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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεηο σο ζηφρν ηελ εμέηαζε δχν βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

ζηαηηζηηθήο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ νηθνλνκηθψλ νη νπνίεο είλαη ε ζπζρέηηζε θαη ε 

αηηηφηεηα. Αξρηθά εμεγνχληαη νη δχν απηέο έλλνηεο, παξαζέηνληαη νη ηχπνη ηνπο θαζψο 

θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο θαη εμεηάδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Δπηπιένλ 

κειεηήζεθε θαηά πφζν νξζφο είλαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε χπαξμε ηεο κίαο έλλνηαο 

ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ηεο άιιεο. Δξεπλήζεθε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο ζε πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ θαη ε πηζαλή χπαξμε αηηηφηεηαο θαηά 

Granger κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζχλδεζεο ησλ ζρέζεσλ. Με ηε ρξήζε 

πξνζνκνησκέλσλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε ε πηζαλή αηηηφηεηα θαηά Granger θαη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζεηξψλ, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ πηζαλήο ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο δχν έλλνηεο θαη ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ ε αηηηφηεηα ζπλεπάγεηαη 

ζπζρέηηζε. 
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ABSTRACT 
 

The current study examines two basic concepts in statistics and economics, 

which are the correlation and the causality. Their meanings, types and application 

methods are in detail presented in order to scrutinize and define the relationship 

between these two terminologies. In particular, it is studied to what extent is it correct to 

claim that the existence of correlation implies the existence of causality and vice versa. 

To investigate this question, experiments are conducted at first upon real economic data 

time series, to discover any presence of correlation and the possible connection with 

Granger causality’s existence. Secondly, simulated data are used in order to evaluate 

Granger causality and the possible existence of correlation between the variables, with 

the purpose of defining whether causality entails correlation which is the ultimate goal 

of this thesis. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα, ην νπνίν απαζρνιεί ηνλ αλζξψπηλν 

πνιηηηζκφ είλαη ε δηελέξγεηα επηηπρεκέλσλ πξνβιέςεσλ. Ζ πξφβιεςε απηή θαζ’ απηή 

έρεη θαηαζηεί αλαγθαία θαζψο πξνζθέξεη κηα δηθιίδα αζθαιείαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ησλ αλζξψπσλ. Μέζσ απηήο γίλεηαη επθνιφηεξε ε θαηάιεμε ζηηο επηινγέο πνπ 

νδεγνχλ ζε κειινληηθέο εμειίμεηο. Ο ιήπηεο ηεο απφθαζεο έρεη ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα θαη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ θαζελφο, κε απφηνθν λα επηιέγεη 

επθνιφηεξα, αθφκα θαη αβαζάληζηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γλσξίδνληαο ηηο πηζαλέο 

εμειίμεηο. 

Γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο είλαη αλαγθαία ε ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο, ε νπνία ζα ηνπο νδεγήζεη ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηα ζσζηφηεξεο θαη 

πην έγθπξεο πξνβιέςεηο, αξρηθά θαηαλννχληαη νη παξάγνληεο πνπ κειεηψληαη ή 

επεξεάδνληαη, ζηε ζπλέρεηα αλαδεηνχληαη πηζαλέο ζρέζεηο θαη ηέινο γίλεηαη ε 

πξνζπάζεηα λα νξηζζεί ε θαηεχζπλζε θαη ε θνξά επηξξνήο ηνπο. Όπσο άιισζηε είπε ν 

Κνκθνχθηνο (551-479 π.ρ.) ―Μειέηεζε ην παξειζφλ αλ ζεο λα νξίζεηο ην κέιινλ‖. 

Ζ πξφβιεςε δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ, ηελ πνηνηηθή θαη 

ηελ πνζνηηθή. ηελ πξψηε θαηεγνξία νη πξνβιέςεηο γίλνληαη απφ εηδηθνχο κε ηε ρξήζε 

ηεο ινγηθήο, ρσξίο καζεκαηηθά κνληέια, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο –

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, νη κέζνδνη βαζίδνληαη ζηηο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο θαη ηελ 

πξνζνκνίσζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία κεζφδσλ, φπνπ κέζσ ηεο 

κειέηεο, ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζνκνίσζεο εξεπλψληαη δχν βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο αιιά θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, ε ζπζρέηηζε θαη ε 

αηηηφηεηα. 

 Οη έλλνηεο απηέο είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζε πνηθίια επηζηεκνληθά 

πεδία θαη θιάδνπο. Οη ηξφπνη εθαξκνγήο θαη ππνινγηζκνχ ηνπο είλαη παληνίνη. πρλφ 

θαηλφκελν είλαη νη εξεπλεηέο λα ζπγρένπλ απηέο ηηο δχν έλλνηεο ή λα ηηο ζπζρεηίδνπλ 

ιαλζαζκέλα. Ζ εξκελεία ηνπο θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο. 

Ζ ζπζρέηηζε πξνζθέξεη κηα εθηίκεζε ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εμεηάδνληαη ελψ ε αηηηφηεηα πξνζδηνξίδεη ηε θνξά πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη 

απηέο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηα κνληέια,  ζην πξψην θεθάιαην επεμεγνχληαη βαζηθνί νξηζκνί ηεο ζηαηηζηηθήο θαζψο 
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θαη νξηζκέλνη ηχπνη ηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξκελεία ησλ ελλνηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ κειεηψληαη. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο ζπζρέηηζεο 

θαη ηεο αηηηφηεηαο, γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπο θαη αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηνπο. ην δεχηεξν θεθάιαην αξρηθά εμεηάδνληαη πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε ζθνπφ ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα εάλ ε ζπζρέηηζε 

ζπλεπάγεηαη αηηηφηεηα, θαζψο θαη πξνζνκνησκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα γηα ην εάλ ε 

αηηηφηεηα ζπλεπάγεηαη ζπζρέηηζε. ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε έξεπλα γηα 

πηζαλή ζπλεπαγσγή ησλ ελλνηψλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε 

νηθνλνκηθψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. 
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Κεθάλαιο 1 : Θεωπηηική Πποζέγγιζη 

  

Ζ ζπζρέηηζε σο έλλνηα εμεγεί αλ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη κηα κεηαβιεηή, θαηά πφζν ζα επεξεαζηεί 

θαη ζα αιιάμεη ε άιιε. ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά αλαθέξνληαη βαζηθνί νξηζκνί ηεο 

ζηαηηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ ηχπσλ ηεο 

ζπζρέηηζεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα απηή θαη νη ηξφπνη ρξήζεο ηεο. 

 

 

1.1 Βαζικοί Οπιζμοί 

 

Ο κέζνο ή αξηζκεηηθφο κέζνο (mean) είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν κέηξν γηα ηε 

κέηξεζε ηεο ηάζεο. Οξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ αζξνηζκάησλ ησλ ηηκψλ iX  , 

δηαηξνχκελν κε ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ n. πκβνιίδεηαη κε X θαη ππνινγίδεηαη: 

1

1 n

i
i

X X
n 

 
 

φπνπ iX  ε i-νζηή παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηφο κε πιήζνο παξαηεξήζεσλ n θαη 

0,...,n i . 

Ζ δηαθχκαλζε (variance) είλαη ε αλακελφκελε ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο 

απφθιηζεο κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο απφ ηε κέζε ηηκή ηεο. Με άιια ιφγηα, ε 

δηαθχκαλζε είλαη έλα κέηξν γηα ηε δηαζπνξά ελφο ζπλφινπ (ηπραίσλ) αξηζκψλ ζε 

ζρέζε κε ηε κέζε ηηκή ηνπο. πκβνιίδεηαη κε   ή 
2S  θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

2 2

1

1
( )

n

i
i

S X X
n




    

κε iX  ε i-νζηή παξαηήξεζε, n ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 0,...,n i  θαη X  ν 

αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ παξαηεξήζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κειέηεο, 

ε δηαθχκαλζε είλαη ε αβεβαηφηεηα αιιά θαη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

αλακελφκελεο απνδφζεηο. 

Ζ ζπλδηαθχκαλζε (covariance) κεηαμχ δχν ζπλφισλ, ζπκβνιίδεηαη σο XYS . 

Αλάγεη ην κέζν φξν ηνπ γηλνκέλνπ ησλ απνθιίζεσλ ηνπ θάζε ζεκείνπ απφ ηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE
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αληίζηνηρε κέζε ηηκή ηνπ. Με άιια ιφγηα αλαθέξεηαη ζην πσο δχν κεηαβιεηέο 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά, αιιάδνπλ καδί θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

1

1
( )( )

n

i iXY
i

S X X Y Y
n 

    

κε n ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζην θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ, 0,...,n i ,  iX  ε i-

νζηή παξαηήξεζε ζην ζχλνιν ησλ   κε αξηζκεηηθφ κέζν X  θαη i  ε i-νζηή 

παξαηήξεζε ζην ζχλνιν ησλ   κε αξηζκεηηθφ κέζν Y . 

Ζ δηαθχκαλζε αλ θαη είλαη κηα αμηφπηζηε παξάκεηξνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

δηαζπνξάο έρεη έλα κεηνλέθηεκα, εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη.  Γηα παξάδεηγκα,  εάλ νη παξαηεξήζεηο 

είλαη ζε m, ηφηε ε δηαθχκαλζε ζα εθθξάδεηαη ζε m
2
. Σν πξφβιεκα απηφ ιχλεηαη 

ππνινγίδνληαο ηε ζεηηθή ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο. Σν κέηξν δηαζπνξάο πνπ 

πξνθχπηεη παξίζηαηαη κε ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο πνπ έρνπλ θαη νη  παξαηεξήζεηο. Ζ 

πνζφηεηα απηή νλνκάδεηαη ηππηθή απφθιηζε (standard deviation), ζπκβνιίδεηαη κε S 

θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

2S S  

Ζ δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ελφο κνληέινπ 

εθηίκεζεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ ην νπνίν εθαξκφδεηαη πάλσ ζε παξειζνληηθά 

δεδνκέλα. Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ 

δηαζπνξάο, εθαξκφδεηαη ζε ζηάζηκεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο κε ίδην πιεζπζκφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε κέηξα ππνινγηζκνχ αιιειεμάξηεζεο. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πνπ 

κειεηψληαη αλαθέξνληαη ζε νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη επεμεγνχληαη εθηελψο, καδί κε 

ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 

 

 

1.1.1 Υπονολογική ειπά 

 

Ζ κειέηε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πεξηιακβάλεη κεζφδνπο γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

παξειζφληνο. Δθηελέζηεξα, έρεη δχν ζηφρνπο: ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κειέηε ηνπ 
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θαηλνκέλνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ νη αθνινπζίεο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηε κειινληηθή 

πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε βάζε ηηο πξνγελέζηεξεο ηηκέο απηψλ.  

Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ή ρξνλνζεηξά είλαη έλα ζχλνιν απφ παξαηεξήζεηο ή 

δεδνκέλα ηα νπνία ιακβάλνληαη ζε δηαδνρηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή ζηηγκέο πνπ 

ηζαπέρνπλ κεηαμχ ηνπο. ηελ νπζία είλαη κηα αθνινπζία δεδνκέλσλ δηαθξηηνχ ρξφλνπ. 

Μηα ρξνλνζεηξά είλαη έλα δείγκα  1 2, ,..., TX X X , φπνπ ν δείθηεο Σ αλαπαξηζηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζεκεία ηα νπνία ηζαπέρνπλ. Οη παξαηεξήζεηο 1 2, ,..., Tx x x  είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 1 2, ,..., TX X X  ηνπ δείγκαηνο, πνπ είλαη ηπραίεο. 

Δπηπιένλ νη 1 2, ,..., TX X X
 
αλήθνπλ ζε κία άπεηξε αθνινπζία ηπραίσλ κεηαβιεηψλ πνπ 

νλνκάδεηαη ζηνραζηηθή ή ηπραία δηαδηθαζία θαη παξηζηάλεηαη κε  TX . χκθσλα κε 

ηε γεληθή νξνινγία ηεο ζηαηηζηηθήο, ε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηνλ 

πιεζπζκφ. Κάζε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο 

1 2( , ,..., )Tf x x x  ε νπνία είλαη αλεμαθξίβσηε. Δάλ ε ζπλάξηεζε ήηαλ γλσζηή ζα ήηαλ 

εχθνινο ν ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κειινληηθήο ηηκήο. 

Δμαηηίαο απηήο ηελ αβεβαηφηεηαο, ε αλάιπζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηνρεχεη ζηε 

δηαηχπσζε κνληέισλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε ζεηξά απηή. 

Ζ ηξέρνπζα ηηκή κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο Υ, εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο, δειαδή ησλ ηηκψλ ηεο Υ κε ρξνληθή πζηέξεζε, ζηα 

ππνδείγκαηα ησλ ρξνλνζεηξψλ. Αληίζεηα, ζε έλα ππφδεηγκα παιηλδξφκεζεο ε ηπραία 

κεηαβιεηή Υ εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε i  γεληθψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. Μηα 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ζηάζηκε, αλ θαη κφλν αλ ε δηαθχκαλζε θαη ν κέζνο 

ηεο δελ κεηαβάιινληαη δηαρξνληθά. Δπηπιένλ ε ζπλδηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο k θαη φρη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν 

ππνινγίδεηαη (Κνπληνχξεο, 2008). Δπνκέλσο γηα κηα ζηάζηκε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

   1 2( ) ( ) ... ( )          , φπνπ ( )i   ε αλακελφκελε ηηκή ηεο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο i  θαη 1,2,...,i T . 

 2 2var( ) ( )T TE      , 
2  ή var( )T  

ε δηαθχκαλζε πνπ απνηειεί 

ηελ αλακελφκελε ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο απφθιηζεο απφ ηε κέζε ηηκή ηεο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο,   είλαη ε κέζε αξηζκεηηθή ηηκή ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ 
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i , 1,2,...,i T  θαη ( )TE    ε αλακελφκελε απφθιηζε ηεο κεηαβιεηήο 

απφ ηνλ κέζν. 

  ( )( )T T kE       , φπνπ    ε ζπλδηαθχκαλζε, κε  k ν αξηζκφο ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, T k  ε ηπραία κεηαβιεηή i , 1,2,...,i T  κε ρξνληθή 

πζηέξεζε k θαη  ( )( )T T kE       ε αλακελφκελε απφθιηζε ηεο i  απφ 

ην κέζν θαη ηεο πζηεξεκέλεο i  απφ ην κέζν. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θάζε ζεηξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη κε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κέηξσλ. Σα κέηξα ηα νπνία ζα κειεηεζνχλ θαη 

ζα εθαξκνζηνχλ ελ ζπλερεία είλαη απηά ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο αηηηφηεηαο. 

Δπεμεγνχληαη νη δχν βαζηθνί νξηζκνί θαζψο θαη κεξηθνί απφ ηνπο ηχπνπο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπο. 

 

 

1.2 ςζσέηιζη 

 

Έλαο απφ ηνπο πην βαζηθνχο φξνπο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηζηήκεο είλαη ε 

αιιειεμάξηεζε (Interdependence), φπνπ ―inter‖ ζεκαίλεη κεηαμχ/αλάκεζα θαη 

―dependence‖ εμάξηεζε. Δπνκέλσο, ―interdependence‖ νξίδεηαη σο ε ακνηβαία 

εμάξηεζε κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ. Οκάδα νξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ 

πξάγκαηα, νληφηεηεο, αληηθείκελα ή θαη κεηαβιεηέο. Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηάθνξα επηζηεκνληθά  πεδία θαη ηα κέηξα ή νη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο είλαη πνηθίινη.  

Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ είλαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα κειέηεο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, θαζψο θαζνξίδεη ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ δηαηαξαρψλ, ηε θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ λνηθνθπξηψλ. Δπηπιένλ επεξεάδεη ηε βησζηκφηεηα ησλ δεηθηψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ην εηζφδεκα (Meyer & Strulovici, 

2015). 

χκθσλα κε ηνπο Carbunaru-Bacescu & Condruz-Bacescu (2014), κε  ηε 

κέζνδν ηεο ζπζρέηηζεο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ην βαζκφ ηεο αιιειεμάξηεζεο 

αλάκεζα ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ζηεξηδφκελε ζηε 

γλψζε ηνπ ηχπνπ ζηνλ νπνίν απηέο αλήθνπλ, ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη κηα θνηλή αηηία, 

ε νπνία επεξεάδεη θαη ηηο δχν. Ζ ζπζρέηηζε είλαη έλα ζηαηηζηηθφ κέηξν ην νπνίν βνεζά 
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ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο έθηαζε ζηελ νπνία δχν κεηαβιεηέο, X θαη Y 

αιιεινεπεξεάδνληαη θαη θπκαίλεηαη ζην δηάζηεκα [-1,1]. 

 

 

1.2.1 ςνηελεζηήρ ςζσέηιζηρ 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Correlation Coefficient) είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο X θαη Y ή θαη 

πεξηζζφηεξεο. Απνηειεί έλα ζηαηηζηηθφ κέηξν ην νπνίν δείρλεη εάλ πθίζηαηαη γξακκηθή 

ζρέζε αιιά θαη πφζν ηζρπξή είλαη απηή, κεηαμχ ελφο δεχγνπο δεδνκέλσλ. Καηά ηνλ 

Higgins (2005) είλαη κηα εληαία πεξίιεςε εθθξαζκέλε ζε έλαλ αξηζκφ πνπ παξέρεη κηα 

θαιή ηδέα γηα ην πφζν ζηελά κηα κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε κηα άιιε θαη ηελ επεξεάδεη. 

πκβνιίδεηαη κε r  θαη νξίδεηαη σο: 

2 2

( )( )

( ) ( )

i i

i i

x y

x y

x y
r

x y

  


   
 

 

φπνπ ix  , iy  ε i-νζηή παξαηήξεζε ζην αληίζηνηρν ζχλνιν δεδνκέλσλ  ,1, 2,..., ix x x   

θαη  ,1, 2,..., iy y y , κε n ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 0,...,n i  θαη x , y   ν 

αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζην θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ζ ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ  -1 θαη 1 φπσο αλαιχεηαη ζην ρήκα 1. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζπκκεηξηθφο, νπφηε ηζρχεη 

xy yxr r  θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο εθηηκεηήο ζηνλ πιεζπζκφ. ην ρήκα 2 

παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο παξαδείγκαηα αξλεηηθήο, κεδεληθήο θαη 

ζεηηθήο ζπζρέηηζεο. Καηά ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη φηη φηαλ ε κηα 

κεηαβιεηή αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία ζηνλ άμνλα ηεο, ε άιιε αθνινπζεί αλνδηθή. Οη 

παξαηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη δηάζπαξηεο ηπραία ζην δηάγξακκα φηαλ δελ 

πθίζηαηαη ζπζρέηηζε. Καηά ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία 

θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ ζηνπο άμνλεο ηνπο. 
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Όηαλ r = 1, ππάξρεη πιήξεο/ηέιεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο X θαη Y κε θαιχηεξεο 

πξνβιέςεηο ζηηο θηλήζεηο ηνπο.  

 

 

Αλ ην r είλαη κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο αιιά κηθξφηεξν 

ηεο κνλάδαο, 0 1r  , ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Όηαλ ε κηα κεηαβιεηή 

απμάλεηαη, θαη ε δεχηεξε αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. 

Όζν πην κεγάιν ην r ηφζν πην ηζρπξή ε ζρέζε. 

 

 

Όηαλ r = 0, δελ πθίζηαηαη θακία ζρέζε κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θηλήζεηο. 

 

 

Αλ ην r αλήθεη ζην δηάζηεκα (-1, 0) ππάξρεη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε, δειαδή φηαλ ε κηα κεηαβιεηή απμάλεηαη, ε 

άιιε κεηψλεηαη. Όζν πην κεγάιε είλαη ε απφιπηε ηηκή 

ηνπ r ηφζν πην ηζρπξή αληίζηξνθε ζρέζε ραξαθηεξίδεη 

ηηο δχν κεηαβιεηέο. 

 

 

Όηαλ r = -1 ππάξρεη πιήξεο/ηέιεηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε  

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο κε θαιχηεξεο πξνβιέςεηο 

ζηηο θηλήζεηο ηνπο. 

 

 

Σχήμα 1: Αλαπαξάζηαζε ηηκώλ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο r ( Higgins, 2005). 
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Σχήμα 2: Γηάγξακκα Γηαζπνξάο απεηθόληζεο ζπζρεηίζεωλ
1
. 

 

χκθσλα κε ηνλ Higgins (2005) κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ππάξρεη ε αλάγθε λα θαζνξηζηεί εάλ ην απνηέιεζκα είλαη πξαγκαηηθφ ή 

απιά ηπραίν. Σπραία θαη κε πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ φηαλ ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πεξηέρεη αθξαίεο ηηκέο. Γειαδή λα θαζνξηζηεί εάλ ηα επξήκαηα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην γεληθφ ζχλνιν ή φρη, θάηη ην νπνίν απνηειεί θαη ην ζηφρν 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηφλ ρξεηάδνληαη: 

 ην r (ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο) πνπ έρεη ππνινγηζηεί  

 ν βαζκφο ειεπζεξίαο (degrees of freedom) κεησκέλνο θαηά δχν. Γηα παξάδεηγκα, 

έζησ φηη ην δείγκα ζην νπνίν ππνινγίζηεθε ε ζπζρέηηζε ήηαλ 10 άλζξσπνη, 

ηφηε ζα ππήξραλ 10 δεπγάξηα δεδνκέλσλ, θαζψο ν θάζε άλζξσπνο ζα είρε δχν 

ηηκέο, κηα γηα ηε κεηαβιεηή X θαη κηα γηα ηε κεηαβιεηή Y. Άξα ν βαζκφο 

ειεπζεξίαο ζα ήηαλ 8. 

 ν πίλαθαο 1 ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο θξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ δχν ζηήιεο, ―Βαζκνί Διεπζεξίαο‖ (Degrees 

of Freedom) θαη ―Σεζη Γηπιήο Οπξάο‖ (Two Tailed Test) πνπ πεξηέρεη ην 

θάικα Σχπνπ 1 (Type 1 Error). Ζ δεχηεξε ζηήιε ρσξίδεηαη ζε ―,05‖ θαη ―,01‖ 

θαη αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ (5% θαη 1% αληίζηνηρα) ηεο πηζαλφηεηαο πνπ 

ππάξρεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην Type 1 Error. 

 

ην παξάδεηγκα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, έζησ φηη ν 

 

 

1
 http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf 
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ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηζνχηαη κε 0,65. ηνλ Πίλαθα 1 νη θξίζηκεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη ππνγξακκηζκέλεο γηα ην r = 0,65 θαη γηα ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο πνπ ηζνχληαη κε 8 θαη είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. Αξρηθά γίλεηαη αλαδήηεζε ζηελ αξηζηεξή ζηήιε γηα ηνλ 

αληίζηνηρν βαζκφ (γηα βαζκνχ ειεπζεξίαο νθηψ), ζηε ζπλέρεηα εληνπίδνληαη νη αξηζκνί 

ηεο δεμηάο ζηήιεο (θαινχληαη θξίζηκεο ηηκέο ηνπ r) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηζαλφηεηα ε 

ζπζρέηηζε πνπ έρεη βξεζεί λα είλαη πξαγκαηηθή ή φρη. Γηα πνζνζηφ πηζαλφηεηαο 5%, ην 

νλνκαδφκελν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ε θξίζηκε ηηκή είλαη 0,632, ελψ γηα 1% είλαη ην 

0,765. Σέινο, γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο ζπγθξίλεηαη ε απφιπηε 

ηηκή ηνπ r κε ηελ θξίζηκε ηηκή, ε νπνία πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε. Δάλ είλαη 

κηθξφηεξε ηφηε έρεη ππνινγηζηεί ςεπδήο ζρέζε ζπζρέηηζεο. 

πλήζσο, ν ζπληειεζηήο αλαθέξεηαη ζε δείγκαηα δεδνκέλσλ, γηα ην ιφγν απηφ 

πνιχ ζπρλά πεξηιακβάλεη θάπνηα δήισζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε απηφλ. Ζ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα έλα δείγκα δεδνκέλσλ εθφζνλ δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν ιήθζεθε ην δείγκα (Γεκεηξνπνπιάθεο, 

2006). ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο νξίδνληαη ζην 5% θαη 

ζην 1%. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αθνξά κηα καζεκαηηθή θφξκνπια ε νπνία κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ ζα εμάγεη θαη ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Με ηε 

ρξήζε εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ ζα εμαρζεί ιάζνο ζπκπέξαζκα γηα ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο δελ αλήθεη ζην απνδεθηφ δηάζηεκα ηηκψλ  

(-1, 1) είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί ην ζθάικα θαη λα αλαδεηεζεί ε πηζαλή αηηία πνπ 

νδήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ν ζπληειεζηήο 

νδεγεί ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα ρσξίο απηφ λα γίλεηαη εχθνια ή άκεζα αληηιεπηφ. 
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Πίνακας 1: Δύξεζε θξίζηκεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Higgins, 2005). 

 

  

 

1.2.2 Τποθέζειρ για ηη σπήζη ηος Pearson’s Correlation Coefficient 

 

  Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson (1897) είλαη έλα ρξήζηκν ζηαηηζηηθφ 

κέηξν πνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δχν κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη πφζν ηζρπξή είλαη ε ζρέζε απηή. Γηα ηελ εμαγσγή νξζψλ 

απνηειεζκάησλ ππάξρνπλ θάπνηεο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα νδεγεί ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 
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Τπφζεζε 1
ε
: Σα δεδνκέλα θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ λα κεηξψληαη είηε ζε 

θιίκαθα κε δηάθελα (interval scale) είηε ζε θιίκαθα αλαινγίαο (ratio scale). Ζ πξψηε 

έρεη ίζα δηάθελα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηεο, αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφ ζεκείν κεδέλ. 

Ζ δεχηεξε έρεη ίζα δηάθελα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ηεο θιίκαθαο θαη έρεη πξαγκαηηθφ 

ζεκείν κεδέλ. 

Τπφζεζε 2
ε
: Οη παξαηεξήζεηο λα είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο ζηνλ 

πιεζπζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη εάλ ζπιιερηνχλ επηπιένλ 

δεδνκέλα απφ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, ηφηε ην δείγκα ζα είλαη θαλνληθά 

θαηαλεκεκέλν. 

Τπφζεζε 3
ε
: Δάλ ηπρφλ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο απηή λα 

είλαη γξακκηθή, δειαδή λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα επζεία γξακκή. Έλαο απιφο θαη 

γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα δηαπηζησζεί απηφ, είλαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηαγξάκκαηνο 

δηαζπνξάο θαη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο ηάζεο ησλ ζεκείσλ ζην δηάγξακκα σο κηα λνεηή 

γξακκή. Δάλ ε ηειεπηαία αθνινπζεί ηάζε, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ θάησ αξηζηεξά πξνο 

ηα πάλσ δεμηά νλνκάδεηαη ζεηηθή ζρέζε. Δάλ αθινπζεί ηάζε απφ πάλσ αξηζηεξά πξνο 

ηα θάησ δεμηά νλνκάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε. ε πεξίπησζε πνπ ε λνεηή γξακκή θαίλεηαη 

λα αιιάδεη θαηεχζπλζε θαη είλαη θακπχιε, ηφηε ε ζπζρέηηζε θαηά Pearson δελ είλαη ν 

θαηάιιεινο ηξφπνο γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. ην ρήκα 3 

εκθαλίδνληαη παξαδείγκαηα δηαγξακκάησλ δηαζπνξάο γηα ζεηηθή, αξλεηηθή θαη 

θακππιφγξακκε ζρέζε. 

Τπφζεζε 4
ε
: Ζ χπαξμε νκνζθεδαζηηθφηεηαο (homoscedasticity). Δίλαη έλαο 

αξηζκφο γηα ηε κεηαβιεηή Y, ν νπνίνο ππνδεηθλχεη εάλ ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή ζην 

ζχλνιν ηνπ X γηα ηελ θάζε κηα κεηαβιεηή ηνπ. ην ρήκα 4, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο, γίλεηαη πην μεθάζαξε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηεο ή κε. 

Δάλ ε εμάπισζε ησλ ζεκείσλ είλαη πεξίπνπ ίζε ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο θαηαλνκήο, 

ηφηε πιεξείηαη ε ηέηαξηε ππφζεζε. 
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Σχήμα 3: Απεηθόληζε κέζω δηαγξακκάηωλ δηαζπνξάο γξακκηθήο ή κε ζρέζεο ( Higgins, 2005). 

 

 

Σχήμα 4: Απεηθόληζε ηεο νκνζθεδαζηηθόηεηαο ή κε κέζω δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο (Higgins, 2005). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο θαηά Pearson πξέπεη λα γίλεηαη βέβαην φηη 

ηζρχνπλ νη ηέζζεξεηο παξαπάλσ ππνζέζεηο, δηαθνξεηηθά ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα είλαη αηειή θαη πηζαλψο εζθαικέλα. ε 

πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη αζπκθσλία κε ηηο ππνζέζεηο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο είλαη νη εμήο: 
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 Spearman correlation, ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη κεηαβιεηέο δελ 

κεηξηνχληαη ζηελ ίδηα θιίκαθα.  

 Biserial correlation, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ 

ππνζέζεηο αιιά ε κηα εθ ησλ δχν κεηαβιεηψλ έρεη κεηαηξαπεί ―ηερλεηά‖ 

ζε δηρνηνκηθή. 

 Point-Biserial correlation, εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε κηα εθ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη πξαγκαηηθά δηρνηνκηθή. 

 

ην πεδίν ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνιιέο θνξέο νη κεηαβιεηέο πνπ 

πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο είλαη νη αλαινγίεο ή ηα 

πνζνζηά. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ αλαινγία 

(ratio) ησλ απφιπησλ κεηξήζεσλ (absolute measurements), ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο spurious. Ο ζπληειεζηήο απηφο, είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο 

επηλνήζεθε απφ ηνλ Pearson ην 1897. Δλαιιαθηηθά ππνινγίδεη ηε ζπζρέηηζε φηαλ απηή 

δελ πξνθχπηεη άκεζα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ αιιά απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιιεο. 

Ο νξηζκφο ηνπ Pearson γηα ην spurious correlation δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ην 

correlation θαη πνιιέο θνξέο απηνί νη δχν νξηζκνί παξαλννχληαη. Ο Pearson νξίδεη κηα 

πξνζέγγηζε ηνπ spurious correlation ε νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζεί αλάκεζα ζε δχν 

δείθηεο, 1

3

x

x
 θαη 2

4

x

x
 πνπ είλαη νη αλαινγίεο ησλ απφιπησλ κεηξήζεσλ 1x , 2x , 3x , 4x . 

Ο ηχπνο είλαη:  

12 1 2 14 1 4 23 2 3 34 3 4

2 2 2 2
1 3 13 1 3 2 4 24 2 42 2

r v v r v v r v v r v v

v r v v v r v vv v


  

 


 
 

 

φπνπ iv   είλαη ν ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο ηνπ ix , κε i=1,2,3,4 θαη ην ijr  είλαη ε 

ζπζρέηηζε θαηά Pearson αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ix  θαη jx  κε i,j=1,2,3,4. Ο νξηζκφο 

ηνπ spurious correlation απινπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κηα κεηαβιεηή ηζνχηαη 

κε κηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη 3 4x x  θαη νη 1x , 2x , 3x  είλαη κε 

ζπζρεηηδφκελεο. ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ν ηχπνο γηα spurious correlation 

ππνινγίδεηαη σο: 

2
3

0 2 2 2 2
1 3 2 3

v

v v v v
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ηελ εμαηξεηηθά ζπάληα πεξίπησζε φπνπ φινη νη ζπληειεζηέο δηαθχκαλζεο είλαη ίζνη, 

ηφηε ηζρχεη 0 0,5  . 

Ζ ζπζρέηηζε είλαη κηα επξεία έλλνηα, ε νπνία έρεη κειεηεζεί θαη πινπνηεζεί ζε 

πνηθίιεο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη θαη ηχπνη 

ππνινγηζκνχ ηεο. Θα αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα είδε πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ δελ 

ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, γηα εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ αλαινγίεο ησλ 

δεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμαιείςνπλ επηδξάζεηο άιισλ κεηαβιεηψλ 

θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαηήξεζε ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

 

 

1.2.3 Spearman’s Correlation ( sr  ) 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, εηζήρζε απφ ηνλ Charles Spearman, 

ην 1904. Δίλαη έλα κε-παξακεηξηθφ κέηξν κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

εμάξηεζεο ζηε ζηαηηζηηθή. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη παξαδνρέο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson δελ πιεξνχληαη θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

νη κεηαβιεηέο δελ κεηξψληαη ζηελ ίδηα θιίκαθα , ή φηαλ νη ηηκέο ηεο κηαο είλαη έληνλα 

αζχκκεηξεο. 

Δίλαη κε-παξακεηξηθφ κέηξν θαζψο, αληίζεηα απφ ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

θαηά Pearson, δελ απαηηείηαη ε θαλνληθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Weir 

(2015) γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman, πξέπεη αξρηθά 

λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο κνλφηνλεο ζπλάξηεζεο θαζψο ν ζπληειεζηήο απηφο, 

αμηνινγεί ηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, κε ηε ρξήζε κηαο ηέηνηαο 

ζπλάξηεζεο. Ζ κνλνηνλία κηαο ζπλάξηεζεο δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην εάλ ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζα απμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ζηαζεξή θαηά ηε κεηαβνιή 

ηεο αλεμάξηεηεο. Παξαδείγκαηα ηεο ζπλάξηεζεο απηήο θαίλνληαη ζην ρήκα 5. 

 

2
 http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE_(%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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Σχήμα 5: Γξαθηθή απεηθόληζε κνλνηνληθώλ ζπλαξηήζεωλ
2
. 

 

Ζ ζπλάξηεζε απμάλεηαη κνλνηνληθά φηαλ ε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 

απμάλεηαη, ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο απμάλεηαη εμίζνπ. Αληίζεηα φηαλ ε ηηκή ηεο πξψηεο 

ειαηηψλεηαη, ε ηηκή ηεο δεχηεξεο αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. Ζ ζπλάξηεζε κεηψλεηαη 

κνλνηνληθά φηαλ ε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο απμάλεηαη ελψ ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηψλεηαη θαη αληίζηξνθα αλ ε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο απμάλεηαη.  

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ππάξρνπλ επαλαιακβαλφκελεο ηηκέο ησλ 

δεδνκέλσλ, κηα ηέιεηα ζπζρέηηζε θαηά Spearman είλαη είηε +1 είηε -1 θαη πθίζηαηαη 

φηαλ θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο είλαη κηα ηέιεηα κνλφηνλε ζπλάξηεζε ηεο άιιεο. Ο 

ζπληειεζηήο Spearman, φπσο θαη θάζε ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, είλαη θαηάιιεινο 

γηα ζπλερείο θαζψο θαη γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Spearman’s Correlation αλάινγα 

κε ην εάλ ηα δεδνκέλα έρνπλ ηζρπξή ηάμε ή φρη. Δάλ δελ πθίζηαηαη ηζρπξή ηάμε, ν 

ηχπνο δίλεηαη: 

2 2

( )( )

( ) ( )

i i
s

i i

i x x y y
r

i x x i y y

 


 


 

 

 

ελψ εάλ ππάξρεη ηζρπξή ηάμε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ν ηχπνο είλαη:  

2

2 1

6
1

( )

i
s

d
r

n n 
 


 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE
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3
 http://www.ncss.com 

φπνπ ix  , iy  είλαη ε i-νζηή παξαηήξεζε ζην αληίζηνηρν ζχλνιν δεδνκέλσλ 

 ,1, 2,..., ix x x   θαη  ,1, 2,..., iy y y  κε n ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 0,...,n i  θαη x , 

y   ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζην θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ. Ζ δηαθνξά  

i i id x y    είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηάμεηο ηεο θάζε παξαηήξεζεο ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. 

 

 

1.2.4 Point-Biserial & Biserial Correlation 

 

Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Point-Biserial θαη Biserial, φπσο θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο θαηά Pearson ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε 

δχν κεηαβιεηέο αιιά θαη ην πφζν ηζρπξή είλαη απηή. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζηε κηα εθ 

ησλ δπν κεηαβιεηψλ. Οη δχν απηνί ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε κηα 

κεηαβιεηή είλαη δηρνηνκηθή (dichotomous).  

Ζ δηρνηφκεζε κπνξεί λα είλαη ηερλεηή ή  θπζηθή (πξαγκαηηθή). Γηα παξάδεηγκα 

ζε έλα ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ κε ηξείο πηζαλέο απαληήζεηο νξίδεηαη φηη θαηά ηε 

δηφξζσζε ε απάληεζε είλαη είηε ζσζηή είηε ιάζνο. Σφηε νξίδεηαη κηα κεηαβιεηή γηα ηε 

κέηξεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο απάληεζεο, ε νπνία κεηξηέηαη ζε θιίκαθα κε δηάθελα δχν 

ζεκείσλ αληί γηα θιίκαθα κε ηξία ζεκεία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηαηξνπήο είλαη ε 

ηερλεηή δηρνηφκεζε ηεο κεηαβιεηήο. Φπζηθά δηρνηνκηθή είλαη κηα κεηαβιεηή φηαλ απφ 

θπζηθνχ ηεο έρεη δπν πηζαλέο επηινγέο. Γηα παξάδεηγκα ε ξίςε ελφο θέξκαηνο ζα 

επηθέξεη ―Κνξψλα‖ ή ―Γξάκκαηα‖, ην γέλνο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ―Αξζεληθφ‖ ή 

―Θειπθφ‖. 

Γηα ηελ πεξίπησζε  ηεο ηερλεηά δηρνηνκηθήο κεηαβιεηήο, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο biserial ( bis
r ). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη  ν 

point-biserial ( pb
r ). Δλ ζπλερεία ζα αλαιπζνχλ νη δχν απηνί ηξφπνη ππνινγηζκνχ 

ζπζρέηηζεο (point-biserial θαη biserial) κε βάζε ηνλ νδεγφ ηνπ NCSS
3
 ην 2015. 

Ζ point-biserial ζπζρέηηζε είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζηηγκηαίαο 

ζπζρέηηζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ νπνία ε κηα κεηαβιεηή είλαη ζπλερήο θαη ε άιιε 

κεηαβιεηή είλαη δπαδηθή, νη θαηεγνξίεο ηεο νπνίαο δελ έρνπλ θπζηθή δηάηαμε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δπαδηθή κεηαβιεηή ―θχιν‖ δελ έρεη θπζηθή δηάηαμε, θαζψο δελ έρεη  
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ζεκαζία εάλ ην ζειπθφ ζα αλαπαξαζηαζεί σο ην κεδέλ ή σο ηε κνλάδα, αξθεί ν 

παξαηεξεηήο λα γλσξίδεη ηελ ηηκή. Σέηνηεο κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζπρλά σο 

νλνκαδφκελεο δπαδηθέο. Βαζηθή ππφζεζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο είλαη φηη ηα ζπλερή 

δεδνκέλα είλαη θαλνληθά θαηαλεκεκέλα κε ίζεο δηαθπκάλζεηο θαη πηζαλψο 

δηαθνξεηηθνχο κέζνπο, κέζα ζε θάζε νκάδα ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ δπαδηθή 

κεηαβιεηή. Έζησ Y κηα ζπλερήο ηπραία κεηαβιεηή θαη X κηα δπαδηθή ηπραία 

κεηαβιεηή φπνπ (0,1)X   θαη έζησ φηη έρνπκε n δεπγάξηα παξαηεξήζεσλ 

 , , 1,2,...,k kY X k n  δηαζέζηκα. Δάλ ε θνηλή ζηηγκηαία ζπζρέηηζε ηνπ πξντφληνο 

ππνινγηζηεί απφ απηά ηα δεδνκέλα, ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη είλαη ε point-biserial 

ζπζρέηηζε (Sheskin, 2011). Ο ηχπνο ηεο είλαη: 

1 0 0 0(1 )

1Y

pb

Y Y
r

S

np p

n

 
  
 




 

 

φπνπ    

2

1

( )

1

n

k
k

Ys

Y Y

n








,      1

n

k
k

Y

Y
n



,     1
1

n

k
k

X

p
n




,     0 11p p 
 

 

Με k
Y , 

k
X  ε k-νζηή παξαηήξεζε ηνπ θάζε δείγκαηνο, Y  ν κέζνο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηεο Y , n  ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο, 1p  ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο X  θαη 0p  

ε απφθιηζε ηεο κέζεο ηηκήο ησλ X απφ ηε κνλάδα. 

Ο Tate (1954), απέδεημε φηη γηα κεγάια δείγκαηα ε θαηαλνκή ηνπ bp
r  είλαη 

θαλνληθή κε κέζε ηηκή ξ θαη ε δηαθχκαλζε ηζνχηαη: 

 2

2 0 0

0 0

2

2
1 1 6 (1 )

1
4 (1 )

r

p p

p pn




    
   

  

  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθχκαλζε κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο pb
r  ηηκήο 

ηνπ δείγκαηνο κε ην ξ.  

Ζ biserial ζπζρέηηζε ζπκβνιίδεηαη κε ( b
r ). Έρεη κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία, ε 

νπνία κπνξεί λα εμεγεζεί θαη εχθνια λα θαηαλνεζεί κε ην παξαθάησ παξάδεηγκα. 

Έζησ φηη ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ δπαδηθά δεδνκέλα κέζα απφ κηα δπαδηθή θαλνληθή 

θαηαλνκή. Οη δχν κεηαβιεηέο νη νπνίεο ελίνηε εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε θαινχληαη 
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ζηηγκηαίνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πξντφληνο. Έζησ φηη ε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο 

δηρνηνκείηαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί κηα δπαδηθή κεηαβιεηή, ε νπνία είλαη ίζε κε ην 

κεδέλ εάλ ε αξρηθή κεηαβιεηή είλαη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην, αιιηψο είλαη ίζε 

κε ηε κνλάδα. Ζ biserial είλαη κηα εθηίκεζε ηεο αξρηθήο ζηηγκηαίαο ζπζρέηηζεο  ηνπ 

πξντφληνο ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε απφ ηε point-biserial. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη 

ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην δείθηε IQ ελφο αλζξψπνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη ζην νπνίν θαη ππνβιήζεθε. Σν κνλαδηθφ 

δεδνκέλν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ζηελ νπνία ππνβιήζεθε, φπνπ είλαη 

επηηπρία ή απνηπρία. Σφηε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε biserial ζπζρέηηζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο πην ζεκαληηθήο ζηηγκηαίαο ζπζρέηηζεο ηνπ πξντφληνο (Sheskin, 2011).  

 

 

1.2.5 Cross-Correlation 

 

Καηά ηε κειέηε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κηα ζεηξά λα 

έρεη θαζπζηέξεζε απφθξηζεο ζε ζρέζε κε κηα άιιε ή θαζπζηέξεζε ζε έλα θνηλφ 

έλαπζκα ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάδεη ηηο ζεηξέο απηέο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ν ρξφλνο λα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ απφθξηζε ηεο κηαο ζεηξάο ζε ζρέζε κε 

κία άιιε ή απφ θάπνην εμσηεξηθφ εξέζηζκα πνπ λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα παξαηήξεζε θαη 

πξνθαιεί απφθξηζε ζε πνιιαπιέο παξαηεξήζεηο. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη κεηαβνιέο 

ζηελ ππθλφηεηα ηνπ θπιιψκαηνο ελφο δέλδξνπ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη 

ιφγσ θσηνζχλζεζεο ζε απηφ, κε απφηνθν ην πιάηνο ηνπ  δαθηπιίνπ ηνπ θνξκνχ ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν λα εμαξηάηαη θαη απφ ην θιίκα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ 

(Chatfield, 2004). 

ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε εχξεζε κηα θνηλνηππίαο αλάκεζα ζε δχν 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζρέηηζε πζηέξεζεο (Cross-correlation ή 

Lagged Correlation). Δίλαη έλα κέηξν ηεο νκνηφηεηαο δχν ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ σο 

ζπλάξηεζε ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο (lag) ηεο κίαο, ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. 

Μεηαηνπίδνληαη δειαδή ζε ρξφλν ζρεηηθφ ε κία κε ηελ άιιε. Έζησ δπν ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο tx  θαη ty
 
κε ηελ πξψηε ( tx ) λα θαζπζηεξεί θαηά T. Ζ ζπζρέηηζε απηή θαηά ηνλ 

Chatfield (2004) ζεσξείηαη σο ην πξντφλ ηεο ζηηγκηαίαο ζρέζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ρξνληθή κεηαηφπηζε/πζηέξεζε ησλ ζεηξψλ. Ζ ζπλάξηεζε ηεο ζπλδηαθχκαλζεο γηα ηε 

ζπζρέηηζε πζηέξεζεο (cross-correlation-covariance function, cccf) ζπκβνιίδεηαη κε 

( )xy T   θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:  
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1

( ) )( )
1

(
1

N

xy x t yt T
t

T yx
N

  


  
   

 

φπνπ x  θαη y  είλαη ν κέζνο φξνο ηεο θάζε ρξνλνινγηθήο ζεηξάο, Ν είλαη ν αξηζκφο 

ησλ δεηγκάησλ ηεο θάζε ζεηξάο θαη T ε ρξνληθή κεηαηφπηζε.  

Ζ ζπλάξηεζε ηνπ cross-correlation ζε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

( )
( )

(0) (0)

xy
xy

xx yy

T
r T



 
  

 

φπνπ  
2(0)xx x   θαη 2(0)yy y   είλαη ε ζπλδηαθχκαλζε ηεο θάζε ρξνλνινγηθήο 

ζεηξάο. εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ ηχπν (0)
xy

xy
x y

r


 
  ππνινγίδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε έγηλε απφ ηνπο Plerou et al., (1999) κε έλαλ 

απινχζηεξν ηξφπν γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ 

ζεηξψλ. Ζ πξφηαζε ηνπο είλαη ην cross-correlation matrix ίζνπ ρξφλνπ  πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε C. Απφ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ( )iS t , ππνινγίδεηαη πξψηα ε αιιαγή 

ησλ ηηκψλ ( , )iG t t  ε νπνία νξίδεηαη σο, 

( , ) ln ( ) ln ( )i i iG t t S t t S t     

 

Όπνπ t  είλαη ν ρξφλνο, t  είλαη ν ρξφλνο κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία, 

δειαδή αλά πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ιακβάλεηαη έλα δείγκα. Έπεηηα, ν ηχπνο ηνπ cross-

correlation matrix  είλαη: 

i j i j

ij
i j

G G G G
C

 


  

 

φπνπ 
22

i i iG G   είλαη ε ηππηθή απφθιηζε ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ηεο 

ρξνλνινγηθήο ζεηξάο i, θαη ην  ζχκβνιν ...  ππνδειψλεη ην κέζν ρξφλν ηεο πεξηφδνπ 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 
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1.2.6 Partial & Semipartial Correlation  

 

 Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε είλαη ν 

θαζνξηζκφο ηεο ζπλεηζθνξά ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ πνιιαπιή απηή 

ζπζρέηηζε, δειαδή λα βξεζεί ε ζρέζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ πξνζαξκφδνληαο ηελ 

επίδξαζε κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ πξφζζεησλ κεηαβιεηψλ. Πνιιέο θνξέο θαηά ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο X, ζηελ 

εμαξηεκέλε Y, κπνξεί λα παξεκβάιινληαη άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Έζησ φηη 

ζηελ πξνζπάζεηα εχξεζε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ X θαη ηελ Y ππάξρεη κηα άιιε 

κεηαβιεηή Ε, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή ψζηε λα εξκελεπηεί ζσζηά ε 

ζρέζε ησλ X θαη Y. 

Μηα απάληεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο παξέρεηαη απφ ηε κεξηθή 

(partial) θαη ηελ εκη-κεξηθή (semi-partial ή part) ζπζρέηηζε. Καηά ηνλ Abdi (2007) ε 

κεξηθή, έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζε απφ κηα κεηαβιεηή ζε δχν άιιεο 

φηαλ εθηηκάηαη ε ζπζρέηηζε ζε απηέο ηηο δχν. Μπνξεί λα ππνινγηζηεί αλάκεζα ζηα 

ππνιείκκαηα ηεο πξφβιεςεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε ηελ πξψηε. Ζ εκη-κεξηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη έλα ηκήκα ηεο δηαθχκαλζεο κέζσ κηαο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαηά ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη είλαη εθηθηφ λα ιεθζεί 

αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε θαη ηα θαηάινηπα ηεο πξφβιεςεο ηεο αλεμάξηεηεο ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο. 

Καηά ηνλ Brannick (2009), ε βαζηθή ηδέα ηεο partial θαη ηεο part είλαη λα 

εμεηαζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θαηαινίπσλ (ζθάικαηα πξφβιεςεο). Ζ partial 

ζπζρέηηζε ζηαζεξνπνηεί ηελ ηξίηε κεηαβιεηή γηα ηε κειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ άιισλ 

δχν, ελψ ε part ζηαζεξνπνηεί ηελ ηξίηε κφλν γηα ηελ κία εθ ησλ δχν αξρηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κε-νξζνγψληα πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε 

ηελ εμαξηεκέλε. Ο φξνο ―κε-νξζνγψληα‖ αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο (Abdi, 2007). Ζ εκη-κεξηθή 

ζπζρέηηζε ( sr ) ππνδεηθλχεη ηε κνλαδηθή ζπκβνιή κηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα κηα κεηαβιεηή ην ηεηξάγσλν ηεο εκη-κεξηθήο ζπζρέηηζεο ( 2sr ) 

ππνδεηθλχεη θαηά πφζν ην 
2R  ζα κεησζεί εάλ ε κεηαβιεηή αθαηξεζεί απφ ηελ εμίζσζε 

ηεο παιηλδξφκεζεο
4
. 

Οη ζπζρεηίζεηο απηέο παξέρνπλ έλα ελαιιαθηηθφ κέζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Y. πγθεθξηκέλα 
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δείρλνπλ θαηά πφζν ε θάζε κεηαβιεηή ζπκβάιεη κνλαδηθά ζην 
2R  πέξα θαη πάλσ απφ 

απηφ πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο
4
. Έζησ H, φιεο νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζην ζχλνιν ηνπο (Υ), k
G  ην ζχλνιν φισλ ησλ Υ κεηαβιεηψλ 

εθηφο ηνπ 
k

X
 

θαη 
2R  ην ηεηξάγσλνπ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ εκη-κεξηθή ζπζρέηηζε  ζπκβνιίδεηαη κε k
sr  θαη δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν:  

21 X Gk kk k
sr b R 

 

 

φπνπ X Gk k
R  ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ 

k
X

 
πάλσ ζην k

G  θαη 
k

b  ε 

ζηαζεξή κεηαβιεηή. 

Σν ηεηξάγσλν ηεο εκη-κεξηθήο ππνινγίδεηαη: 

2 2 2 2 2(1 )G X Gk k kk k
sr bR R R     

 

 

Όπνπ R , ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ Τ πάλσ ζε φια ηα Υ θαη  Gk
R  ην 

απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ Τ πάλσ ζην k
G . 

Γηα λα βξεζεί ε κνλαδηθή ζπλεηζθνξά ηεο κεηαβιεηήο 
k

X  πάλσ ζην 
2R , 

πξαγκαηνπνηείηαη πξψηα ε παιηλδξφκεζε ηεο Τ πάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηεο Υ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε παιηλδξφκεζε ηεο Τ πάλσ ζε φια ηα Υ εθηφο ηνπ 
k

X . Ζ δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο ηηκέο ηνπ 
2R  είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο εκη-κεξηθήο ζπζρέηηζεο. εκεηψλεηαη φηη φζν 

πην ―αλεθηηθή‖ είλαη κηα κεηαβιεηή (δειαδή φζν ιηγφηεξν ζπζρεηίδεηαη πςειά κε ηηο 

άιιεο αλεμάξηεηεο), ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε κνλαδηθή ζπκβνιή ηεο ζην 
2R . 

Μφιηο κηα κεηαβιεηή πξνζηεζεί ή αθαηξεζεί απφ ηελ εμίζσζε, ηφηε φιεο νη άιιεο εκη-

κεξηθέο  ζπζρεηίζεηο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Οη ηειεπηαίεο επηζεκαίλνπλ κφλν ηηο 

αιιαγέο ζην 
2R  γηα κηα κεηαβιεηή θάζε θνξά. Ζ ζπζρέηηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζηαδηαθή δηαδηθαζία παιηλδξφκεζεο (stepwise regression procedures). Γειαδή φηαλ ν 

ππνινγηζηήο παίξλεη ηελ απφθαζε γηα ην πνηα κεηαβιεηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ ηειηθή εμίζσζε. Ζ κεηαβιεηή ε νπνία ζα πξνζδψζεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζην 

2R (απηή κε ηε κεγαιχηεξε εκη-κεξηθή),  πξνζηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ πξνυπφζεζε  

  

4 http://www3.nd.edu/~rwilliam/stats1/x93.pdf 
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φηη απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ε κηα ζηαδηαθή παιηλδξνκηθή δηαδηθαζία, ε 

κεηαβιεηή ε νπνία ζα παξήγαγε ηε κηθξφηεξε κείσζε ζην 
2R , δειαδή κε ηε κηθξφηεξε 

εκη-κεξηθή ζπζρέηηζε, αθαηξείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

Ζ κεξηθή ζπζρέηηζε, ζχκθσλα κε ηνπο Bacescu et al., (2014), δείρλεη ηε ζρεηηθή 

ζεκαζία ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην πξφβιεκα 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θάζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

R, δίλεηαη κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ηεο κεξηθή ζπζρέηηζεο ( pr ) θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο (

2pr ) κε βάζε ηνλ William (2015). Σν ηεηξάγσλν ηεο κεξηθήο ζπζρέηηζεο απαληάεη ζην 

εξψηεκα θαηά πφζν εθηηκάηαη απφ ηε κεηαβιεηή ε δηαθχκαλζε ηνπ Y πνπ δελ 

εθηηκάηαη απφ ηηο άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Οη ηχπνη ηνπο δίλνληαη παξαθάησ: 

2 2 21 1
k

k k
k

YHYG k

sr sr
pr

srR R
 

 
 

 

Όπνπ  Gk
R  ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο Τ πάλσ ζην k

G , R  ην 

απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο Τ πάλσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηεο Υ θαη k
sr  ε εκη-

κεξηθή ζπζρέηηζε. 

Σν ηεηξάγσλν ηεο κεξηθήο ζπζρέηηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

2 2
2

2 2 21 1
k

k k
k

YHYG k

sr sr
pr

srR R
 

 
 

 

εκεηψλεηαη φηη επεηδή ν παξαλνκαζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, 

ε κεξηθή ζπζρέηηζε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ εκη-κεξηθή ζπζρέηηζε, εθηφο απφ ηε 

κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ φιεο νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη κεδεληθά κε 

ηελ Τ, θαη επνκέλσο ηζρχεη  sr = pr. Οη ελαιιαθηηθνί ηχπνη είλαη: 

2

1

1 YHk
k

T
sr

N K

R


 


   θαη   

2 ( 1)k

k
k

T
pr

T N K


  
 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κνλαδηθφ κέξνο ην νπνίν ζα αιιάμεη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

κεηαβιεηήο Υ είλαη ε ηηκή ηνπ Σ θαη σο εθ ηνχηνπ ε Υ κε ηε κεγαιχηεξε εκη-κεξηθή 

θαη κεξηθή ζπζρέηηζε ζα έρεη επίζεο θαη ηε κεγαιχηεξε ηηκή Σ. 
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1.3 Αιηιόηηηα 

 

Με ηε κειέηε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπζρέηηζεο, πξνζδηνξίδεηαη κφλν ε 

χπαξμεο ή φρη ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο θαζψο θαη πφζν δπλαηή είλαη 

απηή. Ζ ζπζρέηηζε δελ δίλεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επηξξνήο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ ή λα πξνθαινχληαη απφ ηηο κεηαβιεηέο. Αξθεηέο 

θνξέο, εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ζπγρένπλ ηηο δχν απηέο έλλνηεο κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχληαη ζε ινγηθή πιάλε. Έλα παξάδεηγκα ζρεηηθά πξφζθαην είλαη ηνπ Messerli 

(2012), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Columbia. Άξρηζε λα αλαξσηηέηαη ζρεηηθά κε ηα νθέιε 

ηεο ζνθνιάηαο εθφζνλ είρε δηαβάζεη ηα ζεηηθά ηνπ θαθάν. χγθξηλε ηνλ αξηζκφ ησλ 

βξαβείσλ Νφκπει ρσξψλ κε ην δείθηε θαηαλάισζεο ζνθνιάηαο. Σν ρήκα 6 

παξνπζηάδεη ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζχγθξηζεο απηήο. 

 

 

Σχήμα 6: Γξαθηθή απεηθόληζε βξαβείωλ Νόκπει θαη θαηαλάιωζεο ζνθνιάηαο αλά ρώξα (Messerli, 2012). 

 

Τπνινγίδνληαο ηε ζπζρέηηζε, ππάξρεη κηα απίζηεπηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Παξαηεξείηαη ηηκή πηζαλφηεηαο 0,0001, δειαδή 1/10.000 πηζαλφηεηα λα έρεη βξεζεί 

εζθαικέλε ζπζρέηηζε. Παξαηεξείηαη απφ ην ζρήκα φηη ρψξεο κε πςειή θαηαλάισζε 

ζνθνιάηαο έρνπλ θαη κεγάιν αξηζκφ ζε βξαβείσλ Νφκπει. πλεπψο κε ηελ 

θαηαλάισζε ζνθνιάηαο θάπνηνο γίλεηαη εμππλφηεξνο; Γίλεηαη ηφζν έμππλνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα θεξδίζεη βξαβείν Νφκπει; Με ην παξαπάλσ παξάδεηγκα 
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γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ε χπαξμε ηζρπξήο ζρέζεο ζπζρέηηζεο δελ ζπλεπάγεηαη 

αηηηφηεηα θαζψο πνζνηηθνπνηεί ηελ γξακκηθή ζρέζε κφλν. 

Απφ ηηο πξψηεο κειέηεο θαη δνθηκέο πνπ έγηλαλ πάλσ ζηελ αηηηφηεηα, κε βάζε 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπζρέηηζε δελ κπνξεί λα 

εμνκνησζεί κε ηελ αηηηφηεηα. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηελ εμεηδίθεπζε 

ηεο ζρέζεο δχν κεηαβιεηψλ είλαη ε θαηεχζπλζε ηεο επίδξαζεο πνπ ε κία κεηαβιεηή 

πξνθαιεί ζηελ άιιε. πλεπψο ε αηηηφηεηα δείρλεη, εάλ κηα κεηαβιεηή αηηηάδεη κηα άιιε 

ή αηηηάδεηαη απφ απηή ή αλ είλαη ελ ηέιεη αλεμάξηεηεο. Έζησ φηη Υ θαη Τ δχν ηπραίεο 

κεηαβιεηέο πνπ ζπζρεηίδνληαη, ηφηε ε Υ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη ηελ 

Τ αιιά θαη ε Τ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη ηε Υ. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ε αηηηψδεο ζπζρέηηζε, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζηαηηζηηθέο δνθηκέο, 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε δνκή πνπ επηηξέπεη κηα ηέηνηα δηπιή 

ζρέζε (Granger, 1988). 

Ζ αηηηφηεηα (causality) ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο αηηηψδεο ζπλάθεηα 

(αίηην ή αηηηαηφ) είλαη ε ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη κηα κεηαβιεηή ή κηα θαηάζηαζε κε κία 

άιιε κεηαβιεηή ή θαηάζηαζε, φπνπ ε πξψηε (αηηία) πξνθαιεί ηε δεχηεξε 

(απνηέιεζκα). Ζ αηηηφηεηα δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία κηα κεηαβιεηή 

πξνθαιεί κηα άιιε. Γηα λα ππάξμεη αηηηψδεο ζπλάθεηα ζα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη φηη 

ε δεχηεξε κεηαβιεηή έρεη πξνθχςεη απφ ηελ πξψηε θαη φρη ηπραία. Ζ αηηηφηεηα είλαη 

κηα πνιχ αθεξεκέλε έλλνηα ε νπνία δείρλεη γεληθά πψο ν ―θφζκνο‖ εμειίζζεηαη κε 

γεγνλφηα ηα νπνία πξνθαινχλ άιια γεγνλφηα. 

Ζ πξψηε αλαθνξά ηεο αηηηφηεηαο έγηλε απφ ην Wiener ζε έλα άξζξν ηνπ ην 

1956, φπνπ έγξαθε: ―Γηα δχν ζήκαηα ηα νπνία κεηξνχληαη ηαπηφρξνλα, εάλ γίλεηαη λα 

πξνβιεθηεί ην πξψην ζήκα θαιχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο παξειζνληηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ην δεχηεξν ζήκα, παξά ρσξίο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ηφηε ην δεχηεξν 

ζήκα ιέγεηαη φηη αηηηάδεη ην πξψην ζήκα‖. Ζ πξψηε πξαθηηθή εθαξκνγή έγηλε απφ ηoλ 

Granger (University of  California San Diego) θαη ηνλ Engle (New York University) ην 

1987, νη νπνίνη ην 2003 ηηκήζεθαλ κε ην βξαβείν λφκπει νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ γηα 

ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε νπνία άιιαμε ξηδηθά ηνλ 

ηξφπν ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

Αλέπηπμαλ κηα ζηαηηζηηθή κέζνδν γηα νηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, ε νπνία 

νλνκάζηεθε Granger Causality Test θαη πξνηάζεθε πξψηε θνξά ην 1969. 
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1.3.2 Αιηιόηηηα καηά Granger 

 

To Granger Causality ηεζη είλαη έλαο ζηαηηζηηθφο ππνζεηηθφο έιεγρνο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί πφηε κηα ρξνληθή ζεηξά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ηελ πξφβιεςε κηαο 

άιιεο, κε άιια ιφγηα θαηά πφζν ην x επεξεάδεη θαη εξκελεχεη ηηο ηηκέο ηνπ y). Ο 

Granger (1987) ππνζηήξημε φηη ζηελ νηθνλνκηθή κειέηε ε αηηηφηεηα ζα κπνξνχζε λα 

πξνβιέςεη κειινληηθέο ηηκέο κηαο ρξνληθήο ζεηξάο ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγνχκελεο 

ηηκέο απφ κηα άιιε. Δπηπιένλ ηφληζε φηη ζε κειέηεο εθηφο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ην 

απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθχπηεη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Δμαηηίαο ηνπ post hoc, ην Granger Causality test κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη κφλν 

ηελ ―predictive causality‖ (αλακελφκελε αηηηφηεηα). Μηα κεηαβιεηή x αηηηάδεη θαηά 

Granger κηα άιιε y, εάλ νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ηηκέο ηεο y νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

παξειζνληηθέο ηηκέο ηεο y θαη ζε παξειζνληηθέο ηηκέο ηεο x, είλαη θαιχηεξεο απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο y νη νπνίεο βαζίδνληαη κφλν ζε παξειζνληηθέο ηηκέο ηεο y. 

Post hoc ergo propter hoc, ζηα ιαηηληθά ζεκαίλεη θαηφπηλ ηνχηνπ, άξα εμαηηίαο 

ηνχηνπ (ζπληνκεχεηαη ζε post hoc αξθεηά ζπρλά). Δίλαη κηα ινγηθή πιάλε ε νπνία 

εηθάδεη φηη εθφζνλ ην γεγνλφο y αθνινπζεί ην γεγνλφο x, ην γεγνλφο y πξέπεη λα έρεη 

πξνθιεζεί απφ ην γεγνλφο x. Σν post hoc απνηειεί έλα ζπρλφ ιάζνο, θαζψο είλαη 

δεδνκέλν φηη ε αηηία πξνεγείηαη πάληα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη εθφζνλ ε ρξνληθή 

ζπλέρεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αηηηφηεηα δεκηνπξγείηαη ε ινγηθή πιάλε 

φηη ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ. Δπνκέλσο δελ 

είλαη νξζφο ν ηζρπξηζκφο φηη ην δεχηεξν γεγνλφο (απνηέιεζκα) πξνθιήζεθε απφ ην 

πξνγελέζηεξν γεγνλφο πάληα (Damer, 1955). Γηα παξάδεηγκα, ην κήλα Ηνχλην 

απμάλνληαη νη πσιήζεηο ησλ παγσηψλ. Σνλ ίδην κήλα παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηα 

θξνχζκαηα δηαξξήμεσλ. Δίλαη ινγηθή πιάλε ν ηζρπξηζκφο φηη νη απμήζεηο ησλ παγσηψλ 

πξνθάιεζαλ αχμεζε ησλ δηαξξήμεσλ ζπηηηψλ. 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ Granger Causality, γίλεηαη κε βάζε δχν ππνζέζεηο. Πξψηνλ, 

ην κέιινλ δελ κπνξεί λα αηηηάζεη ην παξειζφλ ιφγσ ηεο ρξνληθήο ζπλέρεηαο. Σν 

παξειζφλ αηηηάδεη κφλν ην παξφλ ή θαη ην κέιινλ. Γεχηεξνλ, ε αηηία πεξηέρεη κνλαδηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα απνηέιεζκα νη νπνίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο πνπζελά αιινχ, 

δειαδή δελ πεξηέρνληαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο παξά κφλν ζε απηή. Γεδνκέλσλ ησλ δχν 

παξαπάλσ ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αηηηφηεηα, ν Granger πξφηεηλε ηελ εμέηαζε ησλ 

ππνζέζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ηνπ x ζην y: 

[ ( 1) | ] [ ( 1 )|( ( ]) ) XP Y t A P Y t At t     , 
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φπνπ ην P  αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα, ην A  είλαη έλα απζαίξεην κε θελφ ζχλνιν, 

ην ( )t  θαη ην ( )X t  αληίζηνηρα δειψλνπλ ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία σο ρξφλν t ζε 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα θαη ζην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα ζην νπνίν ην X δελ 

πεξηιακβάλεηαη. Δάλ ε παξαπάλσ ππφζεζε γίλεη δεθηή, ηφηε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ην x αηηηάδεη θαηά Granger ην y. 

χκθσλα κε ηνλ Reiter (2000) έλα ζηαηηζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αηηηφηεηαο έγηλε απφ ηνπο Neyman (1990) θαη Fisher (1925; 

1935), ζηα πιαίζηα γεσξγηθψλ κειεηψλ ζηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο ηπραία εηζήγαγαλ 

δηάθνξα ιηπάζκαηα ζε νηθφπεδα γηα λα δνπλ ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ. Όπσο αλαθέξεη ν Rubin ην 1974, ην 1978 θαη ην 1990 επέθηεηλε ην 

πιαίζην έηζη ψζηε λα θαιχςεη παξακέηξνπο φπνπ νη εξεπλεηέο  δελ είραλ αλαζέζεη 

ηπραία.  

Αξρηθά νξίδεηαη κηα νξνινγία ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηε κειέηε ηεο αηηηψδεο 

ζπλάθεηαο. Treatments είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ επηπέδσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία είλαη κηα ρεηξαγσγήζηκε επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή. Δλαιιαθηηθά, 

είλαη κεηαβιεηέο ελλνηνινγηθά ρεηξαγσγήζηκεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα κειέηε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο ρνιεζηεξίλεο ζε έλαλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ε δηαηξνθή ζεσξείηαη σο 

treatment, θαζψο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ρνξηνθαγηθή ή κε, ελψ ε ειηθία 

ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε δελ ζεσξείηαη treatment, θαζψο δελ κπνξεί 

λα παξαπνηεζεί. Μνλάδεο (units) είλαη ηα αληηθείκελα ζηα νπνία αλαζέηνληαη ηα 

treatments. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα κε ηε ρνιεζηεξίλε, σο κνλάδεο ζεσξνχληαη νη 

άλζξσπνη ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε λα αθνινπζήζνπλ είηε ρνξηνθαγηθή είηε κε-

ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή. Απφθξηζε (response) είλαη νπνηαδήπνηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο 

νη ηηκέο κπνξεί λα είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηα treatments, φπσο ηα επίπεδα ηεο 

ρνιεζηεξίλεο έπεηηα απφ εμάκελε ηήξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθήο. Δπαθφινπζα 

(concomitants) είλαη νπνηεζδήπνηε κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη αλεπεξέαζηεο 

απφ ηα treatments, φπσο είλαη ε ειηθία ησλ κνλάδσλ, ην θχιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα 

επίπεδα ηεο ρνιεζηεξίλεο πξηλ ηελ αλάζεζε ησλ treatments.  

πκπεξαίλεηαη φηη κηα κειέηε γηα ηελ αηηηφηεηα απνζθνπεί ζηελ εχξεζε ησλ 

ζρεηηδφκελσλ απνηειεζκάησλ ησλ treatments ζαλ απφθξηζε γηα ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο 

κε δεδνκέλεο ηηκέο ησλ concomitants. Όπνπ concomitants ζηελ ζηαηηζηηθή είλαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ελφο ηπραίνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ελφο άιινπ ηπραίνπ δείγκαηνο (Herbert & Nagaraja, 1998). Ο Reiter (2000) 
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θαηαιήγεη φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ κειεηψλ γίλεηαη κε ίδηα θαηαλνκή πνπ αθνινπζνχλ θαη 

ηα concomitants. Όηαλ ηα ηειεπηαία ηζνξξνπνχλ επεξεάδνπλ εμίζνπ θαη ηηο δχν νκάδεο, 

ηνλ κέζν φξν ησλ απνθξίζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ επεξεάδνπλ ην κέζν φξν ησλ 

αηηηψλ. Έλαο αμηφπηζηνο θαη εχθνινο ηξφπνο γηα ηελ ηζνξξνπία ησλ παξαηεξνχκελσλ 

θαη ησλ κε παξαηεξνχκελσλ concomitants είλαη ε ηπραία αλάζεζε ησλ κνλάδσλ. Όηαλ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ε αληηζηνίρηζε ηεο ηερληθήο γίλεηαη κε βάζε ηελ παξφκνηα 

θαηαλνκή ησλ παξαηεξνχκελσλ concomitants. Δληνχηνηο ηα αηηηψδε ζπκπεξάζκαηα 

νδεγνχλ ζηελ παξαδνρή φηη ε ηζνξξνπία έρεη εμαηξέζεη ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα 

ηεο εθηίκεζεο ηε κέζεο ζπλάθεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα απαληήζεη ζην εξψηεκα εάλ ε κεηαβιεηή 

Υ αηηηάδεη ηε κεηαβιεηή Τ (ή αληίζηξνθα) είλαη ε παιηλδξφκεζε ηεο κηαο κεηαβιεηήο 

πάλσ ζηελ άιιε κε βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο πνπ παιηλδξνκήζακε γηα λα ιεθζεί ε 

απφθαζε θαηά πφζν ην απνηέιεζκα είλαη απνδεθηφ ή φρη. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger κε άκεζν ηξφπν, γίλεηαη 

παιηλδξνκψληαο ηελ θάζε κεηαβιεηή ζε πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηνλ Sewell (2001).  Ο ηχπνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο δίλεηαη παξαθάησ:  

0
1 1

m m

t ti t i i t i
i i

Y Y X u   
 

      

0
1 1

m m

t ti t i i t i
i i

X Y X e   
 

      

φπνπ m είλαη ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ηα 0 , 0 , tu
 
θαη te

 
είλαη 

δηαηαξαθηηθνί φξνη, ηα i  , i  κεηξάλε ηελ επίδξαζε ηνπ t iY   ζην tY  θαη ην tX  

αληίζηνηρα. Σα i , i  κεηξάλε ηελ επίδξαζε ηνπ t iX   ζην tY  θαη ην tX  αληίζηνηρα. 

Γηαηαξαθηηθφο φξνο te  νλνκάδεηαη κηα ηπραία κεηαβιεηή φπνπ ν κέζνο φξνο ηεο 

ηζνχηαη κε ην κεδέλ γηα θάζε t = 1,2,3,…n. Δπηπξφζζεηα, ζηνπο δηαηαξαθηηθνχο φξνπο 

δελ πθίζηαηαη απηνζπζρέηηζε [ ,( ) 0i juCov u   γηα θάζε i j ], δειαδή ε 

ζπλδηαθχκαλζε ελφο δηαηαξαθηηθνχ φξνπ tu
 

ηεο παξαηήξεζεο i κε έλαλ άιιν 

δηαηαξαθηηθφ φξν ju  θάπνηαο άιιεο παξαηήξεζεο  j ηζνχηαη κε ην κεδέλ. 

ηελ πξψηε εμίζσζε γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ησξηλέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Y 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαζψο θαη ησλ 
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πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο X. Δλψ ζηε δεχηεξε εμίζσζε 

γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη ησξηλέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο X είλαη ε ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ 

ηεο ζε πξνεγνχκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ησλ 

ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Y. Δπηπιένλ γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη tu  θαη 

te  ζηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο δελ ζρεηίδνληαη. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα ππάξμνπλ νη εμήο πεξηπηψζεηο : 

 Ο i  λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, δειαδή δηάθνξνο απφ ην κεδέλ, 

 1 2, ,..., 0k    . Ο i  λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (ίζνο κε ην 

κεδέλ),   1 2, ,..., 0k    . Σφηε πθίζηαηαη αηηηφηεηα θαηά Granger θαη είλαη 

κνλφδξνκε ζρέζε απφ ηε κεηαβιεηή Υ  πξνο ηελ Τ   . Οη αληίζηνηρεο 

ππνζέζεηο αηηηφηεηαο πνπ δηακνξθψλνληαη είλαη νη: 

0
H :  ε κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάδεη ηελ Τ 

H :  ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ. 

 Ο i  θαη ν i  λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (δηάθνξνη ηνπ κεδελφο), 

 1 2, ,..., 0k     θαη  1 2, ,..., 0k    . Σφηε ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger 

θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, δειαδή είλαη ακθίδξνκε ζρέζε   . Με 

ππνζέζεηο αηηηφηεηαο:  

0
H :  1 2, ,..., 0k     ε κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάδεη ηελ Τ 

H :  1 2, ,..., 0k     ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ 

0
H :  ε κεηαβιεηή Y δελ αηηηάδεη ηε X 

H :  ε κεηαβιεηή Y αηηηάδεη ηε X 

 Ο i  θαη ν i  λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί,  1 2, ,..., 0k     θαη 

 1 2, ,..., 0k    . Σφηε δελ ππάξρεη αηηηφηεηα θαηά Granger θαη νη κεηαβιεηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο. Με ππνζέζεηο αηηηφηεηαο:  

0
H :  1 2, ,..., 0k      ε κεηαβιεηή Τ δελ αηηηάδεη ηε Υ 

H :   1 2, ,..., 0k     ε κεηαβιεηή Τ αηηηάδεη ηε Υ 

 

Μπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα απιφ F-ηεζη ή θάπνην παξφκνηνπ ηχπνπ 

γηα λα εμεηαζηεί ε κεδεληθή ππφζεζε ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Δλδεηθηηθά ν ηχπνο γηα ην 
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θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο F ηνπ Wald (1940) γηα ηελ απφ θνηλνχ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξακέηξσλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

2 1

R U
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SSR SSR
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SSR
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φπνπ RSSR  είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθηίκεζε ηεο εμίζσζε κε πεξηνξηζκφ παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή Υ ζηηο 

πζηεξήζεηο ηεο κφλν. Σν
 USSR

 
είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο. Σν k είλαη ν αξηζκφο 

ησλ πεξηνξηζκψλ, ελψ ην n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

Κξίζηκε ραξαθηεξίδεηαη ε επηινγή ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, θαζψο ε 

αλεπαξθήο πζηέξεζε νδεγεί ζε ιάζνο απηνζπζρέηηζε θαη ζπλεπψο ζε ιαλζαζκέλν 

ζηαηηζηηθφ ηεζη, ελψ ε επηινγή κεγάινπ αξηζκνχ πζηεξήζεσλ κεηψλεη ηε δχλακε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ηεζη. Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη επίζεο ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο 

αηηηψδνπο θαηεχζπλζεο, εθφζνλ κπνξεί λα εθηηκεζεί ην αληίζηξνθν κνληέιν. 

Ο Sewell (2001) επηζεκαίλεη φηη ην ηεζη γηα ηελ αηηηφηεηα θαηά  Granger πξέπεη 

λα ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ελφο πιήξσο θαζνξηζκέλνπ κνληέινπ. Δάλ ην κνληέιν 

δελ είλαη ζσζηά θαζνξηζκέλν είλαη πηζαλφ λα βξεζνχλ ςεπδείο ζρέζεηο, παξά ην 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

1.4 Αιηιόηηηα και ςζσέηιζη 

 

 Ζ ζπζρέηηζε θαη ε αηηηφηεηα είλαη δχν έλλνηεο κε επξεία ζεκαζία, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίια πεδία ηεο επηζηήκεο. Δίλαη εχθνιν λα παξαλνεζνχλ θαη 

λα ζπζρεηηζηνχλ εζθαικέλα, φπσο απνδεηθλχεη ην παξάδεηγκα κε ηελ θαηαλάισζε ηεο 

ζνθνιάηαο θαη ηνλ αξηζκφ βξαβείσλ Νφκπει αλά ρψξα (Κεθάιαην 1.3). Ζ χπαξμε 

ζπζρέηηζεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη χπαξμε αηηηφηεηαο θαη’ αλάγθε. Σν γεγνλφο φηη 

ζρεηίδνληαη δχν κεηαβιεηέο δελ ζεκαίλεη φηη ε κία πξνθαιεί ή πξνθαιείηαη απφ ηελ 

άιιε.  

Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αηηηφηεηαο θαη ηεο ζπζρέηηζεο 

κειεηψληαη θαη δηαηππψλνληαη νη νξηζκνί ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε ππνδεηθλχεη ηε ζρέζε 
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αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο. Ζ πην θνηλή δηαηχπσζε ηεο ζπζρέηηζεο είλαη κε ηε κέζνδν 

πνπ πξφηεηλε ν Pearson (1897) θαη παξάγεη έλαλ ζπληειεζηή r, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε 

δχλακε ηεο ζρέζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπγθξίλνληαη. Με άιια ιφγηα, δείρλεη πσο 

ζρεηίδνληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο νη κεηαβιεηέο. Χζηφζν δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ην 

―γηαηί‖ ή ην ―πψο‖ ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο. Δθφζνλ απηή απιψο δίλεη 

ηε δχλακε ηεο ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κέηξν 

ηεο αηηηφηεηαο, ην νπνίν παξέρεη ηελ θαηεχζπλζε. Αηηία είλαη κηα δξάζε, έλα γεγνλφο 

ην νπνίν φηαλ ζπκβεί ελεξγνπνηεί έλα απνηέιεζκα ή έλα άιιν γεγνλφο. Αηηηφηεηα είλαη 

ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ε κηα κεηαβιεηή αηηηάδεη κηα άιιε, δειαδή εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αιιαγή ζηε κία ηφηε ζα πξνθιεζεί θαη αληίζηνηρε αιιαγή 

ζηελ αηηηάδνπζα. 

Μηα νκνηφηεηα είλαη φηη ηφζν ε ζπζρέηηζε φζν θαη ε αηηηφηεηα ρξεηάδνληαη κηα 

αλεμάξηεηε θαη κηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή γηα ηε ζχγθξηζε. Μηα βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα δχν απηά κέηξα είλαη φηη ε ζπζρέηηζε ππνινγίδεηαη γηα κεηαβιεηέο ζηνλ 

ίδην ρξφλν t ελψ ε αηηηφηεηα ππνινγίδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Ζ ζπζρέηηζε 

πεξηγξάθεη ην γεγνλφο φηη φηαλ ζηνλ ίδην ρξφλν ε κεηαβιεηή X απμεζεί, ε  

ζπκπεξηθνξά ηεο Y ζα κεηαβιεζεί αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πθίζηαηαη, 

εάλ δειαδή απηή ζα είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθή. Ζ αηηηφηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν, πεξηγξάθεη φηη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα κεηαβνιή ζηε κία 

κεηαβιεηή ηφηε θαη κφλν ηφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαβνιή θαη ζηελ άιιε. 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε χπαξμε ηεο ζπζρέηηζεο δελ ζπλεπάγεηαη ζρέζεο 

αηηηφηεηαο, κέζα απφ κηα πιεζψξα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επί ηνπ 

ζέκαηνο (Aldrich, 1995), (Tufte, 2006). Ζ ζπζρέηηζε εμεγεί πψο δχν κεηαβιεηέο 

αιιάδνπλ ηαπηφρξνλα δίλνληαο ηε ―δχλακε‖ ηεο γξακκηθήο ηνπο ζρέζεο ζηνλ ίδην 

ρξφλν. Ζ αηηηφηεηα εμεγεί κε-αξηζκεηηθά κηα ζρέζε αίηηνπ-απνηειέζκαηνο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν t-k.  Σν αληίζηξνθν, δειαδή φηη ε χπαξμε ζρέζεο 

αηηηφηεηαο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ζπζρέηηζε είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη εξεπλεζεί ιηγφηεξν. 

χκθσλα κε ηνπο Pizer (2009) θαη  Frakt & Piper (2014) είλαη εθηθηφ λα ππάξρεη ζρέζε 

αηηηφηεηαο ρσξίο χπαξμε ζπζρέηηζεο θαζψο νη κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε κηαο ηξίηεο κεηαβιεηήο πνπ ππνθιέπηεη 

ζηαηηζηηθή πιεξνθνξία. 

ην επφκελν θεθάιαην αξρηθά απνηππψλνληαη παξαδείγκαηα νηθνλνκηθψλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. ην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ, κειεηψληαη πεξηπηψζεηο κε 

δχν ζεηξέο θαη ππνινγίδεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπο θαη ζηελ πνξεία ππνινγίδεηαη ε πηζαλή 

χπαξμε αηηηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα κειεηψληαη ζπζηήκαηα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ηα 
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νπνία έρνπλ εθκαηεπηεί απφ ην άξζξν ―Simulation Study of Direct Causality Measures 

in Multivariate Time Series‖ ησλ Papana et al., (2013) θαη δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηα πηζαλά δεπγάξηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην θάζε ζχζηεκα θαζψο 

θαη ε ζπζρέηηζεο ηνπο.  
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Κεθάλαιο 2 : Ππακηική Πποζέγγιζη 

 

Ζ πην γλσζηή κνξθή ζπζρέηηζεο νθείιεηαη ζηνλ Pearson (1897), ν νπνίνο κέζσ 

απηήο, εμέθξαζε έλα κέηξν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ή κε ηεο χπαξμεο γξακκηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν αληηθείκελα, πνζφηεηεο ή κεηαβιεηέο. Πνιινί εξεπλεηέο, θαηά 

ηε κειέηε δχν αληηθεηκέλσλ, πξνζπαζνχλ αξρηθά λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμή 

ζπζρέηηζεο κε απψηεξν ζθνπφ λα εμεηαζηεί, εάλ ππάξρεη, ε αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ 

απηψλ. 

Όπσο πνιιέο θνξέο έρεη αλαθεξζεί ζηε ζηαηηζηηθή, ε χπαξμε ζπζρέηηζεο δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη’ αλάγθε θαη εκθάληζε αηηηφηεηαο. Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο φηη δχν 

κεηαβιεηέο είλαη ζπζρεηηδφκελεο δελ ζεκαίλεη φηη ε κία κεηαβιεηή αηηηάδεη ηελ άιιε. 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα κε ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, ζηηο 

νπνίεο ππνινγίδεηαη ε ζπζρέηηζε θαηά Pearson θαη ζηελ πνξεία ε κε-χπαξμε αηηηφηεηαο 

θαηά Granger ψζηε λα απνδεηρζεί ε παξαπάλσ έθθξαζε. 

Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο έρνπλ εθκαηεπηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ηνπ ελη Λνχηο
5
 ή νπνία είλαη ε θεληξηθή Σξάπεδα ελφο 

ζπζηήκαηνο νθηψ πεξηθεξεηψλ ησλ ΖΠΑ. Ζ ηζηνζειίδα ηεο, πξνζθέξεη πνηθίια 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο έξεπλαο, κέζσ ηεο επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο FRED (Federal Reserve Economic Data), ε 

νπνία ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη επηηξέπεη 24ψξε πξφζβαζε ζηα απνζεθεπκέλα 

δεδνκέλα ηεο. 

 

 

2.1 Μονηέλο VAR (Vector Auto-Regressive Model)  

 

Έλα κνληέιν ή ππφδεηγκα VAR (Γξακκηθή Γηαλπζκαηηθή Απηφ-παιηλδξφκεζε) 

δείρλεη θαηά πφζν επεξεάδεη ε απφδνζε κηαο δηαλπζκαηηθήο κεηαβιεηήο κηα άιιε, ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, γξακκηθά κε βάζε ηνλ Hayashi (2000). Μέζσ ηνπ 

ππνδείγκαηνο VAR ζην παξψλ θεθάιαην κειεηάηαη ε πηζαλή αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζε 

δχν ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Δθφζνλ ε ζρέζε απηή πθίζηαηαη θαη είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, κπνξεί λα είλαη είηε κνλφδξνκε είηε ακθίδξνκε. Σν ππφδεηγκα VAR είλαη 

κηα πξνέθηαζε ησλ κνληέισλ AR θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο ζηα νηθνλνκηθά  

 
5
 https://fred.stlouisfed.org 
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κε ζθνπφ λα εμάγνπλ ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα, λα πεξηγξάςνπλ πηζαλέο κειινληηθέο 

δηαδηθαζίεο αιιά θαη γηα πξνβιέςεηο κε βάζε ηνλ Sims (1980). Πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ηεο αηηηφηεηαο κέζσ κνληέινπ VAR, ζα πξέπεη νη ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ λα κεηαηξαπνχλ ζε απνδφζεηο. Με ηε κεηαηξνπή απηή αθαηξείηαη ε ηάζε 

θαη νη ηηκέο θηλνχληαη γχξσ απφ έλα ζηαζεξφ κέζν φξν. Ζ κεηαηξνπή βνεζάεη ζηε 

ζχγθξηζε ησλ ζεηξψλ αλεμάξηεηα ησλ κεγάισλ απνθιίζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ηηκέο. 

Ζ απφδνζε ηεο θάζε ρξνλνζεηξάο ζα νξηζζεί σο ε ινγαξηζκηθή δηαθνξά ηεο θάζε ηηκήο 

κε ηελ πξνεγνχκελε ηεο. 

ηα κνληέια VAR νη κεηαβιεηέο εξκελεχνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, ν νπνίνο θαη πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα. Απνηειεί 

ζχζηεκα εμηζψζεσλ, ζην νπνίν φιεο νη κεηαβιεηέο ζεσξείηαη φηη είλαη ελδνγελείο θαη 

φηη πηζαλφλ ε κηα κεηαβιεηή επεξεάδεη ηηο άιιεο. Σν κνληέιν γξάθεηαη σο VAR(q), 

φπνπ q είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ (lags), δειαδή γηα πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα επεξεάδεη ε κηα κεηαβιεηή ηελ άιιε. Σν q νξίδεηαη απφ ηελ αξρή κέζσ 

θξηηεξίσλ ηα νπνία δίλνπλ θαη ην βέιηηζην lag. Σν θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ζα 

επηιερηνχλ νη βέιηηζηεο ρξνληθέο πζηεξήζεηο είλαη απηφ ηνπ Schwarz (Schwarz, 1978) 

κε ζηφρν λα βξεζεί ε ηάμε (ην q) ηνπ ππνδείγκαηνο, δηαιέγεηαη ε ρξνληθή πζηέξεζε ε 

νπνία έρεη ην κηθξφηεξν δείθηε Schwarz. 

Έλα δηκεηαβιεηφ ππφδεηγκα VAR ζπκβνιίδεηαη VAR(1) θαη είλαη ηηο κνξθήο: 

11 11 12 1

2 21 1 222

t t

t t

xu a b vx

y u a y vb





      
             

       

  

 

 

ή ηζνδχλακα νη εμηζψζεηο είλαη: 

1 11 1 12 1 1t t tx u a x b y v      

2 21 1 22 1 2t t ty u a x b y v    
 

 

Eαλ ν ζπληειεζηήο 12b
 
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ηφηε ε κεηαβιεηή y ζην t-1 ζα 

επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο x. Αληίζηνηρα, αλ ν ζπληειεζηήο 21a  είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, ηφηε ε κεηαβιεηή x ζην t-1 ζα επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο y. Ζ ζρέζε ηεο αηηηφηεηαο νλνκάδεηαη ακθίδξνκε φηαλ θαη νη δχν απηνί 

ζπληειεζηέο ( 12b  θαη 21a ) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Γηαθνξεηηθά ε ακθίδξνκε 



35 
 

αηηηφηεηα νλνκάδεηαη θαη αλάδξαζε. Δάλ κφλν έλαο εθ ησλ δχν είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο ηφηε πθίζηαηαη κνλφδξνκε αηηηφηεηα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηηηφηεηαο κε βάζε ηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο νξίδνληαη νη 

κεδεληθέο ππνζέζεηο. Σν απνηέιεζκα ησλ εμηζψζεσλ βαζίδεηαη ζηελ F-ζηαηηζηηθή θαη 

κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ζεσξείηαη ή φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δάλ ε πηζαλφηεηα 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ε κεδεληθή ππφζεζε 

απνξξίπηεηαη. Γηα ηελ πξψηε εμίζσζε ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε κεηαβιεηή y δελ 

αηηηάδεη ηε κεηαβιεηή x, επνκέλσο 12 0b  .  Δάλ ε πηζαλφηεηα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% 

απνξξίπηεηαη φηη ην 12b  ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Αληίζηνηρα, γηα ηε δεχηεξε εμίζσζε ε 

κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε κεηαβιεηή x δελ αηηηάδεη ηε κεηαβιεηή y, επνκέλσο 

ηζρχεη φηη 21 0a  . 

 

 

2.2 Μελέηη ηηρ σέζηρ ςζσέηιζηρ - Αιηιόηηηα 

 

ηε ζηαηηζηηθή είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε ζπζρέηηζε δελ ζπλεπάγεηαη αηηηφηεηα θαη’ 

αλάγθε. Με ηελ χπαξμε ηεο ζπζρέηηζεο ε παξαδνρή εκθάληζεο αηηηφηεηαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ινγηθή πιάλε θαη λα επηθέξεη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ή απνηειέζκαηα 

ζηνπο εξεπλεηέο. Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ κε ην εμήο παξάδεηγκα. Καηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2000 κε 2009, κειεηψληαη νη ζεηξέο δεδνκέλσλ γηα ηνλ αξηζκφ 

δηαδπγίσλ ζην Μέτλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ε θαηαλάισζε ηεο καξγαξίλεο. Ζ γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ παξίζηαηαη ζην ρήκα 7. 

 

 

Σχήμα 7: Γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Γείθηε Γηαδπγίωλ ζην Μέϊλ θαη ηνπ Γείθηε Καηαλάιωζεο Μαξγαξίλεο
3
. 

 

3
 http://tylervigen.com/spurious-correlations 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξαθηθή απεηθφληζε νη δχν ζεηξέο δεδνκέλσλ είλαη έληνλα 

ζπζρεηηδφκελεο. Παξφια απηά  ζα ήηαλ ιάζνο ν ηζρπξηζκφο φηη ε κείσζε θαηαλάισζεο 

ηεο καξγαξίλεο επέθεξε κείσζε έθδνζεο δηαδπγίσλ ή ην αληίζηξνθφ. Ο ηζρπξηζκφο 

απηφο ζα είλαη εζθαικέλνο θαζψο δελ γλσξίδνπκε εάλ ππάξρεη ζρέζε αίηηνπ-

απνηειέζκαηνο ζηα δεδνκέλα απηά. 

 

 

2.2.1 Έλεγσορ Υπονολογικών ειπών PID - CPI 

 

Οη ρξνλνζεηξέο πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη ν Γείθηεο Αδεηψλ πνπ Δθδφζεθαλ γηα 

Καηνηθίεο (Permits Issued for Dwelling - PID) θαη ν Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή 

(Consumer Price Index - CPI) γηα φια ηα πξντφληα, ηεο ρψξαο Ηζπαλίαο, απφ ηελ 1ε  

Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014 κε βάζε κεληαίεο κεηξήζεηο. 

ηα ρήκαηα 8 θαη 9, παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα γηα ηηο παξαπάλσ 

ρξνλνζεηξέο, ηνπ δείθηε αδεηψλ πνπ εθδφζεθαλ γηα θαηνηθίεο (PID) θαη ηνπ δείθηε 

ηηκψλ θαηαλαισηή (CPI). ην πξψην ζρήκα παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία άλνδνο ζηα κέζα 

ηνπ 2006, ελψ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο κηα πηψζε. ηηο αξρέο ηνπ 2007 ζπλερίδεηαη ε 

αλνδηθή πνξεία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο θαζνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ 

έσο ην 2009. Απφ ην 2009 θαη χζηεξα νη ηηκέο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο. ην ζρήκα 9, νη 

ηηκέο αθνινπζνχλ κηα αλνδηθή πνξεία. 

 

 

Σχήμα 8: Τηκέο ηνπ Γείθηε Αδεηώλ πνπ Δθδόζεθαλ γηα Καηνηθίεο ηεο Ιζπαλίαο (2005-2014). 



37 
 

 

Σχήμα 9: Τηκέο γηα ην Γείθηε Τηκώλ Καηαλαιωηή ηεο Ιζπαλίαο (2005-2014). 

 

Ζ ζπζρέηηζε γηα ηηο ηηκέο ησλ δχν παξαπάλσ ζεηξψλ ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο EViews θαη ηζνχηαη κε -0,859527, κε πηζαλφηεηα κεδέλ. Γηα λα 

ζεσξεζεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ηζρχνπζα ε ηηκή ηεο ζπζρέηηζεο πξέπεη ε 

πηζαλφηεηα λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο (5%). Δπνκέλσο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη πθίζηαηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο δχν δείθηεο. 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

 

Πίνακας 2: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ PID θαη CPI. 

 
 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηηο απνδφζεηο ησλ δεηθηψλ ππνινγίδεηαη ην κνληέιν VAR γηα ηηο 

πξψηεο νθηψ ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Γηα ηελ θάζε ρξνληθή πζηέξεζε ζηνλ Πίλαθα 3 

δηαθξίλνληαη νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz. Ζ ρξνληθή πζηέξεζε κε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz επηιέγεηαη θαη κε βάζε απηή ζα ππνινγηζηεί ε πηζαλή 
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αηηηφηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν αξηζκφο πζηεξήζεσλ κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Schwarz, είλαη γηα lags=3. 

  

Πίνακας 3: Σηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πζηέξεζε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ 

ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ  PID θαη CPI. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1 -8,140525 

1-2 -8,088175 

1-3 -8,475844 

1-4 -8,435083 

1-5 -8,312923 

1-6 -8,324442 

1-7 -8,166739 

1-8 -8,037229 

 

 

 Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη ε εχξεζε ηεο χπαξμεο ή κε 

αηηηφηεηαο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο EViews πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 4 πνπ πεξηέρεη ηηο 

κεδεληθέο ππνζέζεηο θαη ηελ F-ζηαηηζηηθή ηεο θάζε ππφζεζεο. Ζ πξψηε κεδεληθή 

ππφζεζε είλαη ε ―CPI δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ PID‖ κε πηζαλφηεηα 0,5915. Ζ 

πηζαλφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5%, ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζπλεπψο 

γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε θαη δελ πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηελ CPI  

ζηελ PID . Ζ δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ πίλαθα είλαη φηη ε ―PID δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηελ CPI‖ κε πηζαλφηεηα 0,8427 αληίζηνηρα. Γίλεηαη δεθηή θαη ε δεχηεξε 

κεδεληθή ππφζεζε θαζψο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο, επνκέλσο 

δελ πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο αλάκεζα ζην Γείθηε Αδεηψλ πνπ Δθδφζεθαλ γηα 

Καηνηθίεο (Permits Issued for Dwelling) θαη ην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (Consumer 

Price Index) γηα φια ηα πξντφληα ηεο Ηζπαλίαο. 

 

Πίνακας 4: Σρέζε αηηηόηεηαο κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ PID θαη CPI. 
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2.2.2 Έλεγσορ Υπονολογικών ειπών PPI - PTI 

 

Οη ρξνλνζεηξέο πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη ν Γείθηεο Σηκψλ Παξαγσγήο 

Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηε πλνιηθή Παξαγσγή Πξντφλησλ Σξνθίκσλ 

(Producer Prices Index: Economic Activities: Total Manufacture of Food Products - 

PPI) θαη ν Γείθηεο γηα ην χλνιν Παξαγσγήο ηεο Βηνκεραλίαο  (Production of Total 

Industry - PTI) γηα φια ηα πξντφληα, ηεο Διιάδαο, απφ ηελ 1ε  Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 

έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014 κε βάζε κεληαίεο κεηξήζεηο. 

ηα ρήκαηα 10 θαη 11, παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα ησλ παξαπάλσ 

ρξνλνζεηξψλ, ηνπ δείθηε PPI θαη PTI αληίζηνηρα. ην ρήκα 10 παξαηεξείηαη κηα 

ξαγδαία άλνδνο σο ηα κέζα ηνπ 2006 πεξίπνπ θαη αθνινπζεί ειαθξηά πηψζε γηα 

ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο. ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ σο 

ηα κέζα ηνπ 2008. Έπεηηα νη ηηκέο δηαηεξνχληαη ζρεηηθά ζηαζεξέο. ην δεχηεξν ζρήκα 

(ρήκα 11), νη ηηκέο αθνινπζνχλ κηα ζηαζεξή πνξεία κε κηθξέο απμνκεηψζεηο σο ηα 

κέζα ηνπ 2008 θαη χζηεξα νη ηηκέο ηνπ δείθηε κεηψλνληαη. 

 

 

Σχήμα 10: Τηκέο ηνπ Γείθηε Τηκώλ Παξαγωγήο Σπλνιηθήο Παξαγωγήο Πξνϊόληωλ Τξνθίκωλ (2005-2014). 
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Σχήμα 11: Τηκέο ηνπ Γείθηε γηα ην Σύλνιν Παξαγωγήο ηεο Βηνκεραλίαο (2005-2014). 

 

ηνλ Πίλαθα 5 εκθαλίδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν δεηθηψλ ίζε κε -0,827635. Ζ 

αληίζηνηρε πηζαλφηεηα είλαη ίζε κε ην κεδέλ ε νπνία είλαη  κηθξφηεξε ηνπ δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο (5%), επνκέλσο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Τθίζηαηαη ζρέζε 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην Γείθηε Σηκψλ Παξαγσγήο γηα ηελ πλνιηθή Παξαγσγή 

Πξντφλησλ Σξνθίκσλ θαη ζην Γείθηε γηα ην χλνιν Παξαγσγήο ηεο Βηνκεραλίαο. 

 

Πίνακας 5: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ  PPI θαη PTI. 

 
 

Καηφπηλ ππνινγίδεηαη ην κνληέιν VAR εθφζνλ νη ηηκέο ησλ ζεηξψλ έρνπλ κεηαηξαπεί 

ζε απνδφζεηο. Βξίζθνληαη γηα ηηο πξψηεο νθηψ ρξνληθέο πζηεξήζεηο νη ηηκέο ηνπ 

θξηηεξίνπ Schwarz, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο ρξνληθήο πζηέξεζεο κέζσ ηεο 

κηθξφηεξεο ηηκήο ηνπ θξηηεξίνπ. Αθνινπζεί ν Πίλαθαο 6 πνπ πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα 

απηά. 
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Πίνακας 6: Τηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πζηέξεζε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ    

ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ PPI θαη PTI. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1 -12,51490 

1-2 -12,36637 

1-3 -12,31037 

1-4 -12,15675 

1-5 -11,99235 

1-6 -11,84594 

1-7 -11,70472 

1-8 -11,58655 

 

 

Ο αξηζκφο πζηεξήζεσλ κε ην κηθξφηεξν δείθηε Schwarz, είλαη γηα lags=1. 

Τπνινγίδεηαη ε αηηηφηεηα θαη πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 7, κε ηηο κεδεληθέο ππνζέζεηο θαη 

ηελ πηζαλφηεηα ηεο F-ζηαηηζηηθήο γηα ηελ θάζε ππφζεζε. Ζ πξψηε κεδεληθή ππφζεζε 

είλαη φηη ε ―PPI δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ PTI‖ κε πηζαλφηεηα 0,6412 θαη ε 

δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε είλαη φηη ε ―PTI δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηελ PPI‖ κε 

πηζαλφηεηα 0,5558. Οη πηζαλφηεηεο ηεο F-ζηαηηζηηθέο θαη ησλ δχν κεδεληθψλ 

ππνζέζεσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ηνπ 5%, επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο θαη πξνθχπηεη 

φηη δελ πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο ζηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο PPI θαη PTI.  

 

Πίνακας 7: Σρέζε αηηηόηεηαο κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ PPI θαη PTI.

 

 

 

2.2.3 Έλεγσορ Υπονολογικών ειπών CPI - PTI 

 

Οη ρξνλνζεηξέο πνπ απαξηίδνπλ ην επφκελν παξάδεηγκα είλαη ν Γείθηεο Σηκψλ 

Καηαλαισηή φισλ ησλ Πξντφλησλ (Consumer Price Index: All Items - CPI) θαη ν 

Γείθηεο γηα ην χλνιν Παξαγσγήο ηεο Βηνκεραλίαο  (Production of Total Industry - 
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PTI) ηνπ Βειγίνπ, απφ ηελ 1ε  Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014 

κε βάζε κεληαίεο κεηξήζεηο. 

ηα ζρήκαηα 12 θαη 13, παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα γηα ηηο παξαπάλσ ρξνλνζεηξέο, 

ηνπ δείθηε CPI θαη ηνπ PTI αληίζηνηρα. ην ρήκα 12 παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά 

αλνδηθή αιιά ζηαζεξή πνξεία ησλ ηηκψλ κε κηα κηθξή αχμεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2008 θαη 

ζπλερίδεη φπσο πξψηα. Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζρήκα, εάλ θαη νη ηηκέο έρνπλ θαζ’ φιε 

ηε ρξνληθή πεξίνδν ξαγδαίεο απμνκεηψζεηο αθνινπζεί κηα αλνδηθή πνξεία. 

 

 

Σχήμα 12: Τηκέο ηνπ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαιωηή Βειγίνπ (2005-2014). 

 

 

Σχήμα 13: Τηκέο ηνπ Γείθηε Σπλνιηθήο Παξαγωγήο Βηνκεραλίαο - Βειγίνπ (2005-2014). 
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Ζ ζπζρέηηζε ππνινγίδεηαη ίζε κε 0,810577, κε πηζαλφηεηα κεδέλ, επνκέλσο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη πθίζηαηαη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δχν ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 8 κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο ησλ δχν δεηθηψλ. 

 

Πίνακας 8: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ CPI θαη PTI. 

 
 

Αθνινπζεί ε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ζε απνδφζεηο θαη  ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ππνδείγκαηνο VAR. Ο Πίλαθαο  9 πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

απηφ θαη πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα ηελ θάζε ρξνληθή πζηέξεζε. 

Γίλεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ κηθξφηεξνπ δείθηε Schwarz κε ζθνπφ λα επηιερζεί ε 

αληίζηνηρε ρξνληθή πζηέξεζε. 

 

Πίνακας 9: Τηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πζηέξεζε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ 

ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ CPI θαη PTI. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1 -13,57130 

1-2 -13,44639 

1-3 -13,32047 

1-4 -13,18227 

1-5 -13,06330 

1-6 -12,96946 

1-7 -12,88208 

1-8 -12,76014 

 

 

O αξηζκφο πζηεξήζεσλ κε ην κηθξφηεξν δείθηε Schwarz, είλαη γηα ρξνληθή πζηέξεζε 

ίζε κε 1. Τπνινγίδεηαη ε αηηηφηεηα θαη πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 10, κε ηηο εμήο κεδεληθέο 

ππνζέζεηο, ν ―PTI δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηνλ CPI‖ θαη ν ―CPI δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηνλ PTI‖ κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο F-ζηαηηζηηθήο ηνπο λα ηζνχηαη  0,6186 θαη 
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0,5264 αληίζηνηρα. Οη πηζαλφηεηεο ηεο F-ζηαηηζηηθήο θαη ησλ δχν κεδεληθψλ 

ππνζέζεσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο 5%, επνκέλσο 

γίλνληαη δεθηέο θαη πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο ζηηο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο CPI θαη PTI.  

 

Πίνακας 10: Σρέζε αηηηόηεηαο κεηαμύ ηωλ δεηθηώλ CPI θαη PTI. 

 

 

 

2.2.4  Έλεγσορ Υπονολογικών ειπών CLF - EFFR 

 

Σέινο νη ρξνλνζεηξέο πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη ην Πνζνζηφ ησλ Καηνίθσλ 

πκκεηνρήο Δξγαηηθήο Γχλακεο (Civilian Labor Force Participation Rate - CLF) θαη ην 

Πνζνζηφ Απνηειεζκαηηθψλ Οκνζπνλδηαθψλ Δπηηνθίσλ  (Effective Federal Funds Rate 

- EFFR) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, απφ ηελ 1ε  Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2006 έσο 

ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2015 κε βάζε κεληαίεο κεηξήζεηο. 

ηα ζρήκαηα 14 θαη 15, παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα γηα ηα πνζνζηά CLF 

θαη EFFR. ην ρήκα 14 παξαηεξείηαη θαζνδηθή πνξεία ησλ πνζνζηψλ, ζρεηηθά 

ζηαζεξή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κε κηθξέο κε ζεκαληηθέο 

απμνκεηψζεηο. Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζρήκα, ην πξψην κηζφ ηνπ έηνπο 2006 

παξαηεξείηαη κηα κηθξή άλνδνο. Γηα ηνλ επφκελν ρξφλν ην πνζνζηφ δηαηεξείηαη 

ζηαζεξφ θνληά ζηελ ηηκή 5,2 θαη έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ξαγδαία πηψζε ηεο 

ηάμεσο ησλ 5 κνλάδσλ ζε ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο. Απφ ην 2009 θαη έπεηηα ην 

πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά ζηαζεξέο ρακειέο ηηκέο.  
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Σχήμα 14: Τηκέο ηνπ Πνζνζηνύ ηωλ Καηνίθωλ Σπκκεηνρήο Δξγαηηθήο Γύλακεο (2006-2015). 

 

 

 

Σχήμα 15: Τηκέο ηνπ Πνζνζηνύ ηωλ Απνηειεζκαηηθώλ Οκνζπνλδηαθώλ Δπηηνθίωλ  (2006-2015). 

 

Ζ ζπζρέηηζε γηα ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ππνινγίδεηαη ίζε κε 0,727479, κε πηζαλφηεηα 

κεδέλ, επνκέλσο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη πθίζηαηαη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

δχν ρξνλνινγηθέο ζεηξέο. Ο Πίλαθαο 11 κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 
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Πίνακας 11: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ πνζνζηώλ CLF θαη EFFR. 

 

 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνληέινπ VAR θαη εθφζνλ νη ηηκέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

απνδφζεηο, πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 12 πνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz ησλ 

αληίζηνηρσλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ δεηθηψλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο 

ρξνληθήο πζηέξεζεο.  

 

Πίνακας 12: Τηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πζηέξεζε ηωλ απνδόζεωλ ηωλ 

ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ CLF θαη EFFR. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1 -9,818721 

1-2 -9,672684 

1-3 -9,494662 

1-4 -9,312145 

1-5 -9,201668 

1-6 -9,044555 

1-7 -8,883640 

1-8 -8,732632 

 

 

O αξηζκφο πζηεξήζεσλ κε ην κηθξφηεξν δείθηε Schwarz, είλαη γηα lags=1. 

Τπνινγίδεηαη ε αηηηφηεηα κε ρξνληθή πζηέξεζε ηε κνλάδα θαη πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 13, 

κε ηηο εμήο κεδεληθέο ππνζέζεηο, ν ―EFFR δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηνλ CLF‖ θαη ν 

―CLF δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηνλ EFFR‖ κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο F-ζηαηηζηηθήο ηνπο 

λα ηζνχηαη κε 0,5523 θαη 0,3781 αληίζηνηρα. Οη πηζαλφηεηεο ηεο F-ζηαηηζηηθήο θαη ησλ 

δχν κεδεληθψλ ππνζέζεσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο 5%, 

επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο θαη πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο ζηηο 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο CPI θαη PTI.  
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Πίνακας 13: Σρέζε αηηηόηεηαο κεηαμύ ηωλ απνδόζεωλ ηνπ CLF θαη ηνπ EFFR. 

 

 

 

2.3 Μελέηη ηηρ σέζηρ Αιηιόηηηαρ - ςζσέηιζηρ 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κειεηήζεθαλ παξαδείγκαηα ρξνλνινγηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζεηξψλ ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Σξάπεδαο ηνπ ελη Λνχηο. ε απηέο ππνινγίζηεθε ε ζπζρέηηζε θαη ζηελ πνξεία ε 

αηηηφηεηα ηνπο. Όπσο είλαη επξέσο γλσζηφ θαη πξαθηηθά απνδεδεηγκέλν ε χπαξμε 

ζπζρέηηζεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη αηηηαθή ζρέζε. ηελ πνξεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνζνκνησκέλα δεδνκέλα απφ ηνπο  Papana et al., (2013),  απφ ηα δχν πξψηα γξακκηθά 

κνληέια VAR πνπ κειεηήζεθαλ. Αξρηθά γηα θάζε πηζαλφ δεπγάξη κεηαβιεηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κειεηήζεθε ε αηηηφηεηα αλάκεζα ηνπο θαη ζηελ πνξεία ε ζπζρέηηζε. 

 

 

2.3.1  ύζηημα 1 

 

Σν πξψην χζηεκα πνπ κειεηάηαη, αθνξά έλα κνληέιν VAR ηάμεο 1 [VAR(1)] ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ 1x , 2x , 3x  κε εμηζψζεηο: 

1, ttx   

2, 1, 1 tt tx x    

3, 3, 1 2, 10,5 tt t tx x x     

 

Όπνπ ηα t , t  θαη t  είλαη δηαδηθαζίεο ιεπθνχ ζνξχβνπ αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κε 

ηππηθή απφθιηζε 1, 0,2 θαη 0,3 αληίζηνηρα θαη t ν ρξφλνο. 

Γηα ην πξψην ζχζηεκα πνπ κειεηήζεθε, βξέζεθαλ απφ ην ππφδεηγκα VAR ηνπ, 

νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz γηα θάζε ρξνληθή πζηέξεζε κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχςεη ν Πίλαθαο 14. 
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Πίνακας 14: Τηκέο θξηηεξίνπ Schwarz γηα ρξνληθή πζηέξεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 1. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1   99,81675 

1-2 99,91311 

1-3 100,0077 

1-4 100,0943 

1-5 100,1911 

1-6 100,2826 

1-7 100,3762 

1-8 100,4754 

 

 

Ζ κηθξφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε πξνθχπηεη γηα lag=1. Γεδνκέλνπ απηήο ηεο ρξνληθήο 

πζηέξεζεο ππνινγίδεηαη ε αηηηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ. Ο Πίλαθαο 15 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφ. ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη νη 

κεδεληθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο. Ζ δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη 

ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πεξηέρεη ε θάζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Δλψ ε ηξίηε θαη 

ε ηέηαξηε ζηήιε πεξηέρνπλ ηελ F-ζηαηηζηηθή θαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο θάζε κίαο, 

αληίζηνηρα.  

 Οη κεδεληθέο ππνζέζεηο εκθαλίδνληαη αλά δχν γηα ην θάζε πηζαλφ δεπγάξη 

κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηε κειέηε, δειαδή ηα 1 2x x ,
 1 3x x

 
θαη 

2 3x x . Γηα ηνλ πξψην ζπλδπαζκφ κεηαβιεηψλ, νη κεδεληθέο ππνζέζεηο 

δηακνξθψλνληαη σο: ε ― 2x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ‖ θαη ε ― 1x  δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηε 2x ‖ κε πηζαλφηεηεο 0,4153 θαη 0 αληίζηνηρα. Ζ F-ζηαηηζηηθή ηεο 

πξψηεο ππφζεζεο έρεη πηζαλφηεηα πνιχ κεγαιχηεξε ηνπ 5%, επνκέλσο γίλεηαη δεθηή. Ζ 

πηζαλφηεηα ηεο F-ζηαηηζηηθή γηα ηε δεχηεξε ππφζεζε είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5%, 

επνκέλσο απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη δεθηφ φηη ε 1x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 2x . 

Οη επφκελεο ππνζέζεηο είλαη, ε  ― 3x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ‖ θαη ε ― 1x  

δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x ‖. Οη αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο απηψλ είλαη 0,5803 θαη 

0,0890. ηεξηδφκελνη ζηηο πηζαλφηεηεο ηεο F-ζηαηηζηηθήο, θαη νη δχν ππνζέζεηο 

γίλνληαη απνδεθηέο κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη θάπνηα ζρέζε αηηηφηεηαο αλάκεζα 

ζηηο 1x  θαη 3x  γηα 5%. 
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Γηα ηνλ ηειεπηαίν ζπλδπαζκφ κεηαβιεηψλ έρνπκε ηηο ππνζέζεηο φηη ε ― 3x  δελ 

αηηηάδεη θαηά Granger ηε 2x ‖ θαη ε ― 2x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x ‖, κε 

πηζαλφηεηεο 0,8321 θαη 0 αληίζηνηρα. Γίλεηαη απνδεθηή ε πξψηε θαη απνξξίπηεηαη ε 

δεχηεξε. Τπάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ηε 2x  ζηε 3x . 

 

Πίνακας 15: Σρέζεηο αηηηόηεηαο γηα ην Σύζηεκα 1. 

 

 

Με ην πέξαο ηεο κειέηεο ησλ δεπγαξηψλ ηνπ πζηήκαηνο 1, νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο πνπ 

πξνέθπςαλ αλαπαξηζηψληαη ζην ρήκα 16. Σν βέινο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

αλαπαξηζηά ηε θνξά ηεο ζρέζε. ην ζχζηεκα απηφ ε 1x  
αηηηάδεη ηε 2x  θαη ε 

κεηαβιεηή 2x ηελ 3x . 

 

Σχήμα 16: Σρέζεηο Αηηηόηεηαο ηωλ Μεηαβιεηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο 1. 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εχξεζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ. Μειεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηξείο ζεηξέο πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 16. 

ηνλ πίλαθα απηφ εκθαλίδεηαη ε πηζαλφηεηα γηα ηελ χπαξμε ζρέζεο ζπζρέηηζεο 
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αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Οη 1 2x x
 
παξνπζηάδνπλ ηηκή πηζαλφηεηαο 0,2853 ε νπνία 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5% επνκέλσο ζεσξείηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν δεχγνο 

1 3x x  έρεη πηζαλφηεηα ίζε κε 0,6929 , αξθεηά κεγαιχηεξε ηνπ 5% κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξείηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σέινο ην δεπγάξη 2 3x x , έρεη πηζαλφηεηα 0,1961 

ε νπνία είλαη κε-ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δθφζνλ νη πηζαλφηεηεο ησλ δεπγαξηψλ δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ πζηήκαηνο 1. 

 

Πίνακας 16: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ κεηαβιεηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο 1. 

 

 

 

2.3.2  ύζηημα 2 

 

Σν δεχηεξν χζηεκα αθνξά έλα κνληέιν VAR ηάμεο 5 [VAR(5)] ησλ ηεζζάξσλ 

κεηαβιεηψλ 1x , 2x , 3x  θαη  4x κε εμηζψζεηο: 

1,1, 1, 1 2, 4
0,8 0,65 tt t t

x x x 
 

    

2,2, 2, 1 4, 5
0,6 0,6 tt t t

x x x 
 

    

3,3, 3, 3 1, 1 2, 4
0,5 0,6 0,4 tt t t t

x x x x 
  

    

4,4, 4, 1 4, 2
1,2 0,7 tt t t

x x x 
 
   

Όπνπ ,i t   κε 1,..,4i   είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο δηαδηθαζίεο ιεπθνχ ζνξχβνπ κε 

ηππηθή απφθιηζε ίζε κε ηε κνλάδα θαη t ν ρξφλνο. 

Γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, βξέζεθαλ νη ηηκέο ηνπ 

θξηηεξίνπ Schwarz ησλ νθηψ πξψησλ πζηεξήζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 
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17. Αλαδεηήζεθε ε κηθξφηεξε ηηκή ηνπ Schwarz κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο 

ρξνληθήο πζηέξεζεο.  

 

Πίνακας 17: Τηκέο θξηηεξίνπ Schwarz γηα ρξνληθή πζηέξεζε ηνπ Σπζηήκαηνο 2. 

Υπονική Τζηέπηζη Σιμή Γείκηη Schwarz 

1-1 143,2934 

1-2 142,4611 

1-3 141,6943 

1-4 141,0965 

1-5 141,0526 

1-6 141,2119 

1-7 141,3769 

1-8 141,5413 

 

 

Ζ κηθξφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε πξνθχπηεη γηα lags=5 φπνπ κε βάζε απηφ ππνινγίδεηαη ε 

αηηηφηεηα. Ο Πίλαθαο 18 πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφ κε ην ζχλνιν ησλ 

κεδεληθψλ ππνζέζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ― 2x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ‖ κε πηζαλφηεηα 0 θαη ε ― 1x  δελ αηηηάδεη 

θαηά Granger ηε 2x ‖ κε πηζαλφηεηα 0,1651. Ζ αξρηθή κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη 

θαη γίλεηαη δεθηφ φηη ε 2x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ελψ ε δεχηεξε κεδεληθή γίλεηαη 

απνδέθηε. 

Αθνινπζνχλ νη ππνζέζεηο, ε ― 3x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ‖ θαη ε ― 1x  

δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x ‖ κε πηζαλφηεηεο 0,0846 θαη 0 αληίζηνηρα. Ζ πξψηε 

ππφζεζε γίλεηαη δεθηή ελψ ε δεχηεξε απνξξίπηεηαη, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη φηη ε 

1x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x  θαζψο γίλεηαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ηεο ππφζεζε. 

Οη ππνζέζεηο ― 4x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 1x ‖ θαη ― 1x  δελ αηηηάδεη θαηά 

Granger ηε 4x ‖ έρνπλ πηζαλφηεηεο 0 θαη 0,5325 αληίζηνηρα, φπνπ ε πξψηε 

απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ε αληίζηξνθή ελψ ε δεχηεξε γίλεηαη απνδεθηή. 

πλεπψο πθίζηαηαη κηα κνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηα απφ ηε 4x  ζηε 1x . 

Έπνληαη νη ππνζέζεηο  γηα ην δεχγνο ησλ κεηαβιεηψλ 2 3x x . Ζ ― 3x  δελ 

αηηηάδεη θαηά Granger ηε 2x ‖ θαη ε ― 2x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x ‖. Οη 
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αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο απηψλ είλαη 0,5957 θαη 0. Ζ πηζαλφηεηα ηεο πξψηεο είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξε ηνπ 5% ζπλεπψο γίλεηαη απνδεθηή. Ζ πηζαλφηεηα ηεο δεχηεξεο 

ηείλεη ζην κεδέλ ζπλεπψο απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ηεο. 

Πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη ζρέζε αηηηφηεηαο θαη ε 2x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x . 

Ζ ― 4x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 2x ‖ θαη ε ― 2x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger 

ηε 4x ‖ κε αληίζηνηρεο ηηκέο πηζαλνηήησλ 0 θαη 0,3018. Με βάζε ηηο ηηκέο απηέο ε 

πξψηε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή ηεο, δειαδή 

φηη ε 2x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 4x  ελψ ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη 

απνδεθηή. 

Δλ ηέιεη νη ηειεπηαίεο κεδεληθέο ππνζέζεηο ηνπ πζηήκαηνο 2 είλαη, ε ― 4x  δελ 

αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x ‖ θαη ε ― 3x  δελ αηηηάδεη θαηά Granger ηε 4x ‖ κε 

πηζαλφηεηεο 0 θαη 0,8487 αληίζηνηρα. Ζ πξψηε ππφζεζε απνξξίπηεηαη θαη γίλεηαη 

απνδεθηφ φηη ε 4x  αηηηάδεη θαηά Granger ηε 3x  θαζψο ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο ηεο είλαη 

αξθεηά θνληά ζην κεδέλ, ελψ ε δεχηεξε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ ε 

ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 5%. 

 

Πίνακας 18: Σρέζεηο αηηηόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο 2. 

 

 

Με ην πέξαο ηεο κειέηεο ησλ δεπγαξηψλ ηνπ πζηήκαηνο 2, νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο πνπ 

πξνέθπςαλ αλαπαξηζηψληαη ζην ρήκα 17. Σν βέινο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 
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αλαπαξηζηά ηε θνξά ηεο ζρέζεο. Παξαηεξείηαη φηη ε 1x  
αηηηάδεη ηελ

 3x , ε 2x
 
αηηηάδεη 

ηηο 1x  
θαη

 3x ,
 
θαη ε 4x

 
αηηηάδεη φιεο ηηο άιιεο. 

 

Σχήμα 17: Σρέζεηο Αηηηόηεηαο ηωλ Μεηαβιεηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο 2. 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εχξεζε ησλ πηζαλψλ 

ζρέζεσλ ζπζρέηηζεο. Ο Πίλαθαο 19 πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ πηζαλνηήησλ αλάκεζα ζηα 

δεπγάξηα ησλ κεηαβιεηψλ. Δάλ ε ηηκή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δειαδή κηθξφηεξε 

ηνπ 5%, ηφηε πθίζηαηαη ε ζρέζε, εάλ είλαη κεγαιχηεξε δελ ππάξρεη. Οη πηζαλφηεηεο ησλ 

δεπγαξηψλ 
1 3x x  θαη 2 3x x

 
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κε απνηέιεζκα λα 

πθίζηαληαη ζρέζεηο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηα δεπγάξηα απηά.  

 

Πίνακας 19: Σπζρέηηζε κεηαμύ ηωλ κεηαβιεηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο 2. 

 

 



54 
 

ην ρήκα 17 ζπκπιεξψλνληαη επηπιένλ νη ζρέζεηο ζπζρέηηζεο κε καχξεο γξακκέο θαη 

ην νινθιεξσκέλν δίθηπν ηνπ πζηήκαηνο 2 παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 18. 

Παξαηεξείηαη απφ ην ρήκα 18, φηη ζρέζε ζπζρέηηζεο δελ ππάξρεη φπνπ ππάξρεη θαη 

ζρέζε αηηηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 1 2x x , 1 4x x , 2 4x x
 

θαη 3 4x x . 

 

 

Σχήμα 18: Αλαπαξάζηαζε Σρέζεωλ ηνπ Σπζηήκαηνο 2. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ησλ ελλνηψλ ηεο ζπζρέηηζεο θαη 

ηεο αηηηφηεηαο θαζψο θαη λα θαηαζηεί ζαθήο ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ηνπο. ηα πιαίζηα 

ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ εμεηάζηεθαλ δηάθνξα είδε, νη καζεκαηηθνί ηνπο ηχπνη θαη νη 

ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο. Βαζηθφ εξψηεκα πξνο απάληεζε ήηαλ εάλ ε χπαξμε αηηηφηεηαο 

ζπλεπάγεηαη χπαξμε ζπζρέηηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθαλ νηθνλνκηθέο 

ρξνλνινγηθέο ζεηξέο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Σξάπεδαο ηνπ ελη Λνχηο θαη πξνζνκνησκέλεο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ζηα πιαίζηα ηνπ 

δεπηέξνπ θεθαιαίνπ. 

Οη πξαγκαηηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο εμεηάζηεθαλ ζε δεπγάξηα κε βάζε ηηο 

κεληαίεο κεηξήζεηο ηνπο. Αξρηθά κειεηήζεθε ν Γείθηεο Αδεηψλ πνπ Δθδφζεθαλ γηα 

Καηνηθίεο (PID) θαη ν Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (CPI) ηεο Ηζπαλίαο, απφ ηελ 1ε  

Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014. Σν επφκελν παξάδεηγκα αθνξά 

ζην Γείθηε Σηκψλ Παξαγσγήο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ πλνιηθήο Παξαγσγήο 

Πξντφλησλ Σξνθίκσλ (PPI) θαη ζην Γείθηε πλνιηθήο Παξαγσγήο ηεο Βηνκεραλίαο  

(PTI) ηεο Διιάδαο, απφ ηελ 1ε  Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ, ν Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή φισλ ησλ Πξντφλησλ (CPI) 

θαη ν Γείθηεο πλνιηθήο Παξαγσγήο ηεο Βηνκεραλίαο  (PTI) ηνπ Βειγίνπ, απφ ηελ 1ε  

Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2005 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2014. Σέινο, κειεηήζεθαλ ην 

Πνζνζηφ ησλ Καηνίθσλ πκκεηνρήο Δξγαηηθήο Γχλακεο (CLF) θαη ην Πνζνζηφ 

Απνηειεζκαηηθψλ Οκνζπνλδηαθψλ Δπηηνθίσλ  (EFFR) ησλ Ζ.Π.Α., απφ ηελ 1ε  

Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2006 έσο ηελ 1ε Γεθέκβξηνπ ηνπ 2015. Ζ κειέηε έδεημε φηη ε χπαξμε 

ζπζρέηηζεο δελ ζπλεπάγεηαη θαη αηηηφηεηα θαζψο ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

βξέζεθε ζρέζε ζεηηθήο είηε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο, ε νπνία πνζνηηθνπνηεί ηε γξακκηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο (θαηά πνζφ απηέο κεηαβάιινληαη 

ηαπηφρξνλα), ρσξίο φκσο απηή λα ζπλδέεηαη κε αηηηφηεηα.  

ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ησλ πξνζνκνησκέλσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ησλ Papana et al., (2013) κειεηήζεθαλ δχν ζπζηήκαηα 

κεηαβιεηψλ. Σν χζηεκα 1 πεξηιακβάλεη ηξείο κεηαβιεηέο θαη ην χζηεκα 2 

ηέζζεξεηο. Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξήζεθαλ ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο αιιά φρη ζπζρέηηζεο. ην δεχηεξν ζχζηεκα, εκθαλίζηεθαλ ηφζν ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο φζν θαη ζπζρέηηζεο, ρσξίο φκσο λα είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ηεο δεχηεξεο 

εθφζνλ ππάξρεη ε πξψηε. Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα δελ ππάξρεη αλαγθαζηηθή ζπζρέηηζε 
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αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη αηηηφηεηα θαζψο ηα δχν απηά κέηξα 

ππνινγίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα. 

 Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (Pizer, 2009;  

Frakt & Piper, 2014) θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη εθηθηφ λα ππάξρεη αηηηφηεηα ρσξίο λα 

ζπζρεηίδνληαη δχν κεηαβιεηέο αλαγθαζηηθά, έλα ζηνηρείν πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ φηαλ γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε αιιειεμάξηεζεο ζε πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. 
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