σηµαντική τιµή που είναι ίση µε 0,027. Ο 

πίνακας 3 επιβεβαιώνει αυτά τα λεγόµενα. Η συγκεκριµένη µεταβλητή λαµβάνει 

στατιστικά σηµαντικές τιµές και στις δύο παραλλαγές του µοντέλου, δηλαδή όταν 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την D1t αλλά και όταν χρησιµοποιείται µόνη της. 

Όσον αφορά στη µεταβλητότητα του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης βλέπουµε 

ότι αυτήν επηρεάζεται µόνο από τα µεµονωµένα τροµοκρατικά γεγονότα που λαµβάνουν 

χώρα την υπό εξέταση περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, όταν λαµβάνονται υπόψη και οι δύο 

ψευδοµεταβλητές η µεταβλητή D1(-3) λαµβάνει στατιστικά σηµαντική τιµή ίση µε -1,03Ε-

05. Επιπλέον, στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µεµονωµένα η D1t λαµβάνει 
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στατιστικά σηµαντικές τιµές για 1, 2 και 3 χρονικές υστερήσεις, γεγονός που 

µεταφράζεται σε εντονότερη επίδραση στη µεταβλητότητα της συγκεκριµένης 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Από την άλλη πλευρά όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4 ο 

πόλεµος στο Ιράκ δείχνει να µην έχει κανένα αντίκτυπο.    

Η ανάλυση συνεχίζεται µε το χρηµατιστήριο του Λονδίνου και το δείκτη FTSE 

100, διαπιστώνεται και εδώ ότι τόσο οι τροµοκρατικές ενέργειες όσο και ο πόλεµος 

δείχνουν να µην επιδρούν στις αποδόσεις του συγκεκριµένου δείκτη. Οι µεµονωµένες 

τροµοκρατικές ενέργειες φαίνεται να µην έχουν καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση. 

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε αν εξεταστεί µεµονωµένα και η µεταβλητή D2t 

δηλαδή ο πόλεµος στο Ιράκ. Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται από τον πίνακα 5 

όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του οικονοµετρικού µοντέλου GARCH και για τις 

τρεις παραλλαγές.  

Εξετάζοντας την εξίσωση της διακύµανσης, παρατηρείται ότι τόσο η µεταβλητή 

D1t όσο και η µετβλητή D2t παίρνουν τιµές που βρίσκονται πολύ κοντά στο µηδέν και 

επιπλέον δεν είναι και στατιστικά σηµαντικές. Αυτό µας δείχνει ότι ούτε η µεταβλητότητα 

της αγοράς επηρεάζεται τόσο από τα τροµοκρατικά γεγονότα όσο και από τον πόλεµο. Ο 

πίνακας 6 παρουσιάζει το υπόδειγµα GARCH υπολογισµένο για τη µεταβλητότητα του 

χρηµατιστηρίου του Λονδίνου µε τη χρήση των D1 και D2 στην εξίσωση της διακύµανσης 

είτε µαζί είτε η κάθε µία ξεχωριστά.  

Και στη χρηµατιστηριακή αγορά του Λονδίνου φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα όταν το υπόδειγµα υπολογίζεται µε πέντε χρονικές υστερήσεις. Οι δύο 

επόµενοι  πίνακες ο 7 και ο 8 δείχνουν τα αποτελέσµατα για αυτούς τους υπολογισµούς. 

Οι ηµερήσιες αποδόσεις του  FTSE 100 φαίνεται να επηρεάζονται µόνο από τον πόλεµο 

του κόλπου και πιο συγκεκριµένα όταν η µεταβλητή D2t χρησιµοποιείται µε 2 χρονικές 

υστερήσειεις, όπου λαµβάνει την τιµή -0,017147 όταν υπολογίζεται σε συνδυασµό µε την 

άλλη ψευδοµεταβλητή και -0,017150 όταν υπολογίζεται µεµονωµένα. Αυτό µας δείχνει ότι 

ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσίασε αρνητικές αποδόσεις δύο µέρες µετά τη λήξη του 

πολέµου. Όσον αφορά στη µεταβλητότητα, παρατηρούµε ότι τόσο τα µεµονωµένα 

τροµοκρατικά γεγονότα όσο και η πολεµική σύρραξη φαίνεται να επηρέασαν και θετικά 

αλλά και αρνητικά την αγορά του Λονδίνου. Ειδικότερα, όταν το µοντέλο υπολογίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη και τις δύο ψευδοµεταβλητές, µόνο η D1t παρουσιάζεται να λαµβάνει 

στατιστικά σηµαντικές τιµές. Με µία χρονική υστέρηση και µε τρεις τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η µεταβλητότηα µειώνεται έστω και αµυδρά ενώ η D1(-2) φανερώνει ότι επτά 

µέρες µετά τις τροµοκρατικλες ενέργειες η µεταβλητότητα της αγοράς αυξήθηκε. Στην 
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περίπτωση που εξετάζεται µόνη της η D1t η επίδραση της επεκτείνεται µέχρι και 9 ηµέρες 

µετά τα τροµοκρατικά γεγονότα (δηλαδή τέσσερις χρονικές υστερήσεις).  Με µία και µε 

τρεις χρονικές υστερήσεις η µεταβλητότητα µειώνεται ενώ µε δύο και µε τέσσερις 

αυξάνεται. Επιπλέον, όταν στην εξίσωση της διακύµανσης χρησιµοποιείται µόνο η D2t τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η µεταβλητότητα της αγοράς του Λονδίνου αυξάνεται µία και 

πέντε µέρες µετά το τέλος του πολέµου. 

Επόµενο χρηµατιστήριο που εξετάζεται είναι αυτό της Γαλλίας και πιο 

συγκεκριµένα εξετάζονται οι επιπτώσεις τόσο στις ηµερήσιες αποδόσεις του 

χρηµατιστηριακού δείκτη CAC 40 όσο και στη µεταβλητότητα τις ίδιας της αγοράς. Και 

σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσµατα δεν δείχνουν να διαφοροποιούνται από αυτά 

των προηγούµενων δύο περιπτώσεων καθώς όπως φαίνεται από τους πίνακες 9 και 10 ούτε 

τα µεµονωµένα τροµοκρατικά γεγονότα αλλά ούτε και ο πόλεµος στο Ιράκ έχουν 

επιπτώσεις στη µεταβλητότητα της αγοράς και στις ηµερήσιες αποδόσεις του δείκτη.  

Στο παράδειγµα όµως της Γαλλίας εισέρχονται και δύο καινούργιοι όροι οι AR(1) 

και ΜΑ(1). Ο όρος ΜΑ(1) είναι στατιστικά σηµαντικός και λαµβάνει τιµή ίση µε 

0,173352. Η εµφάνιση του ΜΑ(1) στο υπόδειγµα φανερώνει ότι τόσο οι αποδόσεις όσο 

και η µεταβλητότητα του CAC 40 επηρεάζονται και από άλλα µη αναµενόµενα γεγονότα 

και όχι µόνο από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του υποδείγµατος. 

Οι πίνακες 11 και 12 παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος όταν 

χρησιµοποιείται η χρονική υστέρηση. Από το πρώτο µέρος του πίνακα 11 βλέπουµε ότι ο 

πόλεµος του Ιράκ είναι αυτός που επηρέασε τις ηµερήσιες αποδόσεις του CAC 40. Πιο 

συγκεκριµένα ο δείκτης φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά σε ποσοστό 0,01%  µία µέρα 

αφού έληξε ο πόλεµος, ενώ φαίνεται να επανακάµπτει και να επιστρέφει στα παλιά 

επίπεδα τρεις µέρες µετά τη λήξη του. Στα ίδια συµπεράσµατα µπορούµε να οδηγηθούµε 

κοιτώντας και το τρίτο µέρος του πίνακα 11 όπου η µεταβλητή D2t χρησιµοποιείται µόνη 

της για τον υπολογισµό του µοντέλου.  

Όσον αφορά στη µεταβλητότητα της γαλλικής αγοράς, παρατηρείται ότι αυτή 

επηρεάζεται τόσο από τα µεµονωµένα τροµοκρατικά γεγονότα όσο και από τον πόλεµο. 

∆έκα ηµέρες µετά την πάροδο των γεγονότων η µεταβλητότητα της αγοράς µειώνεται ενώ 

αντίθετα φαίνεται να αυξάνεται µία µέρα µετά από τη λήξη του πολέµου στο Ιράκ. Ο 

πίνακας 12 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για τις τρεις παραλλαγές του υποδείγµατος όταν 

οι D1t και D2t χρησιµοποιούνται στην εξίσωση της διακύµανσης.          
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
D1 0,0010 0,674872 0,4998 D1 0,0010 0,673144 0,5009

D2 0,0008 0,897550 0,3694 D2 0,0008 0,898888 0,3687

α0 1,45E-06 5,134000 0,0000 α0 1.45E-06 5,481069 0.0000 α0 1,48E-06 5,404409 0,0000

ε
2 

t-1 0,023000 3,324000 0,0009 ε
2 

t-1 0.023706 3,358830 0.0008 ε
2 

t-1 0,023624 3,337177 0,0008

σ
2

t-1 0,922000 75,970000 0,0000 σ
2

t-1 0.922508 77,035760 0.0000 σ
2

t-1 0,92184 76,00013 0,0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Πίνακας 1 Υπόδειγμα GARCH Dow Jones χωρίς χρονική υστέρηση  

 

Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

α0 1,25Ε-06 5,374247 0,0000 α0 1,23E-06 5,639867 0,0000 α0 1,49E-06 5,282674 0,0000

ε
2 

t-1 0,023318 3,395043 0,0007 ε
2 

t-1 0,023855 3,486263 0,0005 ε
2 

t-1 0,02331 3,283499 0,0010

σ
2

t-1 0,926895 78,71005 0,0000 σ
2

t-1 0,927097 79,68619 0,0000 σ
2

t-1 0,921726 75,11285 0,0000

D1 8.45E-06 1,097687 0.2723 D1 8,46E-06 1,101192 0,2708

D2 1.15E-06 0.930983 0.3519 D2 1,20E-06 0,935406 0,3496

Πίνακας 2 Υπόδειγμα GARCH Dow Jones χωρίς χρονική υστέρηση

Variance Equation Variance Equation Variance Equation
D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1(-1) 0.003682 0.703005 0.4821 D1(-1) 0.003701 0.706500 0.4799

D1(-2) -0.000182 -0.039275 0.9687 D1(-2) -0.000193 -0.041487 0.9669

D1(-3) -0.007708 -1,473629 0.1406 D1(-3) -0.007742 -1,477158 0.1396

D1(-4) 0.001153 0.271478 0.7860 D1(-4) 0.001170 0.275676 0.7828

D1(-5) 0.003014 0.975092 0.3295 D1(-5) 0.003012 0.976583 0.3288

D2(-1) -0.005700 -0.791528 0.4286 D2(-1) -0.005688 -0.791103 0,4289

D2(-2) -0.018997 -1,957106 0.0503 D2(-2) -0.018996 -1,959308 0,0501

D2(-3) 0.027238 4,303308 0.0000 D2(-3) 0.027209 4,306330 0,0000

D2(-4) 0.001766 0.403209 0.6868 D2(-4) 0.001779 0.407685 0,6835

D2(-5) -0.003187 -0.757949 0.4485 D2(-5) -0.003186 -0.759959 0,4473

α0 9.22E-07 4,155250 0.0000 α0 9.17E-07 4,149863 0.0000 α0 9.89E-07 3,900511 0.0001

ε
2 

t-1 0.064213 3,462132 0.0005 ε
2 

t-1 0.064012 3,461079 0.0005 ε
2 

t-1 0.064858 3,445456 0.0006

σ
2

t-1 0.928141 54,85302 0.0000 σ
2

t-1 0.928436 55,058930 0.0000 σ
2

t-1 0.926683 53,625350 0.0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Πίνακας 3 Υπόδειγμα GARCH Dow Jones με χρονική υστέρηση

Mean Equation

Mean Equation

Mean Equation

Mean Equation

Mean Equation

Mean Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

α0 9.50E-07 4,429737 0.0000 α0 8.71E-07 4,228820 0.0000 α0 8.31E-06 6,008779 0.0000

ε
2 

t-1 0.067368 3,587663 0.0003 ε
2 

t-1 0.064239 3,552980 0.0004 ε
2 

t-1 0.140824 4,713049 0.0000

σ
2

t-1 0.923945 54,532460 0.0000 σ
2

t-1 0.927841 56,565710 0.0000 σ
2

t-1 0.760910 19,697340 0.0000

D1(-1) 1.77E-05 0.425591 0.6704 D1(-1) -1.03E-05 -4,629088 0.0000

D1(-2) 2.73E-05 0.657568 0.5108 D1(-2) 0.000104 2,665388 0.0077

D1(-3) -8.57E-05 -3,099797 0.0019 D1(-3) -0.000150 -2,135260 0.0327

D1(-4) 2.25E-06 0.058156 0.9536 D1(-4) 1.44E-05 0.271700 0.7859

D1(-5) 4.72E-05 1,207969 0.2271 D1(-5) 5.24E-05 1,972238 0.0486

D2(-1) 6.59E-05 1,486831 0.1371 D2(-1) 5.03E-05 1,128046 0.2593

D2(-2) -9.49E-05 -0.234484 0.8146 D2(-2) -5.32E-05 -0.166482 0.8678

D2(-3) 0.000123 0.156008 0.8760 D2(-3) 5.37E-05 0.097773 0.9221

D2(-4) -0.000140 -0.350211 0.7262 D2(-4) 3.96E-06 0.012881 0.9897

D2(-5) 4.77E-05 1,630753 0.1029 D2(-5) -4.98E-05 -0.271853 0.7857

Πίνακας 4 Υπόδειγμα GARCH Dow Jones με χρονική υστέρηση

Variance Equation Variance Equation Variance Equation
D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
D1 0.000138 0.173243 0.8625 D1 0,000136 0,170746 0,8644

D2 0.000329 0.463888 0.6427 D2 0,000327 0,460892 0,6449

α0 1,83E-06 4,861421 0,0000 α0 1,83E-06 4,862346 0,0000 α0 1,83E-06 4,859948 0,0000

ε
2 

t-1 0,062497 6,847583 0,0000 ε
2 

t-1 0,062511 6,864436 0,0000 ε
2 

t-1 0,062456 6,846133 0,0000

σ
2

t-1 0,896991 81,62882 0,0000 σ
2

t-1 0,896982 81,6279 0,0000 σ
2

t-1 0,89707 81,73295 0,0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Πίνακας 5 Υπόδειγμα GARCH FTSE 100 χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

 

 
 

Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
α0 1,84Ε-06 4,818937 0,0000 α0 1,84E-06 4,825376 0,0000 α0 1,83Ε-06 4,85557 0,0000

ε
2 

t-1 0,062554 6,832346 0,0000 ε
2 

t-1 0,062648 6,845406 0,0000 ε
2 

t-1 0,062383 6,84927 0,0000

σ
2

t-1 0,896648 81,23315 0,0000 σ
2

t-1 0,896629 81,34616 0,0000 σ
2

t-1 0,897048 0,0000 0,0000

D1 -6.00E-07 -0.487658 0.6258 D1 -6,12E-07 -0,49733 0,6190

D2 3.21E-07 0.350594 0.7259 D2 3.21E-07 0,351813 0,725

Variance Equation Variance Equation Variance Equation
D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης

Πίνακας 6 Υπόδειγμα GARCH FTSE 100 χωρίς χρονική υστέρηση  
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1(-1) 0.001525 0.601973 0.5472 D1(-1) 0.001533 0.605325 0.5450

D1(-2) -0.001141 -0.325365 0.7449 D1(-2) -0.001150 -0.327885 0.7430

D1(-3) -0.004233 -1,339547 0.1804 D1(-3) -0.004225 -1,337336 0.1811

D1(-4) 0.003330 1,078679 0.2807 D1(-4) 0.003334 1,080529 0.2799

D1(-5) 0.000678 0.305434 0.7600 D1(-5) 0.000673 0.302984 0.7619

D2(-1) -0.003584 -1,011854 0.3116 D2(-1) -0.003579 -1,010419 0.3123

D2(-2) -0.017147 -2,940424 0.0033 D2(-1) -0.003580 -2,940774 0.0033

D2(-3) 0.015658 1,903272 0.0570 D2(-1) -0.003581 1,902435 0.0571

D2(-4) 0.009245 1,145893 0.2518 D2(-1) -0.003582 1,143482 0.2528

D2(-5) -0.003495 -1,162361 0.2451 D2(-1) -0.003583 -1,155969 0.2477

α0 1.84E-06 4,67076 0,0000 α0 1.85E-06 4,669356 0.0000 α0 1.85E-06 4,669356 0.0000

ε
2 

t-1 0.091591 8,367774 0,0000 ε
2 

t-1 0.091989 8,382757 0.0000 ε
2 

t-1 0.091989 8,382757 0.0000

σ
2

t-1 0.891592 73,15805 0,0000 σ
2

t-1 0.891111 72,83287 0.0000 σ
2

t-1 0.891111 72,83287 0.0000

Πίνακας 7 Υπόδειγμα GARCH FTSE 100 με χρονική υστέρηση

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου
Mean Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
α0 2.94E-06 8,410445 0.0000 α0 4.97E-06 5,07998 0.0000 α0 5.15E-06 5,16181 0.0000

ε
2 

t-1 0.117268 9,285942 0.0000 ε
2 

t-1 0.160733 8,27909 0.0000 ε
2 

t-1 0.156255 8,15915 0.0000

σ
2

t-1 0.855617 67,81131 0.0000 σ
2

t-1 0.794154 30,72462 0.0000 σ
2

t-1 0.794287 30,27718 0.0000

D1(-1) -3.91E-05 -5,78375 0.0000 D1(-1) -3.15E-05 -4,71537 0.0000

D1(-2) 9.22E-05 6,25893 0.0000 D1(-2) 7.04E-05 5,23156 0.0000

D1(-3) -7.27E-05 -3,55261 0.0004 D1(-3) -8.66E-05 -10,43629 0.0000

D1(-4) 3.86E-06 0.115834 0.9078 D1(-4) 5.33E-05 7,677587 0.0000

D1(-5) 1.54E-05 0.788103 0.4306 D1(-5) -7.58E-06 -0.968848 0.3326

D2(-1) 8.26E-05 0.303671 0.7614 D2(-1) 7.00E-05 4,18442 0.0000

D2(-2) -0.000118 -0.368673 0.7124 D2(-2) -0.000106 -0.506329 0.6126

D2(-3) -7.50E-05 -0.197011 0.8438 D2(-3) -9.52E-05 -0.252079 0.8010

D2(-4) 7.26E-05 0.316632 0.7515 D2(-4) 6.30E-05 0.369129 0.7120

D2(-5) 3.90E-05 1,026752 0.3045 D2(-5) 6.97E-05 31,29045 0.0000

Πίνακας 8 Υπόδειγμα GARCH FTSE 100 με χρονική υστέρηση

Variance Equation Variance EquationVariance Equation

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
D1 0.002313 1,684489 0.0921 D1 0,002313 1,684462 0,0921

D2 0.000241 0.219894 0.8260 D2 0,000241 0,219112 0,8266

AR(1) -0,007183 -0,10388 0,9173 AR(1) -0,006983 -0,101038 0,9195 AR(1) -0,005861 -0,084693 0,9325

MA(1) 0,173352 2,512974 0,012 MA(1) 0,173199 2,511831 0,012 MA(1) 0,172161 2,49295 0,0127

α0 4,95E-06 4,759976 0,0000 α0 4,95E-06 4,760592 0,0921 α0 4,97E-06 4,764014 0,0000

ε
2 

t-1 0,054341 5,34115 0,0000 ε
2 

t-1 0,05429 5,340926 0,9195 ε
2 

t-1 0,054531 5,366492 0,0000

σ
2

t-1 0,86011 58,86836 0,0000 σ
2

t-1 0,860183 58,91575 0,0120 σ
2

t-1 0,860032 58,76819 0,0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Πίνακας 9 Υπόδειγμα GARCH CAC 40 χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

 

Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

AR(1) -0,006521 -0,094366 0,9248 AR(1) -0,006403 -0,092675 0,9262 AR(1) -0,005791 -0,083706 0,9333

MA(1) 0,172432 2,501276 0,0124 MA(1) 0,172292 2,499745 0,0124 MA(1) 0,172155 2,493385 0,0127

α0 4,73Ε-06 4,626948 0,0000 α0 4,73E-06 4,647136 0,0000 α0 4,98E-06 4,744677 0,0000

ε
2 

t-1 0,053343 5,237976 0,0000 ε
2 

t-1 0,05323 5,24054 0,0000 ε
2 

t-1 0,054589 5,363936 0,0000

σ
2

t-1 0,864109 60,2384 0,0000 σ
2

t-1 0,86442 60,93111 0,0000 σ
2

t-1 0,859789 58,17386 0,0000

D1 1.05E-05 1,769495 0.0768 D1 1,05E-05 1,765609 0,0775

D2 1.26E-06 0.658773 0.5100 D2 1,24E-06 0,63424 0,5259

Πίνακας 10 Υπόδειγμα GARCH CAC 40 χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
Mean Equation

Variance Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1(-1) -0.000115 -0.035539 0.9717 D1(-1) -0.000119 -0.036850 0.9706

D1(-2) 0.003529 0.892080 0.3724 D1(-2) 0.003544 0.897792 0.3693

D1(-3) -0.003300 -0.763201 0.4453 D1(-3) -0.003275 -0.759648 0.4475

D1(-4) 0.000702 0.141655 0.8874 D1(-4) 0.000684 0.138415 0.8899

D1(-5) 0.002560 0.606057 0.5445 D1(-5) 0.002541 0.601065 0.5478

D2(-1) -0.011596 -2,08342 0.0372 D2(-1) -0.011615 -2,093222 0.0363

D2(-2) -0.015459 -1,182315 0.2371 D2(-2) -0.015445 -1,182458 0.2370

D2(-3) 0.024495 1,983366 0.0473 D2(-3) 0.024508 1,983585 0.0473

D2(-4) -0.007170 -0.556707 0.5777 D2(-4) -0.007188 -0.557777 0.5770

D2(-5) 0.010277 0.988509 0.3229 D2(-5) 0.010286 0.988550 0.3229

AR(1) -0.036824 -0.491464 0.6231 AR(1) -0.033524 -0.450232 0.6525 AR(1) -0.034159 -0.457408 0.6474

MA(1) 0.201283 2,714132 0.0066 MA(1) 0.199299 2,704374 0.0068 MA(1) 0.199206 2,693703 0.0071

α0 4.59E-06 4,274208 0.0000 α0 4.66E-06 4,291312 0.0000 α0 4.60E-06 4,268478 0.0000

ε
2 

t-1 0.106937 8,311364 0.0000 ε
2 

t-1 0.108023 8,281412 0.0000 ε
2 

t-1 0.106673 8,319682 0.0000

σ
2

t-1 0.855710 52,62077 0.0000 σ
2

t-1 0.854270 51,8401 0.0000 σ
2

t-1 0.855891 52,52899 0.0000

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Πίνακας 11 Υπόδειγμα GARCH CAC 40 με χρονική υστέρηση  
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

AR(1) -0.020464 -0.275916 0.7826 AR(1) -0.025148 -0.342812 0.7317

MA(1) 0.185633 2,573226 0.0101 MA(1) 0.191627 2,632610 0.0085

α0 4.35E-06 14,48131 0,0000 α0 8.57E-06 5,469513 0.0000 α0 4.59E-06 4,267801 0.0000

ε
2 

t-1 0.101323 20,39166 0,0000 ε
2 

t-1 0.129338 8,663629 0.0000 ε
2 

t-1 0.106095 8,270525 0.0000

σ
2

t-1 0.861486 126,7282 0,0000 σ
2

t-1 0.798702 34,19420 0.0000 σ
2

t-1 0.856244 52,26363 0.0000

D1(-1) 5.91E-05 0.675107 0.4996 D1(-1) 2.14E-05 0.499770 0.6172

D1(-2) -0.000133 -0.762057 0.4460 D1(-2) -6.89E-05 -0.893621 0.3715

D1(-3) 5.83E-05 0.418646 0.6755 D1(-3) 2.01E-05 0.582547 0.5602

D1(-4) 8.92E-05 1,328691 0.1839 D1(-4) 0.000115 1,292699 0.1961

D1(-5) -5.15E-05 -2,121362 0.0339 D1(-5) -6.79E-05 -0.774244 0.4388

D2(-1) 8.26E-05 0.484809 0.6278 D2(-1) 8.25E-05 2,137215 0.0326

D2(-2) -7.66E-05 -0.240297 0.8101 D2(-2) -7.63E-05 -0.365318 0.7149

D2(-3) 5.70E-06 0.002367 0.9981 D2(-3) 7.08E-06 0.018988 0.9849

D2(-4) -1.41E-05 -0.003161 0.9975 D2(-4) -1.58E-05 -0.088587 0.9294

D2(-5) 4.63E-06 0.002237 0.9982 D2(-5) 4.70E-06 0.092979 0.9259

D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης

Πίνακας 12 Υπόδειγμα GARCH CAC 40 με χρονική υστέρηση

Variance Equation

Mean Equation Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
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Η επόµενη χρηµατιστηριακή αγορά που µελετάται είναι αυτή της Ιταλίας όπου 

εξετάζονται οι αποδόσεις του δείκτη ΜΙΒ. Τα µεµονωµένα χτυπήµατα δεν έχουν καµία 

επίπτωση στο δείκτη ΜΙΒ. Επιπλέον, ο πρώτος πόλεµος του κόλπου φαίνεται και αυτός µε 

τη σειρά του να µην επιδρά στις καθηµερινές αποδόσεις του. Στα ίδια συµπεράσµατα είναι 

δυνατόν να καταλήξει κανείς και αν εξετάσει τις δύο άλλες παραλλαγές του µοντέλου 

όπου οι δύο ψευδοµεταβλητές χρησιµοποιούνται στην εξίσωση του µέσου η κάθε µία 

ξεχωριστά. Ο πίνακας 13 επιβεβαιώνει αυτά τα συµπεράσµατα καθώς δείχνει ότι σε καµία 

από τις τρείς παραλλαγές οι συντελεστές αυτοί δεν λαµβάνουν στατιστικά σηµαντικές 

τιµές. Από πλευράς µεταβλητότητας και εδώ παρατηρείται ότι το υπόδειγµα δεν δίνει 

στατστικά σηµαντικές τιµές για τις δύo µεταβλητές. (πίνακας 14).   

 Και για το χρηµατιστήριο της Ιταλίας τα αποτελέσµατα αλλάζουν όταν ο 

υπολογισµός του υποδείγµατος γίνεται µε χρονικές υστερήσεις. Η αλλαγή όµως αφορά 

µόνο τον πόλεµο που έλαβε χώρα στο Ιράκ καθώς τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

επηρεάζει τις ηµερήσιες αποδόσεις του ΜΙΒ. Πιο συγκεκριµένα οι ηµερήσιες αποδόσεις 

µειώνονται µία και πέντε µέρες µετά τη λήξη του πολέµου κατά 0,003% και 0,004% 

αντίστοιχα ενώ τέσσερις µέρες µετά παρατηρείται να σηµειώνουν ανοδική πορεία της 

τάξεως 0,02%. Τα ίδια συµπεράσµατα δίνει και η παραλλαγή του µοντέλου όπου η D2t 

λαµβάνεται υπόψη µεµονωµένα (πίνακας 15). 

 ∆εν συµβαίνει όµως το ίδο και µε τη µεταβλητότητα της αγοράς η oποία δείχνει να 

επηρεάζεται και από τα µεµονωµένα τροµοκρατικά γεγονότα. Ο πίνακας 16 δείχνει ότι 

εφτά και οκτώ µέρες µετά τα γεγονότα η µεταβλητόητα του χρηµατιστηρίου αρχικά 

µειώθηκε, καθώς D1(-2)= -0.000156, και στη συνέχεια αυξήθηκε (D1(-3)=0.000127). Η 

µεταβλητή D1(-2) αντιστοιχεί σε 7 µέρες µετά το γεγονός καθώς η χρονική υστέρηση 

λαµβάνεται υπόψη 5 µέρες µετά την ηµέρα που έλαβαν χώρα τα συµβάντα. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τη µεταβλητή D1(-3) που αντιστοιχεί σε 8 µέρες µετά το συµβάν. 

Επιλέον, µια µέρα µετά τη λήξη του πολέµου η µεταβλητότητα αυξήθηκε κατά ένα πολύ 

µικρό ποσοστό το οποίο είναι πολύ κοντά στο µηδέν (D2(-1)=0.000227), ενώ την επόµενη 

µέρα µειώθηκε (D2(-2)= -0.000183). 

Τα αποτελέσµατα που αφορούν στη µεταβλητή D2t επιβεβαιώνονται και όταν αυτή 

χρησιµοποιείται µεµονωµένα στη συνάρτηση της διακύµανσης και µάλιστα είναι 

εντονότερα καθώς παρατηρείται µικρότερη µείωση και µεγαλύτερη αύξηση (D2(-1)) 

=0.000213 και D2(-2)= -0.000205 αντίστοιχα). ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για την D1t 

καθώς στην παραλλαγή που χρησιµοποιειταί µόνη της φαίνεται να µην επηρεάζει τη 

µεταβλητότητα της αγοράς. Αυτή η διαπίστωση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο 
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πόλεµος στο Ιράκ είναι αυτός που επηρεάζει περισσότερο τις διακυµάνσεις του 

χρηµατιστηρίου της Ιταλίας. 

Η πέµπτη και τελευταία χρηµατιστηριακή αγορά µε την οποία ασχολείται η 

παρούσα έρευνα είναι η χρηµατιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας και ο δείκτης Nikkei. Και 

σε αυτήν την περίπτωση όταν το υπόδειγµα υπολογίζεται χωρίς χρονική υστέρηση, και για 

τις τρεις παραλλαγές, τόσο οι ηµερήσιες αποδόσεις του δείκτη όσο και η µεταβλητότητα 

της χρηµατιστηριακής αγοράς παραµένουν ανεπηρέαστες. Όσον αφορά στη συνάρτηση 

της διακύµανσης οι συντελεστές των µεταβλητών D1t και D2t λαµβάνουν πολύ µικρές 

τιµές, που δεν είναι και στατιστικά σηµαντικές, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι ούτε η µεταβλητότητα της ιαπωνικής χρηµατιστηριακής αγοράς επηρεάζεται από τα 

συγκεκριµένα τροµοκρατικά γεγονότα (πίνακες 17 και 18). 

Όταν όµως χρησιµοποιείται χρονική υστέρηση τα αποτελέσµατα 

διαφοροποιούνται. Πιο συγκεκριµένα, η µεταβλητή D2(-4) είναι ίση µε 0,025677 και 

δείχνει ότι οι ηµερήσιες αποδόσεις του δείκτη επέστρεψαν στα επίπεδα που είχαν πριν από 

τον πόλεµο τέσσερις ηµέρες µετά τη λήξη του. Το ίδιο αποτέλεσµα παρατηρείται και όταν 

η µεταβλητή D2t χρησιµοποιείται µεµονωµένα στη συνάρτηση του µέσου. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η D2(-4) λαµβάνει την τιµή 0,025697 που είναι επίσης 

στατιστικά σηµαντική. Αντιθέτως η D1t σε καµία από τις δύο παραλλαγές που 

χρησιµοποιείται στην εξίσωση του µέσου δεν φαίνεται να παίρνει στατιστικά σηµαντικές 

τιµές, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µεµονωµένες τροµοκρατικές ενέργειες 

αφήνουν ανεπηρέαστες τις ηµερήσιες αποδόσεις του δείκτη Nikkei. Τα αποτελέσµατα του 

συγκεκριµένου υποδείγµατος παρουσιάζονται στον πίνακα 19.  

Επίσης, µε τη χρήση χρονικών υστερήσεων τόσο τα µεµονωµένα γεγονότα όσο και 

ο πρώτος πόλεµος στο Ιράκ φαίνεται ότι επηρεάζουν τη µεταβλητότητα της ιαπωνικής 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο τελευταίος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσµατα αυτών 

των υπολογισµών.  Ειδικότερα, ο πόλεµος στο Ιράκ µία µέρα µετά τη λήξη του φαίνεται 

να αυξάνει τη µεταβλητότητα κατά ένα πολύ µικρό ποσοστό (D2(-1)=0.000177), όταν η 

D2t χρησιµοποιείται στην εξίσωση της διακύµανσης σε συνδυασµό µε την D1t. Όταν 

χρησιµοποιείται µεµονωµένα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η D2(-1) αυξάνει κατά ένα 

µεγαλύτερο ποσοστό τη µεταβλητότητα καθώς ο συντελεστής της D2(-1) ισούται µε 

0,000274.   

Τα τροµοκρατικά χτυπήµατα έχουν και αυτά µε τη σειρά τους επιπτώσεις στη 

µεταβλητότητα της αγοράς και µάλιστα ο αντίκτυπος τους γίνεται ορατός αρκετές µέρες 

αφότου έλαβαν χώρα. Πιο συγκεκριµένα οκτώ µέρες µετά η µεταβλητότητα της αγοράς 
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φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά και να µειώνεται καθώς η D1(-3) ισούται µε  -7.52E-05, 

ενώ µία µέρα µετά, δηλαδή εννιά µέρες µετά τα συµβάντα η µεταβλητότητα αυξάνεται 

καθώς η D2(-4) λαµβάνει θετική τιµή και ίση µε 7,69Ε-05. Οι τιµές αυτές προκύπτουν 

όταν η D1t χρησιµοποιείται στην εξίσωση της διακύµανσης µαζί µε την D2t. Όταν 

λαµβάνεται υπόψη µεµονωµένα τα αποτελέσµατα που µας δίνει είναι D1(-3)= -6.41E-05 

και D1(-4)=7.76E-05. 

Από την παραπάνω ανάλυση αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι ο αντίκτυπος τόσο 

των µεµονοµένων τροµοκρατικών γεγονότων όσο και του πολέµου στον περσικό κόλπο 

στα πέντε χρηµατιστήρια που εξετάζονται είναι µηδαµινός. Τόσο οι αποδόσεις των πέντε 

χρηµατιστηριακών δεικτών όσο και η µεταβλητότητα των αντίστοιχων αγορών 

παραµένουν ανεπηρέαστες από µια σειρά τροµοκρατικών ενεργειών όταν το υπόδειγµα 

υπολογίζεται χωρίς χρονική υστέρηση 

Τα αποτελέσµατα αυτά, όταν στο υπόδειγµα χρησιµοποιείται χρονική υστέρηση, 

συµφωνούν µε τα ευρήµατα των Schneider & Troeger (2006) ότι οι διεθνείς κρίσεις δεν 

επηρεάζουν µε τον ίδιο τρόπο όλα τα χρηµατιστήρια, παρόλο που η συγχρονη οικονοµία 

είναι αρκετά ενοποιηµένη. Μέσα από την έρευνα τους απέδειξαν ότι η αγορά της Νέας 

Υόρκης αντέδρασε διαφορετικά από τις αντίστοιχες του Λονδίνου και του Παρισιού. Ο 

πόλεµος δηλαδή στο Ιράκ, επηρέασε αρνητικά το δείκτη Dow Jones ενώ είχε αντίθετη 

επίδραση στους δείκτες CAC και FTSE. Η διαφορά αυτή µεταξύ των αποτελεσµάτων 

µπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι το παρόν δείγµα καλύπτει µια ευρύτερη χρονική 

περίοδο καθώς χρησιµοποιεί ηµερήσιες αποδόσεις από τις 1/1/1973 ως 23/8/2002.  

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, ένα τροµοκρατικό χτύπηµα που 

συντάραξε την ανθρωπότητα ήταν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου στο World Trade 

Center της Νέας Υόρκης. Τα αποτελέσµατα όµως της έρευνας δείχνουν ότι η 11η 

Σεπτεµβρίου δεν επηρέασε συστηµατικά ούτε τις αποδόσεις αλλά ούτε και τη 

µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών αγορών. Στην έρευνά τους όµως  οι Nguyen & 

Enomoto (2009), έδειξαν ότι οι επιθέσεις στις 11/9/2001 επηρέασαν αρνητικά τις 

αποδόσεις άλλων αγορών όπως αυτές της Ινδίας και του Πακιστάν. Επιπλέον, οι ίδιες 

επιθέσεις δεν επηρέασαν σηµαντικά τη µεταβλητότητα των συγκεκριµένων αγορών. Οι 

διαφορετικές εκτιµήσεις µεταξύ των δύο ερευνών δείχνουν ότι τα ίδια γεγονότα δεν 

επιδρούν µε τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικές αγορές.  Επιπλέον, τα µη συναφή 

αποτελέσµατα µπορεί να προέρχονται και από το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία οι 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου δεν εξετάζονται ως µεµονωµένο γεγονός αλλά σε 

συνδυασµό µε άλλες τροµοκρατικές ενέργειες, ενώ και ο χρονικός ορίζοντας   που 
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καλύπτει η συγκεκριµένη έρευνα είναι πολύ µεγαλύτερος, οπότε οι επιδράσεις µπορεί να 

είναι ηπιότερες. 

Η παρούσα έρευνα έρχεται σε αντίθεση και µε µία σειρά άλλων ερευνών που έχουν 

γίνει κατά το παρελθόν και εξετάζουν και αυτές τον αντίκτυπο της τροµοκρατίας στις 

χρηµατιστηριακές αγορές (Kyung & Mun 2005,  Chesney et al., 2010, Arin et al., 2008 και 

Kollias et. al, 2010). Τα αποτελέσµατα δεν είναι συγκρίσιµα καθώς η συγκεκριµένη 

µελέτη χρησιµοποιεί µε διαφορετικό τρόπο τις δύο ψευδοµεταβλητές βάζοντας χρονικές 

υστερήσεις. Επιπλέον, πέρα από τον αντίκτυπο η συγκεκριµένη εργασία προσπαθεί να 

µετρήσει την ανθεκτικότητα των σοκ στις αποδόσεις και στη µεταβλητότητα των υπό 

µελέτη αγορών.  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας έρχεται σε αντίθση µε τον σκοπό των 

προαναφερθέντων µελετών καθώς αυτές έχουν ως στόχο να µετρήσουν το πώς 

επηρεάστηκαν οι αγορές κατά την ηµέρα των τροµοκρατικών επιθέσεων ενώ δεν 

εξετάζεται καθόλου ο χρόνος που χρειάστηκε για να επανακάµψουν. Οι µόνοι ίσως που 

µελετούν και αυτή την περίπτωση είναι οι Kollias et al., (2010) και βρίσκουν ότι το 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου αποδείχτηκε πιο ανθεκτικό σε σχέση µε τα τέσσερα της 

Ισπανίας (Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βαλένθια και Μπιλµπάο) καθώς του πήρε µόλις µία µέρα 

για να ανακάµψει. Σε αντίθεση µε τους Kollias et al., (2010) η παρούσα έρευνα έδειξε ότι 

το χρηµατιστήριο του Λονδίνου παρέµεινε ανεπηρέστο από τις µεµονωµένες 

τροµοκρατικές ενέργεις που εξετάστηκαν.  

Οι υπόλοιπο συγγραφείς  (Kyung & Mun 2005, Chesney et al., 2010 και Arin et al., 

2008) µελέτησαν µόνο τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα στις αποδόσεις και στη 

µεταβλητότητα των χρηµατιστηρίων και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα περισσότερα 

επηρεάστηκαν από τις διάφορες τροµοκρατικές ενέργειες.  
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value
D1 0.001539 0.994629 0.3199 D1 0,001412 0,864027 0,3876
D2 -0.001428 -1,180754 0.2377 D2 -0,001476 -1,097153 0,2726

AR(1) -0,003444 -0,043705 0,9651 AR(1) -0,002768 -0,035117 0,972

MA(1) 0,163005 2,10384 0,0354 MA(1) 0,16239 2,095847 0,0361

α0 6,63E-06 5,750484 0,0000 α0 7,34E-06 5,666772 0,0000 α0 7,39E-06 5,59379 0,0000

ε
2 

t-1 0,074373 5,718635 0,0000 ε
2 

t-1 0,073661 5,400656 0,0000 ε
2 

t-1 0,073829 5,441097 0,0000

σ
2

t-1 0,872322 70,77286 0,0000 σ
2

t-1 0,86177 66,24862 0,0000 σ
2

t-1 0,861198 65,69787 0,0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Πίνακας 13 Υπόδειγμα GARCH ΜΙΒ  χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance EquationVariance Equation

 

Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

AR(1) -0,004352 -0,055098 0,9561 AR(1) -0,003386 -0,042861 0,9658 AR(1) -0,003333 -0,042299 0,9663

MA(1) 0,163324 2,103088 0,0355 MA(1) 0,162267 2,088036 0,0368 MA(1) 0,163107 2,106643 0,0351

α0 7,21Ε-06 5,894081 0,0000 α0 7,04E-06 5,953393 0,0000 α0 7,53E-06 5,558239 0,0000

ε
2 

t-1 0,073662 5,343749 0,0000 ε
2 

t-1 0,072547 5,32937 0,0000 ε
2 

t-1 0,07472 5,428658 0,0000

σ
2

t-1 0,862999 66,24254 0,0000 σ
2

t-1 0,865644 68,25398 0,0000 σ
2

t-1 0,859018 63,85404 0,0000

D1 5.43E-06 0.621899 0.5340 D1 5,69E-06 0,636999 0,5241

D2 4.42E-06 1,068809 0.2852 D2 4,57E-06 1,077662 0,2812

Πίνακας 14 Υπόδειγμα GARCH ΜΙΒ  χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
Mean Equation

Variance Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1(-1) -0.001159 -0.263610 0.7921 D1(-1) -0.001163 -0.264628 0.7913

D1(-2) 0.004755 1,094392 0.2738 D1(-2) 0.004741 1,091298 0.2751

D1(-3) -0.005868 -1,134309 0.2567 D1(-3) -0.005847 -1,131219 0.2580

D1(-4) 0.012203 1,792921 0.0730 D1(-4) 0.012183 1,791545 0.0732

D1(-5) -0.008428 -1,856327 0.0634 D1(-5) -0.008433 -1,857722 0.0632

D2(-1) -0.003671 -3,711974 0.0002 D2(-1) -0.003636 -3,782526 0.0002

D2(-2) -0.016375 -1,051922 0.2928 D2(-2) -0.016425 -1,054714 0.2916

D2(-3) -0.000301 -0.019049 0.9848 D2(-3) -0.000259 -0.016371 0.9869

D2(-4) 0.023897 2,318953 0.0204 D2(-4) 0.023871 2,320083 0.0203

D2(-5) -0.004889 -2,244116 0.0248 D2(-5) -0.004890 -2,253368 0.0242

AR(1) -0.035708 -0.444273 0.6568 AR(1) -0.032431 -0.401999 0.6877 AR(1) -0.034320 -0.423687 0.6718

MA(1) 0.191214 2,436192 0.0148 MA(1) 0.188030 2,383253 0.0172 MA(1) 0.188790 2,387255 0.0170

α0 6.60E-06 5,422342 0.0000 α0 6.61E-06 5,403967 0.0000 α0 6.67E-06 5,210746 0.0000

ε
2 

t-1 0.091422 7,745586 0.0000 ε
2 

t-1 0.091606 7,721557 0.0000 ε
2 

t-1 0.091131 7,791968 0.0000

σ
2

t-1 0.869856 68,08714 0.0000 σ
2

t-1 0.869673 67,60327 0.0000 σ
2

t-1 0.869686 67,40922 0.0000

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου

Πίνακας 15 Υπόδειγμα GARCH ΜΙΒ  με χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

AR(1) -0.054388 -0.743471 0.4572 AR(1) -0.045976 -0.579381 0.5623 AR(1) -0.054761 -0.733385 0.4633

MA(1) 0.224021 3,183172 0.0015 MA(1) 0.198004 2,550848 0.0107 MA(1) 0.217584 3,002393 0.0027

α0 2.39E-05 4,596889 0.0000 α0 5.71E-06 5,716425 0.0000 α0 1.15E-05 5,402532 0.0000

ε
2 

t-1 0.185558 8,487445 0.0000 ε
2 

t-1 0.084526 7,506788 0.0000 ε
2 

t-1 0.108186 7,948354 0.0000

σ
2

t-1 0.675066 14,05426 0.0000 σ
2

t-1 0.881128 73,94056 0.0000 σ
2

t-1 0.821184 39,58835 0.0000

D1(-1) 6.26E-05 1,348233 0.1776 D1(-1) 0.000130 1,28155 0.2000

D1(-2) -0.000156 -2,025543 0.0428 D1(-2) -5.78E-05 -0.579965 0.5619

D1(-3) 0.000127 2,037188 0.0416 D1(-3) -0.000261 -1,798182 0.0721

D1(-4) 2.59E-05 0.303437 0.7616 D1(-4) 0.000239 1,540703 0.1234

D1(-5) -5.53E-05 -0.854700 0.3927 D1(-5) -2.49E-05 -0.178074 0.8587

D2(-1) 0.000227 7,774889 0.0000 D2(-1) 0.000213 7,263717 0.0000

D2(-2) -0.000183 -9,070036 0.0000 D2(-2) -0.000205 -7,366652 0.0000

D2(-3) -0.000187 -0.450583 0.6523 D2(-3) -0.000271 -1,192747 0.2330

D2(-4) 0.000393 0.563512 0.5731 D2(-4) 0.000541 1,314827 0.1886

D2(-5) -0.000236 -0.837093 0.4025 D2(-5) -0.000273 -1,454854 0.1457

Πίνακας 16 Υπόδειγμα GARCH ΜΙΒ  με χρονική υστέρηση

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
Mean Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1 0.001875 1,602319 0.1091 D1 0,001875 1,602918 0,109 D2 0,000778 0,444279 0,6568

D2 0.000775 0.442685 0.6580

AR(1) 0,310458 4,235513 0,0000 AR(1) 0,309468 4,215312 0,0000 AR(1) 0,311977 4,266129 0,0000

MA(1) -0,147897 -1,927996 0,0539 MA(1) -0,147103 -1,914556 0,0555 MA(1) -0,149274 -1,950201 0,0512

α0 9,41E-07 8,099048 0,0000 α0 9,36E-07 8,332861 0,0000 α0 9,52E-07 8,379076 0,0000

ε
2 

t-1 0,051209 5,124415 0,0000 ε
2 

t-1 0,051282 5,14542 0,0000 ε
2 

t-1 0,051122 5,120139 0,0000

σ
2

t-1 0,88333 70,25771 0,0000 σ
2

t-1 0,883456 70,4137 0,0000 σ
2

t-1 0,883169 70,09972 0,0000

D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου D2t στην εξίσωση του µέσου
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Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

AR(1) 0,31044 4,246394 0,0000 AR(1) 0,310928 4,240513 0,0000 AR(1) 0,310559 4,254198 0,0000

MA(1) -0,147453 -1,92683 0,0540 MA(1) -0,148481 -1,934765 0,0530 MA(1) -0,147442 -1,929394 0,0537

α0 9,77Ε-07 8,089083 0,0000 α0 9,32E-07 8,336806 0,0000 α0 9,92E-07 8,412578 0,0000

ε
2 

t-1 0,051128 5,040605 0,0000 ε
2 

t-1 0,051088 5,128814 0,0000 ε
2 

t-1 0,051211 5,050318 0,0000

σ
2

t-1 0,881648 67,76611 0,0000 σ
2

t-1 0,883573 70,4328 0,0000 σ
2

t-1 0,881392 68,56603 0,0000

D1 1.27E-06 0.710832 0.4772 D1 1,26E-06 0,715214 0,4745

D2 5.05E-06 0.995523 0.3195 D2 5,07E-06 0,998386 0,3181

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης
Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

Πίνακας 18 Υπόδειγμα GARCH Nikkei  χωρίς χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation
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Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value Variable Coefficient Z-statistic P-value

D1(-1) -0.001461 -1,040014 0.2983 D1(-1) -0.001462 -1,040563 0.2981

D1(-2) 0.001417 0.536257 0.5918 D1(-2) 0.001415 0.535496 0.5923

D1(-3) -0.001260 -0.442412 0.6582 D1(-3) -0.001255 -0.440327 0.6597

D1(-4) 0.004390 1,550748 0.1210 D1(-4) 0.004392 1,550018 0.1211

D1(-5) -0.000798 -0.384084 0.7009 D1(-5) -0.000798 -0.383900 0.7011

D2(-1) -0.003874 -0.427368 0.6691 D2(-1) -0.003871 -0.426928 0.6694

D2(-2) -0.009447 -0.569972 0.5687 D2(-2) -0.009444 -0.569683 0.5689

D2(-3) -0.002713 -0.264017 0.7918 D2(-3) -0.002732 -0.265778 0.7904

D2(-4) 0.025677 2,513953 0.0119 D2(-4) 0.025697 2,515172 0.0119

D2(-5) -0.008158 -0.796075 0.4260 D2(-5) -0.008165 -0.796392 0.4258

AR(1) 0.213753 2,430911 0.0151 AR(1) 0.214206 2,426398 0.0152 AR(1) 0.215306 2,461783 0.0138

MA(1) -0.057613 -0.636300 0.5246 MA(1) -0.058659 -0.646086 0.5182 MA(1) -0.058976 -0.654535 0.5128

α0 7.42E-07 4,724407 0,0000 α0 7.43E-07 5,150265 0,0000 α0 7.41E-07 5,178056 0,0000

ε
2 

t-1 0.114882 7,695025 0,0000 ε
2 

t-1 0.115117 7,640246 0,0000 ε
2 

t-1 0.114583 7,654826 0,0000

σ
2

t-1
0.888983 87,64737 0,0000 σ

2
t-1

0.888837 86,29659 0,0000 σ
2

t-1
0.889242 86,83914 0,0000

Πίνακας 19 Υπόδειγμα GARCH Nikkei με χρονική υστέρηση

Mean Equation

Variance Equation

Mean Equation
D1t D2t στην εξίσωση του µέσου D1t στην εξίσωση του µέσου 

Variance Equation

Mean Equation

Variance Equation

D2t στην εξίσωση του µέσου

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

α0 7.28E-06 6,456166 0.0000 α0 3.43E-06 7,880733 0.0000 α0 4.55E-06 7,529661 0.0000

ε
2 

t-1 0.237491 5,05087 0.0000 ε
2 

t-1 0.229209 6,456103 0.0000 ε
2 

t-1 0.195933 5,427408 0.0000

σ
2

t-1 0.696420 16,3219 0.0000 σ
2

t-1 0.764764 30,57922 0.0000 σ
2

t-1 0.778748 28,01353 0.0000

D1(-1) 1.78E-05 1,482859 0.1381 D1(-1) 2.00E-05 1,641706 0.1007

D1(-2) -1.16E-06 -0.051709 0.9588 D1(-2) -1.22E-05 -1,134373 0.2566

D1(-3) -7.52E-05 -3,754876 0.0002 D1(-3) -6.41E-05 -22,26227 0.0000

D1(-4) 7.69E-05 4,029547 0.0001 D1(-4) 7.76E-05 6,017923 0.0000

D1(-5) -2.00E-05 -1,270427 0.2039 D1(-5) -2.28E-05 -1,699278 0.0893

D2(-1) 0.000177 4,926318 0.0000 D2(-1) 0.000274 5,543754 0.0000

D2(-2) -8.94E-05 -0.131291 0.8955 D2(-2) -0.000194 -0.411708 0.6806

D2(-3) -0.000170 -0.249273 0.8031 D2(-3) -0.000178 -0.361956 0.7174

D2(-4) 0.000208 1,22008 0.2224 D2(-4) 0.000175 1,141102 0.2538

D2(-5) -9.55E-05 -1,272603 0.2032 D2(-5) -4.18E-05 -0.493195 0.6219

D1t D2t στην εξίσωση της διακύµανσης D1t στην εξίσωση της διακύµανσης D2t στην εξίσωση της διακύµανσης

Πίνακας 20 Υπόδειγμα GARCH Nikkei με χρονική υστέρηση

Variance Equation Variance Equation Variance Equation
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αιτία για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης αποτέλεσε ο ολοένα αυξανόµενος 

αριθµός των τροµοκρατικών ενεργειών αλλά και των πολεµικών συγκούσεων που 

λαµβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της γης. Όλα αυτά τα γεγονότα προκαλούν 

αστάθεια στις χρηµατιστηριακές αγορές και πολλές φορές είναι απαραίτητο οι επενδυτές 

να λάβουν τα µέτρα τους για να µπορέσουν να προστατευθούν από αυτήν την αστάθεια. 

Με τη χρήση του υποδείγµατος GARCH του Bollerslev(1986), και για µια χρονική 

περίοδο που καλύπτει σαράντα έτη, έγινε προσπάθεια να βρεθεί ο αντίκτυπος ορισµένων 

τροµοκρατικών ενεργειών και ενός πολέµου στις αποδόσεις πέντε χρηµατιστηριακών 

δεικτών αλλά και στη µεταβλητότητα των αντίστοιχων αγορών.   

Αρχικά, υπολογίσθηκαν οι ηµερήσιες αποδόσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών 

και τα δεδοµένα που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του υποδείγµατος 

GARCH. 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι και οι πέντε χρηµατιστηριακοί δείκτες 

παραµένουν ανεπηρέαστοι όσον αφορά στις ηµερήσιες αποδόσεις τους από αυτές τις 

ενέργειες. Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και για τη µεταβλητότητα αυτών των αγορών, 

όταν δεν χρησιµοποιείται χρονική υστέρηση. Τα αποτελέσµατα όµως διαφοροποιούνται, 

όταν το υπόδειγµα υπολογίζεται µε χρονικές υστερήσεις, και δείχνουν ότι ο πόλεµος στο 

Ιράκ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 είναι αυτός που έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στις 

ηµερήσιες αποδόσεις όλων των δεικτών. Επιπλέον και η µεταβλητότητα φαίνεται να 

επηρεάζεται από αυτόν.   

Η παρούσα έρευνα έρχεται σε αντίθεση µε άλλες παρόµοιες έρευνες που έχουν 

γίνει στο παρελθόν (Schneider & Troeger 2006, Nguyen & Enomoto 2009, Kyung & Mun 

2005, Chesney et al., 2010, Charles & Darne 2006, Arin et al., 2008, Kollias et al., 2010). 

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρονικός ορίζοντας που καλύπτει η 

συγκεκριµένη εργασία είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε αυτόν που καλύπτουν οι άλλες 

µελέτες, οπότε µπορεί και η επίδραση αυτών των γεγονότων να εξασθενεί σε βάθος 

χρονικού ορίζοντα. Μια ακόµα πολύ σηµαντική διαφορά είναι και ο τρόπος 

χρησιµοποίησης των δύο ψευδοµετβλητών, καθώς στη συγκεκριµένη µελέτη πέρα από τον 

αντίκτυπο εξετάζεται και η ανθεκτικότητα των σοκ στις αποδόσεις και στη µεταβλητότητα 

µε τη χρήση χρονικών υστερήσεων. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ένα συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να επηρεάσει µε πολύ 

ανόµοιο τρόπο τις διάφορες χρηµατιστηριακές αγορές ανά τον κόσµο. 
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