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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δεη αλ ππάξρεη κεηάδνζε ηεο θξίζεο απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ην εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην θαη αλαθεξφκαζηε ζην πφηε μεθίλεζαλ νη επηζηήκνλεο λα αζρνινχληαη κε ηελ κφιπλζε. Σν 

δεχηεξν θεθάιαην είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. ε απηφ ην θεθάιαην δίλνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφιπλζεο θαη πεξηγξάθνπκε ηα ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εκπεηξηθέο 

έξεπλεο, ιφγσ ηεο αζρνιίαο καο κε ηα πνιπκεηαβιεηά GARCH ππνδείγκαηα, θάλνπκε κία εθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζε απηά. ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνπκε ην δείγκα καο θαη δίλνπκε κεξηθά πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δεηθηψλ καο. ην ηέηαξην 

θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ηελ κεζνδνινγία ηνπ ππνδείγκαηφο καο. ην πέκπην θεθάιαην βξίζθνληαη ηα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα, ηα παξνπζηάδνπκε θαη ηα αλαιχνπκε. Σν επφκελν θεθάιαην, ην έθην, είλαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο.  
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ Οηθνλνκηθή επηζηήκε φηαλ ιέκε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφιπλζε ελλννχκε ηελ κεηάδνζε 

κίαο θξίζεο απφ κία ρψξα ζε κία άιιε (ζην επφκελν θεθάιαην ζα θάλνπκε εθηελέζηεξε 

αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφιπλζεο). Αλ θαη ηα δείγκαηα γηα κφιπλζε 

ησλ νηθνλνκηψλ ππήξραλ θαη ζε πξνγελέζηεξεο θξίζεηο, νη επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα αζρνινχληαη 

κε απηφλ ηνλ φξν ην 1997, φηαλ μέζπαζε ε κεγάιε Αζηαηηθή θξίζε. Η θξίζε ζηελ Αζία μεθίλεζε 

απφ ηελ Σατιάλδε, φηαλ θαηέξξεπζε ην λφκηζκά ηεο θαη ζχληνκα επεξέαζε πνιιέο απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Αζίαο, φπσο ηελ Ιλδνλεζία, ηελ Μαιαηζία, ηηο Φηιηππίλεο, ηε Νφηηα Κνξέα θαη ην 

Υνλγθ-Κφλγθ αιιά θαη κεγάιεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Μεηαγελέζηεξεο 

έξεπλεο έδεημαλ φηη θαη ζε πξνεγνχκελεο θξίζεηο ππήξμε ην θαηλφκελν ηεο κφιπλζεο, φπσο ζε 

απηήλ ηνπ Μεμηθαληθνχ Πέζν. 

Έπεηηα απφ ηελ Αζηαηηθή θξίζε φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο θαηάιαβαλ ηε 

ζεκαζία ηεο κφιπλζεο θαη άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ απηφ ην ζέκα. Έηζη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφιπλζε απνηειεί πιένλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζέκαηα ζπδήηεζεο. Η ζεκαληηθφηεηα απηνχ 

ηνπ ζέκαηνο πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη αλ θαηαθέξνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαη εμαπιψλεηαη, αιιά θαη ηνπο ιφγνπο πνπ γίλεηαη απηφ, ίζσο λα κπνξέζνπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε εξγαιεία γηα λα κπνξνχκε λα ηελ πεξηνξίζνπκε, ήδε έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δηάθνξα εξγαιεία ψζηε νη επελδπηέο λα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν, ηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πξντφληα.  

ηελ εξγαζία απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ θξίζε πνπ βξίζθεηε ε 

ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Θα δνχκε θαηά πφζν έρεη επεξεάζεη ε Διιάδα ηελ θξίζε ηεο 

Ιζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ιηαιίαο θαη ην εάλ ήηαλ ε Διιάδα απηή πνπ ην κεηέδσζε. 

Δπηπιένλ, ζα δνχκε θαηά πφζν επεξεάζηεθαλ θαη νη παξαδνζηαθέο δπλάκεηο ηεο Δπξψπεο, φπσο 

ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Αγγιία. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δείμεη εάλ ε θξίζε 

ρξένπο μεθίλεζε ή φρη απφ ηελ Ελλάδα. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

Ο αξηζκφο ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφιπλζε (financial 

contagion) έρεη κεγαιψζεη αξθεηά ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Οη πνζνηηθέο κέζνδνη πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο κφιπλζεο. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, νη νξηζκνί είλαη 

ηξεηο: 

 

Δσρύς Οριζμός: 

Ο πξψηνο νξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Calvo θαη Reinhart (1996) θαη είλαη ν πην 

επξχο νξηζκφο. Δδψ ε κφιπλζε αλαθέξεηαη ζηελ κεηάδνζε ησλ ζνθ κεηαμχ ρσξψλ ή ζηα γεληθά 

θαηλφκελα δηάρπζεο ηεο θξίζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε κφιπλζε 

κπνξεί λα κεηαδίδεηαη κέζα είηε απφ πξαγκαηηθέο είηε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαζπλδέζεηο, 

γηα απηφ ην ιφγν θαη κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη ζαλ κφιπλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε (fundamentals-based contagion). Απηέο νη κνξθέο παξάιιεισλ 

θηλήζεσλ κπνξνχλ λα θαηαδεηθλχνπλ θαη ηελ αιιεινζπζρέηηζε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θξίζεηο. 

 

Περιοριζμένος Οριζμός: 

Ο δεχηεξνο νξηζκφο ηεο κφιπλζεο αλαθέξεηαη ζηελ κεηάδνζε ησλ ζνθ ζε κία άιιε 

νηθνλνκία ή ζηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ρσξψλ, πέξα απφ νπνηνδήπνηε ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θαη πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα ζνθ. Μεξηθέο θνξέο ε νξνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ κφιπλζε είλαη ε ππεξβνιηθή ηαπηφρξνλε θίλεζε 

(co-movement).  

 

Πολύ Περιοριζμένος Οριζμός: 

ηνλ ηξίην νξηζκφ, ε κφιπλζε ζπκβαίλεη φηαλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απμάλνληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ήξεκσλ πεξηφδσλ. Πξφθεηηαη 

γηα έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν νξηζκφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο εκπεηξηθέο αλαιχζεηο γηα 

λα κπνξέζνπλ νη επηζηήκνλεο λα ζέζνπλ κία βάζε. Σέηνηεο κειέηεο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχλ 
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ηελ κεηάδνζε κεηαμχ ρσξψλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ρξεκαηηζηήξην. 

Ο πξψηνο νξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Calvo θαη Reinhart (1996) θαη νη ίδηνη νη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κηιάκε γηα κφιπλζε αιιά γηα αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ. Η δηάθξηζε απηή, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα αιιειεμάξηεζε ή κφιπλζε, έρεη πξνθαιέζεη 

κεγάιε δηακάρε ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, αθνχ ε 

δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ είλαη πνιχ ιεπηή. Αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα άξζξα ησλ Forbes θαη Rigobon (2002) θαη απηφ ησλ Corsetti, Pericoli 

θαη Sbracia (2005). ην πξψην άξζξν νη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη δελ βξίζθνπλ θαλέλα ζηνηρείν 

πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη κφιπλζε ελψ ζην δεχηεξν νη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ππάξρεη 

κφιπλζε γηα αξθεηέο ρψξεο (ηγθαπνχξε, Φηιηππίλεο, Γαιιία, Ιηαιία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην).   

Ο δεχηεξνο νξηζκφο, φπσο παξαηήξεζε ν Pritsker (2001), παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην εάλ ηα θαηάιιεια βαζηθά κεγέζε έρνπλ ειεγρζεί γηα 

δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ηα δεδνκέλα, παξαδείγκαηνο ράξε γηα ην 

πξφβιεκα ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε (ommited variables bias). 

 

Σα Τποδείγμαηα 

O Dungey (2004) παξέρεη κία έξεπλα γηα ηηο εκπεηξηθέο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφιπλζεο. Η πην ζπρλή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο ηηο 

κειέηεο εκπεξηέρεη ππνδείγκαηα κε κε αλαγλσξηζκέλα θαλάιηα κεηάδνζεο ηεο κφιπλζεο, κε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα κνληέια λα πξνέξρνληαη απφ ην ππφδεηγκα ηνπ κεηαγελέζηεξνπ 

παξάγνληα (latent-factor model). Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ κεξηθέο έξεπλεο νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηηο δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο (spillover effects) ζηηο νηθνλνκίεο πνπ πεγάδνπλ 

απφ ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα. 

Σα ππνδείγκαηα πνπ απαληψληαη ζηελ βηβιηνγξαθία ρσξίδνληαη ζε δπν γεληθέο 

θαηεγνξίεο θαη έπεηηα ε θάζε θαηεγνξία ζε άιιεο κηθξφηεξεο. Οη δπν γεληθέο απηέο θαηεγνξίεο 

είλαη: 

1. Με αλαγλσξηζκέλν θαλάιη κεηάδνζεο ηεο θξίζεο θαη, 

2. Αλαγλσξηζκέλν θαλάιη κεηάδνζεο. 
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ηελ πξψηε θαηεγνξία βξίζθνληαη ζρεδφλ φιεο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη 

νπνίεο είλαη εμήο ηξεηο: 

1. Σν ππφδεηγκα ηνπ κεηαγελέζηεξνπ παξάγνληα 

2. Η αλάιπζε ηεο ηαπηφρξνλεο θίλεζεο 

3. Σν κε-γξακκηθφ κνληέιν 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα κε-γξακκηθά ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

αλαγλσξηζκέλν θαλάιη κεηάδνζεο ζαλ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή. 

 

Τποδείγμαηα ηοσ Μεηαγενέζηεροσ Παράγονηα 

ε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ππνδείγκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ν πεξηνξηζκέλνο νξηζκφο ηεο 

κφιπλζεο, δειαδή ζεσξείηαη φηη ε κφιπλζε είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζνθ κεηαμχ αγνξψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Απηφ ην ζνθ κπνξεί λα είλαη κε αλακελφκελν ή αθφκα θαη λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιαγή ζηηο απφςεηο ή ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. 

Σα ππνδείγκαηα ηνπ κεηαγελέζηεξνπ παξάγνληα κε ηελ ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο: 

1. ε απηά ησλ κελ αλακελφκελσλ ζνθ θαη 

2. ε απηά ησλ κνληέισλ ησλ πνιιαπιψλ ηζνξξνπηψλ. 

ην πξψην είδνο ππνδεηγκάησλ, ην ηεζη γηα ηε κφιπλζε γίλεηαη βξίζθνληαο ηηο δηαθνξέο 

ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ δεπγψλ ησλ απνδφζεσλ θαηά ηελ ήξεκε πεξίνδν (tranquil period) θαη 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (crisis period) θαη ζπγθξίλνληαο ηεο κεηαμχ ηνπο.   

Οη αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο ή ζηνλ ραξαθηήξα ησλ επελδπηψλ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ, θαη ζε απηφ εζηηάδεη ην δεχηεξν είδνο ησλ ππνδεηγκάησλ. Παξ’ 

φια απηά ζεσξείηαη πνιχ δχζθνιν λα θηηαρηεί έλα ηέηνην ππφδεηγκα γηα ηε κφιπλζε θαη γη’ απηφ 

ην ιφγν δελ είλαη ζπλεζηζκέλν. 

 

Σα Τποδείγμαηα Σασηότρονης Κίνηζης 

 Όηαλ έλα ζνθ κεηαδίδεηαη απφ ηελ κία ρψξα ζε κία άιιε, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

ηεο λέαο ρψξαο είλαη πηζαλφ λα αληηδξάζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε απηφλ ηεο πξψηεο, 
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πξνθαιψληαο έηζη ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο (co-movements) ζηηο αγνξέο. Γχν είλαη ηα πην γλσζηά 

είδε κνληέισλ:  

1. Η αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαη 

2. Η ππνζεηηθή δπλακηθή αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Dynamic Conditional Correlation - 

DCC) 

 

 Η πξψηε θαηεγνξία είλαη θαη πην γλσζηή απφ φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ειέγμνπλ ηελ κφιπλζε. Η κέζνδνο απηή θέξεη δχν πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: 

1. Πξψηνλ, δίλεη έλαλ εχθνιν ηξφπν γηα λα δεη ν επηζηήκνλαο αλ φλησο ππάξρεη 

κφιπλζε. 

2. Γεχηεξνλ, δίλεη κία θαζαξή εηθφλα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα μερσξίζνπκε κε 

πνηνπο ηξφπνπο κεηαδίδεηαη ε κφιπλζε. 

Παξ’ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, ε κέζνδνο απηή έρεη θαη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα. Πνιχ 

ζπρλά ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ζηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο κε απνηέιεζκα νη εθηηκψκελνη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θαη ζπλεπψο έλαο έιεγρνο πνπ βαζίδεηαη ζε απηνχο ηνπο 

ζπληειεζηέο ζα δείρλεη κία πιαζκαηηθή εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ κφιπλζε. Οη Forbes θαη 

Rigobon (2002) γηα λα δηνξζψζνπλ  απηφ ην πξφβιεκα πξφηεηλαλ κία πξνζαξκνγή ζηνλ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ ππάξρεη θξίζε. 

Σν δεχηεξν κνληέιν πξνηάζεθε απφ ηνλ Engle (2002) θαη είλαη επίζεο κία κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη  πνιχ ζπρλά. Σν θχξην πιενλέθηεκά ηεο είλαη φηη δελ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, αθνχ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εδψ ππνινγίδεηαη απφ ηα θαηάινηπα 

ελφο GARCH κνληέινπ.  

 

Σο Μη-Γραμμικό Τπόδειγμα 

 Η ππφζεζε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ μέλσλ ζνθ είλαη γξακκηθή, 

ζεσξείηαη φηη είλαη πνιχ ηζρπξή νξζή ζηελ εμέηαζε απηψλ ησλ επεηζνδίσλ. Σα πην γλσζηά 

κνληέια ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ηα ππνδείγκαηα απηνπαιίλδξνκσλ δηαλπζκάησλ (VAR-

Vector Autoregressive Models). 
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Τποδείγμαηα Με Αναγνωριζμένο Κανάλι Μεηάδοζης 

 ε αληίζεζε κε φια ηα πξναλαθεξζέληα ππνδείγκαηα θαη ηηο πξναλαθεξζέληεο κεζφδνπο 

ππάξρνπλ κεξηθέο έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

θαλαιηψλ κεηάδνζεο ησλ ζνθ, ηέηνηα γηα παξάδεηγκα είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο ή 

νηθνλνκηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Αληί λα εζηηάδνπλ ζηελ χπαξμε ηεο κφιπλζεο, απηά 

ηα κνληέια εζηηάδνπλ ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ κεηάδνζεο 

ηεο κφιπλζεο. Σν πην γλσζηφ ππφδεηγκα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη ην ππφδεηγκα ηεο 

πηζαλφηεηαο. 

 

Σα Πολσμεηαβληηά GARCH Τποδείγμαηα 

 ε απηφ ην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο εκπεηξηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνιπκεηαβιεηά GARCH ππνδείγκαηα. Αξρηθά, δελ 

ζα θάλνπκε θάπνηα αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα 

ππνδείγκαηα, απηφ ζα γίλεη ζε έλα απφ ηα επφκελα θεθάιαηα. 

Οη Kearny θαη Patton (2000) εξεχλεζαλ πην ήηαλ ην δπλαηφηεξν λφκηζκα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Άληιεζαλ εκεξήζηα θαη εβδνκαδηαία δεδνκέλα απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο απφ ηέζζεξα Δπξσπατθά λνκίζκαηα, ην Μάξθν, ηελ Ιηαιηθή Λίξα, ην Φξάλθν, ηελ 

Αγγιηθή Λίξα θαη ην ECU. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλάο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

πνιπκεηαβιεηφ GARCH ππφδεηγκα (ηξεηο, ηέζζεξηο θαη πέληε κεηαβιεηέο) κε παξακεηξνπνίεζε 

BEKK. Δπηπιένλ ηα ίδηα δεδνκέλα ηα εθηίκεζαλ θαη κε IGARCH. Απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελέξγεζαλ θαίλεηαη φηη ην λφκηζκα πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν είλαη ην Μάξθν, επηπιένλ 

βξέζεθε φηη ην Μάξθν ήηαλ θαη ην λφκηζκα πνπ επεξεάδεηαη  ιηγφηεξν. Οη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ 

φηη ην θάζε κνληέιν έδσζε ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα θαη φηη ηα εβδνκαδηαία δεδνκέλα 

δελ έδεημαλ φηη ππάξρεη κεηάδνζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

 Οη θαζεγεηέο Edwards θαη Susmel (2001) εξεχλεζαλ ηελ Μεμηθαληθή θξίζε ή φπσο είλαη 

γλσζηφηεξε, ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθαληθνχ Πέζνο. πλέιεμαλ εβδνκαδηαία δεδνκέλα απφ ηελ 

Αξγεληηλή, ην Μεμηθφ, ηελ Υηιή, ηελ Βξαδηιία θαη ην Υνλγθ-Κνλγθ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

κνληέιν SWARCH (κε κία θαη κε πνιιέο κεηαβιεηέο). Σα απνηειέζκαηα απφ ην κνληέιν κε ηελ 

κία κεηαβιεηή δείρλνπλ φηη ηα επεηζφδηα “πςειήο κεηαβιεηφηεηαο” είλαη κηθξά ζε δηάξθεηα θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλέο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Σν πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν έδεημε φηη νη 

αγνξέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο έρνπλ κεγάιε αιιειεμάξηεζε. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη 
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ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ θαη απηφ πνπ ζα απνθαινχζακε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφιπλζε. 

 Οη Worthington θαη Higgs (2004) εμέηαζαλ ηελ Αζηαηηθή θξίζε (Αζηαηηθή γξίπε φπσο 

ηελ νλφκαζαλ). Πήξαλ δεδνκέλα απφ ηηο ελλέα θχξηεο Αζηαηηθέο αγνξέο, ηξεηο απφ απηέο 

αλεπηπγκέλεο θαη έμη αλαπηπζζφκελεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξεπλάο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

πνιπκεηαβιεηφ GARCH ππφδεηγκα κε παξακεηξνπνίεζε BEKK. Σα απνηειέζκαηά ηνπο 

έδεημαλ φηη φιεο νη αγνξέο έρνπλ κεγάιν βαζκφ νινθιήξσζεο (integration). Δπηπιένλ, ε 

κεηαβιεηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ην εζσηεξηθφ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ην εμσηεξηθφ.  

 ε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην νη Billio θαη Caporin (2005) εμέηαζαλ θαζεκεξηλνχο 

ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο (S&P 500, FTSE, EuroStoxx50, Nikkey225, Hang Seng, Straits, 

KLSE) γηα ην δηάζηεκα απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003. Σν κνληέιν 

πνπ εθάξκνζαλ ήηαλ ην MS-DCC GARCH. Σα απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ην κνληέιν απηφ 

είλαη θαιχηεξν γηαηί δίλεη θαιχηεξα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα θαη επηπιένλ επηηξέπεη ηελ 

επεμήγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαζεζηψησλ (regimes)  κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Σέινο νη 

ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο δηαθνπήο ηεο αιιειεμάξηεζεο.  

 Οη Dungey θαη Martin (2005) ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα λα εξεπλήζνπλ 

ηελ Αζηαηηθή θξίζε. Σν έλα κνληέιν ήηαλ GARCH κε ηέζζεξηο παξάγνληεο (factors) θαη ην 

άιιν ήηαλ ε κέζνδνο πνπ πξνηείλνπλ νη Forbes θαη Rigobon (2002). Σα δεδνκέλα ηνπο ήηαλ 

εκεξήζηα απφ ηέζζεξηο Αζηαηηθέο ρψξεο, ηελ Κνξέα, ηελ Ιλδνλεζία, ηελ Μαιαηζία θαη ηελ 

Σαΐιάλδε. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο θαίλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα ηα είραλ ε 

Κνξέα κε 46% θαη ε Μαιαηζία. Δπηπιένλ, θαηαιήγνπλ φηη ε αξρή ηεο θξίζεο πξνήιζε απφ ηελ 

Σαΐιάλδε θαη φηη ε ρψξα πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ήηαλ ε Ιλδνλεζία. 

 Οη Caporale, Pittis θαη Spagnolo (2006) ζπκπεξαίλνπλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία κεηάδνζεο 

ηεο θξίζεο. Σα δεδνκέλα ηνπο ήηαλ ηέζζεξηο δείθηεο κε θαζεκεξηλά δεδνκέλα. Ο πξψηνο θαη ν 

δεχηεξνο δείθηεο ήηαλ νη δείθηεο ησλ Η.Π.Α θαη ηεο Ιαπσλίαο. Ο ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο ήηαλ νη 

δείθηεο γηα ηελ Δπξψπε θαη ηελ Αζία, είλαη δχν ζπλνιηθνί δείθηεο κε δείθηε βαξχηεηαο ην 

Α.Δ.Π ηεο θάζε ρψξαο. Δπηπιένλ, αθνινπζψληαο θαη άιινπο επηζηήκνλεο, ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

πνιπκεηαβιεηφ GARCH ππφδεηγκα (δχν κεηαβιεηέο) κε παξακεηξνπνίεζε BEKK. Όπσο 

ηνλίζακε παξαπάλσ, ην θχξην ζπκπέξαζκά ησλ ζπγγξαθέσλ ήηαλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 
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δείρλνπλ ηελ κεηάδνζε ηεο κφιπλζεο ζε φιεο ηεο ρψξεο, φκσο παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηε θχζε ηεο κεηάδνζεο. 

 Ο Saleem (2009) ζπλέιεμε δεδνκέλα γηα ηηο θαζεκεξηλέο απνδφζεηο ησλ δεηθηψλ ησλ 

Η.Π.Α, ηεο Ρσζίαο, ηεο Δπξψπεο, ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. 

Υψξηζε ην δείγκα ηνπ ζε ηξεηο πεξηφδνπο, ζηελ πξν θξίζεο, ζηελ πεξίνδν θξίζεο θαη ζε απηήλ 

κεηά ηελ θξίζε. ην ίδην πλεχκα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπγγξαθείο, ρξεζηκνπνίεζε έλα κνληέιν 

GARCH(1,1) κε παξακεηξνπνίεζε BEKK. Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί φηη ππάξρεη εμάπισζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ζηηο ηξεηο πεξηφδνπο ηνπ δείγκαηνο. ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε βιέπνπκε 

φηη κε ηηο Η.Π.Α θαη ηελ αλαπηπζζφκελε Δπξψπε νη δηαζπλδέζεηο είλαη ακθίδξνκεο, ελψ κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Αζία κνλφδξνκεο. ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ θξίζε ηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ακθίδξνκεο ζρέζεηο κε ηηο Η.Π.Α θαη ηελ Αζία ελψ κε ηελ 

αλαπηπζζφκελε Δπξψπε είλαη πιένλ κνλφδξνκε ε ζρέζε, ηέινο, ε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηείλεη λα εμαιεηθζεί αθνχ δελ παξαηεξείηαη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Καηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο παξαηεξήζεθαλ δχν πνιχ ζεκαληηθά αξλεηηθά ζνθ θαη είρακε 

εμάπισζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απφ ηελ Ρσζία πξν φιεο ηηο άιιεο αγνξέο, ζηνηρείν πνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα δείρλεη φηη ππάξρεη κφιπλζε. 

 Οη Beirne, Caporale, Schulze-Ghattas θαη Spagnolo (2010) εμέηαζαλ ηηο παγθφζκηεο θαη 

ηηο ηνπηθέο δηαρχζεηο (spillovers) κε εβδνκαδηαία δεδνκέλα απφ ηελ αλαπηπζζφκελε Αζία, ηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ αλαπηπζζφκελε Δπξψπε, ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Νφηηα Αθξηθή. Σν 

ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ πνιπκεηαβιεηφ (ηξεηο κεηαβιεηέο) VAR-GARCH-in-

Mean κε παξακεηξνπνίεζε BEKK. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη ππάξρεη εμάπισζε ηεο 

κφιπλζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, φκσο θαη πάιη ηνλίδνπλ φηη δηαθέξεη ε θχζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ησλ πεξηνρψλ. ηελ αλαπηπζζφκελε Αζία θαη ηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή έρνπκε δηαρχζεηο (spillovers) ζηνπο κέζνπο ελψ ζηελ Δπξψπε νη δηαρχζεηο 

(spillovers) είλαη ζηελ δηαθχκαλζε. Δπίζεο δηαθέξεη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαρχζεσλ 

(spillovers). Η Αζία θπξηαξρεί ζηα παγθφζκηα, ελψ ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ε Μέζε Αλαηνιή 

ζηα ηνπηθά. Σέινο, νη ζπγγξαθείο ππνγξακκίδνπλ φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη 

ππάξρνπλ GARCH επηδξάζεηο ζην κέζν (GARCH-in-Mean effects).  

 Οη Aloui, Aissa θαη Nguyen (2011) πήξαλ δεδνκέλα γηα ηηο ρψξεο Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, 

Κίλα (γλσζηέο θαη σο BRIC) ψζηε λα δνπλ ηελ εμάξηεζε ησλ ρσξψλ απηψλ κε ηηο Η.Π.Α. 

Δθάξκνζαλ κία πνιπκεηαβιεηή Copula ηνπ Gumbel (2011), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν 
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GARCH. Έπεηηα πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Καηέιεμαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή παξάιιειε θίλεζε γηα φιεο ηηο αγνξέο. Η 

εμάξηεζε ηεο Βξαδηιίαο θαη ηελ Ρσζίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο, 

πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζηα αγαζά πνπ παξάγνπλ νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ, δειαδή νη κελ πξψηεο 

παξάγνπλ θπξίσο ελδηάκεζα αγαζά ελψ νη δεχηεξεο παξάγνπλ ηειηθά πξντφληα. Δπηπιένλ, ε 

κεγάιε εμάξηεζε κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ είλαη γεληθά κηθξφηεξε ζηηο 

αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βξαδχο (Bears)
1
 απ’ φηη ζηηο αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηαρείεο (Bulls)
2
. 

 Οη Gjika θαη Horvath (2013) εξεχλεζαλ ηηο παξάιιειεο θηλήζεηο (parallel co-

movements) ηξηψλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, ηεο Σζερίαο, ηεο Πνισλίαο θαη ηεο 

Οπγγαξίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θαζεκεξηλά δεδνκέλα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο 

δείθηεο. Δθάξκνζαλ έλα κνληέιν ADCC-GARCH θαη θαηέιεμαλ φηη νη παξάιιειεο θηλήζεηο 

απηψλ ησλ ρσξψλ έρνπλ ελδπλακσζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, μεθηλψληαο απφ ην 2001 ε 

ελδπλάκσζε ζπλερίζηεθε κέρξη ην 2008, απφ ηφηε παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα. Δπηπιένλ, νη 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθέο, πνπ φπσο ηνλίδνπλ νη 

ζπγγξαθείο, εμαληιεί θάζε φθεινο απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Bears (απθούδερ) σαπαθηεπίδονηαη οη αγοπέρ ηον οποίον οη ηημέρ ηων μεηοσών ανεβαίνοςν ζζεναπά.  

2
 Bulls (ηαύποη) σαπαθηεπίδονηαη οη αγοπέρ ηον οποίον οη ηημέρ ηων μεηοσών εξαζζενούν. 
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3. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

 

Διάγραμμα 1: Η Διαχρονική Εξέλιξη των Δεικτών 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε είλαη νη ρξεκαηηζηεξηαθνί 

δείθηεο εθηά ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ νη δείθηεο ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο 

Ιζπαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Η ρξνληθή 

δηάξθεηα ηνπ δείγκαηφο καο είλαη εθηά ρξφληα θαη ελλέα κήλεο, μεθηλψληαο απφ ηελ 2/1/2006 θαη 

ηειεηψλνληαο 9/9/2013. Όινη νη δείθηεο ζπιιέρζεθαλ απφ  ηελ ηζηνζειίδα ηεο  Wall Street 

Journal. Οη απνδφζεηο έρνπλ ππνινγηζηεί σο ε πξψηε δηαθνξά ησλ θπζηθψλ ινγαξίζκσλ κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ θιεηζίκαηνο θαη αλνίγκαηνο. Απηφ καο έδσζε 1970 παξαηεξήζεηο γηα θάζε ζεηξά. 

Δπηπιένλ, φπνπ ππήξραλ θελέο κέξεο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ κέζν ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο 

επφκελεο κέξαο, έηζη ψζηε νη εκεξνκελίεο ησλ ζεηξψλ καο λα ηαπηίδνληαη. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα θαίλεηαη ην πσο έρνπλ θηλεζεί νη δείθηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δείγκαηφο καο. 
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Περιγραθικά ηαηιζηικά Γεδομένων 

 

Κνηηάδνληαο ην δηάγξακκα 1, αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ζεηξέο καο δελ είλαη ζηάζηκεο 

(stationary). Απηφ επαιεζεχεηαη θαη απφ ην Augmented Dickey-Fuller Test (ADF). Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζχκθσλα κε ην ηεζη πξέπεη λα απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

φηη νη ζεηξέο καο είλαη ζηαζεξέο, αθνχ νη ηηκέο καο είλαη φιεο αξλεηηθέο αθφκα θαη ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1% . Η πξψηε ζεηξά ηνπ πίλαθα είλαη ε κέζε απφδνζε ηεο πεξηφδνπ καο γηα ηελ 

θάζε ζεηξά δεδνκέλσλ, φπσο παξαηεξνχκε φιεο είλαη πνιχ κηθξέο θαη ππάξρνπλ κέρξη θαη 

αξλεηηθέο ηηκέο. Αλ πάκε ιίγν παξαθάησ ζα δνχκε φηη θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη αξθεηά 

κηθξή, δειαδή κπνξεί λα έρνπκε κία κηθξή κέζε απφδνζε αιιά θαη ν θίλδπλνο είλαη επίζεο 

κηθξφο. 

Δπηπιένλ, βιέπνπκε φηη φιεο νη ζεηξέο είλαη ιεπηνθπξηηθέο θαη δείρλνπλ κεγάιε 

αζπκκεηξία είηε ζεηηθή (δεμηά) είηε αξλεηηθή (αξηζηεξή) θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε θαηαλνκή 

ησλ ζεηξψλ καο δελ είλαη θπζηνινγηθή. Γηα λα ειέγμνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε ηεο θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, ππνινγίζακε ην ηεζη Jarque-Bera, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη πξέπεη λα 

απνξξίςνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε θαη λα δερηνχκε φηη ε θαηαλνκή ησλ ζεηξψλ δελ είλαη 

θαλνληθή.  Σέινο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Γηάγξακκα 2, νη ζεηξέο δείρλνπλ κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα.  
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Πίνακας 1: Στατιστικά  

 ATHEX CAC_40 DAX FTSE_100 FTSE_MIB IBEX_35 PSI_20 

Mean 0.000479 0.000195 -1.45E-06 -1.97E-05 0.000335 0.000142 0.000283 

Median 0.000107 -4.06E-05 -0.000252 -0.00014 9.00E-05 -0.000176 6.04E-06 

Maximum 0.044359 0.032428 0.031858 0.04024 0.041123 0.035153 0.034892 

Minimum -0.057236 -0.030127 -0.048386 -0.040756 -0.039369 -0.05793 -0.036928 

Std. Dev. 0.00846 0.005593 0.005713 0.0058 0.006594 0.006377 0.005031 

Skewness -0.080544 0.301227 -0.255026 0.123473 0.102856 -0.082643 0.32498 

Kurtosis 6.230406 6.594139 10.6843 10.08419 6.827108 9.101913 8.003696 

        

ADF -42.05753 -48.21367 -42.88750 -22.72303 -46.83010 -44.44147 -42.89448 

Jarque-Bera 858.7123 1090.131 4868.251 4124.416 1205.728 3058.48 2089.794 

Probability 0 0 0 0 0 0 0 

        

Sum 0.944409 0.384185 -0.002855 -0.03875 0.660358 0.278941 0.557661 

Sum Sq. Dev. 0.140936 0.061599 0.064268 0.066242 0.085615 0.080076 0.049839 

        

Observations 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 
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Διάγραμμα 2: Η Χρονολογικές Σειρές των Δεδομένων 
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4. ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Σο Τπόδειγμα ARCH 

Ο Engle (1982) πξφηεηλε ην ππφδεηγκα ARCH, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε δηαθχκαλζε ησλ 

θαηαινίπσλ ζε έλα ρξφλν t, εμαξηάηαη απφ ηα ηεηξάγσλα ησλ ζθαικάησλ (error terms) ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Σν κνληέιν ARCH έρεη ηελ κνξθή: 

                             

                               

      ∑      
 

 

   

           

Η ηδέα ηνπ Engle βαζίζηεθε ζην φηη ηα θαηάινηπα επηηξέπνληαη λα πάζρνπλ απφ 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ή λα εμαξηψληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο, επεηδή ε δηαθχκαλζε δελ ζα 

είλαη ζηαζεξή.  

Η δεχηεξε εμίζσζε νλνκάδεηαη εμίζσζε ηνπ κέζνπ θαη ε ηξίηε εμίζσζε ηεο 

δηαθχκαλζεο. Σν ππφδεηγκα ARCH καο ιέεη φηη φηαλ ζπκβαίλεη έλα ζνθ ζηνλ ρξφλν t-1 είλαη πην 

πηζαλφ ε ηηκή ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ λα είλαη κεγαιχηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ηα 

ηεηξάγσλα ησλ θαηαινίπσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ είλαη κεγάια (ή κηθξά) ηφηε 

θαη ηα θαηάινηπα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζα είλαη αληίζηνηρα κεγάια (ή κηθξά). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ην ππφδεηγκα απηφ είλαη φηη νη ζπληειεζηέο ηεο 

εμίζσζεο ηεο δηαθχκαλζεο πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί, ψζηε θαη ε δηαθχκαλζε λα είλαη ζεηηθή. 

Σο Τπόδειγμα GARCH 

Ο Bollerslev (1986) εμέιημε ηελ ηδέα απηήλ πξνηείλνληαο ην γεληθεπκέλν (generalized) 

ARCH ππφδεηγκα (GARCH) . Η δηαθνξά απηψλ ησλ δχν είλαη φηη ην κνληέιν GARCH 

πεξηιακβάλεη ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ηεο ζεηξάο ηεο ππν-ζπλζήθε δηαθχκαλζεο (lagged 

conditional variance terms) ζαλ απηνπαιίλδξνκνπο φξνπο. Σν GARCH ππφδεηγκα έρεη ηελ εμήο 

κνξθή: 
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      ∑      

 

   

 ∑      
 

 

   

            

 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ θέξνπλ απηά ηα κνληέια, ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα 

ηεζνχλ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη ε ππν-ζπλζήθε δηαθχκαλζε (conditional 

variance) πξέπεη λα είλαη ζεηηθή. Σα αξρηθά ππνδείγκαηα δελ πξνέβιεςαλ απηνχο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο, φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κία ζεηξά απφ “πξνεθηάζεηο” πνπ 

έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Γχν απφ απηέο ηηο πξνεθηάζεηο είλαη ηα 

ππνδείγκαηα Vec θαη ηα ππνδείγκαηα Constant Conditional Correlation (CCC). 

 

Σα Τποδείγμαηα Vec 

Η κία θαηεγνξία ησλ πξνεθηάζεσλ είλαη ηα ππνδείγκαηα Vec. Σα ππνδείγκαηα απηά 

επηηξέπνπλ ηα ζηαπξσηά δεδνκέλα λα επεξεάζνπλ ηελ ζπλδηαθχκαλζε ηεο θάζε ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. Η κνξθή ηνπο είλαη: 

 

                           

φπνπ: 

                         

            
             

 

 

Έρνπλ, φκσο, ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ κία απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ππν-ζπλζήθε δηαθχκαλζε λα είλαη ζεηηθή. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ζε 

απηνχ ηνπ είδνπο ην ππφδεηγκα, ζα πξέπεη λα ζέζνπκε πνιχ ηζρπξνχο πεξηνξηζκνχο, κε ζπλέπεηα 

ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ λα κεγαιψλεη πνιχ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν θαζίζηαηαη πξαθηηθψο αδχλαην λα εθαξκνζηεί. Δάλ ηα A θαη G γίλνπλ ηεηξαγσληθνί 

πίλαθεο, ηφηε ην θάζε ζηνηρείν ηνπ hijt εμαξηάηαη κφλν απφ ηε δηθή ηνπ ρξνληθή πζηέξεζε (time 

lag) θαη ζπλεπψο δηαζθαιίδεηε φηη ε ζεηξά ηεο ππφ-ζπλζήθε δηαθχκαλζεο, ht, είλαη ζεηηθή. Απηφ 

ην ππφδεηγκα νλνκάδεηαη δηαγψλην Vec θαη έρεη ηελ κνξθή: 
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Σο Τπόδειγμα BEKK 

Η κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο BEKK είλαη ε εμήο: 

         ∑  
          

   
 

 

   

 ∑  
         

 

 

   

              

φπνπ ηα C
*
, Α

*
θ θαη ην   

  είλαη πίλαθεο N×N, κε ηνλ C
*
 λα είλαη άλσ ηξηγσληθφο. Σν ππφδεηγκα 

απηφ είλαη κία εμέιημε ηνπ δηαγψληνπ Vec κνληέινπ θαηά ηελ νπνία κεηψλνληαη πνιχ νη 

παξάκεηξνη.  

Σα κνληέια Vec θαη ΒΔΚΚ απνηεινχλ δχν πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία αιιά ιφγσ ηνπ φηη 

ρξεηάδνληαη αξθεηέο παξακέηξνπο, ηα κνληέια απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά απφ 

ηνπο εξεπλεηέο θαη εηδηθά αλ νη ζεηξέο ησλ δεδνκέλσλ είλαη παξαπάλσ απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο. 

Σα Τποδείγμαηα Παραγόνηων (Factor Models) 

Σα ππνδείγκαηα απηά μεθίλεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Engle 

(1990) πξφηεηλε κία παξακεηξνπνίεζε ηεο Ht, ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ ηδέα φηη νη ηαπηφρξνλεο 

θηλήζεηο ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ ππνθηλνχληαλ απφ θάπνηεο θνηλέο κεηαβιεηέο, ηηο νπνίεο 

νλφκαζε παξάγνληεο (factors). Σν κνληέιν απηφ έρεη ηελ εμήο δνκή: 

 

  
        

               θαη    
    

     
             

 

φπνπ ηα αk θαη βk είλαη scalars θαη ηα ιk θαη wk είλαη πίλαθεο δηαζηάζεσλ N×1 πνπ ηθαλνπνηνχλ 

ηηο εμήο ζπλζήθεο: 

 

  
    {

         
         

              

 

θαη: 



 17 

∑      

 

   

            

Απηφ ην ππφδεηγκα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κεηψλεη ην πξφβιεκα ησλ δηαζηάζεσλ φηαλ 

ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηάζηαζε ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ απνδφζεσλ 

είλαη κηθξφο. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ Κ λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηξψλ καο N. Έηζη, ην ππφδεηγκα απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν φηαλ έρνπκε πνιιέο ζεηξέο δεδνκέλσλ. 

 

Γραμμικοί σνδσαζμοί GARCH Τποδειγμάηων 

 

 Ωο κία ζπλέρεηα ησλ ππνδεηγκάησλ κε παξάγνληεο νη Alexander θαη Chibumba (1997) 

αλέπηπμαλ ην νξζνγψλην κνληέιν GARCH (O-GARCH). ε απηφ ην κνληέιν ππνζέηεηαη φηη ηα 

δεδνκέλα παξάγνληαη απφ κία νξζνγψληα κεηαηξνπή N κνλνπαξαγνληηθψλ δηεξγαζηψλ GARCH.  

Ο πίλαθαο ηεο γξακκηθήο κεηαηξνπήο είλαη ν νξζνγψληνο πίλαθαο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ 

(eigenvectors) ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πίλαθα ηεο κε-δεζκεπκέλεο ζπζρέηηζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

ιαζψλ. Σν ππφδεηγκα απηφ έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

  
                    

        
            

φπνπ ηα A θαη B είλαη δηαγψληνη N×N πίλαθεο. Η Alexander (2001) γηα λα δείμεη ηελ ζεκαζία 

απηνχ ηνπ κνληέινπ, ηνλίδεη φηη ε δχλακε ηνπ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηξψλ ησλ δεδνκέλσλ. Βέβαηα, φπσο ηνλίδνπλ 

νη Bauwens, Laurent θαη Rombouts (2006) απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη κεηνλέθηεκα, δηφηη ν 

πίλαθαο ηεο κε-δεζκεπκέλεο ζπλδηαθχκαλζεο έρεη κεησκέλε ηάμε, ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζε δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληηζηξνθή ηεο Ht. Η 

πξνυπφζεζε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε είλαη ζηάζηκε δηαζθαιίδεηαη κε ην φηη ηζρχεη Α+Β<1, ν 

πίλαθαο ηεο δεζκεπκέλεο ζπλδηαθχκαλζεο rt κπνξεί λα γξαθηεί θαη έηζη: 

      
    ∑        
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φπνπ ηα w είλαη ζηήιεο ηνπ πίλαθα W θαη ην     
  είλαη ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα   

 . αλ 

ζπλέρεηα απηνχ ηνπ κνληέινπ ν van der Weide (2002) έδεημε ην γεληθεπκέλν νξζνγψλην GARCH 

(GO-GARCH). Σν κνληέιν έρεη ηελ κνξθή: 

                           

φπνπ ην U δείρλεη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ E(rtr
’
t) θαη ν δηαγψληνο πίλαθαο Λ είλαη νη ηδηνηηκέο ηνπ. 

Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη δελ γίλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ λα 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηξψλ ησλ δεδνκέλσλ φπσο γίλεηαη ζην O-GARCH.  

 

Σα Τποδείγμαηα ηης ηαθερής Τπο-ζσνθήκη σζτέηιζης (Constant 

Conditional Correlation Models - CCC) 

Ο Bollerslev (1990) πξφηεηλε έλα ππφδεηγκα ζην νπνίν ε δεζκεπκέλεο ζπζρεηίζεηο είλαη 

ζηαζεξέο θαη ζπλεπψο νη δεζκεπκέλεο δηαθπκάλζεηο είλαη αλαινγηθέο πξνο ηηο δεζκεπκέλεο 

ηππηθέο απνθιίζεηο. Απηφ ην ππφδεηγκα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κεηψλεη πάξα πνιχ ηηο 

παξακέηξνπο θαη έηζη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ γίλεηαη πην απιή. Σν ππφδεηγκα CCC 

νξίδεηαη σο εμήο: 

         (   √        )           

φπνπ: 

       (    

 
      

 
 )                

θαη: 

  (   )             

είλαη έλαο ζπκκεηξηθφο ζεηηθφο πίλαθαο κε          . 

Σν ππφδεηγκα Πεξηέρεη Ν(Ν+5)/2 παξακέηξνπο θαη ε Ht είλαη ζεηηθή αλ θαη κφλν αλ είλαη 

ζεηηθέο νη δηαθπκάλζεηο θαη ην R.  
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Η ππφζεζε φηη νη ζπζρεηίζεηο είλαη ζηαζεξέο ζεσξείηαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο πνιχ 

ηζρπξή θαη φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Γηα λα γεληθεπηεί ην ππφδεηγκα απηφ 

αξθεί ν πίλαθαο ησλ δεζκεπκέλσλ ζπζρεηίζεσλ λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν. Έηζη ην ππφδεηγκα 

παίξλεη ηελ κνξθή: 

                       

Δδψ ε Ht είλαη ζεηηθή αλ θαη κφλν αλ είλαη ζεηηθέο νη δηαθπκάλζεηο θαη επηπιένλ είλαη 

ζεηηθέο θαη νη δεζκεπκέλεο ζπζρεηίζεηο. Λφγσ απηνχ ηνπ επηπιένλ πεξηνξηζκνχ ράλεηαη ην 

πιενλέθηεκα ηεο επθνιίαο ηνπ ππνινγηζκνχ. Ο Engle (2002) πξφηεηλε ηελ παξαθάησ δνκή: 

                     
                   

φπνπ ην a είλαη έλαο ζεηηθφο αξηζκφο θαη ην b έλαο κε αξλεηηθφο έηζη ψζηε a+b<1. Σν S είλαη ν 

πίλαθαο ηεο κε-δεζκεπκέλεο ζπζρέηηζεο ησλ ιαζψλ    θαη Q είλαη έλαο ζεηηθά νξηζκέλνο 

πίλαθαο. Απηή ε δηαδηθαζία εγγπάηαη φηη ε    ζα είλαη ζεηηθή αιιά δελ καο δίλεη απ’ επζείαο 

ηνπο ζσζηνχο πίλαθεο ζπζρέηηζεο. Απηνί απνθηνχληαη αλ πξνζαξκφζνπκε ηελ    σο εμήο: 
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5. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ην ππφδεηγκα 

GARCH(1,1) κε ηελ παξακεηξνπνίεζε BEKK. Σα απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε επηά πίλαθεο, 

νη δχν πξψηνη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα νιφθιεξν ην δείγκα καο (2/1/2006-9/9/2013), 

ν ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε (2/1/2006-23/4/2010) θαη ν πέκπηνο θαη ν 

έθηνο γηα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο (24/4/2010-9/92013). 

Σα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Ω δείρλνπλ θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο καο εμαξηψληαη 

απφ ηηο δηθέο ηνπο ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Σα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α δείρλνπλ ηα ARCH 

effects ελψ ηα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Β δείρλνπλ ηα GARCH effects. Σα κε-δηαγψληα 

ζηνηρεία ηνπ Α καο δείρλνπλ αλ νη νηθνλνκίεο πνπ εμεηάδνπκε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σέινο ηα 

κε-δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Β καο δείρλνπλ αλ έρνπκε κεηάδνζε ηεο θξίζεο απφ ηελ κία 

ρψξα ζηελ άιιε, πην ζπγθεθξηκέλα ην Beta(2) καο δείρλεη αλ έρεη κεηαδψζεη ε Διιάδα ηελ 

θξίζε θαη ην ζηνηρείν Beta(3) αλ θξίζε κεηαδφζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ άιιε ρψξα. 

 

Αποηελέζμαηα Ολόκληροσ Γείγμαηος 

 

Η παξάκεηξνο Omega(1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα 

δεδνκέλα ηεο Διιάδαο εμαξηψληαη απφ ηελ πξψηε ρξνληθή πζηέξεζε ηνπο.  Σα δηαγψληα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α καο δείρλνπλ ηηο ARCH επηδξάζεηο ηεο θάζε νηθνλνκίαο, ην φηη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δείρλεη φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο επηδξάζεηο. Σα κε-δηαγψληα ζηνηρεία, φπσο 

είπακε θαη παξαπάλσ, δείρλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ θξαηψλ. Βξήθακε φηη ηα 

Alpha(2) θαη Alpha(3) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ πίλαθα (Γαιιία, 

Γεξκαλία, Αγγιία), θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ έρνπλ κία ηζρπξή 

δηαζχλδεζε. 

Η παξάκεηξνο Beta(2) δείρλεη εάλ ππάξρεη εμάπισζε ηεο θξίζεο απφ ηελ Διιάδα πξνο 

ηηο άιιεο ρψξεο, θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο βξήθακε φηη ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο, δειαδή φηη ε Διιάδα κεηέδσζε ηελ θξίζε θαη πξνο ηηο ηξεηο απηέο ρψξεο. Η 
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παξάκεηξνο Beta(3)  καο δείρλεη εάλ ππάξρεη κεηάδνζε ησλ ζνθ απφ ηηο άιιεο ρψξεο πξνο ηελ 

Διιάδα, εδψ κφλν δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπληειεζηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, απηνί ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Καη εδψ ε παξάκεηξνο Omega(1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα φιεο ηηο ρψξεο. 

Δπηπιένλ ηα δηαγψληα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ Α θαη Β είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, εθηφο απφ ην 

Beta(4) ηεο Πνξηνγαιίαο ην νπνίν δελ είλαη. Σν κε-δηαγψλην ζηνηρείν Alpha(2) είλαη ζεκαληηθφ 

κφλν ζε κία πεξίπησζε, απηή ηεο Πνξηνγαιίαο, ζηηο άιιεο δχν ρψξεο δελ είλαη. ε αληηδηαζηνιή 

κε ην ζηνηρείν Alpha(2), ην Alpha(3) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο.  

Σα κε-δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Beta γηα ηηο ρψξεο ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο, 

είλαη φια ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ππάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε ηηο 

ζπζρέηηζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηά καο θαίλεηαη φηη ε Διιάδα κεηέδσζε ηελ θξίζε ζηελ Ιηαιία 

θαη ηελ Ιζπαλία, αιιά φρη ζηελ Πνξηνγαιία, αθνχ ε παξάκεηξνο Beta(2) δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Αληηζέησο ε παξάκεηξνο Beta(3) είλαη ζεκαληηθή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε ησλ 

νηθνλνκηψλ είλαη κνλφδξνκε κε θαηεχζπλζε απφ ηελ Πνξηνγαιία πξνο ηελ Διιάδα.   
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Πίνακας 2: Δκηίμηζη ε Ολόκληρο Σο Γείγμα 

Parameters Athex-Cac_40 Athex-Dax Athex-Ftse_100 Athex-Ftse_Mib Athex-Ibex_35 Athex-Psi_20 

 Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E 

MU(1) -0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0002 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0002 0.0001 0.0000 0.0002 

MU(2) -0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0003 0.0000886* 0.0000 0.0001 -0.0003 0.0000972* 0.0000 0.0001 

THETA(1) 0.0190 0.0212 0.0767 0.021581* 0.0280 0.0205 0.0226 0.0214 0.0309 0.0216 0.0261 0.0187 

THETA(2) -0.1297 0.021689* -0.0566 0.023007* -0.0898 0.021242* -0.1273 0.02038* -0.0661 0.022011* -0.0084 0.0228 

OMEGA(1) 0.0007 0.000093* 0.0036 0.000343* 0.0007 0.0000784* -0.0006 0.000111* 0.0007 0.0000931* 0.0051 0.00046* 

OMEGA(2) 0.0009 0.000163* -0.0002 0.0005 0.0005 0.000134* -0.0008 0.0003 0.0009 0.000171* -0.0027 0.001032* 

OMEGA(3) -0.0003 0.0005 0.0000 0.4833 -0.0007 0.000115* 0.0000 0.1070 0.0000 0.0307 0.0000 0.1414 

ALPHA(1) -0.3163 0.01696* 0.6621 0.028665* 0.3167 0.013605* 0.2454 0.013262* -0.2657 0.013635* -0.1834 0.027726* 

ALPHA(2) -0.0332 0.012753* 0.0333 0.0169 0.0171 0.007785* -0.0366 0.0237 -0.0078 0.0172 -0.0863 0.027624* 

ALPHA(3) -0.1042 0.023518* -0.2165 0.029469* 0.0644 0.022145* 0.2328 0.013486* -0.1912 0.015582* -0.2330 0.048842* 

ALPHA(4) -0.3116 0.019258* -0.2812 0.01856* 0.3126 0.019737* 0.3065 0.027629* -0.3461 0.024243* -0.1129 0.035581* 

BETA(1) 0.9518 0.003848* 0.6253 0.014564* 0.9488 0.003691* 0.9606 0.005197* 0.9580 0.003987* 0.5010 0.21729* 

BETA(2) 0.0807 0.0143 0.1818 0.018938* 0.0309 0.006166* 0.2565 0.0281* 0.1584 0.022654* 0.4462 0.2372 

BETA(3) -0.0457 0.014109* -0.9272 0.064129* -0.0215 0.0113 -0.0745 0.018095* -0.0741 0.0102 0.4976 0.2480 

BETA(4) 0.8723 0.013931* -1.0314 0.011626* 0.9122 0.009146* 0.7605 0.03202* 0.8266 0.021165* 0.4335 0.2781 
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Αποηελέζμαηα Για ηην Περίοδο Προ Κρίζης (01/01/2006-23/04/2010) 

 

Ξεθηλψληαο θαη πάιη απφ ηελ παξάκεηξν Omega(1), βιέπνπκε φηη είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή γηα ηα ηέζζεξα απφ ηα έμη δεπγάξηα καο. Γηα ηελ Διιάδα κε ηελ Γαιιία, ηελ 

Γεξκαλία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Ιζπαλία ε παξάκεηξνο είλαη ζεκαληηθή, ελψ γηα ηηο Αγγιία θαη 

Πνξηνγαιία, φρη. Σα δηαγψληα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ Α θαη Β είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φια, 

εθηφο απφ ηελ παξάκεηξν Alpha(4) πνπ αθνξά ζηηο ρψξεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. 

ηα κε-δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ Α βιέπνπκε φηη φιεο νη παξάκεηξνη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, 

εθηφο απφ ηελ Alpha(2) ηεο Αγγιίαο. 

Η παξάκεηξνο Beta(2) είλαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε Διιάδα κεηέδηδε ηα ζνθ ζηηο άιιεο ρψξεο, ζηνλ αληίπνδα, ε παξάκεηξνο Beta(3) 

είλαη παληνχ ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή, εθηφο απφ ηελ Ιηαιία. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 

πξηλ ηελ θξίζε παξνπζηάδνληαη ζηνπ παξαθάησ δχν πίλαθεο. 
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Πίνακας 3: Δκηίμηζη Πριν Σην Κρίζη 

Parameters Athex-Cac_40 Athex-Dax Athex-Ftse_100 Athex-Ftse_Mib Athex-Ibex_35 Athex-Psi_20 

 Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E 

MU(1) 0.0000 0.0002 -0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 0.0000 0.0002 -0.0003 0.0002 -0.0002 0.0002 

MU(2) -0.0001 0.0001 -0.0004 0.000127* -0.0002 0.0001 0.0000 0.0001 -0.0004 0.000113* -0.0003 0.000111* 

THETA(1) 0.0076 0.0282 0.0254 0.0321 0.0082 0.0238 0.0054 0.0287 0.0366 0.0310 0.0474 0.0299 

THETA(2) -0.1847 0.030785* -0.0722 0.027648* -0.1253 0.02207* -0.1436 0.026289* -0.1057 0.028551* 0.0286 0.0304 

OMEGA(1) 0.0020 0.000399* 0.0007 0.000107* -0.0001 0.0008 -0.0025 0.000302* -0.0007 0.000104* 0.0004 0.0005 

OMEGA(2) -0.0021 0.000943* 0.0004 0.0002 0.0006 0.0049 0.0016 0.000406* -0.0007 0.000276* -0.0011 0.0030 

OMEGA(3) 0.0000 0.1020 0.0008 0.000146* 0.0000 15.0854 0.0000 0.0636 -0.0010 0.000256* 0.0000 1.0923 

ALPHA(1) 0.1567 0.026867* 0.3509 0.02466* 0.2742 0.020229* 0.1960 0.030927* 0.3346 0.024416* 0.2046 0.020869* 

ALPHA(2) 0.0894 0.0577 0.0302 0.0178 0.0424 0.018143* 0.0523 0.0375 0.0623 0.025741* 0.0723 0.0364 

ALPHA(3) 0.4782 0.0534 0.1148 0.033269* -0.5196 0.03159* 0.4739 0.059953* 0.1437 0.037181* 0.2531 0.061405* 

ALPHA(4) 0.0075 0.085067* 0.2753 0.025947* -0.3490 0.028791* -0.0010 0.0546 0.3180 0.037138* -0.3665 0.046078* 

BETA(1) 0.8250 0.078806* 0.9225 0.009995* 0.9527 0.005766* 0.7085 0.066346* 0.9342 0.007966* 1.0133 0.030799* 

BETA(2) 0.5492 0.11031* 0.0540 0.015829* 0.0317 0.005871* 0.4640 0.081607* 0.1111 0.03804* 0.5977 0.030881* 

BETA(3) 0.0815 0.1071 -0.0099 0.0214 -0.0238 0.0142 0.2312 0.067503* -0.0377 0.0294 -0.3432 0.1883 

BETA(4) 0.3633 0.154813* 0.9047 0.013422* 0.9224 0.008212* 0.4827 0.103735* 0.8279 0.036343* -0.3563 0.110383* 
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Αποηελέζμαηα Για ηην Περίοδο ηης Κρίζης (23/04/2010-09/09/2013) 

 

ηνλ πίλαθα 4 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Καηά 

ηελ πεξίνδν απηή ε παξάκεηξνο Omega(1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα φια ηα δεπγάξηα καο. 

Σν ζηνηρείν Alpha(1) είλαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ζεκαληηθφ ελψ ην δηαγψλην ζηνηρείν Alpha(4) 

είλαη κφλν γηα ηηο ρψξεο Γαιιία, Αγγιία, Ιζπαλία θαη Πνξηνγαιία. Σα δηαγψληα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα Β είλαη φια ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, πιελ δχν εμαηξέζεσλ. Σν ζηνηρείν  Beta(1) γηα ηελ 

Αγγιία θαη ην Beta(4) γηα ηελ Γεξκαλία. 

Σν ζηνηρείν Alpha(2) είλαη ζεκαληηθφ κφλν γηα κία ρψξα, ηελ Πνξηνγαιία. Αληίζεηα, ε 

παξάκεηξνο Alpha(3) είλαη ζηαηηζηηθά κε-ζεκαληηθή κφλν γηα κία ρψξα, ηελ Γαιιία, απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη επηδξάζεηο ησλ νηθνλνκηψλ ζε απηήλ ηεο Διιάδαο είλαη κνλφδξνκεο.   

Η παξάκεηξνο Beta(2) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν γηα ηηο ρψξεο Γεξκαλία, Ιηαιία 

θαη Πνξηνγαιία θαη ε παξάκεηξνο Beta(3) είλαη ζεκαληηθή κφλν γηα ηελ Πνξηνγαιία.  Σν 

ζπκπέξαζκα απφ απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη ε Διιάδα ζηακάηεζε λα κεηαδίδεη ηα ζνθ ζηηο 

ζηελ Γαιιία, ηελ Αγγιία θαη ηελ Ιζπαλία θαη φηη φιεο νη ρψξεο, πιελ ηεο Πνξηνγαιίαο, επίζεο 

δελ κεηαδίδνπλ ηα ζνθ ηνπο ζηελ Διιάδα. 
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Πίνακας 4: Εκτίμηση Κατά Την Διάρκεια Της Κρίσης 

Parameters Athex-Cac_40 Athex-Dax Athex-Ftse_100 Athex-Ftse_Mib Athex-Ibex_35 Athex-Psi_20 

 Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E Coef. S.E 

MU(1) 0.0002 0.0003 -0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 

MU(2) 0.0000 0.0002 -0.0001 0.0002 -0.0002 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0002 0.0002 0.0002 

THETA(1) 0.0073 0.0326 0.0340 0.0337 0.0228 0.0313 0.0258 0.0315 0.0152 0.0334 0.0338 0.0311 

THETA(2) -0.0695 0.0377 -0.0064 0.0358 -0.0572 0.0369 -0.0367 0.0336 0.0099 0.0335 0.0327 0.0354 

OMEGA(1) -0.0021 0.000331* 0.0044 0.000568* 0.0084 0.001022* 0.0025 0.000264* 0.0068 0.001108* -0.0059 0.000738* 

OMEGA(2) 0.0000 0.0002 -0.0019 0.0013 -0.0008 0.0013 0.0001 0.0032 -0.0016 0.0010 0.0020 0.000618* 

OMEGA(3) -0.0009 0.000181* 0.0000 0.1313 0.0000 2.748229* 0.0000 0.4336 0.0000 1.269278* 0.0000 0.3359 

ALPHA(1) 0.2761 0.035621* 0.2312 0.037249* -0.1163 0.046016* -0.1556 0.024924* -0.1782 0.057117* -0.2518 0.045712* 

ALPHA(2) 0.0260 0.0169 0.0131 0.0391 0.0339 0.0346 -0.0185 0.0454 0.0383 0.0484 0.1083 0.040784* 

ALPHA(3) -0.0771 0.0526 0.4605 0.085462* -0.4427 0.089744* -0.3610 0.038573* -0.3146 0.075684* 0.5282 0.076817* 

ALPHA(4) 0.2719 0.0291* -0.0663 0.0802 -0.4591 0.052883* -0.0235 0.0674 -0.2973 0.057016* 0.1771 0.053673* 

BETA(1) 0.9330 0.016609* 0.7096 0.099344* 0.2694 0.4063 0.9001 0.062144* 0.5426 0.194066* 0.5101 0.16454* 

BETA(2) 0.0359 0.0187 0.5312 0.0768* 0.2848 0.2535 -0.5255 0.097145* 0.3319 0.1727 0.3878 0.112097* 

BETA(3) 0.0249 0.0263 0.4162 0.2527 0.3734 0.3037 0.0212 0.3068 0.2519 0.1276 0.5545 0.210636* 

BETA(4) 0.9255 0.016918* -0.2547 0.2277 0.5401 0.228364* -0.5120 0.191609* 0.6764 0.130288* 0.4326 0.174945* 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηήλ ηελ  εξγαζία εμεηάζακε ηηο δηαζπλδέζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο κε άιιεο έμη 

ρψξεο, ηελ Γαιιία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Αγγιία, ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. 

Υξεζηκνπνηήζακε έλα δε-κεηαβιεηφ GARCH BEKK ππφδεηγκα, ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηνπο 

Engle θαη Kroner (1995).  

Σα ζπκπεξάζκαηά καο γηα νιφθιεξν ην δείγκα είλαη φηη ε Διιάδα κεηέδσζε ηελ θξίζε 

ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ εμεηάζακε, πέξα απφ ηελ Πνξηνγαιία, βέβαηα ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο φηη θαη νη ππφινηπεο ρψξεο (πιελ ηεο Αγγιίαο) κεηαδίδνπλ ηα ζνθ 

ζηελ Διιάδα. Σέινο, θνηηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ζπλνιηθά θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Διιάδαο κε ηελ Γαιιία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Αγγιία θαη 

ηελ Πνξηνγαιία.  

ην δείγκα καο πνπ αθνξνχζε ην δηάζηεκα πξηλ ηελ θξίζε, βξήθακε φηη ε Διιάδα 

κεηέδηδε ηα ζνθ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ εμεηάζακε, ελψ αληίζεηα επεξεαδφηαλ αξλεηηθά κφλν 

απφ ηελ Ιηαιία. Όζνλ αθνξά ην δείγκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, βιέπνπκε φηη νη 

δηαζπλδέζεηο ησλ νηθνλνκηψλ δελ είλαη πιένλ ηφζν ηζρπξέο θαη φηη ε Διιάδα κεηαδίδεη ηελ 

δηαθχκαλζε ηεο κφλν ζηηο κηζέο ρψξεο, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Δπηπιένλ, 

θαίλεηαη φηη κφλν ε Πνξηνγαιία επεξεάδεη ηελ Διιάδα.  

Σέινο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα θαη κε άιιεο κεζφδνπο GARCH, 

γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα εμειίμεη ηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

κνληέιν DCC-GARCH θαη ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε απηά ηεο εξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πρόγραμμα ηο E-Views 

 

' BV_MA_GARCH.PRG (02/21/2012) 

' unrestricted version of 

' bi-variate BEKK of Engle and Kroner (1995): 

' 

' y = µ + res 

' µ= c+Tres(-1) 

' res ~ N(0,H) 

' 

' H = omega*omega' + beta H(-1) beta' + alpha res(-1) res(-1)' alpha' 

' 

' where 

' 

' y = 2 x 1 

' µ = 2 x 1 

' H = 2 x 2 (symmetric) 

' H(1,1) = variance of y1 (saved as var_y1) 

' H(1,2) = cov of y1 and y2 (saved as var_y2) 

' H(2,2) = variance of y2 (saved as cov_y1y2) 
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' omega = 2 x 2 low triangular 

' beta = 2 x 2 

' alpha = 2 x 2 

' 

'change path to program path 

%path = @runpath 

cd %path 

 

' load workfile 

load c:\users\vaso\desktop\data.wf1 

 

' dependent variables of both series must be continues 

smpl @all 

series y1 = athex 

series y2 = cac_40 

 

' set sample  

' first observation of s1 need to be one or two periods after 

' the first observation of s0  

sample s0 1/1/2006 9/09/2013 

sample s1 1/1/2006 9/09/2013 
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' initialization of parameters and starting values 

' change below only to change the specification of model 

smpl s0 

 

'get starting values from univariate GARCH 

equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c ma(1) 

equation eq2.arch(m=100,c=1e-5) y2 c ma(1) 

 

' declare coef vectors to use in bi-variate GARCH model 

' see above for details 

coef(2) mu 

mu(1)= eq1.c(1) 

mu(2)= eq2.c(1) 

coef(3) teta 

teta(1) = .1 

teta(2)= .1 

coef(4) omega 

omega(1)=eq1.c(3)^.5 

omega(2)=0 
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omega(3)=eq2.c(3)^.5 

coef(5) alpha 

alpha(1) = 0.5 

alpha(2) = 0.5 

alpha(3) = 0.5 

alpha(4) = 0.5 

coef(5) beta 

beta(1)= 0.5 

beta(2)= 0.5 

beta(3) =0.5 

beta(4)= 0.5 

 

' constant adjustment for log likelihood 

!mlog2pi = 2*log(2*@acos(-1)) 

 

' use var-cov of sample in "s1" as starting value of variance-covariance matrix 

series cov_y1y2 = @cov(y1-mu(1), y2-mu(2)) 

series var_y1 = @var(y1) 

series var_y2 = @var(y2) 

series sqres1 = (y1-mu(1))^2 

series sqres2 = (y2-mu(2))^2 
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series res1res2 = (y1-mu(1))*(y2-mu(2)) 

smpl 1/2/2006 1/3/2006 

series res1=y1-mu(1) 

series res2=y2-mu(2) 

smpl 1/3/2006 9/09/2013 

series res1=y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1) 

series res2=y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1) 

series cov_y1y2 = @cov(y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1), y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1)) 

series var_y1 = @var(y1-teta(1)*res1(-1)) 

series var_y2 = @var(y2-teta(2)*res2(-1)) 

series sqres1=y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1)^2 

series sqres2=y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1)^2 

series res1res2=(y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1))*(y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1)) 

 

' ........................................................... 

' LOG LIKELIHOOD 

' set up the likelihood 

' 1) open a new blank likelihood object (L.O.) namebvgarch 

' 2) specify the log likelihood model by append 

' ........................................................... 

logl bvgarch 
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bvgarch.append @logl logl 

smpl 1/2/2006 1/3/2006 

bvgarch.append res1=y1-mu(1) 

bvgarch.append res2=y2-mu(2) 

smpl 1/2/2006 1/3/2006 

bvgarch.append sqres1=(y1-mu(1))^2 

bvgarch.append sqres2=(y2-mu(2))^2 

bvgarch.append res1res2= (y1-mu(1))*(y2-mu(2)) 

smpl 1/3/2006 9/9/2013 

bvgarch.append res1=y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1) 

bvgarch.append res2=y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1) 

smpl 1/3/2006 9/9/2013 

bvgarch.append sqres1 = (y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1))^2 

bvgarch.append sqres2 = (y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1))^2 

bvgarch.append res1res2 = (y1-mu(1)-teta(1)*res1(-1))*(y2-mu(2)-teta(2)*res2(-1)) 

 


