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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστούν οι επιπτώσεις της τρομοκρατίας στη 

μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών δεικτών. Μέσω ενός μη-γραμμικού 

υποδείγματος BEKK-GARCH διερευνάται ο αντίκτυπος 16 τρομοκρατικών 

επιθέσεων, που πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και τις χώρες 

της Δυτικής Ευρώπης, στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις του αμερικάνικου 

δείκτη S&P500 και των ευρωπαϊκών δεικτών CAC40 και DAX. Η χρονική περίοδος 

που εξετάζεται είναι από το Μάρτιο του 1990 έως το Δεκέμβριο του 2017. Τα κύρια 

ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, ως γενεσιουργίες 

αιτίες των εξωγενών διαταραχών, αυξάνουν τη μεταβλητότητα των αποδόσεων όλων 

των δεικτών. Η επίδραση των επιθέσεων, ωστόσο, έχει παροδικό χαρακτήρα. Ο 

αμερικανικός S&P500 αντιδρά πιο αποτελεσματικά από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, 

γεγονός που εξηγείται από το ισχυρό και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα των 

ΗΠΑ, που παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα για τη σταθεροποίηση των αγορών. 

Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο αντίκτυπος των τρομοκρατικών επιθέσεων 

διαφέρει ανάλογα με το στόχο της επίθεσης. Οι επιθέσεις που πλήττουν άμεσα τις ΗΠΑ 

επιδρούν στη μεταβλητότητα όλων των αγορών, σε αντίθεση με τις επιθέσεις που 

πραγματοποιούνται στη Δυτική Ευρώπη που επηρεάζουν μόνο τους ευρωπαϊκούς 

δείκτες. Όσον αφορά στις συνδιακυμάνσεις των ευρωπαϊκών δεικτών φαίνεται να 

αυξάνονται, σε αντίθεση με τις συνδιακυμάνσεις του S&P500 με τους ευρωπαϊκούς 

δείκτες που, είτε δεν επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά, είτε μειώνονται.  

Λέξεις Κλειδιά: τρομοκρατία, χρηματιστηριακές αγορές, μεταβλητότητα, πολυμεταβλητά 

GARCH 

JEL Code: G10, C5 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the impact of terrorism on stock market 

volatility. Using non-linear BEKK-GARCH type model, this study investigates the 

effect of 16 terrorist attacks, which have occurred in USA and in Western Europe, on 

the variance and the covariance of three major indexes -S&P500,CAC40 and DAX.  

The time period we took into consideration was between March 1990 until December 

2017. The main findings indicate that there is a positive and statistically significant 

effect on the volatilities of all three markets. However, any negative effects are clearly 

short lived. The S&P500 it appears to be more resilient than the Europeans indexes, 

which can be partially explained by a stable banking/financial sector that provides 

adequate liquidity to promote market stability. The analysis also indicates that the 

impact of terrorist attacks differs according to the country in which the incident 

occurred. We found that attacks which took place in USA influence all three markets 

on the contrary attacks which occurred in Western Europe effects only the European 

ones. There is also evidence that the covariance between  the European stocks returns 

really increase during turbulent periods. In contrast, the covariance is not affected in a 

statistically significant manner or is reduced for the couple of U.S-European indexes.  

Keywords: terrorism, stock market, volatility, multivariate GARCH 

JEL Code: G10, C5 
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Εισαγωγή 

Η τρομοκρατία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει ραγδαία 

αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες έχοντας αναδειχθεί ως η σημαντικότερη απειλή της 

παγκόσμιας ασφάλειας (Kollias et al., 2011b; Aslam et al., 2015). Παρά το γεγονός ότι 

αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70, μέχρι και πολύ 

πρόσφατα, δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή από την οικονομική επιστήμη. Ωστόσο, 

μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τις επακόλουθες 

βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο, πλήθος ερευνών εστίασε τόσο 

στα βασικά αίτια που συμβάλουν στην ανάπτυξη της, όσο και στις οικονομικές 

συνέπειες και γενικότερα στο κόστος αποτροπής της. 

Η τρομοκρατική δραστηριότητα αυξάνει την αβεβαιότητα η οποία επηρεάζει τη 

συμπεριφορά και τις αποφάσεις όλων των οικονομικών δρώντων, τόσο σε τοπικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική 

οικονομία. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πολύπλευρες καθώς, πέρα από την άμεση 

καταστροφή φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, επηρεάζονται αρνητικά μεταξύ 

άλλων η κοινωνική και πολιτική ομαλότητα, ο ρυθμός ανάπτυξης, το διεθνές εμπόριο, 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η κατανάλωση, η αποταμίευση και ο τουρισμός (Abadie & 

Gardeazabal, 2003; Nitsch & Schumacher, 2004; Eckstein & Tsiddon, 2004; Enders et 

al., 2006; Crain & Crain, 2006; Llussá & Tavares, 2011).  

 Δεδομένης της υψηλής ρευστότητας που χαρακτηρίζει τις χρηματιστηριακές 

αγορές, οι τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλα αναπάντεχα καταστροφικά γεγονότα 

ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις καθώς, οι αποφάσεις για αγορά ή 

πώληση μπορούν να αντιστραφούν γρήγορα, εύκολα και με χαμηλό κόστος. Όταν οι 

πληροφορίες για μια τρομοκρατική επίθεση καθίστανται διαθέσιμες στην αγορά, οι 

επενδυτές συχνά έχουν την τάση να την εγκαταλείπουν αναζητώντας ασφαλέστερα και 

σταθερότερα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται 

πωλήσεις πανικού (Chen & Siems, 2004). Στο πλαίσιο αυτό, μια πληθώρα ερευνών 

διερευνά την επίδραση της τρομοκρατίας αφενός στις τιμές και στις αποδόσεις των 

μετοχών και γενικότερα των χρηματιστηριακών δεικτών (Hon et al., 2004; Charles & 

Darné, 2006; Chesney et al., 2011; Apergis & Apergis, 2016) και αφετέρου στην 

αύξηση της μεταβλητότητας και του συνολικού κινδύνου των αγορών (Arin et al., 

2008; Kollias et al., 2011a; Essadam & Mnasri, 2015; Corbet et al., 2017). 
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Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται να διερευνηθεί περεταίρω η επίδραση των 

τρομοκρατικών επιθέσεων στη μεταβλητότητα των αγορών υπό το πρίσμα των 

γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός πολυμεταβλητού 

υποδείγματος BEKK-GARCH, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις, που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ και στις χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης, στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις τριών 

χρηματιστηριακών δεικτών (του αμερικάνικου S&P500 και των ευρωπαϊκών CAC40 

και DAX). Χρησιμοποιώντας δυο διαφορετικά παράθυρα και κατηγοριοποιώντας τις 

επιθέσεις ανάλογα με τον τόπο που πραγματοποιήθηκαν επιδιώκεται να διερευνηθεί 

αφενός αν ο άμεσος στόχος της επίθεσης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν 

οι αγορές, και αφετέρου ο χρονικός ορίζοντας της εν λόγω επίδρασης. 

Πιο αναλυτικά, η διάρθρωση της παρούσας εργασίας συνίσταται στα εξής μέρη: Στο 

πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η θεωρητική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αναφορικά με το φαινόμενο της τρομοκρατίας, τα αίτια που την προκαλούν και τις 

άμεσες και έμμεσες οικονομικές της επιπτώσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά στην 

εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ τρομοκρατίας και χρηματιστηριακής 

μεταβλητότητας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα δεδομένα της μελέτης, ο τρόπος 

επιλογής των υπό εξέταση επιθέσεων, το οικονομετρικό υπόδειγμα της εμπειρικής 

εφαρμογής και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό. Επιπλέον, επιχειρείται ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και η σύγκριση τους με άλλες έρευνες. Τέλος, η 

παρούσα μελέτη κλείνει με τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Τρομοκρατία: ένα πολυδιάστατο φαινόμενο 

 

1.1 Ο ορισμός της τρομοκρατίας- Μια ατελείωτη διαμάχη 

Ο προσδιορισμός του φαινομένου της τρομοκρατίας θεωρείται ένα περίπλοκο και 

δυσεπίλυτο εγχείρημα το οποίο απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, αποτελώντας 

ένα ενεργό πεδίο έρευνας, ήδη από τις αρχές του 1970. Λίγοι είναι εκείνοι που θα 

αμφισβητήσουν την ανάγκη ύπαρξης μιας κοινής αντίληψης περί τρομοκρατίας. 

Ωστόσο τίθεται το ερώτημα: Πως επιτυγχάνεται η συναίνεσή σχετικά με τον ορισμό 

της; O Schmid (1992), επισημαίνει πως η τρομοκρατία δεν είναι μια φυσική οντότητα 

και επομένως δεν έχει διαστάσεις οι οποίες μπορούν να μετρηθούν, να ζυγιστούν ή να 

αναλυθούν. Πρόκειται για ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, το οποίο ορίζεται από 

διαφορετικούς ανθρώπους μέσα από κεκλιμένες κοινωνικές και πολιτικές 

πραγματικότητες. Επομένως, και δεδομένου ότι είναι μια ανθρωπογενής κατασκευή, 

διαφορετικοί ορισμοί τείνουν να αντικατοπτρίζουν διαφορετικά συμφέροντα και 

αντιλήψεις. Η επίδραση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων 

γίνεται περισσότερο αντιληπτή στο άρθρο των Weinberg et al., (2004). Οι συγγραφείς, 

εξετάζοντας 73 διαφορετικούς ορισμούς1, συμπέραναν πως η καταγωγή των 

ερευνητών επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την περιγραφή του όρου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι λέξεις «άμαχος πληθυσμός», οι οποίες απουσιάζουν από τους 

ορισμούς όλων των ερευνητών που κατάγονται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, 

ενώ την ίδια στιγμή οι λέξεις αυτές εμφανίζονται στο 40% και στο 22% των ορισμών 

των ερευνητών που κατάγονται από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική 

αντίστοιχα. 

Ο ορισμός της τρομοκρατίας εξαρτάται επίσης και από την πολιτική εξουσία. Οι 

κυβερνήσεις υιοθετούν ορισμούς οι οποίοι συχνά εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται όροι ή προτάσεις που αφήνουν περιθώρια 

ερμηνειών με πολλές διαστάσεις δημιουργώντας εν τέλει περισσότερα ερωτηματικά 

από αυτά που ένας ορισμός πρέπει να απαντά. Οι αντίμαχοι της κυβέρνησης, εντός και 

εκτός συνόρων, ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως τρομοκράτες, ενώ την ίδια στιγμή οι 

                                                           
1 Οι ερευνητές εξέτασαν όλα τα άρθρα του Terrorism (New York: Crane Russa & Company) από το 

1977 ως το 1991, του Terrorism and Political Violence (London: Frank Cass) από το 1990 έως το 2001 

και από το Studies in Conflict and Terrorism (London: Taylor and Francis) από το 1992 ως το 2001. 

Συνολικά συγκέντρωσαν 73 ορισμούς από 55 διαφορετικά άρθρα.  
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σύμμαχοι και οι υποστηρικτές της δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα με 

τον White (2006), η ασάφεια αυτή επιτρέπει στις κυβερνήσεις να αυξήσουν την 

εξουσία τους2, την πολιτική τους επιρροή ή ακόμα και να διευκολύνουν την 

ενδυνάμωση των διμερών τους σχέσεων με συγκεκριμένες χώρες. Όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες συντελούν στη μη ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού περί 

τρομοκρατίας. 

Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) και τα Ηνωμένα Έθνη 

(ΟΗΕ), αντιμετώπισαν με τη σειρά τους σημαντικές δυσκολίες για την επίτευξη 

συναίνεσης και υιοθέτησης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού (Saul, 2006). Το 2004, ο 

τότε γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, πρότεινε τη διεύρυνση της έννοιας της 

τρομοκρατίας έτσι ώστε να δοθεί μια ισχυρότερη εντολή στον ΟΗΕ παρεμβαίνοντας 

όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ύστερα από τον επαναπροσδιορισμό της, ο όρος 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχει στόχο «να προκαλέσει θάνατο ή 

σοβαρή σωματική βλάβη σε αμάχους». Πιο συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών στο υπ’ αριθμό 1566 (2004), ψήφισμα του Συμβουλίου  Ασφαλείας ορίζει την 

τρομοκρατία ως: 

οποιαδήποτε πράξη αποσκοπεί στην πρόκληση θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης 

σε πολίτες ή μη μάχιμους, στοχεύοντας στον εκφοβισμό ενός πληθυσμού ή στον 

εξαναγκασμό μια κυβέρνησης ή ενός Διεθνούς οργανισμού να προβεί ή να υλοποιήσει 

μια συγκεκριμένη πράξη3 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν και επανεμφανίστηκε το θέμα της 

τρομοκρατίας, μέχρι και σήμερα εκατοντάδες άρθρα και βιβλία έχουν ασχοληθεί με το 

ζήτημα αυτό. Παραπάνω από εκατό ορισμοί έχουν διατυπωθεί παγκοσμίως, με τον 

κάθε έναν από αυτούς να φωτίζει μια διαφορετική πτυχή του φαινομένου (Pedahzur et 

al., 2010). Σχεδόν όλοι τους όμως υπογραμμίζουν πως το κύριο χαρακτηριστικό της, 

και αυτό που τη διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ποινικά αδικήματα, είναι η άσκηση βίας 

για την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων (Primoratz, 2004, σ.4; Long, 1990, σ.5; 

Enders & Sandler 2005, σ.3; Ganor, 2002). 

                                                           
2 Οι κυβερνήσεις αυξάνουν την εξουσία τους καθώς οι πολίτες φαίνονται πρόθυμοι να δεχτούν 

περισσότερες καταχρήσεις της κυβερνητικής εξουσίας και να παραχωρήσουν ορισμένες από τις 

ελευθερίες τους όταν διεξάγονται αντιτρομοκρατικές εκστρατείες. 
3 Πηγή: Saul, B. (2005). Definition of “terrorism” in the UN Security Council: 1985–2004 
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Ο ορισμός του Schmid εξευγενίστηκε από τις απαντήσεις που έλαβε από τους 

συμμετέχοντες σε μια έρευνα που διεξήγαγε μαζί με τον Jongman το 1988. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατέθηκαν 109 διαφορετικοί ορισμοί από τους οποίους ο Schmid 

ξεχώρισε 22 διαφορετικές λέξεις (ή και εκφράσεις) τις οποίες ταξινόμησε ανάλογα με 

τη συχνότητα εμφάνισης τους. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι ερευνητές φαίνεται να 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις λέξεις «βία» και «πολιτική» καθώς αυτές εμφανίζονται 

στο 83,5% και στο 65% των ορισμών αντίστοιχα. Με βάση τα ευρήματα αυτά, και 

χρησιμοποιώντας 16 από τις συνολικά 22 λέξεις (ή και εκφράσεις), ο Schmid όρισε την 

τρομοκρατία ως: 

μια «αγχώδη» μέθοδο επαναλαμβανόμενων βίαιων ενεργειών η οποία 

χρησιμοποιείται από παράνομα (ή σχεδόν παράνομα) άτομα, ομάδες ατόμων ή μέλη 

κρατικών υπηρεσιών, για εγκληματικούς ιδιοσυγκρασιακούς, ή πολιτικούς λόγους. 

Βάσει αυτού του σκεπτικού –και σε αντίθεση με τις δολοφονίες- οι άμεσοι αποδέκτες 

της βίας δεν είναι και οι βασικοί στόχοι. Γενικά οι άμεσοι ανθρώπινοι στόχοι  

επιλέγονται τυχαία (στόχοι ευκαιρίας), ή επιλεκτικά (αντιπροσωπευτικοί ή συμβολικοί 

στόχοι) από έναν πληθυσμό-στόχο με σκοπό την αποστολή συγκεκριμένων 

μηνυμάτων. Έτσι, διαμέσου του θύματος, αποκαθίσταται μια επικοινωνία μεταξύ των 

δρώντων και του -τελούντος σε κίνδυνο- ακροατηρίου, μέσω της επιδίωξης 

τρομοκράτησης, της προβολής απαιτήσεων ή της έλκυσης προσοχής, ανάλογα με την 

τελική στόχευση, που μπορεί να είναι ο εκφοβισμός, ο πειθαναγκασμός ή η 

προπαγάνδα4. 

O Laquer (1999) προτείνει έναν πιο λακωνικό ορισμό, ορίζοντας την τρομοκρατία 

ως την παράνομη χρήση βίας, εναντίον αθώων πολιτών για την επίτευξη ενός πολιτικού 

σκοπού. Ο ίδιος επισημαίνει, πως οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει για την ανάπτυξη ενός 

περιπλοκότερου ορισμού θα αποβεί άκαρπη δεδομένου ότι η τρομοκρατία αποτελεί ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα (White, 2006, σ.10) Τέλος, οι Enders & Sandler (2005, σ.3) 

ορίζουν την τρομοκρατίας ως την προμελετημένη χρήση ή απειλή χρήσης βίας, από ένα 

άτομο ή από μια «υποεθνική» ομάδα, για την επίτευξη ενός πολιτικού ή κοινωνικού 

σκοπού, μέσω του εκφοβισμού ενός μεγάλου ακροατηρίου πέρα από αυτό των άμεσων 

θυμάτων. 

                                                           
4 Weinberg, L., Pedahzur, A., & Hirsch-Hoefler, S. (2004). The challenges of conceptualizing 

terrorism. Terrorism and Policical Violence, 16(4), 777-794. 
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Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα υιοθετηθεί ο ορισμός της START5 που ορίζει 

την τρομοκρατία ως:  

την παράνομη άσκηση βίας ή απειλή άσκησης βίας από μια παρακρατική οργάνωση 

για την επίτευξη ενός πολιτικού ή κοινωνικού ή οικονομικού ή θρησκευτικού σκοπού 

μέσω του εκφοβισμού και του φόβου6. 

Ο παραπάνω ορισμός, στον οποίο εντάσσονται και τα θρησκευτικά κίνητρα, 

ενσωματώνει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου: τη χρήση ή απειλή χρήσης 

βίας για την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων καθώς και τις οργανωμένες και 

προϋπολογισμένες ενέργειες οι οποίες δεν περιορίζονται από κανονιστικά πλαίσια και 

στοχεύουν στην ευρεία διάδοση του φόβου και της αβεβαιότητας. Επιπλέον, αποτελεί 

τον ορισμό με βάση τον οποίο έχει συγκροτηθεί η βάση δεδομένων της GTD7, η οποία 

χρησιμοποιείται στην παρούσα ερευνητική εργασία καθώς και σε πλήθος ερευνών 

(Drakos, 2010; Llussá & Tavares, 2011; Kollias et al., 2013a; Essadam & Karagianis, 

2014; Aslam et al., 2016;  Mnasri & Nechi, 2016; Corbet et al., 2017). 

 

1.2 Η έννοια της τρομοκρατίας στο πέρας των χρόνων 

Η έννοια του όρου «τρομοκρατία» έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. 

Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αναφορά σε αυτή χωρίς πρώτα να προσδιοριστεί το 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας δεν είναι 

καινούργιο, σύμφωνα με τους ιστορικούς υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη 

τρομοκρατικών ομάδων από την έναρξη της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα από τα πιο 

πρόωρα καταγεγραμμένα παραδείγματα είναι οι sicarii, μια πολύ καλά οργανωμένη 

θρησκευτική αίρεση, αποτελούμενη από άτομα “κατώτερης τάξης” οι οποίοι 

αντιτάχθηκαν των Ρωμαίων στην περιοχή της Παλαιστίνης το 66-73 μ.Χ. (Laquer, 

1999, σ. 10)  

Ο όρος τρομοκρατία θα περάσει από διαφορετικές φάσεις στη σύγχρονη ιστορία, 

έως ότου πάρει τη σημερινή του μορφή. Η σύντομη ιστορική ανασκόπηση ξεκινάει την 

εποχή του διαφωτισμού το δέκατο όγδοο αιώνα. Για πρώτη φορά εμφανίζεται στη 

                                                           
5 START: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 
6 Essaddam, N., & Karagianis, J. M. (2014). Terrorism, country attributes, and the volatility of stock 

returns. Research in International Business and Finance, 31, 87-100. 
7 H GTD (Global Terrorism Database) είναι μια βάση δεδομένων που διατηρείται από την START. 
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γαλλική επανάσταση (1789-1799) και χρησιμοποιούταν για να περιγράψει τις 

ενέργειες της γαλλικής κυβέρνησης κατά των Γάλλων αριστοκρατών (White, 2003, 

σ.6). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε από τους Ιακωβίνους, την πιο ακραία 

πτέρυγα της επανάστασης, ως προϋπόθεση για την οικοδόμηση της νέας κοινωνικής 

τάξης (Μπόση, 2000, σ. 19), ενώ θα εισαχθεί για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα 

μέσω του βιβλίου «Reflections on the Revolution in France» του Edmund Burke στο 

οποίο πραγματεύονται τα γεγονότα της γαλλικής επανάστασης (Shughart, 2006).  

Η πιο συνηθισμένη χρήση του όρου προέκυψε μισό αιώνα αργότερα, με την 

εμφάνιση των σοσιαλιστών ριζοσπαστών στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1840. Κατά 

την περίοδο αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις βίαιες πράξεις των 

επαναστατών οι οποίοι εξεγέρθηκαν εναντίον των κυβερνήσεων τους. Οι ριζοσπάστες 

αυτοί κατέφευγαν σε βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες -σύγχρονες τρομοκρατικές 

τακτικές- για να τρομοκρατήσουν την καθιερωμένη τάξη σε μια αποτυχημένη 

προσπάθεια η οποία είχε ως σκοπό να επιφέρει την επανάσταση (Enders & Sandler, 

2005, σ.14).  

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η έννοια της τρομοκρατίας άλλαξε και πάλι 

περνώντας στην τρίτη φάση της. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έδωσε νέα ζωή σε 

ένα ‘μετααποικιακό’ ή ‘αντιαποικιακό’ κύμα τρομοκρατίας, το οποίο είχε ξεκινήσει 

ήδη από τη δεκαετία του 1920. Το νέο αυτό κύμα, το οποίο διήρκησε για περίπου  20 

χρόνια, εναντιώθηκε στην παγκόσμια ευρωπαϊκή κυριαρχία με τις εθνικιστικές ομάδες 

κατά την περίοδο αυτή να χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις (Rapoport, 

2004, σ.53).  

Τα μεταγενέστερα τρομοκρατικά κινήματα των δεκαετιών του 1960 και 1970 

παρουσιάζουν ορισμένες σημαντικές διαφορές σε σχέση με εκείνες των προηγούμενων 

φάσεων. Αρχικά, οι περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις τη δεκαετία του 1960 

τοποθετούνταν στο χώρο της αριστεράς, με την τρομοκρατία να θεωρείται μια 

απάντηση στις αδικίες που βίωναν διάφορες κοινωνικές ομάδες (Laquer, 1999, σ. 9). 

Μια άλλη σημαντική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι ξένες δυνάμεις, άμεσα ή πιο 

διακριτικά, παρεμβαίνουν και ενισχύουν τα τρομοκρατικά κινήματα. Επρόκειτο 

ουσιαστικά για μια νέα μορφή πολέμου, η οποία ανοίγει νέες δυνατότητες και οδηγεί 

σε αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στις χώρες του τρίτου κόσμου. (Laquer, 

2003, σ.176). Επιπλέον, στα μέσα της δεκαετίας του 1960 γεννάται και η έννοια της 
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διεθνούς τρομοκρατίας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι τρομοκρατικές επιθέσεις σπανίως 

είχαν αντίκτυπο πέραν των εθνικών συνόρων (Baylis et al., 2017). Στις δεκαετίες του 

1980 και 1990, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α, ξανά αναδύεται η ακροδεξιά 

τρομοκρατία η οποία είχε ως στόχο τους ξένους, τις εθνικές μειονότητες αλλά και 

αυθαίρετα επιλεγμένους στόχους γεγονός που οδήγησε όσους είχαν δείξει κατανόηση 

ή είχαν εγκρίνει παρόμοιες τακτικές παλαιότερα να αναθεωρήσουν (Laquer, 1999, σ. 

9).  

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 αλλά κυρίως μετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεμβρίου, η έννοια της τρομοκρατίας αλλάζει για ακόμη μια φορά. «Η τρομοκρατία 

του παρελθόντος μετεξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο καταστροφικό, πολύ πιο απειλητικό το 

οποίο αποκαλέστηκε ως «νέα τρομοκρατία» ή «μεταμοντέρνα τρομοκρατία» (Nacos, 

2010, σ.2). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η ραγδαία ανάπτυξη 

του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και οι αδιάκριτες επιθέσεις που έχουν ως σκοπό 

να προκαλέσουν όσο δυνατόν περισσότερα θύματα (Hoffman, 1998; Kurtulus, 2011). 

Σύμφωνα με τους Gurr & Cole (2000, σ.28-29) μόλις δυο από τις εξήντα τέσσερις 

διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις το 1980 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

θρησκευτικές, με τον αριθμό αυτό να εκτοξεύεται στις εικοσιπέντε το 19958. Ωστόσο, 

αρκετοί συγγράφεις αμφισβητούν την εγκυρότητα του όρου, με ορισμένους από αυτούς 

να συγκρίνουν τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις με προηγούμενα ιστορικά 

γεγονότα (Spencer, 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Gray (2002) ο 

οποίος επισήμανε τις ομοιότητες μεταξύ των ενεργειών της Αλ Κάιντα και των 

ενεργειών των Ρώσων αναρχικών τρομοκρατών στα τέλη του 19ου αιώνα. 

 

1.3 Βασικές αιτίες της τρομοκρατίας  

Η τρομοκρατία αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο. Ως 

εκ τούτου, ο προσδιορισμός των βασικών αιτιών που συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

αποτελεί ένα δυσεπίτευκτο εγχείρημα. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε σε  θέση, ως ένα βαθμό, 

να διακρίνουμε τις συνθήκες και τους παράγοντες που επιτρέπουν και συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της. Η εις βάθος κατανόηση των αιτιών που την προκαλούν, αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής αντιτρομοκρατικής 

                                                           
8 Το 1995, εικοσιπέντε από τις πενήντα οκτώ διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις χαρακτηρίζονταν ως 

θρησκευτικές (Gurr & Cole, 2000, σ. 28-29). 
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πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών (Newman, 2006; 

Pilat, 2009). Προφανώς, η κατανόηση και η αντιμετώπιση των αιτιών δεν θα τερματίσει 

το φαινόμενο της τρομοκρατίας, θα μας δώσει όμως τη δυνατότητα να αποφύγουμε 

λανθασμένες και αναποτελεσματικές πολιτικές.  

Η ιδέα των «βασικών αιτιών» υποδεικνύει ότι υπάρχει μια σχέση αίτιου-αιτιατού 

μεταξύ των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και δημογραφικών συνθηκών και της 

τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι υποκείμενες αυτές συνθήκες μας 

βοηθούν να εξηγήσουμε πώς, που, και γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό. Ωστόσο, 

η πραγμάτευση αυτή χαρακτηρίζεται ως προβληματική με ορισμένους ακαδημαϊκούς 

είτε να είναι απρόθυμοι να την εφαρμόσουν είτε να την απορρίπτουν ολοκληρωτικά. 

Επιπλέον, ορισμένοι είναι αντίθετοι με την ιδέα των «βασικών αιτιών» διότι θεωρούν 

πως συνδέοντας οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια με κάποιο νόμιμο πολιτικό αίτιο 

θα οδηγούσε στη διατάραξη της «ηθικής σαφήνειας», την οποία θεωρούν αναγκαία για 

την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στην παρούσα ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια να 

παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα κύρια αίτια που, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, συμβάλουν στην εμφάνιση της τρομοκρατίας.  

 

1.3.1 Οικονομική στέρηση και υλικός αποκλεισμός 

Πολλοί άνθρωποι στη σύγχρονη παγκόσμια κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και 

πολλών σημαντικών πολιτικών και ακαδημαϊκών, θεωρούν την τρομοκρατία ως το 

άμεσο αποτέλεσμα της φτώχειας. Παρά το γεγονός αυτό, οι εμπειρικές έρευνες δεν 

έχουν καταλήξει ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς και εάν οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την ανάπτυξη της. 

Από τη μια πλευρά, ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η τρομοκρατία έχει τις 

ρίζες της στην ‘οικονομική στέρηση’ και στον υλικό αποκλεισμό, τα οποία είναι 

αποτέλεσμα της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας (Elrich & Liu, 2002; 

Burgoon, 2006; Lai, 2007). O Gurr (1970), προβάλλοντας την ιδέα της «οικονομικής 

στέρησης», επισημαίνει πως η βία δημιουργείται όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε 

αυτό που νομίζουν οι άνθρωποι πως αξίζουν και σε αυτό που πραγματικά λαμβάνουν 

μέσω της οικονομικής διανεμητικής διαδικασίας. Συνεπώς, οι δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης το οποίο με τη σειρά του καθιστά την 
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άσκηση βίας πιο πιθανή. Επομένως, οι ερευνητές θεωρούν πως η οικονομική και 

τρομοκρατική δραστηριότητα δεν είναι ανεξάρτητες.  

Σε αυτό το πλαίσιο οι Li & Schaub (2004) βρίσκουν πως οι αναπτυγμένες χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις από ότι 

οι λιγότερο αναπτυγμένες. Ο Elrich (2002) υποστηρίζει πως εάν δεν υπάρξει 

οικονομική ή άλλου είδους βοήθεια στη μέση ανατολή ‘η στην υπο-σαχάρια Αφρική, 

οι περιοχές αυτές θα συνεχίζουν να αποτελούν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη 

τρομοκρατικών οργανώσεων. Επιπλέον, ο Burgoon (2006) αναφέρει πως υπάρχει μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

και των τρομοκρατικών ενεργειών. Επισημαίνει πως η εφαρμογή γενναιόδωρων 

κοινωνικών πολιτικών θα οδηγήσει στη μείωση της οικονομικής ανασφάλειας και του 

θρησκευτικού εξτρεμισμού, με αποτέλεσμα να μειωθούν αφενός οι ροές των 

τρομοκρατών από τις χώρες αυτές και αφετέρου  οι τρομοκρατικές επιθέσεις εντός των 

χώρων αυτών. Τέλος, ο Lai (2007) υποστηρίζει πως το φαινόμενο εμφανίζεται 

εντονότερα σε χώρες που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας.  

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες εμπειρικές μελέτες επισημαίνουν πως δεν 

εντοπίζονται σημαντικές σχέσεις μεταξύ της τρομοκρατικής και της οικονομικής 

δραστηριότητας (Krueger & Maleckova, 2002; Berrebi, 2003; Abadie, 2004; Piazza, 

2006, 2011; Krueger & Latin 2007). Μεταξύ αυτών, οι Krueger & Latin (2007) 

υποστηρίζουν ότι η αύξηση των τρομοκρατικών ροών οφείλεται κυρίως στην αδυναμία 

καταστολής τους από το κράτος παρά στις οικονομικές συνθήκες. O Abadie (2004) 

αναφέρει πως συμπεριλαμβάνοντας στην ανάλυση και άλλα χαρακτηριστικά της 

χώρας, όπως τα πολιτικά δικαιώματα και τη γεωγραφική της θέση, η σχέση μεταξύ της 

τρομοκρατίας και των άλλων οικονομικών μεταβλητών γίνεται στατιστικά μη 

σημαντική. Τέλος, ο Piazza (2006) εξέτασε τη σχέση αυτή χρησιμοποιώντας ως 

οικονομικές μεταβλητές το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ)9, το δείκτη Gini10 

και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα πως κανένας από 

                                                           
9 Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, HDI) είναι ένας στατιστικός δείκτης 

ο οποίος χρησιμοποιείται για να κατατάσσει τις χώρες με βάση την "ανθρώπινη ανάπτυξη". Αποτελεί 

ένα σύνθετο μέτρο που κατασκευάζεται με βάση τρεις επί μέρους δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με το 

προσδόκιμο ζωής, τον βαθμό εκπαίδευσης και την ποιότητα ζωής. Με βάση το ΔΑΑ γίνεται 

χαρακτηρισμός μιας χώρας σε υπανάπτυκτη, αναπτυσσόμενη ή αναπτυγμένη. 
10 Δείκτης ανισότητας διανομής εισοδήματος Gini (Inequality of income distribution Gini coefficient): 

Ορίζεται ως το ποσοστό του εισοδήματος που κατέχεται από συγκεκριμένα ποσοστά του πληθυσμού 

(Χλέτσος, 2001, σ.39). 
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τους προαναφερθέντες δείκτες δεν συνδέεται στατιστικά σημαντικά με τις 

τρομοκρατικές ενέργειες, γεγονός που απορρίπτει τον ισχυρισμό πως η τρομοκρατία 

είναι άμεσο αποτέλεσμα της φτώχειας.  

Συνοψίζοντας, δεν προκύπτει ξεκάθαρα με ποιο τρόπο η φτώχεια ή η οικονομική 

ανισότητα επιδρά στην ανάπτυξη της τρομοκρατίας. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκοί 

επισημαίνουν άλλα κοινωνικά και πολιτικά αίτια που ενδέχεται να συμβάλουν στην 

εξάπλωση του φαινομένου.  

 

1.3.2 Κοινωνικοοικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες 

Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η τρομοκρατία ενισχύεται κατά τη διαδικασία 

του εκσυγχρονισμού. Ο εκσυγχρονισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την οικονομική 

αλλαγή (π.χ. οικονομική ανάπτυξη), νέες μορφές επικοινωνίας και τρόπους ζωής (π.χ. 

μετατόπιση από τις αγροτικές στις αστικές κοινωνίες) και νέες ιδέες (π.χ. δυτική 

ιδεολογία). Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα που 

σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική και δημογραφική καταπόνηση (Krieger & 

Meierrieks, 2011). Οι τρομοκρατικές οργανώσεις ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τη 

δυσαρέσκεια όσων βγαίνουν «χαμένοι» από τη διαδικασία αυτή, στοχεύοντας στην 

πρόσληψη ή στη χρηματοδότηση των ενεργειών τους. Γενικά, ο εκσυγχρονισμός 

συνδέεται με κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν συγκρούσεις. Αυτές οι αλλαγές είναι δύσκολο να καταγραφούν σε 

εμπειρικές αναλύσεις. Έτσι, οι ερευνητές προσφεύγουν συχνά σε συγκεκριμένους 

κοινωνικοοικονομικούς (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) και δημογραφικούς (π.χ. 

πληθυσμιακή ανάπτυξη) παράγοντες για να δείξουν τον αντίκτυπο του 

εκσυγχρονισμού στην τρομοκρατία.  

Οι Krueger & Maleckova (2002), Berrebi (2003, 2007) και De Mesquita (2005) 

αναφέρουν πως τα άτομα που συνδέονται με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις 

συνήθως δεν προέρχονται από κατώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Krueger & Maleckova (2002) βασιζόμενοι σε πρωτογενείς έρευνες 

που διεξήχθησαν στην περιοχή της Παλαιστίνης, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει άμεση 

σχέση μεταξύ της φτώχιας, της εκπαίδευσης και της συμμετοχής σε τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως τις 

αρχές του 1990, τα μέλη της Χεσμπολάχ ήταν το ίδιο πιθανό να προέρχονται από 
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εύπορες οικογένειες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο όσο από άπορες με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, ο Testas (2004), εξετάζοντας τις ισλαμικές χώρες, 

επισημαίνει πως το υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε 

τρομοκρατικές ενέργειες. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν και προηγούμενες έρευνες 

οι οποίες εξέταζαν τη σύνθεση των ευρωπαϊκών τρομοκρατικών οργανώσεων (Russell 

& Miller, 1997)  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες οι Freytag et al., (2008) επισημαίνουν το 

σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στη μείωση της τρομοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο μέσος χρόνος φοίτησης επιδρά 

σημαντικά και με ποικίλους τρόπους στον περιορισμό του φαινομένου. Επιπροσθέτως, 

οι Azam & Thelen (2008) αναφέρουν ότι τα άτομα που διαθέτουν ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν λιγότερες πιθανότητες να συμμετέχουν σε τέτοιου 

είδους οργανώσεις.  

Η ενσωμάτωση των δημογραφικών μεταβλητών στην ανάλυση μας επιτρέπει να 

εξετάσουμε περαιτέρω τους παράγοντες που ενδέχεται να σχετίζονται με την ανάπτυξη 

της τρομοκρατίας. Πολλοί συγγραφείς διαπιστώνουν πως οι τρομοκρατικές 

οργανώσεις είναι περισσότερο πιθανό να αναπτυχθούν στις πιο πολυπληθείς χώρες 

(Krueger & Maleckova, 2002; Li & Schaub, 2004; Βargoon, 2006;  Newman, 2006; 

Piazza, 2006; Lai, 2007; Freytag et al., 2008; Krueger & Laitin, 2008). Οι συγγραφείς 

αναφέρουν πως οι χώρες αυτές επιβαρύνονται με υψηλότερα κόστη για την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς λόγω του μεγέθους του πληθυσμού είναι 

ευκολότερο για τους τρομοκράτες να αποκρύψουν τις δραστηριότητες τους, να 

περνούν απαρατήρητοι, να βρίσκουν νέες πηγές χρηματοδότησης και να στρατολογούν 

νέα μέλη. Ο Lai (2007) χαρακτηριστικά αναφέρει πως ο πληθυσμός έχει τη δεύτερη 

μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη της τρομοκρατίας. Ο πληθυσμός επίσης έχει 

αποδειχθεί ότι είναι στατιστικά σημαντικός και θετικά συνδεδεμένος με τις 

τρομοκρατικές ενέργειες, όχι μόνο επειδή περισσότεροι άνθρωποι συνεπάγονται και 

περισσότεροι δυνητικοί στόχοι αλλά επειδή οι μεγαλύτερες χώρες είναι περισσότερο 

ετερογενείς με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συγκρούσεις και η βία (Li & Schaub, 

2004). 
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1.3.3 Πολιτική και θεσμική τάξη 

Το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί που επικρατούν σε μια χώρα θεωρούνται επίσης 

σημαντικοί παράγοντες για την εξήγηση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Διάφορες 

απόψεις αντιπαρατίθενται αναφορικά με το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο πολιτικό 

σύστημα είναι περισσότερο προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων δράσεων. 

Ο Li (2005) επισημαίνει πως οι δημοκρατικές κοινωνίες ναι μεν παρέχουν όλα εκείνα 

τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα ώστε να ακουστούν όλες οι διαφορετικές απόψεις, 

ταυτόχρονα όμως δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν σκληρές αντιτρομοκρατικές 

πολιτικές καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Επομένως, η ανάπτυξη της τρομοκρατικής δραστηριότητας καθίσταται λιγότερο 

πιθανή σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά την ίδια στιγμή οι χώρες αυτές είναι πολύ 

πιθανό να αποτελούν τρομοκρατικούς στόχους. Από την άλλη πλευρά, τα αυταρχικά 

καθεστώτα έχουν τη δυνατότητα να καταστείλουν τέτοιου είδους φαινόμενα 

προκαλώντας όμως αντιδράσεις διότι οι τακτικές που ακολουθούν συνήθως 

παραβιάζουν βασικές πολιτικές ελευθέριές. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν πως 

οι χώρες στις οποίες επικρατεί η ανελεύθερη δημοκρατία (γνωστή και ως ημι-

δημοκρατία) είναι πιο ευάλωτες διότι λειτουργούν σε ένα ενδιάμεσο πλαίσιο με 

αποτέλεσμα να μη μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των παραπάνω 

καθεστώτων. 

Ο πολιτικός μετασχηματισμός και η πολιτική αστάθεια αποτελούν επίσης 

σημαντικές αιτίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη της τρομοκρατίας. Η πολιτική 

αστάθεια, η οποία οδηγεί στον εμφύλιο πόλεμο και στη γενικότερη αποτυχία του 

κράτους, ενδέχεται να δώσει στις τρομοκρατικές ομάδες το χώρο και τις ευκαιρίες για 

την προώθηση της ατζέντας τους (Lai, 2007; Piazza, 2008b). Τέτοιες καταστάσεις είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικές διότι είναι λιγότερο πιθανό να συναντήσουν αντίδραση από μια 

ασταθή άρα και αδύναμη κυβέρνηση καθιστώντας τη δράση τους λιγότερο δαπανηρή 

(Krieger & Meierrieks, 2011). Αντιθέτως, οι Eubank & Weinberg (2001) αναφέρουν 

πως οι σταθερές και δημοκρατικές χώρες είναι περισσότερο πιθανό να αποτελέσουν τη 

βάση για την ανάπτυξη τρομοκρατικών οργανώσεων.  

Συμπερασματικά, δεν έχει υπάρξει ακόμα συναίνεση ως προς το ποιο καθεστώς 

μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας, ενώ 

επίσης η επίδραση της πολιτικής αστάθειας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  
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1.3.4 Πολιτισμική Σύγκρουση 

Οι πολιτισμικές διαφορές αποτελούν μια ακόμα αιτία που συμβάλει στην έξαρση της 

βίας και των τρομοκρατικών χτυπημάτων. Όταν οι ομάδες παρουσιάζουν διαφορετικές 

ταυτότητες (π.χ. διαφορετική θρησκεία και εθνικότητα), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

περισσότερες συγκρούσεις, είτε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων εντός της χώρας, 

είτε μεταξύ διαφορετικών ομάδων χωρών. Η σύγκρουση αυτή ευνοεί τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις (χαμηλότερη κόστη) οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν τη 

στήριξη των ομοϊδεατών τους, παρουσιάζοντας τις άλλες ομάδες ως υποδεέστερες και 

ως πιθανή απειλή.   

Οι Tavares (2004) και Piazza (2006) αναφέρουν πως οι πιο ανομοιογενείς κοινωνίες, 

από την άποψη της γλωσσικής, εθνικής, πολιτικής, θρησκευτικής, δημογραφικής 

ποικιλομορφίας, είναι περισσότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν φαινόμενα 

τρομοκρατίας από ότι οι πιο ομοιογενείς χώρες. Ο Jones (2006) εστιάζει κυρίως στον 

θρησκευτικό φανατισμό καθώς όπως αναφέρει οι πολιτικές, κοινωνικές και γλωσσικές 

διαφοροποιήσεις είναι πλέον αποδεκτές παγκοσμίως. Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο κινούνται 

και οι Halkos et al., (2017) οι οποίοι αναδεικνύουν τη θρησκευτική διαφοροποίηση ως 

το σημαντικότερο παράγοντα στην έξαρση των τρομοκρατικών επιθέσεων στην 

Ευρώπη.  

 

1.4 Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας  

Το φαινόμενο της τρομοκρατίας έχει παρουσιαστεί και έχει μελετηθεί εις βάθος από 

πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους και ιστορικούς αποτελώντας ενεργό πεδίο 

έρευνας για πολλά χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πολύ πρόσφατα, το φαινόμενο αυτό δεν 

έλαβε την απαραίτητη προσοχή από την οικονομική επιστήμη. Μετά τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τις επακόλουθες επιθέσεις στη Μαδρίτη 

(11/03/2004) και στο Λονδίνο (07/07/2005), πλήθος ερευνών άρχισε να μελετά τον 

τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι τρομοκρατικές ενέργειες στις κοινωνικές και 

οικονομικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με τους Frey et al., (2007) και Chesney et al., (2011) η τρομοκρατία επιδρά 

στην οικονομική δραστηριότητα με τέσσερις κύριους τρόπους. Πρώτον, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις οδηγούν στη μείωση ή στην καταστροφή του συνολικού 

κεφαλαίου (φυσικό ή ανθρώπινο) της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
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αποτελούν οι καταστροφές που σημειώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση της 11/09 ή 

οι συχνές επιθέσεις σε αγωγούς πετρελαίου. Δεύτερον, η τρομοκρατία αυξάνει το 

επίπεδο της αβεβαιότητας στην οικονομία το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάσει 

τις αποφάσεις των καταναλωτών, των επενδυτών, των επιχειρήσεων και του κράτους. 

Ως εκ τούτου, η τρομοκρατική δραστηριότητα προκαλεί στρεβλώσεις στην κατανομή 

τον πόρων μέσω των αλλαγών στην κατανάλωση, στην αποταμίευση και στην 

επένδυση. Τρίτον, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και των αμυντικών δαπανών 

αυξάνουν το κόστος των συναλλαγών, ενώ παράλληλα η χρηματοδότηση τους 

συνεπάγεται την άντληση πόρων από τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. 

Τέταρτον, επηρεάζονται συγκεκριμένοι κλάδοι όπως οι αερομεταφορές και ο 

τουρισμός, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εισροές ξένων κεφαλαίων. 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι άμεσες και 

έμμεσες συνέπειες της τρομοκρατίας στη συνολική οικονομία και ειδικότερα στις 

χρηματιστηριακές αγορές.  

 

1.4.1 Άμεσες και έμμεσες οικονομικές συνέπειες  

Τα οικονομικά κόστη που επιφέρει η τρομοκρατία μπορούν να διακριθούν σε άμεσα 

και έμμεσα. Οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις αναφέρονται στην καταστροφή του 

κεφαλαίου της χώρας (φυσικό και ανθρώπινο). Πιο συγκεκριμένα, στα άμεσα κόστη 

συμπεριλαμβάνονται οι ανθρώπινες απώλειες, κόστη που σχετίζονται με τους 

τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων μισθών), η καταστροφή 

προϊόντων και περιουσιών, η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η 

αποκατάσταση των συστημάτων και των υποδομών, η παροχή προσωρινής βοήθειας 

στους πληγέντες καθώς και κόστη που σχετίζονται με τη βραχυπρόθεσμή μείωση του 

εμπορίου (Johnston & Nedelescu, 2006; Enders & Sandler, 2008). Το άμεσο 

οικονομικό κόστος συνήθως είναι ανάλογο της έντασης των επιθέσεων αλλά και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονομίας που πλήττεται.  

Τα γεγονότα της 11/9 προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες και υλικές καταστροφές σε 

πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη 

ιστορία. Τα κόστη από την καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν στα $14 

δισεκατομμύρια για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα $1,5 δισεκατομμύρια για τις 

κρατικές και τοπικές κυβερνητικές επιχειρήσεις και στα $0,7 δισεκατομμύρια για την 
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ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Επιπλέον, τα κόστη που αφορούν στη διάσωση και στην 

αποκατάσταση των συστημάτων και των υποδομών εκτιμήθηκαν στα $11 

δισεκατομμύρια, ενώ παράλληλα περίπου 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν ή 

μεταφέρθηκαν από την πόλη της Νέας Υόρκης, τουλάχιστον προσωρινά (Lenain et al., 

2002). Παρά το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9 προκάλεσαν 

σημαντική διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η άμεση οικονομική ζημία ήταν 

σχετικά μικρή σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της οικονομίας αντιπροσωπεύοντας 

μόλις το 0,25% του συνολικού ΑΕΠ των ΗΠΑ.  

Οι Buesea et al., (2007) υπολόγισαν τα άμεσα και βραχυπρόθεσμα κόστη των 

πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της 

Μαδρίτης το 2004. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν ορισμένα κριτήρια, με βάση τα 

οποία έγιναν οι ποσοτικοποιήσεις των ζημιών, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές 

υπερβολές στα υπό εξέταση ποσά με σκοπό την όσο δυνατόν σωστότερη ερμηνεία της 

συνολικής ζημίας. Έτσι, τα αναφερόμενα ποσά αντικατοπτρίζουν τις ελάχιστες 

συνολικές ζημίες που επέφεραν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/3 στην οικονομία 

της Μαδρίτης. Οι ζημίες αυτές ανήλθαν στα 211,58 εκατομμύρια ευρώ 

αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,16% του συνολικού ΑΕΠ της περιφέρειας της 

Μαδρίτης και το 0,06% του συνολικού ΑΕΠ της Ισπανίας. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 

σε μεγάλο ποσοστό τις αποζημιώσεις προς τις οικογένειες που επλήγησαν από τις  

επιθέσεις, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει τα κόστη νοσηλείας και τα κόστη που 

σχετίζονται με την αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.  

Βασιζόμενοι στα παραπάνω ευρήματα, συμπεράνουμε πως οι άμεσες συνέπειες των 

τρομοκρατικών επιθέσεων είναι σχετικά μικρές σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της 

οικονομίας. Αν όμως το φαινόμενο αυτό δεν εξαλειφθεί, οι έμμεσες οικονομικές 

συνέπειες ενδέχεται να είναι σημαντικές. 

Οι έμμεσες ή δευτερογενείς συνέπειες αφορούν σε μεταγενέστερες απώλειες της 

οικονομίας που σχετίζονται με τηv τρομοκρατική δραστηριότητα. Το έμμεσο κόστος, 

σε αντίθεση με το άμεσο, μπορεί να είναι σημαντικό και επιδρά τόσο μεσοπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα στην οικονομία (Enders & Sandler, 2008). Η τρομοκρατία 

αυξάνει την αβεβαιότητα η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις όλων 

των οικονομικών δρώντων τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία 

χρόνια, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναλύσει τις επιπτώσεις της σε διάφορες πτυχές 
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της οικονομίας. Ειδικότερα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις επιδρούν στο ρυθμό 

ανάπτυξης και στην παραγωγικότητα, στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), στην 

κατανάλωση και στην αποταμίευση, στις επενδύσεις, στο διεθνές εμπόριο, στον 

τουρισμό και βεβαίως και στο χρηματιστήριο. Το μέγεθος, η διάρκεια καθώς και οι 

τομείς της οικονομίας που θα επηρεαστούν περισσότερο εξαρτάται τόσο από το 

μέγεθος και το είδος των επιθέσεων όσο και από τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν ως 

απάντηση στις επιθέσεις αυτές. 

 

1.4.2 Εθνικό Εισόδημα και Ρυθμός Ανάπτυξης 

Τα τελευταία χρόνια πλήθος ερευνών ασχολείται με τις μακροοικονομικές επιπτώσεις 

της τρομοκρατίας. Οι έρευνες αυτές συνήθως προσεγγίζουν τη σχέση αυτή 

διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί η οικονομία, αν 

μειωνόταν ή εξαλειφόταν η τρομοκρατική δραστηριότητα. Ένα μέρος της διεθνούς 

βιβλιογραφίας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές μεταβλητές της 

τρομοκρατίας επιδρούν στην ανάπτυξη του συνολικού ή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

(Blomberg et al., 2004a; Blomberg et al., 2004b; Tavares, 2004; Crain & Crain, 2006), 

ενώ ένα άλλο μέρος εστιάζει σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές με έντονη και 

μακροχρόνια τρομοκρατική δραστηριότητα (Abadie & Gardeazabal, 2003; Eckstein & 

Tsiddon, 2004). 

Οι Blomberg et al., (2004a) μέσω ενός ασύμμετρου panel δεδομένων, διερεύνησαν 

την επίδραση της τρομοκρατίας στην οικονομική ανάπτυξη 177 χωρών για τη χρονική 

περίοδο 1968-2000. Οι ερευνητές εκτίμησαν μια εξίσωση εισάγοντάς τη μέση κατά 

κεφαλήν ανάπτυξη της κάθε χώρας ως εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ στους 

προσδιοριστικούς παράγοντες συνεπεριλήφθησαν το αρχικό εισόδημα, το ποσοστό των 

επενδύσεων, η διεθνής τρομοκρατία (η οποία εισήχθη μέσω μιας ψευδομεταβλητής), 

οι εγχώριες και ξένες συγκρούσεις καθώς και ορισμένες ακόμα ψευδομεταβλητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για να διακριθούν οι Αφρικάνικες και οι πετρελαιοπαραγωγίκες 

χώρες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, μια χώρα που πλήττεται κάθε χρόνο από διεθνείς 

τρομοκρατικές επιθέσεις θα παρουσιάσει συνολική μείωση στην ανάπτυξη του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της, για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο, ίση με 1,578%11. Ωστόσο, 

                                                           
11 Η μέση ετήσια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης υπολογίζεται στο 0,048%, με το ποσοστό αυτό να 

προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής μείωσης με τον αριθμό των υπό εξέταση ετών. 
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όπως επισημαίνουν οι Enders & Sandler (2005), η αρχική εκτίμηση των συγγραφέων 

παρουσιάζει δυο σημαντικά μειονεκτήματα. Αφενός η χρήση μιας διχοτομικής 

μεταβλητής για την εισαγωγή της τρομοκρατίας στο υπόδειγμα υποδηλώνει πως 

διαφορετικές επιθέσεις επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στο ρυθμό ανάπτυξης (ένα 

πολύνεκρη και ένα μη θανατηφόρο περιστατικό επιδρούν με τον ίδιο τρόπο) και 

αφετέρου οι συγγράφεις εστιάζουν μόνο στη διεθνή τρομοκρατία αγνοώντας την 

εγχώρια τρομοκρατική δραστηριότητα12.  

Για το λόγο αυτό οι Blomberg et al., (2004b) επανεκτίμησαν την παραπάνω σχέση, 

για ένα δείγμα 127 χωρών, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ένα διαφορετικό δείκτη για 

την τρομοκρατία και πιο συγκεκριμένα τον αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων που 

αντιστοιχούν ανά κάτοικο. Ο δείκτης αυτός δείχνει ποια είναι η πιθανότητα ένα 

τρομοκρατικό χτύπημα να επηρεάσει ένα άτομο από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό. Με 

αυτό τον τρόπο, και σε αντίθεση με τη χρήση μιας διχοτομικής μεταβλητής, λαμβάνεται 

υπόψη το μέγεθος της επίθεσης. Η χρήση αυτού του δείκτη έδειξε πως η τρομοκρατία 

επηρεάζει σημαντικά το ρυθμό ανάπτυξης των αναπτυγμένων, των αφρικάνικων και 

των μη-δημοκρατικών χωρών.  

O Tavares (2004) χρησιμοποιώντας τις μεθόδους των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) 

και των βοηθητικών μεταβλητών (Method of Instrumental Variables), εκτίμησε την 

επίδραση της τρομοκρατικής δραστηριότητας στο ρυθμό ανάπτυξης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ για τη χρονική περίοδο 1987-2001. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασε τις επιπτώσεις 

των τρομοκρατικών επιθέσεων ανάλογα με το είδος των οργανώσεων, το στόχο της 

επίθεσης και τον αριθμό των θυμάτων. Η μεθοδολογία των βοηθητικών 

παλινδρομήσεων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί η πιθανή 

ενδογένεια, έδειξε πως οι τρομοκρατικές επιθέσεις επιδρούν στατιστικά σημαντικά στο 

ρυθμό ανάπτυξης μειώνοντάς τον κατά 0,038%13. Επιπλέον, οι επιθέσεις εναντίον 

άμαχων πολιτών φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, σε σχέση με τους άλλους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της τρομοκρατίας, μειώνοντας το ρυθμό ανάπτυξης 

κατά 0,047%. Όταν όμως ο συγγραφέας συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση και άλλους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης, όπως η εκπαίδευση, οι 

                                                           
12 Βεβαίως, η προσθήκη των εγχώριων συγκρούσεων, οι οποίες ως ένα βαθμό περιλαμβάνουν και την 

εγχώρια τρομοκρατική δραστηριότητά ως εξαρτημένη μεταβλητή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τις 

επιπτώσεις της εγχώριας τρομοκρατίας χωρίς ωστόσο να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα. 
13  Η μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) έδειξε επίσης πως η τρομοκρατία επιδρά 

στατιστικά σημαντικά στο ρυθμό ανάπτυξης μειώνοντας τον κατά 0,045%.  
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εξαγωγές, ο πληθωρισμός και το άνοιγμα της οικονομίας, η αρνητική επίδραση της 

τρομοκρατίας γίνεται στατιστικά μη-σημαντική. Σύμφωνα με τους Enders & Sandler 

(2008) το αποτελέσματα αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τα προηγούμενα ευρήματα του 

Tavares (2004) αναφορικά με τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα οποία 

ο αντίκτυπος της τρομοκρατίας τείνει να είναι μεγαλύτερος στις μη-δημοκρατικές 

χώρες. 

Οι Crain & Crain (2006), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των panel δεδομένων,  

εξετάζουν τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας σε 147 χώρες για τη 

χρονική περίοδο 1968-2002. Οι συγγραφείς εκτιμούν τέσσερις διαφορετικές εξισώσεις. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ορίζεται ως η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος, ενώ ο 

παράγοντας της τρομοκρατίας  εισάγεται στην ανάλυση μέσω τεσσάρων διαφορετικών 

δεικτών. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι ο αριθμός των τρομοκρατικών 

επιθέσεων, ο αριθμός των νεκρών, ο αριθμός των τραυματιών και ο αριθμός των 

θυμάτων (συνολικός αριθμός νεκρών και τραυματιών). Στις εξισώσεις αυτές 

συμπεριλαμβάνονται επίσης και ορισμένοι δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η επίδραση της τρομοκρατίας στο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. Οι συγγραφείς εξετάζουν 

επίσης την επίδραση της στο ΑΕΠ που προέρχεται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Η 

ανάλυση αυτή γίνεται με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι αρνητικές επιπτώσεις 

αντισταθμίζονται από την αύξηση των δημοσίων δαπανών για την ενίσχυση της 

ασφάλειας και την παροχή οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αυτής φαίνεται να συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

υποδειγμάτων που χρησιμοποιούν το συνολικό ΑΕΠ. 

Περνώντας τώρα στις μελέτες περίπτωσης, οι Abadie & Gardeazabal (2003) 

εκτιμούν το αντίκτυπο της τρομοκρατίας στο βασκικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ14. Όπως 

προαναφέρθηκε, η εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της τρομοκρατίας στην 

οικονομία μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο θα 

αναπτυσσόταν η οικονομία, αν μειωνόταν ή εξαλειφόταν η τρομοκρατική 

δραστηριότητα. Η δημιουργία ενός «αντιπαραδείγματος» στο οποίο θα αποτυπώνεται 

η πορεία των κύριων οικονομικών μεγεθών της Χώρας των Βάσκων, σε περίπτωση που 

δεν είχε πληγεί από την τρομοκρατία, αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Η περιοχή 

                                                           
14 Η Χώρα των Βάσκων είναι μια από τις 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας. 
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αυτή παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να μην είναι 

εφικτός ο παραλληλισμός της με κάποια άλλη ισπανική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό 

οι συγγραφείς δημιουργούν μια «εικονική» περιοχή ελέγχου, τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της οποίας προκύπτουν από το σταθμισμένο μέσο όρο των κύριων 

οικονομικών μεταβλητών των υπολοίπων περιοχών της Ισπανίας. Η στάθμιση γίνεται 

με τέτοιο τρόπο ώστε τα οικονομικά χαρακτηριστικά της «εικονικής» περιοχής, να 

μοιάζουν με τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Χώρας των Βάσκων πριν από την 

έναρξη της πολιτικής τρομοκρατίας στις αρχές του 1970. Εν συνεχεία, συγκρίνουν την 

οικονομική ανάπτυξη της «εικονικής» περιοχής ελέγχου με την πραγματική 

οικονομική ανάπτυξη της Χώρας των Βάσκων. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως 

η ραγδαία αύξηση της τρομοκρατίας οδήγησε σε μια μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

στη Χώρας των Βάσκων κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της «εικονικής» περιοχής ελέγχου. Το χάσμα αυτό διευρύνεται όταν αυξάνεται η 

τρομοκρατική δραστηριότητα, ενώ μειώνεται όταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

επηρεάζουν αρνητικά και άλλες ισπανικές περιφέρειες (τα χαρακτηριστικά των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται στη δημιουργία της «εικονικής» περιφέρειας). 

Οι Eckstein & Tsiddon (2004), μέσω των VAR υποδειγμάτων, εξετάζουν τις 

επιπτώσεις της τρομοκρατίας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην κατανάλωση, στις 

επενδύσεις και στις εξαγωγές του Ισραήλ για τη χρονική περίοδο 1980-2003. Η 

τρομοκρατία εισάγεται στην ανάλυση ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των νεκρών, των 

τραυματιών και των συνολικών ατυχημάτων, ενώ τα στοιχεία αφορούν τόσο στις 

εγχώριες όσο και στις διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν 

πως η αρχική επίδραση της τρομοκρατίας στην οικονομία διαρκεί μόλις για ένα 

τετράμηνο, με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές να επηρεάζονται περίπου τρεις φορές 

περισσότερο από ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η κατανάλωση των μη διαρκών 

αγαθών. Επίσης γίνεται προσπάθεια με το ίδιο μοντέλο να εκτιμηθούν οι οικονομικές 

συνέπειες της Intifada15. Ειδικότερα χρησιμοποιούν όλα τα δεδομένα μέχρι και το τρίτο 

τρίμηνο του 2003 (όταν και ξεκινάει η δράση της Intifada) και εν συνεχεία προχωρούν 

στην πρόβλεψη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 

2005. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, εάν η τρομοκρατική δραστηριότητα σταματούσε 

                                                           
15 Ο Αραβικός όρος Intifada υποδηλώνει αφύπνιση ή εξέγερση και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1987 εναντίον του Ισραήλ. Η πρώτη Intifada ή πρώτη 

Παλαιστινιακή Intifada  διήρκησε από 1987 ως το 1911, ενώ η δεύτερη Inrifada από το 2000 ως το 2006.  
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στο τέταρτο τρίμηνο του 2003 θα οδηγούσε σε μια αύξηση του κεφαλήν ΑΕΠ στο 

τέταρτο τρίμηνο του 2005 κατά 10-15%. Αντιθέτως, η συνεχής τρομοκρατική 

δραστηριότητα για οχτώ συνεχή τρίμηνα συνεπάγεται μια μείωση του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της τάξεως του 3-5%. 

 

1.4.3 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

Η απόφαση ενός επενδυτή για το εάν πρόκειται να επενδύσει σε μια ξένη χώρα 

εξαρτάται από την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη 

δυνητική επένδυση. Επομένως, οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

όλους τους πιθανούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θέτει η 

τρομοκρατία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν και σε ποια χώρα θα 

επενδύσουν. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σημαντικά όταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

στοχεύουν το προσωπικό ή τις εγκαταστάσεις ξένων επιχειρήσεων, ενώ ενδέχεται να 

αυξηθεί περεταίρω εάν οι τρομοκρατικές οργανώσεις επιτίθενται σε στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια, δικαστήρια ή άλλους στόχους-

σύμβολα πλήττοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία και τη σταθερότητας της χώρας 

(Enders & Sandler, 1996).  

Εφόσον οι ξένοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μεταξύ πολλών 

χωρών, ακόμα και οι πιο ήπιες τρομοκρατικές επιθέσεις τείνουν να μειώνουν 

σημαντικά την εισροή κεφαλαίων στις χώρες που πλήττονται από αυτές (Frey et al., 

2007). Οι Enders & Sandler (1996) παρείχαν εκτιμήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις 

της τρομοκρατίας στις άμεσες ξένες επενδύεις της Ισπανίας και της Ελλάδας, δυο 

σχετικά μικρών ευρωπαϊκών χωρών1617. Σύμφωνα με τους συγγραφείς η ισπανική και 

ελληνική τρομοκρατία επηρέασαν αρνητικά και σε σημαντικό βαθμό τις ΑΞΕ και τα 

αποθέματα ξένων κεφαλαίων. Όσον αφορά στην Ισπανία, κατά μέσο όρο, η 

τρομοκρατία εκτιμάται πως οδήγησε στη μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 

                                                           
1616 Η περίπτωση της Ισπανίας εξετάζεται για τη χρονική περίοδο 1975-1991, ενώ η περίπτωση της 

Ελλάδας εξετάζεται για τη χρονική περίοδο 1976-1991. 
17 Μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν επιλέχθηκαν διότι αντλούν 

ξένα κεφάλαια από πολλές πηγές με αποτέλεσμα να  μην μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση της 

τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι χώρες αυτές είναι καλύτερα εξοπλισμένες και μπορούν να λάβουν τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς άμεσα. Η Ισπανία και η Ελλάδα 

επιλέχθηκαν ως περιπτωσιολογικές μελέτες καθώς και οι δύο χώρες, στην υπό εξέταση περίοδο, έχουν 

πληγεί από  πολυάριθμές διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαν ως στόχο ξένα εμπορικά 

συμφέροντα.   
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13,5% ετησίως, ενώ στην Ελλάδα τον ποσοστό αυτό ανήλθε στο 11,9%. Οι μειώσεις 

αυτές μεταφράζονται σε με μια πτώση των πραγματικών άμεσων ξένων επενδύσεων 

της Ισπανίας και της Ελλάδος της τάξεως των $488,9 εκατομμυρίων (7,6% του ΑΕΠ) 

και $383,5 εκατομμύριων (34,8% του ΑΕΠ) αντίστοιχα.  

Οι Enders et al., (2006) εξέτασαν το αντίκτυπο που έχουν οι  τρομοκρατικές 

επιθέσεις, που γίνονται εντός των συνόρων μιας ξένης χώρας αλλά εναντίον στόχων 

αμερικάνικων συμφερόντων, στο απόθεμα των αμερικάνικων κεφαλαίων της χώρας 

αυτής. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς κατασκεύασαν ένα panel δεδομένων το οποίο 

απαρτιζόταν από 23 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α και 46 χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α για τη χρονική 

περίοδο 1989-1999. Σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν, για τις χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α εντοπίστηκε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική σχέση. Κατά μέσο όρο για 

κάθε επίθεση εναντίον στόχων αμερικάνικων συμφερόντων σε μια ξένη χώρα, τα 

αποθέματα των αμερικάνικων κεφαλαίων στη χώρα αυτή μειώνονταν μόλις κατά ένα 

εκατομμύριο δολάρια. Για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο, οι επιθέσεις αυτές 

μείωσαν το απόθεμα των αμερικάνικων κεφαλαίων κατά 1%. Μοναδικές εξαιρέσεις 

αποτέλεσαν η Ελλάδα και η Τουρκία, όπου το απόθεμα των αμερικάνικων κεφαλαίων 

μειώθηκε κατά 5,7% και 6,5% αντίστοιχα. Όσον αφορά στις χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α δεν 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση.  

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τους Abadie & Gardeazabal 

(2008) οι οποίοι εισάγοντας τον παγκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας (Global Terrorism 

Index, GTI) σε ένα μοντέλο ενδογενούς μεγέθυνσης, ανέλυσαν τον αντίκτυπο της 

τρομοκρατίας στις ΑΞΕ σε ένα δείγμα 110 χωρών. Οι αναλυτές συμπέραναν πως η 

τρομοκρατία επιδρά αρνητικά και στατιστικά σημαντικά στις καθαρές εισροές των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, μια αύξηση κατά μία μονάδα της 

τυπικής απόκλισης της έντασης της τρομοκρατίας μειώνει κατά μέσο όρο τις καθαρές 

άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 5% (κανονικοποιημένο στο ΑΕΠ). Η ενσωμάτωση 

διάφορων πολιτικών, οικονομικών, νομικών, φορολογικών, επιχειρησιακών και 

ασφαλιστικών παραμέτρων στο εμπειρικό πλαίσιο, φανερώνει πως η τρομοκρατία και 

γενικότερα η ασφάλεια αποτελούν τους κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες 

των άμεσων ξένων επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι ΑΞΕ αποτελούν μια σημαντική πηγή 

αποταμίευσης, η μείωση τους θα επηρέαζε σημαντικά τις επενδύσεις και γενικότερα 

την οικονομική ανάπτυξη.  
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1.4.4 Κατανάλωση και αποταμίευση  

Η εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα, πέρα από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, 

εξαρτάται σημαντικά και από τις αποταμιεύσεις. Η κατανάλωση και, ως εκ τούτου, το 

ποσοστό αποταμίευσης ενδέχεται να επηρεαστούν από την τρομοκρατική 

δραστηριότητα με διάφορους τρόπους. Η επίδραση στην κατανάλωση μπορεί να είναι 

άμεση ή έμμεση. Οι άμεσες επιπτώσεις εξαρτώνται από την ψυχολογική κατάσταση 

και τη διάθεση των καταναλωτών επιφέροντας δυο αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Αφενός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την αποταμίευση, οδηγώντας ορισμένους καταναλωτές στην αύξηση 

των δαπανών τους. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές είναι πιθανό να 

τοποθετήσουν τα χρήματα τους σε ασφαλείς αποταμιεύσεις, για όσο διάστημα 

διαρκέσει η περίοδος της αβεβαιότητας, αντί να προβούν σε αγορές διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών (Frey et al., 2007). Τέλος, η κατανάλωση επηρεάζεται επίσης 

έμμεσα από τη μείωση του πλούτου που προκαλείται από την πτώση των 

χρηματιστηριακών αξιών, των τιμών των ακινήτων και από την αύξηση των επιτοκίων 

(Bird et al., 2008).  

O Fielding (2003a) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η πολιτική αστάθεια και 

η αβεβαιότητα στη συνολική κατανάλωση και κατά συνέπεια στην αποταμίευση, στην 

περιοχή του Ισραήλ κατά τη δωδεκαετία 1988-1999. Υποθέτει πως η ανασφάλεια και 

η πολιτική αστάθεια προσδιορίζονται από τέσσερις κύριους παράγοντες18 τους οποίους 

και εισάγει στη συνάρτηση της συνολικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

ερευνάς, η πολιτική αστάθεια και η βία οδηγούν σε χαμηλότερα επίπεδα αποταμίευσης 

και σε υψηλότερη τρέχουσα κατανάλωση. Το ποσοστό αποταμίευσης στο Ισραήλ, κατά 

την περίοδο αυτή, είναι πολύ χαμηλότερο από τα παγκόσμια πρότυπα. Ο συγγραφέας 

επισημαίνει πως εάν το Ισραήλ καταφέρει να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει την 

πολιτική βία, το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά και θα πλησιάσει τον παγκόσμιο 

μέσο όρο.  

                                                           
18 Σύμφωνα με τον Fielding (2003a) ο αριθμός των νεκρών στην περιοχή της Παλαιστίνης, ο αριθμός 

των νεκρών στο Ισραήλ, ο αριθμός των εβραϊκών κατοικιών στην περιοχή της Παλαιστίνης και ο ρυθμός 

αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς το Ισραήλ αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που 

συνέβαλαν στην αύξηση της πολιτικής αστάθειας. 
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Σύμφωνα με τους Eckstein & Tsiddon (2004), και σε αντίθεση με τα προηγούμενα, 

η τρομοκρατία επιδρά αρνητικά και στατιστικά σημαντικά στην κατανάλωση. Η 

συνεχής τρομοκρατική δραστηριότητα αναμένεται να μειώσει την ετήσια κατά 

κεφαλήν κατανάλωση στα μη διαρκή αγαθά στο Ισραήλ κατά 5%. Οι συγγραφείς 

αναφέρουν πως, όσο περισσότερο παρατείνετέ η τρομοκρατία τόσο περισσότερο 

μειώνεται και η κατά κεφαλήν κατανάλωση των μη διαρκών αγαθών. Τέλος, οι Crain 

& Crain (2006)19κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι μόνοι δείκτες που επιδρούν 

στατιστικά σημαντικά στην κατανάλωση είναι ο αριθμός των τρομοκρατικών 

επιθέσεων και ο αριθμός των τραυματιών, μειώνοντας την οριακά κατά 0,003% και 

0,004% αντίστοιχα. 

 

1.4.5 Επενδύσεις 

Η επίδραση της τρομοκρατίας στην κατανάλωση και στην αποταμίευση θεωρείται 

σημαντική καθώς επηρεάζει τις επενδύσεις και κατά συνέπεια και την οικονομική 

ανάπτυξη. Ο Collier (1999) επισημαίνει πως η πολιτική βία δεν επηρεάζει μόνο το 

επίπεδο των επενδύσεων αλλά και τη σύνθεση τους. Σε περιόδους πολιτικής αστάθειας 

και υψηλής αβεβαιότητας, οι επενδύσεις σε μη-εμπορεύσιμα αγαθά ή μη-οικιστικά 

ακίνητα θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες με αποτέλεσμα να μην προτιμώνται από 

τους επενδυτές οι οποίοι στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές.  

Ο Fielding (2003b) εξέτασε τον αντίκτυπο της πολιτικής αστάθειας στο επίπεδο και 

στη σύνθεση των επενδύσεων του Ισραήλ για την περίοδο 1988-1998. Ειδικότερα, 

εκτίμησε δυο διαφορετικές εξισώσεις, μια για τα μη-εμπορεύσιμα αγαθά και τα μη-

οικιστικά ακίνητα και μια για τα κεφαλαιουχικά αγαθά (μηχανήματα και εξοπλισμός), 

εισάγοντας ορισμένους δείκτες πολιτικής αστάθειας. Οι δείκτες αυτοί ήταν ο αριθμός 

των νεκρών εβραίων (δείκτης 1), ο αριθμός των νεκρών παλαιστινίων (δείκτης 2) και 

ο ρυθμός ανάπτυξης των οικισμών των εβραίων στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα 

(δείκτης 3). Καθώς μια αύξηση των επενδύσεων σε μια από τις δυο προαναφερθείσες 

κατηγορίες επιδρά θετικά στις επενδύσεις της άλλης κατηγορίας, η δυναμική σχέση 

μεταξύ των δυο κατηγοριών θεωρείται σημαντική για τον υπολογισμό του συνολικού 

αποτελέσματος. Ο ερευνητής διαπίστωσε πως οι δείκτες 1 και 3 έχουν σημαντικό και 

αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις σε μη-οικιστικά ακίνητα. Επιπλέον, όλοι οι δείκτες 

                                                           
19 Αναλυτικότερη παρουσίαση του άρθρου των Crain & Crain (2006) γίνεται στην ενότητα 1.4.2 
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φαίνεται να επιδρούν σημαντικά και αρνητικά στις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά 

αγαθά. Ο συγγραφέας επισημαίνει πως εάν ο αριθμός των νεκρών πέσει στο μηδέν και 

επέλθει πολιτική σταθερότητα, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα θα αυξηθούν 

κατά 27,9% ενώ οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά θα αυξηθούν κατά 14,6%. Η 

διαφορά αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η πολιτική βία επιδρά με διαφορετικό τρόπο 

σε διαφορετικού τύπου επενδύσεις.  

Οι Llussá & Tavares (2011), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των panel 

δεδομένων, εξέτασαν τον αντίκτυπο της τρομοκρατίας στην ιδιωτική κατανάλωση και 

στις επενδύσεις για ένα δείγμα 187 χωρών και για τη χρονική περίοδο 1970-2007. Οι 

συγγραφείς διέκριναν τις τρομοκρατικές επιθέσεις ανάλογα με τον αριθμό και τα 

χαρακτηριστικά των θυμάτων, τους στόχους της επίθεσης και τα χαρακτηριστικά των 

οργανώσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο η ιδιωτική κατανάλωση 

όσο και οι επενδύσεις επηρεάζονται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά από τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων (νεκροί ή τραυματίες) φαίνεται να 

αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στον οποίο οφείλεται η πτώση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης και των επενδύσεων ενώ οι επιθέσεις εναντίων των πολιτών φαίνεται να 

έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας. Τέλος, οι συγγραφείς 

τονίζουν τη σπουδαιότητα της εις βάθους κατανόησης των συνεπειών των 

τρομοκρατιών επιθέσεων, καθώς μέσω αυτών θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για 

τον τρόπο με τον οποίο οι τρομοκρατικές επιθέσεις επηρεάζουν την οικονομία.  

 

1.4.6 Διεθνές Εμπόριο 

Ο αντίκτυπος της τρομοκρατίας στο διεθνές εμπόριο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με 

το χρόνο και τον τόπο. Η γενική πεποίθηση όμως είναι ότι οι εμπορικές σχέσεις με μια 

άλλη χώρα επηρεάζονται σημαντικά από την τρομοκρατική δραστηριότητα διότι 

αυξάνονται οι σχετικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνουν τα κόστη συναλλαγής και 

τα κόστη μεταφοράς οδηγώντας στη μείωση του όγκου των συναλλαγών 

(Bandyopadhyay & Sandler, 2014). Ειδικότερα, η τρομοκρατία επιδρά στο διεθνές 

εμπόριο με διάφορους τρόπους. Αρχικά, αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα και κατά 

συνέπεια και τα κόστη που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 

αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει επίσης σημαντικά τα καταναλωτικά και παραγωγικά 

πρότυπα μιας χώρας (για παράδειγμα, επηρεάζει την προθυμία των καταναλωτών να 
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χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζική μεταφοράς) και ως εκ τούτου και το διεθνές εμπόριο. 

Δεύτερον, η αύξηση των μέτρων ασφαλείας, ως απάντηση σε μια τρομοκρατική 

ενέργεια, καθιστά το εξωτερικό εμπόριο πιο δαπανηρό. Τρίτον, υπάρχει ο κίνδυνος τα 

εμπορεύσιμα αγαθά και οι υποδομές του εμπορίου να αποτελούν άμεσους στόχους των 

επιθέσεων. Οι τρομοκράτες ενδέχεται να στοχεύσουν απευθείας στην εμπορική 

δραστηριότητα μιας χώρας, σε περιπτώσεις όπου η οικονομία της εξαρτάται σημαντικά 

από το εμπόριο.  

Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να 

διερευνηθεί λεπτομερέστερα η σχέση μεταξύ της τρομοκρατίας και του εμπορίου. Οι 

Nitsch & Schumacher (2004) εκτίμησαν τις επιπτώσεις της διεθνούς τρομοκρατίας στις 

διμερείς εμπορικές σχέσεις χρησιμοποιώντας ένα βασικό μοντέλο βαρύτητας (gravity 

model). Στο μοντέλο αυτό ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούνται οι εμπορικές 

ροές μεταξύ των εμπορικών εταίρων, ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται η τρομοκρατία, η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών, το συνολικό 

και το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο πληθυσμός καθώς επίσης και ορισμένες ακόμα 

ψευδομεταβλητές. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στις 

διμερείς εμπορικές συναλλαγές 217 χωρών (και περιοχών) για τη χρονική περίοδο 

1968-1997. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως μια αύξηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας κατά 100% οδηγεί σε μια μείωση των εμπορικών ροών της τάξεως του 

4%, γεγονός που εξηγεί το λόγο για τον οποίο χώρες με υψηλή τρομοκρατική 

δραστηριότητα παρουσιάζουν μειωμένο όγκο εμπορικών συναλλαγών.  

Οι Fratianni & Kang (2006) επέκτειναν την ανάλυση των Nitsch & Schumacher 

(2004), εξετάζοντας την αλληλεπίδραση της τρομοκρατίας με τη χωρική απόσταση των 

εμπορικών εταίρων και με την ύπαρξη, ή μη, κοινών συνόρων. Οι συγγραφείς 

επισημαίνουν πως η τρομοκρατία επιδρά αρνητικά και σημαντικά στις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις μέσω της αύξησης του κόστους συναλλαγών και της 

αυστηροποίησης των μέτρων ασφαλείας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν πως οι 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των γειτονικών χωρών, που πλήττονται από το 

φαινόμενο της τρομοκρατίας, τείνουν να είναι λιγότερες από τις εμπορικές συναλλαγές 

των γειτονικών χωρών που δεν πλήττονται από το φαινόμενο αυτό. Όσο αυξάνεται η 

χωρική απόσταση των χωρών, τα κόστη των συναλλαγών που σχετίζονται με την 

τρομοκρατία μειώνονται. Επομένως, μειώνεται η ελαστικότητα του διμερούς εμπορίου 

ως προς τη χωρική απόσταση μεταξύ της πληγέντας χώρας και του εμπορικού εταίρου, 
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με αποτέλεσμα μέρος των εμπορικών ροών να κατευθύνεται προς πιο απομακρυσμένες 

περιοχές.  

Οι Blomberg & Hess (2006) εκτιμούν μια παραλλαγή του μοντέλου βαρύτητας, για 

ένα σύνολο 177 χωρών και για τη χρονική περίοδο 1968-1999. Η τρομοκρατία 

εισάγεται στο μοντέλο ως μια διχοτομική μεταβλητή που λαμβάνει τιμή 1, όταν 

τουλάχιστον ένα τρομοκρατικό χτύπημα έχει πλήξει τουλάχιστον μια από τις δυο χώρες 

που συμμετέχουν στο διμερές εμπόριο.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο 

όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ δυο χωρών, ενδέχεται να μειωθεί από 5% 

έως 6%, σε περίπτωση που συμβεί τουλάχιστον ένα τρομοκρατικό συμβάν σε μια από 

τις δυο χώρες. Ο συγγραφείς αναφέρουν ότι η τρομοκρατία λειτουργεί σαν ένας δασμός 

ή σαν ένας στρεβλωτικός φόρος περιορίζοντας σημαντικά τα οφέλη του ελεύθερου 

εμπορίου. 

Τέλος, οι Egger & Gassebner (2014), μέσω ενός γραμμικού μοντέλου γενικής 

ισορροπίας του διεθνούς εμπορίου, διερευνούν την επίδραση της τρομοκρατίας στις 

διμερείς εμπορικές σχέσεις 30 χωρών του Ο.Ο.Σ.Α, με κάθε έναν από τους 181 

εμπορικούς τους εταίρους, από τον Ιανουάριο του 1970 έως το Δεκέμβριο του 2008. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, συμπεραίνουν ότι η τρομοκρατία επιδρά στις 

εμπορικές συναλλαγές αρνητικά αλλά όχι σημαντικά. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι οι 

βραχυπρόθεσμες επιδράσεις είναι αμελητέες, με τις εμπορικές συναλλαγές να 

επηρεάζονται κυρίως μεσοπρόθεσμα. 

 

1.4.7 Τουρισμός 

Οι τουρίστες λειτουργούν ως ορθολογικοί καταναλωτές οι οποίοι έχοντας ένα 

δεδομένο εισόδημα το κατανέμουν σε διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες, ανάμεσα στα 

οποία περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες του τουρισμού. Η επιλογή του ταξιδιού 

προκύπτει από τη σύγκριση των σχετικών τιμών των διάφορων προορισμών. Οι 

σχετικές τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, την τιμή του 

συναλλάγματος καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με το ταξίδι (Enders & 

Sandler, 1991). Αν δυο ταξίδια επιφέρουν τα ίδια οφέλη, τότε επιλέγεται εκείνο με τη 

μικρότερη σχετική τιμή. Με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες να 

παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus), οι επιθέσεις εναντίον τουριστικών χώρων (π.χ. 

αεροδρόμια, ξενοδοχεία ή αξιοθέατα) ή μέσων μεταφοράς (π.χ. αεροπλάνα) αυξάνουν 
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το συνολικό κίνδυνο και κατά συνέπεια και το σχετικό κόστος, οδηγώντας τους 

τουρίστες είτε στο να αναβάλουν το ταξίδι τους είτε στο να κατευθυνθούν προς 

ασφαλέστερους προορισμούς (Enders & Sandler, 2006). Η διερεύνηση των 

επιπτώσεων της τρομοκρατίας στον τουρισμό αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο 

κομμάτι της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν κυρίως στον 

τρόπο με τον οποίο επιδρά στις αφίξεις και στα έσοδα των τουριστικών περιοχών, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο φαινόμενο της υποκατάστασης των προορισμών 

και στη χρονική διάρθρωση των συνεπειών.  

Οι Enders & Sandler (1991), μέσω των VAR υποδειγμάτων, συμπέραναν ότι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις  επιδρούν αρνητικά και στατιστικά σημαντικά στον ισπανικό 

τουρισμό20. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger έδειξε πως η 

σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και τουρισμού είναι μονόδρομη: η τρομοκρατία επιδρά 

στον τουρισμό χωρίς όμως να ισχύει και η αντίστροφη σχέση. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις όλων των μηνών, εκτιμάται πως μια τυπική τρομοκρατική επίθεση στην 

Ισπανία αποτρέπει περισσότερους από 140.000 τουρίστες να επισκεφθούν τη χώρα. 

Τέλος, οι συγγραφείς τονίζουν πως οι χώρες των οποίων η οικονομία είναι στενά 

συνδεδεμένη με την τουριστική βιομηχανία αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά 

από τέτοιου είδους γεγονότα και ως εκ τούτου έχουν ισχυρά κίνητρα να αναπτύξουν 

μια αποτελεσματική αντιτρομοκρατική στρατηγική. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται επίσης από τους Enders et al., (1992) οι 

οποίοι εξέτασαν την επίδραση της τρομοκρατίας στον ευρωπαϊκό τουρισμό, 

εστιάζοντας κυρίως στις περιπτώσεις της Αυστρίας21, της Ιταλίας και της Ελλάδας για 

τη χρονική περίοδο 1974-1988. Βασιζόμενοι σε τριμηνιαία δεδομένα και 

χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα ARIMA, οι συγγραφείς κατάφεραν να 

προσδιορίσουν τις απώλειες που παρουσίασαν τα έσοδα (σε παρούσες αξίες) εξαιτίας 

της μειωμένης τουριστικής κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι απώλειες σε ολόκληρη την 

ηπειρωτική Ευρώπη έφτασαν στα $16,1 δισεκατομμύρια ενώ σε Αυστρία, Ιταλία και 

Ελλάδα οι απώλειες ανήλθαν σε $4.5, $1.1 και $0.8 δισεκατομμύρια αντίστοιχα. Ο 

αντίκτυπος αυτός γίνεται περισσότερο αντιληπτός, εάν λάβουμε υπόψη ότι τα συνολικά 

                                                           
20 Η περίοδος που εξετάζεται είναι η δεκαετία 1970 -1980. 
21 Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν διότι παρουσίαζαν έντονη τρομοκρατική δραστηριότητα. 
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έσοδα των τριών χωρών το 1988 ήταν ίσα με $11,149, $19,311 και $3,29 

δισεκατομμύρια αντίστοιχα. 

Οι Drakos & Kutan (2003) μελέτησαν τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στις 

τουριστικές βιομηχανίες της  Ελλάδας, της Τουρκίας, του Ισραήλ και της Ιταλίας, με 

την τελευταία να λειτουργεί ως χώρα «ελέγχου» αντιπροσωπεύοντας την υπόλοιπη 

περιοχή της Μεσογείου. Χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα για τη χρονική περίοδο 

1991-2000 και εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των SURE, οι συγγραφείς αφενός 

συμπέραναν ότι ο τουρισμός επηρεάζεται αρνητικά από τέτοιου είδους γεγονότα και 

αφετέρου διαπίστωσαν την ύπαρξη σημαντικών αποτελεσμάτων υποκατάστασης 

μεταξύ των  χωρών.  

Οι Fleischer & Buccola (2002) εξέτασαν την επίδραση της τρομοκρατίας στην 

προσφορά και στη ζήτηση των ξενοδοχειακών κλινών στο Ισραήλ για το χρονικό 

διάστημα 1992-1998. Οι συγγραφείς συμπέραναν πως η ξένη ζήτηση, σε αντίθεση με 

την εγχώρια, είναι ελαστική και επηρεάζεται αρνητικά από την τρομοκρατία. Η αύξηση 

της βίας και των τρομοκρατικών χτυπημάτων μειώνει την εξωτερική ζήτηση με 

αποτέλεσμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να αντισταθμίσουν 

τις απώλειες αυτές, να μειώνουν σημαντικά τις τιμές για να μπορέσουν να 

προσελκύσουν τους εγχώριους τουρίστες. Η προσπάθεια αυτή όμως περιορίζεται 

καθώς η εγχώρια ζήτηση είναι ανελαστική. Επομένως, η τρομοκρατία επηρεάζει 

σημαντικά τα έσοδα του ξενοδοχειακού κλάδου και γενικότερα του τουρισμού 

περιορίζοντάς παράλληλα και το ξένο συνάλλαγμα.  

Ο Sloboda (2003) χρησιμοποιεί τα ARMAX μοντέλα με σκοπό να διερευνήσει τις 

επιπτώσεις που είχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στα έσοδα του αμερικάνικου 

τουρισμού για τη χρονική περίοδο 1988-2001. Ο πόλεμος του κόλπου22 το 1991 και η 

επακόλουθη ραγδαία αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίων αμερικάνικων 

στόχων έπληξαν σημαντικά τον τουρισμό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το συγγραφέα, οι 

συνολικές ζημίες από τις επιθέσεις αυτές άγγιξαν την περίοδο αυτή τα $57 

δισεκατομμύρια. Τέλος, ο Llorca-Vivero (2008) χρησιμοποιεί ένα μοντέλο βαρύτητας 

για τον τουρισμό με σκοπό να εξετάσει τις επιπτώσεις της συνολικής, της εγχώριας και 

της διεθνούς τρομοκρατίας στις τουριστικές ροές των G7, σε ένα δείγμα 131 

                                                           
22 Ο Πόλεμος του Κόλπου (2 Αυγούστου 1990-28 Φεβρουαρίου 1991) ήταν πολεμική σύρραξη μεταξύ 

διεθνούς συμμαχίας από τουλάχιστον 31 κράτη υπό την καθοδήγηση των Η.Π.Α. και την εξουσιοδότηση 

του Ο.Η.Ε. κατά του Ιράκ, για την απελευθέρωση του Κουβέιτ. 
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προορισμών και για τη χρονική περίοδο 2001-2003. Τα ευρήματα της έρευνας, όπως 

και αυτά των προαναφερθέντων ερευνών, έδειξαν μια σημαντική και αρνητική σχέση 

μεταξύ της τρομοκρατίας και του τουρισμού. 

  

1.4.8 Χρηματιστήριο  

Δεδομένης της σημασίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου στη συνολική απόδοση 

της οικονομίας, πλήθος ερευνών διερευνά τις επιπτώσεις του φαινομένου της 

τρομοκρατίας στις χρηματιστηριακές αγορές. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία μπορεί να 

ταξινομηθεί σε δύο κύριες κατηγορίες: (i) οι επιπτώσεις στις αποδόσεις των αγορών 

και (ii) οι επιπτώσεις στη μεταβλητότητά των αγορών. Ωστόσο, όπως θα δούμε και 

παρακάτω, και οι δυο αυτές τάσεις εστιάζουν παράλληλα στην επίδραση της 

τρομοκρατίας στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες αγορές, στο βαθμό 

ολοκλήρωσης των αγορών, στις επιδράσεις της σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς 

καθώς και στον αντίκτυπο της στην επενδυτική ψυχολογία. Στο υπόλοιπο της ενότητας 

παρουσιάζονται ορισμένα από τα σημαντικότερα άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας.  

1.4.8.1 Αποδόσεις  

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινότητα εγείροντας 

σοβαρές ανησυχίες για την οικονομική ευημερία όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και 

ολόκληρου του κόσμου. Δεν αποτελεί έκπληξη, επομένως, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της 

βιβλιογραφίας εξετάζει τον αντίκτυπο που είχαν οι επιθέσεις αυτές στις παγκόσμιες 

αγορές.  

Μία από τις πιο ευρείες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, είναι 

αυτή των Chen & Siems (2004). Οι συγγραφείς μελετούν τις επιπτώσεις της πολλαπλής 

τρομοκρατικής επίθεσης της 11/09 στις αμερικάνικες και στις διεθνείς αγορές23. Η 

έρευνα έδειξε πως όλες οι αγορές  του δείγματος παρουσίασαν σημαντικές αρνητικές 

μη-κανονικές αποδόσεις την ημέρα της επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι η επίθεση έλαβε 

χώρα στις ΗΠΑ, οι αμερικάνικες αγορές παρουσίασαν τις μικρότερες απώλειες σε 

σχέση με τις δέκα μεγαλύτερες διεθνείς αγορές (με εξαίρεση μόνο την αγορά του 

Τορόντο). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, φαίνεται να υπάρχει μια αντίστροφη σχέση 

                                                           
23 Συνολικά διερευνώνται 14 τρομοκρατικές/πολεμικές επιθέσεις οι οποίες χρονολογούνται από το 1915, 

καθώς και  η  εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόνο  οι πολεμικές 

επιθέσεις του παρελθόντος φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις των αμερικανικών αγορών. 
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μεταξύ του μεγέθους της αγοράς και των επιπτώσεων της επίθεσης, με τις μεγαλύτερες 

αγορές να παρουσιάζουν τις μικρότερες απώλειες. Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί πως 

οι σωρευτικές απώλειες του δείκτη S&P500, τις πρώτες 11 μέρες, ανήλθαν μόλις στο 

3,83%, ενώ χρειάστηκαν μόνο 19 μέρες για να επιστρέψει στα προ 11ης Σεπτεμβρίου 

επίπεδα. Τέλος, επισημαίνεται πως η ύπαρξη ενός υγειούς και σταθερού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και η αποτελεσματική εφαρμογή των νομισματικών 

πολιτικών είναι πρωταρχικής σημασίας για τις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι βασικές 

αρχές και οι κανονισμοί που διέπουν τις αμερικανικές τραπεζικές και 

χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικά, απορροφώντας 

τις τεράστιες διαταραχές που δημιουργούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. 

Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου οι Hon et al., (2004), 

εξετάζουν την ύπαρξη του φαινομένου της διάχυσης -δηλαδή της αύξησης της 

συσχέτισης μεταξύ των αγορών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα GARCH 

υποδείγματα έδειξαν πως τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες σχέσεις 

μεταξύ των αμερικάνικων και των διεθνών χρηματιστηρίων αυξήθηκαν σημαντικά 

μετά την 11/09. Εκτιμώντας τις σχέσεις αυτές σε τριμηνιαία και σε εξαμηνιαία βάση, 

οι συγγραφείς βρήκαν πως οι διεθνείς αγορές, και κυρίως οι ευρωπαϊκές, τείνουν να 

παρουσιάζουν παρόμοιες αντιδράσεις με αυτές των αμερικάνικων αγορών. Κάτω απ’ 

αυτές τις συνθήκες, τα οφέλη που προέρχονται από τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου φαίνεται να μειώνονται σημαντικά σε περιόδους έντονων διαταραχών. 

Οι Richman et al., (2005), μέσω του υποδείγματος world CAPM, εξετάζουν τις 

βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων της 11/09 στις αγορές 33 

βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι 

28 από τις 33 χρηματιστηριακές αγορές του δείγματος παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμες, 

αρνητικές και στατιστικά σημαντικές απώλειες. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των 

επιθέσεων στο συστηματικό κίνδυνο τόσο των βιομηχανικών (συμπεριλαμβανομένων 

των ΗΠΑ) όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών είναι σε μεγάλο βαθμό πρόσκαιρες 

και δεν επηρεάζουν μακροχρόνια τις αγορές. Αντιθέτως, οι Charles & Darné (2006), 

μέσω της μεθόδου ODM (Outlier Detection Method) και εξετάζοντας 10 

χρηματιστηριακούς δείκτες, επισημαίνουν πως οι εξωγενείς διαταραχές που 

προκλήθηκαν από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου επηρέασαν 

σημαντικά, τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα, τις αμερικάνικες και διεθνείς αγορές.  
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Ο αντίκτυπος της πολλαπλής τρομοκρατικής επίθεσης της 11/09 στις αποδόσεις των 

αεροπορικών εταιριών αποτέλεσε το κύριο ερευνητικό ερώτημα στα άρθρα των Drakos 

(2004) και Carter & Simkins (2004). Σύμφωνα με τον Drakos (2004) οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11/09 επέφεραν μια απότομη και ραγδαία πτώση στις αποδόσεις των 

αεροπορικών εταιρειών. Οι τιμές των μετοχών παρουσίασαν μια πτώση της τάξεως του 

30%, ενώ για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρίες το ποσοστό 

αυτό ανήλθε στο 53%. Το μέγεθος της επίδρασης μπορεί να γίνει επίσης αντιληπτό και 

από το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να επανέλθουν στα προ 11ης 

Σεπτεμβρίου επίπεδα. Επιπλέον, εντοπίζεται μέσω ενός Chow test, μια διαρθρωτική 

μεταβολή στο συστηματικό κίνδυνο των αεροπορικών εταιριών μετά την επίθεση της  

11/09. Ειδικότερα, παρατηρείται μια αύξηση της μεταβλητότητας η οποία 

αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τον κλάδο των 

αερομεταφορών. Τέλος, όταν ο κίνδυνος αναλύεται στα κύρια χαρακτηριστικά του -

συστηματικός και ιδιοσυγκρασιακός- παρατηρείται πως ο πρώτος κατά μέσο όρο 

διπλασιάζεται αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά τη σχετική σημασία του.  

Οι Carter & Simkins (2004) εμβαθύνουν περαιτέρω εξετάζοντας αφενός τον 

αντίκτυπο των επιθέσεων στις αποδόσεις των αεροπορικών εταιρειών και αφετέρου 

κατά πόσο η αντίδραση της αγοράς ήταν ορθολογική. Αρχικά, εντοπίζεται η ύπαρξη 

μιας σαφώς αρνητικής σχέση μεταξύ της τρομοκρατίας και των αποδόσεων, η ένταση 

της οποίας διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας. Οι εταιρίες με 

υψηλά ρευστά διαθέσιμα φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τις υπόλοιπες του 

κλάδου, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές κυρίως ανησυχούσαν για την 

ικανότητα των αεροπορικών εταιρειών να επιβιώσουν από την παρατεταμένη ύφεση 

στα αεροπορικά ταξίδια. Σύμφωνα με τους συγγραφείς το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 

επενδυτές λειτούργησαν ως ένα βαθμό ορθολογικά κατά την επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου.    

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη (2004) και στο Λονδίνο (2005) αλλά και 

οι πιο πρόσφατες επιθέσεις σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη συγκλόνισαν για ακόμη 

μια φορά τη διεθνή κοινότητα, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τα χρηματιστήρια σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό ο Baumert (2009) διερεύνησε τις επιπτώσεις 

των βομβιστικών επιθέσεων της Μαδρίτης στο ισπανικό χρηματιστήριο. 

Εκμεταλλευόμενός το γεγονός ότι το χρηματιστήριο της επιτιθέμενής χώρας συνέχισε 

να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εξέτασε την επίδραση των 
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πληροφοριών που διαδίδονταν από τα ΜΜΕ -οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά την 

επίθεση- στις αποδόσεις του χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Χρησιμοποιώντας 

ενδοημερήσια δεδομένα (intraday data), ο συγγραφέας έδειξε ότι υπήρχαν δυο κύριες 

ειδήσεις που επηρέασαν σημαντικά την αγορά: η σοβαρότητα της επίθεσης (ο αριθμός 

των τραυματιών και των νεκρών που ανακοινώνονταν επίσημα κατά τη διάρκεια της 

ημέρας) και η ανάληψη της ευθύνης (ΕΤΑ ή Αλ Κάντιά). Επιπλέον, οι ενδοημερήσιες 

πληροφορίες δείχνουν πως οι επενδυτές λειτούργησαν ορθολογικά, καθώς οι μετοχές 

που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν αυτές που επηρεάστηκαν άμεσα από 

τις επιθέσεις. 

Ο Baumert (2013) εξέτασε επίσης τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 

11ης Σεπτεμβρίου και των επακόλουθων επιθέσεων στη Μαδρίτη (2004) και στο 

Λονδίνο (2005), στους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς, αμερικανικούς και 

γιαπωνέζικους δείκτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τόσο το μέγεθος 

όσο και η διάρκεια των επιπτώσεων φαίνεται να μειώνονται διαχρονικά. Σύμφωνα με 

το συγγραφέα, αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι επενδυτές εκτιμούν 

περισσότερο αντικειμενικά τις οικονομικές επιπτώσεις των επιθέσεων και αφετέρου 

στο γεγονός ότι λαμβάνουν πλέον υπόψη τον κίνδυνο της τρομοκρατίας, 

ενσωματώνοντας τον πιο συστηματικά στις τιμές των μετοχών. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα καταλήγουν και οι Graham & Ramiah (2012), οι οποίοι εξετάζουν το 

αντίκτυπο που είχαν πέντε τρομοκρατικές επιθέσεις24στις αποδόσεις των γιαπωνέζικων 

βιομηχανιών.  

Οι Kollias et al., (2011a) χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία των event studies καθώς 

και τα ασύμμετρα EGARCH μοντέλα με σκοπό να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις των 

τρομοκρατικών επιθέσεων της Μαδρίτης (2004) και του Λονδίνου (2005) στις 

αποδόσεις των ισπανικών και των βρετανικών αγορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 

έρευνας, οι βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη επηρέασαν σημαντικά και αρνητικά τις 

αποδόσεις όλων των ισπανικών χρηματιστηρίων25. Ειδικότερα, οι κλάδοι της 

ασφάλισης και της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν τις μεγαλύτερες απώλειες, 

επιστρέφοντας στα προ επίθεσης επίπεδα μετά από είκοσι μέρες. Οι μικρότερες 

                                                           
24 Οι επιθέσεις αυτές είναι: στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον στις 11/09/2001, στο Μπαλί στις 

12/10/2002, στη Μαδρίτη στις 11/03/2004, στο Λονδίνο στις 07/08/2005 και στη Μουμπάι στις 

11/07/2006. 
25 Συγκεκριμένα, εξετάζουν τις αντιδράσεις των χρηματιστηρίων της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης και 

της Βαλένθιας. 
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απώλειες εμφανίστηκαν στον τραπεζικό κλάδο, καθώς θεωρείται μια ασφαλής επιλογή 

σε περιόδους αναταράξεων. Όσον αφορά στην επίθεση στο Λονδίνο, οι επιπτώσεις 

ήταν παρόμοιες με αυτές των ισπανικών χρηματιστηρίων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 

πως η αγορά του Λονδίνου, σε αντίθεση με τις ισπανικές αγορές, ανάκαμψε σε μόλις 

μια ημέρα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι διαφορές αυτές οφείλονται στο μέγεθος, 

στη δομή και στη ρευστότητα της κάθε αγοράς. Επιπλέον, μια ακόμα πιθανή εξήγηση 

είναι ότι στην περίπτωση του Λονδίνου οι τρομοκράτες πέθαναν κατά τη διάρκεια των 

επιθέσεων, γεγονός που σημαίνει ότι ο κίνδυνος παύει να υφίσταται, σε αντίθεση με 

τις επιθέσεις στην Ισπανία όπου οι τρομοκράτες συνελήφθησαν μερικές μέρες 

αργότερα.  

Oι Apergis & Apergis (2016) επικεντρώνονται στον κλάδο της αμυντικής 

βιομηχανίας, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στο 

Παρίσι στις αποδόσεις των μεγαλύτερών εταιριών του κλάδου (σε παγκόσμιο επίπεδο). 

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των event studies παρατηρούν πως το τρομοκρατικό 

χτύπημα επηρέασε θετικά και στατιστικά σημαντικά τις αποδόσεις όλων των εταιρειών 

του δείγματος, τόσο την ημέρα της επίθεσης όσο και τις επόμενες ημέρες μετά το πέρας 

αυτής. Σύμφωνα με τους συγγραφείς και δεδομένης της επιδείνωσης του διεθνούς 

γεωπολιτικού περιβάλλοντος που προκαλείται από την τρομοκρατία, οι επενδυτές 

στρέφονται προς τις εν λόγω εταιρείες αναμένοντας αυξημένα μερίσματα. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες που επικεντρώνονται σε ορισμένες μόνο 

επιθέσεις, ένα μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας εξετάζει ένα πιο διευρυμένο σύνολο 

τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι Chesney et al., (2011) μελετούν τις επιπτώσεις 77 

τρομοκρατικών επιθέσεων στις αμερικάνικες, ελβετικές και ευρωπαϊκές 

χρηματιστηριακές αγορές. Χρησιμοποιώντας ημερήσια δεδομένα για μια περίοδο 

έντεκα χρόνων και τρεις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις- τη μεθοδολογία 

των event studies, τη μη-παραμετρική υπό συνθήκη κατανομή (Non-parametric 

conditional distribution approach) και το φιλτραρισμένο GARCH μέσω της Θεωρίας 

των Ακραίων Τιμών- οι ερευνητές κατέληξαν σε ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα. 

Αρχικά, παρατηρείται μια βραχυπρόθεσμη και αρνητική σχέση μεταξύ των 

τρομοκρατικών επιθέσεων και των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών. Oι 

κλάδοι του τουρισμού, της ασφάλειας, των αερομεταφορών, των τραπεζών και της 

ενέργειας φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά σε όλες τις 

περιπτώσεις, σε αντίθεση με τον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας που εμφανίζει 
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ανοδικές τάσεις. Όσον αφορά τώρα στη σύγκριση με τις επιπτώσεις που προκαλούν οι 

οικονομικές κρίσεις και οι φυσικές καταστροφές, οι συγγραφείς αναφέρουν πως οι 

ευρωπαϊκές και οι ελβετικές αγορές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την 

τρομοκρατία και από τις φυσικές καταστροφές και λιγότερο από τις οικονομικές 

κρίσεις. Τέλος, σε αντίθεση με τους Hon et al., (2004), οι συγγραφείς υποστηρίζουν 

πως διαχωρίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία σε δυο κατηγορίες- σε εκείνα που είναι 

πιθανό να αντιδράσουν έντονα στις τρομοκρατικές επιθέσεις και σε εκείνα που 

αντιδρούν λιγότερο έντονα- είναι δυνατόν να υπάρξουν αρκετές στρατηγικές 

διαφοροποίησης προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του κινδύνου που 

σχετίζεται με την τρομοκρατία.  

Οι Brounrn & Derwall (2010), μέσω της μεθοδολογίας των event studies, εξετάζουν 

τον αντίκτυπο 31 τρομοκρατικών επιθέσεων στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι τρομοκρατικές επιθέσεις επιδρούν αρνητικά 

και στατιστικά σημαντικά στις τιμές όλων των χρηματιστηρίων. Οι επιπτώσεις αυτές 

έχουν τοπικό χαρακτήρα, με τις αγορές των χωρών που πλήττονται άμεσα από τις 

επιθέσεις να επηρεάζονται περισσότερο. Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις των τιμών με 

αυτές που προέρχονται από απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές προκύπτει ότι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις επηρεάζουν εντονότερα τις τιμές των δεικτών. Ωστόσο, και 

στις δύο περιπτώσεις οι τιμές ανακάμπτουν εντός της πρώτης εβδομάδας.  

Οι Karolyi & Martell (2010) εξετάζουν τις επιπτώσεις 75 τρομοκρατικών 

επιθέσεων, που είχαν ως άμεσους στόχους τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

επιχειρήσεις, στις αποδόσεις και στο σχετικό κίνδυνο των εταιριών αυτών για τη 

χρονική περίοδο 1995-2002. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των event studies, οι 

συγγραφείς έδειξαν πως ο αντίκτυπος των επιθέσεων είναι στατιστικά σημαντικός 

οδηγώντας σε μια μέση μείωση των αποδόσεων της τάξεως του 0,83% την ημέρα της 

επίθεσης. Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε μια ‘αποκεφαλαιοποίηση’ της αγοράς της 

τάξεως των $401 εκατομμυρίων. Εν συνεχεία, οι ερευνητές προχωρούν στη 

διαστρωματική ανάλυση των μη-κανονικών αποδόσεων, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στις αποδόσεις των 

επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερες για αυτές που λειτουργούν σε αναπτυγμένες και 

περισσότερο δημοκρατικές χώρες.  
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Οι Kumar & Liu (2013)  διερευνούν τις επιπτώσεις 30 τρομοκρατικών επιθέσεων 

στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών των 63 μεγαλύτερών οικονομιών (με 

βάση το ΑΕΠ) για τη χρονική περίοδο 1990-201026. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής 

της έρευνας είναι ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά μια αγορά, όταν ένας 

εμπορικός της εταίρος πλήττεται από μια τρομοκρατική επίθεση. Οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν αρχικά τη μεθοδολογία των event studies για να διερευνήσουν τις 

επιπτώσεις των επιθέσεων στις αγορές και εν συνεχεία τα υποδείγματα Logit με σκοπό 

να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχέονται οι επιπτώσεις αυτές μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ των χωρών αποτελούν ένα κανάλι μέσω του οποίου διαχέονται οι οικονομικές 

απώλειες των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των εμπορικών 

εταίρων, κατά μέσο όρο, παρουσιάζουν μια πτώση της τάξεως του 1,90%. Όταν μια 

μεγάλη οικονομία αποτελεί στόχο της επίθεσης, η πτώση για τους μικρότερους 

εμπορικούς εταίρους αναμένεται να ανέλθει στο 2,5%, ενώ η πιθανότητα να 

εμφανίσουν αρνητικές μη-κανονικές αποδώσεις είναι 5,7 φορές υψηλότερη από την 

αντίστοιχη πιθανότητα των εμπορικών εταίρων ιδίου ή μεγαλύτερού μεγέθους (με 

βάση το ΑΕΠ). 

Οι Aslam et al., (2016) εκτιμούν τις επιπτώσεις 410 τρομοκρατικών επιθέσεων στις 

αποδόσεις πέντε ασιατικών χρηματιστηριακών αγορών, για τη χρονική περίοδο 1997-

2011. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των event studies 

προσδιορίζουν το αντίκτυπο των επιθέσεων στις αποδόσεις των αγορών ανάλογα με το 

στόχο, το είδος και τη σοβαρότητα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η τρομοκρατία 

επιδρά αρνητικά και στατιστικά σημαντικά στις αποδόσεις όλων των αγορών. Όσων 

αφορά τώρα στα χαρακτηριστικά των επιθέσεων, η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι 

επιθέσεις που έχουν ως στόχο τον επιχειρηματικό τομέα και τις δυνάμεις ασφαλείας 

επηρεάζουν περισσότερο τις αποδόσεις των αγορών, ενώ παράλληλα τονίζουν πως όσο 

πιο σοβαρή είναι μια επίθεση (δηλαδή, περισσότεροι νεκροί και τραυματίες) τόσο 

περισσότερο επηρεάζονται και οι χρηματιστηριακοί δείκτες.  

Ο αντίκτυπος των πολεμικών και των τρομοκρατικών επιθέσεων στις αποδόσεις των 

αμερικανικών αγορών εκτιμήθηκε σε μια πρόσφατη έρευνα των Hobbs et al., (2016). 

Οι συγγραφείς εκτίμησαν τις επιπτώσεις των 28 μεγαλύτερών και γνωστότερων 

                                                           
26 Στην ανάλυση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι 30 επιθέσεις με τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες, 

οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο τις επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 1960 και του 2003. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν πως τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά τις αγορές, με τις αποδόσεις των χρηματιστηρίων να είναι μειωμένες κατά 

0,3% τις ημέρες των επιθέσεων. Επιπροσθέτως, και σε αυτή την έρευνα, παρατηρείτε 

πως οι κλάδοι που επηρεάζονται περισσότερο είναι αυτοί των τραπεζών, της 

ασφάλειας, του τουρισμού και των μεταφορών. Ταξινομώντας τις επιθέσεις ανάλογα 

με το μέγεθος τους (μεγάλου, μέτριου και μικρού μεγέθους), οι ερευνητές έδειξαν πως 

οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς παρουσιάζουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αγορές, 

οδηγώντας σε μια μείωση των αποδόσεων της τάξεως του 0,45%. Επίσης, μεγάλες 

διαφορές παρουσιάζονται ανάλογα με το στόχο και τον τόπο της επίθεσης. Οι επιθέσεις 

που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων των ΗΠΑ ή πλήττουν αμερικανικούς 

στόχους οδηγούν κατά μέσο όρο σε μια μείωση των αποδόσεων ίση με 0,833% και 

0,355% αντίστοιχα, σε αντίθεση με αυτές που πραγματοποιούνται εκτός χώρας ή 

πλήττουν άλλους στόχους που το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 0,051% και 

0,084% αντίστοιχα. 

Παρά το γεγονός ότι η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ορισμένες 

περιοχές παρουσιάζουν εντονότερη τρομοκρατική δραστηριότητα εξαιτίας διάφορων 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ένα μέρος της 

βιβλιογραφίας εστιάζει στις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στις αγορές συγκεκριμένων 

χωρών ή περιοχών, όπως του Ισραήλ (Εldor & Melnick, 2003; Berrebi & Klor, 2005; 

Zussman & Zussman, 2006; Peleg et al., 2010), της Χώρας των Βάσκων (Abadie & 

Gardeazabal, 2003; Barros & Gil-Alana, 2009; Barros et al., 2009), της Ελλάδας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου (Kollias et al., 2011b) 

Η ύπαρξη της Ισραηλοπαλαιστινιακής διένεξης ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό η 

κύρια αιτία της υψηλής τρομοκρατικής δραστηριότητας στην περιοχή του Ισραήλ. Η 

τρομοκρατία συνέβαλε σημαντικά στην πολιτική αστάθεια της χώρας επηρεάζοντας 

αρνητικά τις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα το σύνολο της οικονομίας. Μια 

πρώτη προσπάθεια για την εκτίμηση των επιπτώσεων της τρομοκρατίας στις αγορές 

του Ισραήλ, έγινε από τους Eldor & Melnick (2003). Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν 

ημερήσια δεδομένα με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση της τρομοκρατίας στο 

χρηματιστηριακό δείκτη του Τελ Αβίβ (ΤΑ100), για τη χρονική περίοδο 2000-2003. 

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των συγγραφέων, εάν ο αριθμός των τρομοκρατικών 

επιθέσεων εκμηδενιζόταν, οι τιμές του δείκτη ΤΑ100 θα ήταν στο τέλος της περιόδου 
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30% υψηλότερές από ότι ήταν στην πραγματικότητά. Εξετάζοντας τις επιθέσεις ως 

προς τα χαρακτηριστικά τους, οι ερευνητές διαπιστώνουν πως μόνο οι επιθέσεις 

αυτοκτονίας επιδρούν στατιστικά σημαντικά στην αγορά. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

κατέληξαν και οι Peleg et al., (2010) εξετάζοντας τη σχέση αυτή κατά τη διάρκεια της 

δεύτερης Intifada (2000-2006).  

Οι Berrebi & Klor (2005) χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία των event studies και 

αναλύουν τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στην αποτίμηση της χρηματιστηριακής 

αξίας των ισραηλινών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στα αμερικάνικα 

χρηματιστήρια. Η κύρια συμβολή αυτής της έρευνας είναι ότι εξετάζει την επίδραση 

των επιθέσεων ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η κάθε εταιρεία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις επηρεάζουν θετικά και 

στατιστικά σημαντικά μόνο τη χρηματιστηριακή αξία των εταιριών που ανήκουν στους 

κλάδους της ασφάλειας και της άμυνας. Σύμφωνα με του συγγραφείς, η άνοδος αυτή 

οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για ισραηλινά αμυντικά προϊόντα.  

Οι Zussman & Zussman (2006) αναλύουν τον αντίκτυπο που έχουν οι «επιλεκτικές 

δολοφονίες» παλαιστινίων τρομοκρατών, στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής 

πολιτικής του Ισραήλ, στις αποδόσεις του δείκτη TA25. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

136 ημερών, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο οι επιθέσεις εναντίον 

στρατιωτικών και ανώτατων πολιτικών στόχων επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις 

αποδόσεις του ισραηλινού δείκτη.  

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα (1.4.2), η Χώρα των Βάσκων είναι μια 

ακόμα περιοχή που έχει πληγεί σημαντικά από την τρομοκρατία. Οι Abadie & 

Gardeazabal (2003) αναλύουν τον αντίκτυπο της τρομοκρατικής δράσης της ΕΤΑ27 

στις μετοχές των βασκικών επιχειρήσεων28. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται δυο 

διαφορετικά χαρτοφυλάκια: το ένα με 14 μετοχές βασκικών εταιρειών και το δεύτερο 

με 59 μετοχές μη βασκικών εταιριών. Η πορεία των χαρτοφυλακίων εξετάζεται τόσο 

κατά την περίοδο της εκεχειρίας (1998-1999) όσο και κατά την περίοδο μετά τη λήξη 

της. Αν η τρομοκρατία επηρεάζει σημαντικά τις βασκικές μετοχές, η ανακοίνωση της 

                                                           
27 Η ΕΤΑ είναι βασκική εθνικιστική και αυτονομιστική οργάνωση, που δρα στη Ισπανία, όπου 

υιοθετώντας πολλές φορές βίαιες μεθόδους στην εκστρατεία που αναλαμβάνει για αναγνώριση βασκικού 

κράτους, έχει χαρακτηρισθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως τρομοκρατική οργάνωση. 
28 Στις βασκικές επιχειρήσεις, πέρα των επιχειρήσεων που έχουν ως βάση τη Χώρα των Βάσκων, 

συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι 

άλλες εταιρείες με μικρή ή μηδαμινή έκθεση στη Χώρα των Βάσκων χαρακτηρίζονται ως μη βασκικές.  
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εκεχειρίας θα πρέπει να οδηγήσει σε θετικές αποδόσεις, ενώ η λήξη της σε αρνητικές. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως κατά την περίοδο της εκεχειρίας το βασκικό 

χαρτοφυλάκιο ήταν αποδοτικότερο σε σχέση με το μη βασκικό. Επιπλέον, οι 

συγγραφείς διαπίστωσαν πως τα νέα που εισέρχονται στην αγορά επηρεάζουν 

στατιστικά σημαντικά μόνο τις αποδόσεις του βασκικού χαρτοφυλακίου.  

Οι Barros & Gil-Alana (2009) εξετάζουν τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στις 

αποδόσεις της αγοράς του Μπιλμπάο για τη χρονική περίοδο 2001-2006. Ειδικότερα, 

οι αποδόσεις του δείκτη Bilbao 2000 εισάγονται ως η εξαρτημένη μεταβλητή στο 

υπόδειγμα, ενώ ο δείκτης IBEX-35 (ο οποίος χρησιμοποιείται ως μια ‘υποκατάστατη 

μεταβλητή’) και η τρομοκρατία (η ένταση της οποίας εκφράζεται μέσω ενός δείκτη 

Likert (0-5)) ορίζονται ως οι προσδιοριστικές μεταβλητές του υποδείγματος. Σύμφωνα 

με τα ευρήματα της έρευνας η τρομοκρατία επιδρά αρνητικά και στατιστικά σημαντικά 

στις αποδόσεις του βασκικού δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται πως μια μείωση στο 

επίπεδο της τρομοκρατίας κατά μια μονάδα, θα οδηγούσε σε μια αύξηση των 

αποδόσεων κατά 0,73%. Συμπερασματικά, οι συγγραφείς τονίζουν πως η επίτευξη μιας 

ειρηνευτικής συμφωνίας, ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στο χρηματιστήριο 

όσο και στη συνολική οικονομία της περιοχής.  

Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυο χώρες που έχουν πληγεί έντονα τόσο 

από εγχώριες όσο και από διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι Kollias et al., (2011b), 

μέσω της μεθοδολογίας των event studies, διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο επιδρά 

η τρομοκρατία σε μια μικρή (Αθήνα-ASE) και σε μια μεγάλη (Λονδίνου-LSE) 

χρηματιστηριακή αγορά. Συνολικά εξετάζονται 36 τρομοκρατικές επιθέσεις -15 για το 

LSE και 21 για το ASE- για ένα διάστημα 20 χρόνων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας οι αντιδράσεις των αγορών διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της κάθε επίθεσης. Οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών φαίνεται να 

επηρεάζουν περισσότερο τις αγορές μεγάλης κεφαλαιοποίησης (LSE), σε αντίθεση με 

τις επιθέσεις εναντίον πολιτών και κυρίως εναντίον επιχειρηματιών που επηρεάζουν 

περισσότερο τις αγορές μικρής κεφαλαιοποίησης (ASE). Τέλος, οι συγγραφείς 

αναφέρουν πως το μέγεθος της επίθεση (αριθμός νεκρών και τραυματιών) επιδρά 

σημαντικά στη μεταβλητότητα και των δυο αγορών, με το ελληνικό χρηματιστήριο 

όμως, να παρουσιάζει αισθητά υψηλότερη μεταβλητότητα στις αποδόσεις των 

μετοχών. 
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 Επηρεασμένοι από την έννοια της επενδυτικής ψυχολογίας (investor sentiment) οι 

Glaser & Weber (2005), Nikkinen & Vahamaa (2010) και Drakos (2010) εξέτασαν τις 

επιπτώσεις της τρομοκρατίας στις χρηματιστηριακές αγορές. Η ψυχολογία των 

επενδυτών αποτελεί ένα δίαυλο μέσω του οποίου η τρομοκρατική δραστηριότητα θα 

μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις των αγορών. Ειδικότερα, και 

υποθέτοντας ότι η διάθεση των επενδυτών επηρεάζεται αρνητικά από την 

τρομοκρατική δραστηριότητα, η εκδήλωση μιας επίθεσης αναμένεται να επιδεινώσει 

το επενδυτικό κλίμα και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε μειώσεις στις τιμές των 

μετοχών. Oι Glaser & Weber (2005) αναλύουν, μέσω ερωτηματολογίων, τις 

προσδοκίες των μεμονωμένων επενδυτών αναφορικά με την πορεία των μετοχών πριν 

και μετά τις επιθέσεις της 11/09. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν πως οι συμμετέχοντες 

της δεύτερης ομάδας (μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11/09) αναμέναν πως οι 

μετοχές θα παρουσιάσουν υψηλότερες αποδόσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την 

ανάκαμψη των αγορών μέχρι το τέλος του 2001. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η 

ανάκαμψη αυτή ενδέχεται να οφείλεται στην ίδια την πεποίθηση των επενδυτών ότι θα 

υπάρξει βελτίωση της κατάστασης.  

Οι Nikkinen & Vähämaa (2010), μέσω των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας, 

εξέτασαν τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και των 

επακόλουθων επιθέσεων στη Μαδρίτη (2004) και στο Λονδίνο (2005) στο 

χρηματιστηριακό δείκτη FTSE100. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως όλες οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία των επενδυτών, 

οδηγώντας στην πτώση των αναμενόμενων αποδόσεων του δείκτη. Η αβεβαιότητά που 

προκαλείται αυξάνει σημαντικά τη μεταβλητότητα των τιμών και κατά συνέπεια και 

το συνολικό κίνδυνο της αγοράς. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, με το πέρας των 

επιθέσεων, παρατηρείται μια ψυχολογική αναστροφή η οποία αντικατοπτρίζεται στις 

αναθεωρημένες προσδοκίες των επενδυτών που αναμένουν την αύξηση του γενικού 

δείκτη.  

Ο Drakos (2010) εξετάζει τη σχέση αυτή σε ένα δείγμα 22 χωρών και για το χρονικό 

διάστημα 1994-2004. Η τρομοκρατία εισάγεται στο μοντέλο ως μια τυχαία μεταβλητή 

η οποία ακολουθεί κατανομή Bernoulli, ενώ οι ψυχολογικές επιπτώσεις των 

τρομοκρατικών επιθέσεων εκτιμώνται μέσω πέντε διχοτομικών μεταβλητών. Μια από 

τις πέντε μεταβλητές δηλώνει εάν έχει πραγματοποιηθεί κάποια τρομοκρατική επίθεση, 

ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις εκφράζουν την επίδραση της στην ψυχολογία των 
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επενδυτών (μεγάλη, μέτρια, μικρή και μηδαμινή επίδραση). Σύμφωνα με το συγγραφέα 

τα τρομοκρατικά γεγονότα οδηγούν πράγματι σε πολύ χαμηλές αποδόσεις τις ημέρες 

που πραγματοποιούνται οι επιθέσεις. Επιπλέον, η αρνητική επίδραση ενισχύεται 

περαιτέρω όταν οι επιθέσεις αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία των 

επενδυτών. Οι έρευνες αυτές αφενός εξηγούν το βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου 

η τρομοκρατία επιδρά στις χρηματιστηριακές αγορές και αφετέρου παρέχουν 

εμπειρική υποστήριξη στη θεωρία περί επενδυτικής ψυχολογίας. 

 

1.4.8.2 Μεταβλητότητα 

Ενώ οι επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων (ή άλλων γεγονότων) στις αποδόσεις 

των μετοχών έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής στη βιβλιογραφία, πολύ λίγες μελέτες 

προσπάθησαν να διερευνήσουν το αντίκτυπο των τρομοκρατικών επιθέσεων στη 

μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών. 

Οι Arin et al., (2008) χρησιμοποιώντας τα VAR-GARCH-in-mean υποδείγματα 

εξετάζουν την επίδραση της τρομοκρατίας, η οποία εισάγεται μέσω του δείκτη GTI29, 

στις αποδόσεις και στη μεταβλητότητα έξι χρηματιστηριακών αγορών (Ινδονησία, 

Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ταϊλάνδη και Τουρκία) για το χρονικό διάστημα 

2002-2006. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις φαίνεται να επιδρούν αρνητικά και στατιστικά 

σημαντικά στις αποδόσεις όλων των αγορών, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τη 

μεταβλητότητα τους. Οι μικρότερες αυξήσεις εντοπίζονται στις περιπτώσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας γεγονός που αναδεικνύει  το ρόλο των θεσμών 

και των αρχών, που διέπουν τις αναπτυγμένες αγορές, στην απορρόφηση των 

διαταραχών που προκαλούν τα τρομοκρατικά γεγονότα. 

Οι Kollias et al., (2013b) διερευνούν τις επιπτώσεις των βομβιστικών επιθέσεων του 

Λονδίνου στη μεταβλητότητα του αγγλικού (FTSE100), του γαλλικού (CAC 40) και 

του γερμανικού δείκτη (DAX). Ειδικότερα, μέσω των πολυμεταβλητών υποδειγμάτων 

BEKK-GARCH, εξετάζουν την ενδοημερήσια διάχυση των διαταραχών μεταξύ των 

χρηματιστηριακών αγορών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιθέσεις 

αυξάνουν τη μεταβλητότητα όλων των δεικτών, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να 

εντοπίζονται στον FTSE 100. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της συσχέτισης μεταξύ 

                                                           
29 Global Terrorism Index 
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του FTSE100 και του CAC40 γεγονός που υποδεικνύει ότι τα οφέλη που προκύπτουν 

από διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εντός των αγορών περιορίζονται σημαντικά 

κατά τη διάρκεια έντονων διαταραχών. Αντιθέτως, για το ζεύγος FTSE100-DAX δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση της συσχέτισης τους.  

Οι Essadam & Karagianis (2014) εξετάζουν την επίδραση 44 τρομοκρατικών 

επιθέσεων στη μεταβλητότητα των αποδόσεων των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες λειτουργούν τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ, για τη χρονική περίοδο 1995-

2010. Ο αντίκτυπος της τρομοκρατίας στη μεταβλητότητα των αποδόσεων βασίζεται 

στην υπόθεση ότι η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών της, ενώ το προεξοφλητικό επιτόκιο αντιπροσωπεύει 

το απαιτούμενο από τους επενδυτές ποσοστό απόδοσης. Εφόσον η αβεβαιότητα, που 

προκαλείται εξαιτίας της τρομοκρατίας, αυξάνει το εύρος των αναμενόμενων ροών και 

του προεξοφλητικού επιτοκίου της κάθε επιχείρησης, θα πρέπει να αυξάνει ανάλογα 

και τη μεταβλητότητα των αποδόσεων. Βασιζόμενοι σε αυτή την παραδοχή οι 

συγγραφείς εξετάζουν δυο διαφορετικές υποθέσεις: (i) οι αποδόσεις των επιχειρήσεων, 

οι οποίες αποτελούν στόχο των τρομοκρατικών επιθέσεων, παρουσιάζουν μη-κανονική 

μεταβλητότητα γύρω από την ημερομηνία της επίθεσης και (ii) οι αποδόσεις των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν σε φτωχότερες και λιγότερο δημοκρατικές χώρες 

παρουσιάζουν υψηλότερη μη-κανονική μεταβλητότητα από αυτές που λειτουργούν σε 

πλουσιότερες και πιο δημοκρατικές χώρες. Η διερεύνηση αυτώ των υποθέσεων γίνεται 

μέσω της μεθοδολογία των event studies, όπως προτάθηκε από τους Bialkowski et al., 

(2008). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρείται μη-κανονική 

μεταβλητότητα την ημέρα της επίθεσης, η οποία  διαρκεί για μερικές ημέρες μετά το 

πέρας αυτής. Όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να 

προβλεφθούν, η σωρευτική μη-κανονική μεταβλητότητα (CAV) πριν τις επιθέσεις 

βρέθηκε στατιστικά μη-σημαντική. Τέλος, οι συγγραφείς αναφέρουν πως οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις επιδρούν στατιστικά σημαντικά μόνο στη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων των εταιρειών που λειτουργούν σε πλουσιότερες και περισσότερο 

δημοκρατικές χώρες.  

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Essadam & Mnasri (2015), που 

διερευνούν την επίδραση 28 τρομοκρατικών επιθέσεων στη μεταβλητότητα 17 

χρηματιστηριακών δεικτών για τη χρονική περίοδο 1994-2005. Ειδικότερα, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις φαίνεται να επιδρούν στατιστικά σημαντικά στη 
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μεταβλητότητα όλων των χρηματιστηριακών δεικτών, με τη μη-κανονική αύξηση της 

μεταβλητότητας να διαρκεί για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Ωστόσο, παρατηρείται 

μείωση της σωρευτικής μη-κανονικής μεταβλητότητας (CAV) στο πέρας των ημερών, 

γεγονός που υποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις των επιθέσεων έχουν πρόσκαιρο 

χαρακτήρα. Τέλος, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος της τρομοκρατίας θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν μοντελοποιείται η μεταβλητότητα των 

χρηματιστηριακών αποδόσεων. 

Οι Mnasri & Nechi (2016), μέσω της μεθοδολογίας των event studies, εξετάζουν 

την επίδραση της τρομοκρατίας στη μεταβλητότητα των αποδόσεων 12 

αναπτυσσόμενων χρηματιστηριακών αγορών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής 

και της Βορείου Αφρικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

τρομοκρατικά γεγονότα φαίνεται να επιδρούν στατιστικά σημαντικά στη 

μεταβλητότητα όλων των αγορών για τουλάχιστον 20 ημέρες με τα την εκδήλωση της 

επίθεσης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες, γίνεται φανερό ότι οι 

αναπτυσσόμενες αγορές επηρεάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με 

τις αναπτυγμένες. Επιπλέον, οι συγγραφείς βρίσκουν ότι οι χρηματοοικονομικές 

αγορές της περιοχής ως ένα βαθμό ολοκληρώνονται. Αυτό σημαίνει πως μια σοβαρή 

τρομοκρατική επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες, η οποία διαταράσσει την οικονομική 

δραστηριότητα και την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα, επηρεάζει τις αποφάσεις των 

επενδυτών για τις αγορές ολόκληρης της περιοχής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Εμπειρική εφαρμογή 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της τρομοκρατίας, οι συνθήκες και τα αίτια που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της καθώς και οι τρόποι με τους οποίους επιδρά στην οικονομία και 

ειδικότερα στις χρηματιστηριακές αγορές  παρουσιάστηκαν εκτενώς στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρατέθηκε αναλυτική βιβλιογραφία σύμφωνα με την 

οποία η τρομοκρατία επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα της εκάστοτε χώρας 

μειώνοντας ή καταστρέφοντας το συνολικό κεφάλαιο (φυσικό ή/και ανθρώπινο), 

αυξάνοντας τη συνολική αβεβαιότητα, προκαλώντας στρεβλώσεις στην κατανομή των 

πόρων, μειώνοντας την παραγωγικότητα και επηρεάζοντας συγκεκριμένους τομείς της 

όπως ο τουρισμός και οι αερομεταφορές. Όσον αφορά στις επιδράσεις στις 

χρηματιστηριακές αγορές, οι περισσότερες έρευνές συμφωνούν ότι τρομοκρατικές 

επιθέσεις επιδρούν αρνητικά αλλά βραχυπρόθεσμα στις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών αγορών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αύξηση της 

μεταβλητότητας και κατά συνέπεια και του συνολικού κινδύνου.  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς τριών 

χρηματιστηριακών δεικτών (S&P500, CAC40 και DAX) ως αποτέλεσμα των 

τρομοκρατικών χτυπημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης30 και στις ΗΠΑ για το χρονικό διάστημα 1990-2017. Πιο συγκεκριμένα, 

μέσω του μη γραμμικού πολυμεταβλητού υποδείγματος ΒΕΚΚ-GARCH (Engle & 

Kroner, 1995), εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των υπό εξέταση δεικτών. 

Αρχικά, μέσω διαγραμμάτων και βασικών στατιστικών, πραγματοποιείται σύντομη 

παρουσίαση τόσο των τιμών κλεισίματος όσο και των αποδόσεων των 

χρηματιστηριακών δεικτών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία σύμφωνα με 

την οποία επιλέχθηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα έρευνα. Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος BEKK-

                                                           
30 Οι χώρες αυτές είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, 

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 
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GARCH με την τροποποίηση των Kollias et al., (2013a) και των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτό.  

 

2.2 Παρουσίαση Δεδομένων 

Για τις ανάγκες της εμπειρικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικά σύνολα 

δεδομένων. Το πρώτο αφορά στις ημερήσιες τιμές κλεισίματος δυο εκ των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών δεικτών, του γαλλικού CAC40 και του γερμανικού DAX 

και του αμερικάνικου S&P500. Η περίοδος που εξετάζεται, λόγω περιορισμών στα 

δεδομένα του CAC40, περιορίζεται από το Μάρτιο του 1990 έως και το Δεκέμβριο του 

2017 (7261 παρατηρήσεις). Τα στοιχεία για τις τιμές των δεικτών αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα Finance της Yahoo (finance.yahoo.com).  

Στα Διαγράμματα 1 έως 3 παρουσιάζονται γραφικά οι τιμές κλεισίματος των 

χρηματιστηριακών δεκτών. 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει πως όλοι οι δείκτες εμφανίζουν κοινές 

τάσεις. Γενικότερα, παρατηρείται μια ανοδική τάση η οποία όμως διακόπτεται από δυο 

μεγάλες πτώσεις τις χρονικές περιόδους 2000-2002 και 2007-2009. Η πρώτη μεγάλη 

πτώση ήταν απόρροια της «φούσκας» dot.com, ενώ η δεύτερη οφείλεται στη «φούσκα» 

της αγοράς ακινήτων η οποία οδήγησε στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση που 

έπληξε την παγκόσμια οικονομία μεταπολεμικά. 

Στα Διαγράμματα 4 έως 6 παρουσιάζονται οι ημερήσιες αποδόσεις των δεικτών, οι 

οποίες υπολογίστηκαν ως πρώτες λογαριθμικές διαφορές μεταξύ των ημερήσιων τιμών 

κάθε χρονοσειράς. Πιο συγκεκριμένα: 

 𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
) 

όπου, 𝑅𝑖,𝑡 οι αποδόσεις του δείκτη τη χρονική στιγμή t, 𝑃𝑖,𝑡 η τιμή κλεισίματος του 

δείκτη τη χρονική στιγμή t και 𝑃𝑖,𝑡−1 η τιμή κλεισίματος του δείκτη  τη χρονική στιγμή 

t-1.  

Μια γενική εικόνα από όλα τα διαγράμματα δείχνει ότι και οι τρείς δείκτες 

παρουσιάζουν κατά περιόδους έντονη μεταβλητότητα που καθίσταται εντονότερη τις 

περιόδους 1997-2003 και 2007-2009. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 παρατηρείται η μεγαλύτερη διακύμανση των 

αποδόσεων, η οποία αγγίζει το ± 10%. Πέρα από τις προαναφερθείσες περιόδους, οι 

αποδόσεις των ευρωπαϊκών δεικτών φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα συγκρινόμενες με τις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P500. 

Τέλος, για τους τρεις δείκτες και σε όλη τη διάρκεια του δείγματος παρατηρούμε 

μεγαλύτερες ή μικρότερες συγκεντρώσεις μεταβλητότητας (volatility clusters), βασικό 

χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικών σειρών. 
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Διάγραμμα 4. Ημερήσιες αποδόσεις και το τετράγωνο των ημερήσιων αποδόσεων του δείκτη 

S&P500 για το χρονικό διάστημα 2/3/1990-29/12/2017 
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Διάγραμμα 5. Ημερήσιες αποδόσεις και το τετράγωνο των ημερήσιων αποδόσεων του δείκτη 

CAC40 για το χρονικό διάστημα 2/3/1990-29/12/2017 
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Διάγραμμα 6. Ημερήσιες αποδόσεις και το τετράγωνο των ημερήσιων του δείκτη DAX για το 

χρονικό διάστημα 2/3/1990-29/12/2017 

 

Από την πορεία των δεικτών στα διαγράμματα 1 έως 3 υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 

πως οι χρονοσειρές είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού Ι(1) και ότι περιέχουν 
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στοχαστική τάση και επομένως οι πρώτες λογαριθμικές διαφορές τους είναι στάσιμες 

I(0). Για να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση περί μη-στασιμότητας των τιμών 

κλεισίματος θα προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του ελέγχου Dickey-Fuller με σταθερό 

όρο και με σταθερό όρο και τάση (καθώς από τον έλεγχο προκύπτει πως η τάση είναι 

στατιστικά σημαντική για κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας). Η μηδενική 

υπόθεση του ελέγχου είναι η ύπαρξη μοναδιαίας  ρίζας (𝐻0= έχει μοναδιαία ρίζα), ενώ 

η εναλλακτική η μη-ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (𝐻𝑎= δεν έχει μοναδιαία ρίζα). Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας  

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

 Δείκτες Intercept 

Intercept & 

Trend None 

  Statistic Prob.* Statistic Prob.* Statistic Prob.* 

Επίπεδα 

S&P 

500 0.525115 0.9876 -1.0851 0.93 2.307855 0.9954 

CAC 40 -1.75274 0.4045 -2.1654 0.508 0.178191 0.738 

DAX -0.05263 0.9526 -2.0098 0.5953 1.442433 0.9634 

Πρώτες 

Λογαριθμικές 

Διαφορές 

S&P 

500 -90.1697 0.0001 

-

90.1797 0.0001 -90.1137 0.0001 

CAC 40 -52.8415 0.0001 

-

52.8379 0.0000 -52.8352 0.0001 

DAX -85.12 0.0001 

-

85.1256 0.0001 -85.0933 0.0001 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
 

Από τον Πίνακα 1 παρατηρούμε πως για τις τιμές κλεισίματος και των τριών 

δεικτών οι στατιστικές τιμές του ελέγχου ADF είναι, σε απόλυτες τιμές, σε κάθε 

περίπτωση (με σταθερό όρο και με σταθερό όρο και τάση) μικρότερες από τις 

αντίστοιχες κριτικές τιμές για κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και επομένως 

οι σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα. Όταν διεξάγουμε τον έλεγχο για τις πρώτες 

λογαριθμικές διαφορές παρατηρούμε πως για τις αποδόσεις και των τριών δεικτών οι 

στατιστικές τιμές του ελέγχου ADF είναι, σε απόλυτες τιμές, σε κάθε περίπτωση (με 

σταθερό όρο και με σταθερό όρο και τάση) μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες κριτικές 

τιμές για κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και επομένως οι αποδόσεις είναι 

στάσιμες. Οι κριτικές τιμές των ελέγχων για όλες τις σειρές δίνονται στο παράρτημα.   
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2.2.1 Περιγραφικές στατιστικές  

Σημαντικές πληροφορίες, για τη συμπεριφορά των χρονολογικών σειρών, παρέχουν οι 

συντελεστές Skewness και Kurtosis, καθώς επίσης και τα κορελογράμματα των 

αυτοσυσχετίσεων τους. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

περιγραφικών στατιστικών των αποδόσεων.  

Ο συντελεστής Skewness αποτελεί ένα μέτρο ασυμμετρίας και εκφράζει την 

εκτροπή μιας κατανομής από την κανονικότητα. Η εκτροπή αυτή μπορεί να 

εμφανίζεται είτε από δεξιά (Skewness >0), είτε από αριστερά (Skewness <0) της 

κατανομής, οπότε η ασυμμετρία χαρακτηρίζεται αντίστοιχα θετική (positively skewed) 

ή αρνητική (negatively skewed). Όταν ο συντελεστής ασσυμετρίας είναι ίσος με μηδέν, 

δηλαδή όταν ο μέσος συμπίπτει με τη διάμεσο, τότε η κατανομή είναι συμμετρική. Από 

τον Πίνακα 2 παρατηρούμε πως για όλους τους δείκτες το Skewness είναι διάφορο του 

μηδενός και αρνητικό, γεγονός που φανερώνει ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε αρνητική 

ασσυμετρία. Τη μεγαλύτερη τιμή παρουσιάζει ο S&P500 όπου το Skewness είναι ίσο 

με -0.253 ενώ τη μικρότερη τιμή παρουσιάζει ο CAC40 όπου το Skewness είναι ίσο με 

-0.0679.  

Η κύρτωση (Kurtosis) είναι ένα μέτρο πυκνότητας και εκφράζει το βαθμό 

συγκέντρωσης των τιμών μιας κατανομής γύρω από το μέσον της. Ο προσδιορισμός 

της κύρτωσης, όπως και στην ασυμμετρία, γίνεται σε σχέση με την κανονική κατανομή 

η οποία έχει συντελεστή κύρτωσης 331. Όταν ο συντελεστής της κύρτωσης είναι 

μικρότερος του 3 (Kurtosis<3) τότε η κατανομή ονομάζεται πλατύκρτη, ενώ όταν είναι 

μεγαλύτερος του τρία (Kurtosis > 3) η κατανομή ονομάζεται λεπτόκυρτη και αποτελεί 

ένδειξη ετεροσκεδαστικότητας (μεταβαλλόμενη και υψηλή διακύμανση). Από τον 

Πίνακα 2 παρατηρούμε πως για όλους τους δείκτες ο συντελεστής της κύρτωσης είναι 

πολύ μεγαλύτερος του τρία γεγονός που σημαίνει ότι η κατανομή των αποδόσεων είναι 

λεπτόκυρτη (fat tailed)· παρουσιάζει δηλαδή αιχμηρή κορυφή, φθίνει ταχύτερα και οι 

ουρές της είναι συνήθως πιο συμπαγείς από αυτές της κανονικής κατανομής. Η 

εμφάνιση της λεπτόκυρτης κατανομής αποτελεί ισχυρή ένδειξη 

ετεροσκεδαστικότητας.  

                                                           
31 Συχνά χρησιμοποιείται ο ορισμός της υπερβάλλουσα κύρτωσης (excess kurtosis)  που ισούται με το 

Κ-3. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση γίνεται σε σχέση με το μηδέν. 
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Η μη-ύπαρξη κανονικότητας επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο Jarque-Bera (JB),  

καθώς είναι μεγαλύτερος του 5,99 και στατιστικά σημαντικός. Ο έλεγχος Jarque-Bera 

ελέγχει από κοινού τους συντελεστές ασυμμετρίας και κύρτωσης της κατανομής, 

θέτοντας ως μηδενική υπόθεση ότι οι τιμές μιας σειράς ακολουθούν κανονική 

κατανομή (Kurtosis=3 και Skewness=0). Η μη-κανονικότητα της κατανομής των 

αποδόσεων γίνεται περισσότερο εμφανής στα διαγράμματα των ποσοστιαίων σημείων 

ή αλλιώς διαγράμματα QQ (quantile-quantile plot), τα οποία απεικονίζουν τα 

ποσοστιαία σημεία της κατανομής των εμπειρικών τιμών μιας σειράς, σε σχέση με τις 

θεωρητικές τιμές των αντίστοιχων ποσοστών της κανονικής κατανομής. Στο 

Διάγραμμα 8 παρατηρούμε ότι  η μορφή της καμπύλης QQ αποκλίνει από την κανονική 

κατανομή.  

Πίνακας 2. Περιγραφικές στατιστικές των αποδόσεων των δεικτών S&P500, CAC40 και DAX 

 DLSP500 DLCAC40 DLDAX 

Mean 0.000287 0.000147 0.000272 

Median 0.000222 0.000000 0.000409 

Maximum 0.109572 0.105946 0.107975 

Minimum -0.094695 -0.094715 -0.096277 

Std. Dev. 0.010904 0.013614 0.013956 

Skewness -0.253159 -0.067981 -0.126583 

Kurtosis 12.43442 7.837513 7.93817 

    

Jarque-Bera 27006.3 7085.53 7397.027 

Probability 0.00 0.00 0.00 

    

Sum 2.083824 1.064666 1.972932 

Sum Sq. Dev 0.863237 1.345584 1.414061 

    

Observations 7261 7261 7261 
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Διάγραμμα 7. Έλεγχος κανονικότητας των αποδόσεων των  δεικτών S&P500, CAC40 και 

DAX 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ευρέως διαδεδομένα για χρονολογικές σειρές 

που αφορούν σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. Τα υποδείγματα ARCH και GARCH 

θεωρούνται ως τα πλέον ενδεδειγμένα για την ανάλυση αντίστοιχων χρονοσειρών.  

Τέλος, με τη χρήση των κορελογράμματων εξετάζουμε την ύπαρξη αυτοσυχέτισης. 

Για τις αποδόσεις του δείκτη S&P500 παρατηρούμε πως παρουσιάζεται αυτοσυσχέτιση 

η οποία είναι στατιστικά σημαντική για όλες τις υστερήσεις, ενώ για τις αποδόσεις των 

δεικτών CAC40 και DAX εμφανίζεται στατιστικά σημαντική αυτοσυσχέτιση για όλες 

τις υστερήσεις πλην της πρώτης. Τα κορελογράμματα των αποδόσεων των δεικτών 

παρατίθενται στους στο πίνακες Π12, Π13 και Π14 του παραρτήματος.   
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2.2.2 Επιλογή των γεγονότων 

To δεύτερο σύνολο δεδομένων εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις. Στην παρούσα έρευνα συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 

τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 8 διαφορετικές χώρες από το 

Μάρτιο του 1990 έως το Δεκέμβριο του 2017.  

Τα δεδομένα μας προέρχονται, κυρίως, από τη βάση δεδομένων της GTD η οποία 

διατηρείται από την START. Η βάση δεδομένων της GTD, η οποία χρησιμοποιείται σε 

μια πληθώρα ερευνών (Drakos, 2010; Llussá & Tavares, 2011; Kollias et al., 2011b; 

Kollias et al., 2013a; Aslam et al., 2016; Essadam & Karagianis, 2014; Mnasri & Nechi, 

2016; Corbet et al., 2017) περιλαμβάνει συστηματικά δεδομένα τόσο για εγχώριες όσο 

και για διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε περισσότερες 

από 180 χώρες, από το 1970 έως και το 2016. Για κάθε ένα από τα 174.000 περιστατικά, 

που είναι καταγεγραμμένα στη βάση της GTD, υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με 

την ημερομηνία, τον τόπο, το στόχο, τα μέσα, τους δράστες και τον αριθμό των 

θυμάτων (τραυματίες και νεκροί). Σύμφωνα με την START για να καταχωρηθεί ένα 

συμβάν ως τρομοκρατικό χτύπημα θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα 

τρία παρακάτω κριτήρια.  

Κριτήριο 1: Η επίθεση θα πρέπει να στοχεύει την επίτευξη πολιτικών, οικονομικών, 

θρησκευτικών ή κοινωνικών στόχων. 

Κριτήριο 2: Θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις πρόθεσης για την άμεση ή έμμεση 

μετάδοση κάποιου μηνύματος σε ένα μεγαλύτερο κοινό πέρα από τα άμεσα θύματα. 

Κριτήριο 3: Η επίθεση θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του πλαισίου των νόμιμων 

πολεμικών επιχειρήσεων.   

Η βάση δεδομένων της GTD, βεβαίως, παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Το σημαντικότερο εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν δίνει δεδομένα για το έτος 199332, 

ενώ παράλληλα παρουσιάζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις στην κωδικοποίηση των 

επιθέσεων που χρησιμοποιούταν από το 1970 έως και το 1997 με την κωδικοποίηση 

που χρησιμοποιείται από το 1998 έως και σήμερα (Enders et al., 2011). 

                                                           
32 Οι πληροφορίες αναφορικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 1993 προέρχονται από τη βάση 

δεδομένων της RAND. 



54 

 

Εξαιτίας της έντονης τρομοκρατικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ 

και κυρίως στη Δυτική Ευρώπη κατά το 2017, κρίθηκε απαραίτητη η επέκταση του 

υπάρχοντος δείγματος. Γι’ αυτό το λόγο στη βάση της μεθοδολογίας της START 

επιχειρήσαμε επέκταση του δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τα πρόσφατα σημαντικά 

γεγονότα.  

 Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια σύνθετη αναζήτηση  των όρων «τρομοκρατία» και 

«τρομοκρατικό χτύπημα» για κάθε μια χώρα του δείγματος. Ειδικότερα, οι 

αναζητήσεις έγιναν τόσο στα αγγλικά όσο και στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας με το 

χρονικό εύρος της αναζήτησης να ορίζεται στον ένα μήνα για την όσο δυνατόν 

λεπτομερέστερη καταγραφή των επιθέσεων. 

Εν συνεχεία, τα στοιχεία που προέκυψαν από τα συγκεντρωμένα άρθρα της 

παραπάνω έρευνας ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητα τους. Ο έλεγχος αυτός 

αφορούσε στην εξακρίβωση της ημερομηνίας που πραγματοποιήθηκε η επίθεση, τον 

αριθμό των θυμάτων και τα κίνητρα των δραστών. Η εξακρίβωση των κινήτρων 

αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, διότι μέσω αυτών ελέγχεται εάν πληρούνται 

τουλάχιστον δυο από τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια που θέτει η START για να 

θεωρηθεί μια επίθεση ως τρομοκρατικό χτύπημα. Οι επιθέσεις για τις οποίες υπάρχουν 

αμφιβολίες δεν καταχωρηθήκαν ως τρομοκρατικές επιθέσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε συναυλία στο Las 

Vegas των ΗΠΑ στις 1/10/2017, προκαλώντας 59 νεκρούς και 527 τραυματίες. Πέρα 

από το κριτήριο 3, που θέτει η START, δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η εν λόγω 

επίθεση στόχευε στην επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών 

ή και θρησκευτικών στόχων ούτε στη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων διαμέσου 

των άμεσων θυμάτων και επομένως δεν καταχωρείται ως τρομοκρατική επίθεση και 

δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ανάλυση. Αντιθέτως, η επίθεση που 

πραγματοποιήθηκε στο Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου στις 22/5/2017 από μια 

εξτρεμιστική ομάδα ισλαμιστών, προκαλώντας 22 νεκρούς και 250 τραυματίες, 

επιδίωκε τον εκφοβισμό ενός πληθυσμού για την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών 

και θρησκευτικών στόχων. Επομένως, επίθεση αυτή πληροί όλα τα κριτήρια που θέτει 

η START, καταχωρείται ως τρομοκρατική επίθεση και συμπεριλαμβάνεται στην 

ανάλυση μας. Σε κάθε περίπτωση η διασταύρωση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε 
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από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές33 έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα 

τους. 

Οι επιθέσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα τρία κριτήρια της START 

ενσωματώθηκαν μαζί με τις υπόλοιπες επιθέσεις του ήδη υπάρχοντος δείγματος. Από 

τη διαδικασία αυτή προέκυψαν 46 τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σε Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Ισπανία, Ελλάδα και Φιλανδία.  

Στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε δεν εξασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή όλων 

των σχετικών άρθρων που αναφέρονται σε εν δυνάμει τρομοκρατικές επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ενδιαφερόμενες περιοχές. Παρά το 

γεγονός ότι η αναζήτηση στηρίχθηκε στις διαδικασίες με βάση τις οποίες λειτουργεί η 

START, η τελευταία χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής άρθρων 

σε παραπάνω από 80 γλώσσες εξετάζοντας μηνιαίως κατά μέσο όρο 400,000 πηγές. 

Δεδομένου ότι, όπως θα δούμε και παρακάτω, η έρευνα αυτή εστιάζει μόνο στις 

μεγάλου βεληνεκούς τρομοκρατικές επιθέσεις τα προβλήματα αυτά ξεπερνιούνται 

καθώς οι επιθέσεις αυτές καταγράφονται πλήρως από το σύνολο του διεθνούς Τύπου 

καθιστώντας εφικτή τόσο την εύρεση τους όσο και την καταγραφή των κινήτρων και 

του συνολικού αριθμού των θυμάτων34. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται 

συνοπτικά ο τρόπος επιλογής και αξιολόγησης των επιθέσεων.   

                                                           
33 Οι πληροφορίες αναφορικά με τις  επιθέσεις συγκεντρώθηκαν από έγκυρα ειδησεογραφικά 

πρακτορεία (New York Time, Reuters, Washington Post, Dailymail, CNN, Indipendent, Telegraph, 

BBC, The Gurdian, France 24 και DW) και όποτε καθίστανται δυνατό από τις κρατικές υπηρεσίες της 

εκάστοτε χώρας. 
34 Σύμφωνα με τον Walsh (2010)  οι τρομοκρατικές επιθέσεις  λαμβάνουν μεγαλύτερη ειδησεογραφική 

κάλυψη όταν προκαλούν νεκρούς ή τραυματίες και σχετίζονται με τις χώρες της  Δυτικής Ευρώπης και 

τις ΗΠΑ. 



56 

 

 

Διάγραμμα 8. Διαδικασία αναζήτησης και επιλογής επιθέσεων για το 2017 

 

 

Η τελική επιλογή των τρομοκρατικών επιθέσεων που θα πλαισιώσουν την έρευνα 

θεωρείται μια ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία καθώς καθορίζει σε σημαντικό βαθμό 

τα αποτελέσματα της εμπειρικής εφαρμογής. Γενικότερα, δεν υπάρχει κάποιος κοινά 

αποδεκτά τρόπος επιλογής των επιθέσεων. Παρά το γεγονός αυτό, στις περισσότερες 

έρευνες (Chesney et al., 2011; Enders & Sandler, 2011; Kumar & Liu, 2013; Kollias et 

al., 2013a; Kollias et al., 2011b) η επιλογή των τρομοκρατικών χτυπημάτων γίνεται με 

βάση τη σπουδαιότητα τους. Θεωρείται πως οι επιθέσεις που προκαλούν τα 

περισσότερα θύματα (αριθμός νεκρών και τραυματιών) τείνουν να επηρεάζουν 

περισσότερο τις αγορές σε σχέση με τις επιθέσεις μικρότερου βεληνεκούς (Enders & 

Sandler, 2011; Kollias et al., 2013a;). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Kumar & Liu (2013), 

ακόμα και εάν επιδρούν οι μικρότερου βεληνεκούς επιθέσεις στις αγορές, θα ήταν 

δύσκολο να εντοπιστεί η μεταβλητότητα που προκαλείται από αυτές καθώς οι αγορές 

παρουσιάζουν ήδη τη δική τους μεταβλητότητα. Τέλος, παλαιότερες έρευνες δείχνουν 

πως οι απώλειες σε ανθρώπινο κεφάλαιο τείνουν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις 

τιμές των χρηματιστηρίων σε σχέση με τον αντίκτυπο που προκαλούν οι απώλειες σε 

φυσικό κεφάλαιο (Karolyi, 2006). Βασιζόμενοι στις παραδοχές αυτές ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία με βάση την οποία πραγματοποιήθηκε η τελική επιλογή των 

επιθέσεων.  

Αναζήτηση των όρων 
"τρομοκρατία" και 

"τρομοκρατικό χτύπημα" 
για κάθε μια χώρα του 

δείγματος  και 
συγκέντρωση των σχετικών 

άρθρων

Διασταύρωση των 
στοιχείων που παρέχονται 

από τα συγκεντρωμένα 
άρθρα της πρώτης φάσης

Καταγραφή του αριθμού 
των θυμάτων και των 

κινήτρων της κάθε 
επίθεσης

Έλεγχος για το εάν 
πληρούνται τουλάχιστον 
δύο από τα τρία κριτήρια 

που θέτει η START

Ενσωμάτοση των 
επιθέσεων που πληρούν τα 
εν λόγω τα κριτήρια με τις 
υπόλοιπες επιθέσεις του 

δείγματος
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Από το Μάρτιο του  1990 έως το Δεκέμβριο του 2017 συνολικά 7639 τρομοκρατικές 

επιθέσεις35 έπληξαν άμεσα ή έμμεσα τις ΗΠΑ και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης36 

προκαλώντας 5218 νεκρούς και 27116 τραυματίες. Από το σύνολο αυτό αφαιρέθηκαν 

όλες οι επιθέσεις για τις οποίες οι βάσεις δεδομένων δεν παρείχαν ακριβή ημερομηνία. 

Η επιλογή των εν λόγω γεγονότων προκαλεί προβλήματα στη δημιουργία των 

ψευδομεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική εφαρμογή, θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της. Επομένως οι επιθέσεις αυτές, και ανεξάρτητα από 

το μέγεθος τους, δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα.  

Δεδομένου ότι ορισμένα συμβάντα είναι καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων ως 

παραπάνω από μια επιθέσεις, κρίθηκε απαραίτητη η ταξινόμηση των επιθέσεων ως 

προς την ημερομηνία που έλαβαν χώρα και εν συνεχεία η ομαδοποίηση των 

συνδεδεμένων επιθέσεων και η καταχώρηση τους ως ένα συμβάν. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το τρομοκρατικό χτύπημα της 11/9 το οποίο είναι καταχωρημένο 

στη βάση δεδομένων της GTD ως τέσσερεις διαφορετικές επιθέσεις, οι οποίες όμως 

είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για να 

υπολογισθεί ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που συνδέεται με ένα τρομοκρατικό 

γεγονός, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ταξινόμηση των τρομοκρατικών γεγονότων ως 

προς το μέγεθος τους. Η τελική ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε με βάση  το συνολικό 

αριθμό των θυμάτων- αριθμός νεκρών + αριθμός τραυματιών- (Brounrn & Derwall 

(2010); Kumar & Liu 2013;)37.Οι επιθέσεις αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 3.

                                                           
35 Από το σύνολο των τρομοκρατικών επιθέσεων 12 προέρχονται από τη βάση δεδομένων της RAND 

και αφορούν στο έτος 1993 ενώ 46 επιθέσεις προέρχονται από ιδία έρευνα και αφορούν στο έτος 2017. 
36 Οι χώρες αυτές είναι οι Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, 

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. 
37 Οι Sandler et al., (2011) υπολόγισαν πως η απώλεια που προκαλείται από έναν τραυματισμό 

αντιστοιχεί στο 0,57 της απώλειας που προκαλείται από έναν νεκρό. Βασιζόμενοι σε αυτή την παραδοχή 

δημιουργήσαμε το δείκτη CAS- όπου CAS = αριθμός νεκρών + 0,57*αριθμός τραυματιών- με βάση τον 

οποίο ταξινομήσαμε τις εναπομείναντες τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι δυο τρόποι ταξινόμησης δεν 

παρουσίασαν διαφορές ως προς την τελική επιλογή των επιθέσεων.  
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Πίνακας 3. Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων τρομοκρατικών  επιθέσεων που 

έπληξαν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ από το 1990-2017 

Τρομοκρατικές επιθέσεις 

Πηγή: Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αντλήθηκαν  από τις βάσεις δεδομένων της GTD και της 

RAND καθώς και από ιδία έρευνα για το έτος 2017 

Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη Τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ 

1. 15 Ιουνίου 1996 Εκρηκτικός μηχανισμός 

εξερράγη  έξω από το εμπορικό κέντρο Arndale, στο 

Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου (IRA) 

1. 26 Φεβρουαρίου 1993 Βόμβα εξερράγη 

στο πάρκινγκ του Παγκόσμιου Κέντρου 

Εμπορίου στη Νέα Υόρκη (Liberation 

Army Fifth Battalion) (1) 

2. 11 Μαρτίου 2004 Βομβιστικές επιθέσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε επιβατηγά τρένα και 

σταθμούς στη Μαδρίτη  της Ισπανίας (Al Qaeda) 

2. 19 Απριλίου 1995 Μια τεραστίων 

διαστάσεων βόμβα εξερράγη στο 

ομοσπονδιακό κτήριο Alfred P. Murrah 

στην πόλη της Οκλαχόμα των ΗΠΑ 

(Timothy Mv Veigh) 

3. 7 Ιουλίου 2005 Τέσσερις βομβιστικές επιθέσεις 

αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκαν στο μετρό και σε 

ένα λεωφορείο στο Λονδίνο (Al Qaeda) 

3. 27 Ιουλίου 1996 Βομβιστική επίθεση 

πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Πάρκο  

της Αλτάντας των ΗΠΑ(Army of God) 

4. 22 Ιουλίου 2011 Βόμβα εξερράγη στην 

πρωθυπουργική οικία στο Όσλο της Νορβηγίας ενώ 

την ίδια στιγμή στο νησί Μπουσκερούντ 69 

άνθρωποι έπεφταν νεκροί από τα πυρά ενός 

ακροδεξιού εξτρεμιστή (Anders Breivik) 

4. 7 Αυγούστου 1998 Διπλή επίθεση 

αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκε στις 

αμερικανικές πρεσβείες στη Ναϊρόμπι και 

στο Νταρ ες Σαλάμ (Al Qaeda) 

5. 13 Νοεμβρίου 2015 Μια σειρά από βίαιες 

επιθέσεις σημειώθηκαν στο 10ο και στο 11ο 

διαμέρισμα του Παρισιού και στο προάστιο 

του Σαιν-Ντενί στη Γαλλία (ISIL) 

5. 11 Σεπτεμβρίου 2001 Τέσσερις 

αεροπειρατείες αυτοκτονίας  έπληξαν το 

παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, τον 

αμερικάνικο πεντάγωνο και μια αγροτική 

περιοχή στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ (Al 

Qaeda) 

6. 22 Μαρτίου 2016 Δύο βομβιστικές επιθέσεις 

αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο 

και στο μετρό των Βρυξελλών (ISIL) 

6. 15 Απριλίου 2013 Εκρηκτικός 

μηχανισμός εξερράγη στο μαραθώνιο της 

Βοστόνης (Muslim extremists) 

7. 14 Ιουλίου 2016  Ένα φορτηγό γεμάτο 

με όπλα και χειροβομβίδες έπεσε πάνω σε πλήθος 

κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στη 

λεωφόρο Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ στη Νίκαια της 

Γαλλίας (ISIL) 

7. 12 Ιουνίου 2016 Ένας βαριά οπλισμένος 

άντρας άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Ορλάντο 

των ΗΠΑ (Jihadi-inspired extremists) 

8. 22 Μαΐου 2017 Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας 

πραγματοποιήθηκε σε συναυλία  στο Μάντσεστερ 

του Ηνωμένου Βασιλείου (ISIL) (2)  
9. 17 Αυγούστου 2017  Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε 

πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην 

περιοχή Las Ramblas στη Βαρκελώνη της Ισπανίας 

(ISIL) (3)  
(1): Η επίθεση αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων της RAND 

(2) & (3):  Οι επιθέσεις αντλήθηκαν από ιδία έρευνα  
Στην τελική επιλογή των επιθέσεων, και παρά το μέγεθος της, δεν συμπεριλήφθηκε η τρομοκρατική επίθεση 

στο Omagh του Ηνωμένου Βασιλείου(15/8/1998). Η επίθεση αυτή  πραγματοποιήθηκε μερικές μέρες μετά 

τη διπλή τρομοκρατική επίθεση στις αμερικάνικες πρεσβείες στη Ναϊρόμπι και στο Νταρ ες Σαλάμ με 

αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην κατασκευή των ψευδομεταβλητών.  
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2.3 Οικονομετρικό Υπόδειγμα 

Τα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (ARCH) (Engle, 

1982) και τα γενικευμένα ARCH (Bollerslev, 1986), έχουν αποδειχθεί ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικά στην εκτίμηση της μεταβαλλόμενης, κατά περιόδους, διακύμανσης 

που εμφανίζουν συχνά οι χρηματοοικονομικές σειρές. Η αποτελεσματικότητα των 

υποδειγμάτων αυτών στα μονομεταβλητά μοντέλα οδήγησε τους ερευνητές στην 

επέκταση τους και στα πολυμεταβλητά (Tse, 2000). Η εφαρμογή των πολυμεταβλητών 

GARCH είναι ευρεία καθώς χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία 

χαρτοφυλακίων, στην τιμολόγηση των χρηματιστηριακών τίτλων και των παραγώγων, 

στον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο (VaR), στη μελέτη της διάχυσης των γεγονότων 

(volatility transmiting) καθώς και στον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου στον 

τραπεζικό κλάδο (Minović, 2009). 

Τα υποδείγματα των πολυμεταβλητών GARCH εξηγούν πως οι συνδιακυμάνσεις 

δυο σειρών κινούνται στο χρόνο. Η μοντελοποίηση της μήτρας των συνδιακυμάνσεων, 

όμως, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η δυσκολία αυτή εντοπίζεται αφενός στις μεγάλες 

διαστάσεις της μήτρας των συνδιακυμάνσεων και αφετέρου στους περιορισμούς που 

διασφαλίζουν πως οι μήτρες των διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων είναι θετικά 

ορισμένες (Pourahmadi, 1999). Επομένως, το σημαντικότερο στάδιο κατά τη 

μοντελοποίηση ενός πολυμεταβλητού GARCH είναι ο ρεαλιστικός αλλά ταυτόχρονα 

φειδωλός προσδιορισμός της μήτρας των διακυμάνσεων- συνδιακυμάνσεων έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται ότι είναι θετικά ορισμένη. Βεβαίως, τα πολυμεταβλητά GARCH 

παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο έγκειται στο γεγονός 

ότι ο αριθμός των παραμέτρων στην εξίσωση του GARCH αυξάνεται ραγδαία, το οποίο 

έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει τον αριθμό των σειρών που συμπεριλαμβάνονται στο 

υπόδειγμα (De Goeij et al., 2004).   

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα BEKK-GARCH (Engle 

& Kroner, 1995) το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. Η 

περιγραφή του μοντέλου, που ακολουθεί, βασίζεται στην ανάλυση των Karagianni et 

al., (2010). 
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2.3.1 Θεωρητικό πλαίσιο του BEKK-GARCH 

Η διαφοροποίηση ενός GARCH με ένα BEKK-GARCH έγκειται στην 

παραμετροποίηση της συνάρτησης της διακύμανσης. Έστω, η υπό συνθήκη συνάρτηση 

του μέσου: 

Ri,t = μi + εi,t (1) 

με εt| Φt−1~ N(0, Ht) 

Όπου 𝑅𝑖,𝑡 η μήτρα των αποδόσεων της μεταβλητής i, μ
i
 η μήτρα της σταθεράς, εi,t 

η μήτρα των καταλοίπων, 𝛷𝑡−1 η διαθέσιμη πληροφορία ως τη χρονική στιγμή t-1 και 

Ht η διακύμανση. 

Επιπλέον, η συνάρτηση της διακύμανσης ορίζεται ως εξής: 

Ht =  C′
0 C0 + ∑ C′

1kXtX′
tC1k

k

k=1

+ ∑ ∑ Γ′ikεt−1ε′
t−1Γik 

q

i=1

k

k=1

+ ∑ ∑ B′ikHt−iΒik

p

i=1

k

k=1

 (2) 

Όπου, C0, Γik και Βik  οι μήτρες των παραμέτρων με διαστάσεις n×n, C1k οι μήτρες 

των παραμέτρων μια διαστάσεις j×n με το όριο του αθροίσματος k να προσδιορίζει τη 

γενικότητα της διαδικασίας, Xt η μήτρα των εξωγενών μεταβλητών διαστάσεων j×1 

όπως ορίστηκε από τους Engle et al., (1983) και εt το διάνυσμα των καταλοίπων. 

Σημαντικά σημεία της παραμετροποίησης της συνάρτησης της υπό συνθήκη 

διακύμανσης είναι ο περιορισμός 𝑐12 = 0  για τη μήτρα C0 που την καθιστά κάτω 

τριγωνική και το θετικό πρόσημο, από κατασκευής, για τις μήτρες C0, Γik και Βik ώστε 

να εξασφαλίζεται η θετικότητα της μήτρας της υπό συνθήκη διακύμανσης- 

συνδιακύμανσης 

Η σχέση (2) δίνει τη μήτρα της υπό συνθήκη διακύμανσης- συνδιακύμανσης η οποία 

εξαρτάται τόσο από τις προηγούμενες τιμές της όσο και από τις προηγούμενες τιμές 

της παραμέτρου εt. Σύμφωνα με τους Kollias et al., (2013a) οι περισσότερες εμπειρικές 

έρευνες χρησιμοποιούν για τις υστερήσεις k = p =q = 1 και ως εκ τούτου η εξίσωση 

της υπό συνθήκη διακύμανσης θα διαμορφωθεί ως εξής:  

Ht =  C′
0 C0 + Γ′11εt−1ε′

t−1Γ11 + B′11Ht−iΒ11 (3) 

Έχοντας ως στόχο να εντοπίσουμε τις πιθανές επιδράσεις των τρομοκρατικών 

επιθέσεων στις διακυμάνσεις και στις συνδιακύμανσης των αποδόσεων των υπό μελέτη 
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δεικτών, εφαρμόζουμε μια μη-περιορισμένη μορφή του υποδείγματος BEKK-GARCH 

συμπεριλαμβάνοντας τη ψευδομεταβλητή 𝜔𝑡 στην κατασκευή της εξίσωσης της υπό 

συνθήκη διακύμανσης-συνδιακύμανσης και επομένως η εξίσωση (3) μετασχηματίζεται 

ως εξής:  

Ht =  C′
0 C0 + Γ′11εt−1ε′

t−1𝛤11 + B′11Ht−iΒ11 + D′11ωt−1ω′
t−1D11 (4) 

Ht = (
𝑐11 0
𝑐21 𝑐22

)
′

(
𝑐11 0
𝑐21 𝑐22

) + (
𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
)

′

εt−1ε′
t−1 (

𝛾11 𝛾12

𝛾21 𝛾22
) +

(
𝛽11 𝛽12

𝛽21 𝛽22
)

′

Ht−1 (
𝛽11 𝛽12

𝛽21 𝛽22
) + (

𝑑11 𝑑12

𝑑21 𝑑22
)

′

ωt−1ω′
t−1 (

𝑑11 𝑑12

𝑑21 𝑑22
) (5)    

Πιο αναλυτικά, από την εξίσωση (5) και κάνοντας τους απαραίτητους 

πολλαπλασιασμούς προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις: 

ℎ11,t = 𝑐11
2 + 𝛾11

2 휀1,𝑡−1
2 + 2𝛾11𝛾21휀1,𝑡−1휀2,𝑡−1 + 𝛾21

2 휀2,𝑡−1
2 + 𝛽11

2 ℎ11,𝑡−1
2 +

2𝛽11𝛽21ℎ12,𝑡−1 + 𝛽21
2 ℎ22,𝑡−1

2 + 𝑑11
2 𝜔(𝑖)1,𝑡−1

2 + 2𝑑11𝑑21𝜔(𝑖)1,𝑡−1 + 𝑑21
2 𝜔(𝑖)2,𝑡−1

2  (5.1) 

ℎ22,t = 𝑐21
2 + 𝑐22

2 + 𝛾12
2 휀1,𝑡−1

2 + 2𝛾12𝛾22휀1,𝑡−1휀2,𝑡−1 + 𝛾22
2 휀2,𝑡−1

2 + 𝛽12
2 ℎ11,𝑡−1

2 +

2𝛽12𝛽22ℎ12,𝑡−1 + 𝛽22
2 ℎ22,𝑡−1

2 + 𝑑12
2 𝜔(𝑖)1,𝑡−1

2 + 2𝑑12𝑑22𝜔(𝑖)1,𝑡−1 + 𝑑22
2 𝜔(𝑖)2,𝑡−1

2  (5.2) 

ℎ12,t = 𝑐11𝑐21 + 𝛾12𝛾22휀1,𝑡−1
2 + (𝛾21𝛾12 + 𝛾11𝛾22)휀1,𝑡−1휀2,𝑡−1 + 𝛾21𝛾22휀2,𝑡−1

2 +

𝛽12𝛽22ℎ11,𝑡−1 + (𝛽21𝛽12 + 𝛽11𝛽22)ℎ12,𝑡−1 + 𝛽21𝛽22ℎ22,𝑡−1 + 𝑑11𝑑12𝜔(𝑖)1,𝑡−1 +

(𝑑21𝑑12 + 𝑑11𝑑22)𝜔(𝑖)1,𝑡−1𝜔(𝑖)2,𝑡−1 + 𝑑21𝑑22𝜔(𝑖)1,𝑡−1𝜔(𝑖)2,𝑡−1
2

   (5.3) 

Ορίζουμε το ω(𝑖)t = {
0  ό𝜏𝛼𝜈 𝛿휀𝜈 𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜋𝜊𝜄휀ί𝜏𝛼𝜄 휀𝜋ί𝜃휀𝜎𝜂 

εt ό𝜏𝛼𝜈 𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜊𝜋𝜊𝜄휀ί𝜏𝛼𝜄  휀𝜋ί𝜃휀𝜎𝜂  
 

όπου εt είναι τα κατάλοιπα. Δεδομένου του ορισμού του ω(𝑖)t, προκύπτει πως τα 

κατάλοιπα εt πολλαπλασιάζονται με μια ψευδομεταβλητή που παίρνει τιμή 1 όταν 

πραγματοποιείται μια επίθεση και τιμή 0 όταν δεν πραγματοποιούνται επιθέσεις. Το 

απλό υπόδειγμα BEKK (εξίσωση 2) μπορεί να θεωρηθεί μια απλουστευμένη μορφή 

της εξίσωσης (5) όπου όλες οι παράμετροι της μήτρας των ψευδομεταβλητών D11 είναι 

ίσες με μηδέν. 

Προκειμένου να διερευνήσουμε εάν ο τόπος ή ο άμεσος στόχος της επίθεσης 

επηρεάζει τις αγορές με διαφορετικό τρόπο, οι επιθέσεις που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα 

συγκαταλέγονται αυτές που έλαβαν χώρα ή είχαν ως άμεσο στόχο μόνο τη Δυτική 
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Ευρώπη. Παραδείγματα τέτοιων επιθέσεων αποτελούν οι επιθέσεις στη Μαδρίτη 

(2004) και στο Παρίσι (2015). Στη δεύτερη ομάδα συμπεριλαμβάνονται αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο μόνο τις ΗΠΑ. Παραδείγματα τέτοιων 

επιθέσεων είναι η 11/9 και η επίθεση στο Orlando (2016). Στην τρίτη ομάδα 

συγκαταλέγονται όλες οι παραπάνω επιθέσεις. Ουσιαστικά στο πρώτο σκέλος της 

ανάλυσης θα εξετασθεί πως αντιδρούν οι αγορές στο σύνολο των επιλεγμένων 

επιθέσεων (ανεξάρτητα από το που πραγματοποιούνται) και στο δεύτερο σκέλος στις 

επιθέσεις που πραγματοποιούνται μόνο στη Δυτική Ευρώπη ή μόνο στις ΗΠΑ. 

Επιδιώκοντας να διερευνήσουμε τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μεσοπρόθεσμη 

επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις 

των αποδόσεων των υπό μελέτη δεικτών, επιλέξαμε δυο διαφορετικά παράθυρα 

ημερών: -/+ 2 και -/+ 5 ημέρες από την ημέρα που πραγματοποιείται η επίθεση. Εν 

κατακλείδι συνολικά δημιουργούνται έξι διαφορετικές ψευδομεταβλητές38 και 

εκτιμώνται δεκαοχτώ διαφορετικά υποδείγματα.  

 

2.4 Εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου BEKK-GARCH 

Αφού παρουσιάστηκαν αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο του υποδείγματος BEKK-

GARCH και η δομή των ψευδομεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μας, 

στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της εμπειρικής εφαρμογής. Πιο 

συγκεκριμένα, η εφαρμογή του μοντέλου θα γίνει για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

Υπόδειγμα 1. Η  συνολική επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων του δείγματος  στις 

διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των δεικτών.  

Υπόδειγμα 1.1 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 2 ημερών  

Υπόδειγμα 1.2 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 1.3 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 1.4 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 5 ημερών  

                                                           
38 Για κάθε ομάδα επιθέσεων δημιουργούνται δυο διαφορετικά παράθυρα -/+2 και -/+5 ημερών. 
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Υπόδειγμα 1.5 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Υπόδειγμα 1.6 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Υπόδειγμα 2. Η επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων, που έλαβαν χώρα στη 

Δυτική Ευρώπη, στις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των δεικτών. 

Υπόδειγμα 2.1 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 2 ημερών  

Υπόδειγμα 2.2 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 2.3 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 2.4 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 5 ημερών  

Υπόδειγμα 2.5 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Υπόδειγμα 2.6 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Υπόδειγμα 3. Η επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων, που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ, 

στις διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις των αποδόσεων των δεικτών. 

Υπόδειγμα 3.1 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 2 ημερών  

Υπόδειγμα 3.2 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 3.3 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 2 ημερών 

Υπόδειγμα 3.4 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του CAC40 για 

παράθυρο -/+ 5 ημερών  

Υπόδειγμα 3.5 To ζεύγος των αποδόσεων του S&P500 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Υπόδειγμα 3.6 To ζεύγος των αποδόσεων του CAC40 και του DAX για παράθυρο 

-/+ 5 ημερών 

Προτού προχωρήσουμε, όμως, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο 

να ελέγξουμε τη θετικότητα της συνάρτησης της υπό συνθήκης διακύμανσης. Πιο 
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συγκεκριμένα, θα πρέπει να ισχύουν οι δυο βασικές προϋποθέσεις που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα: το c12=0 και οι μήτρες C0,Γ11 και Β11 να 

είναι θετικά ορισμένες39. Στους πίνακες 4 έως 6 παρατίθενται οι ορίζουσες των μητρών 

C0,Γ11 και Β11  και οι παράμετροι c11,γ
11

 και β
11 

 για το κάθε ένα υπόδειγμα ξεχωριστά. 

Πίνακας 4. Ορίζουσες μητρών και συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 1.1 έως 

1.6 

Συνολικές επιθέσεις  Μήτρες  Ορίζουσες Συντελεστές  Τιμή t-statistic 

-/+2 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.36E-07 𝑐11 0.0005 21.209 

𝛤11 6.60E-02 𝛾11 0.2464 31.951 

𝛣11 9.23E-01 𝛽11 0.9604 438.292 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.42E-07 𝑐11 0.0005 22.220 

𝛤11 6.43E-02 𝛾11 0.2675 35.513 

𝛣11 9.22E-01 𝛽11 0.9554 416.577 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.06E-07 𝑐11 0.0007 23.524 

𝛤11 6.50E-02 𝛾11 0.2269 26.120 

𝛣11 9.27E-01 𝛽11 0.9683 816.448 

 -/+5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.35E-07 𝑐11 0.0005 20.760 

𝛤11 6.53E-02 𝛾11 0.2495 32.433 

𝛣11 9.24E-01 𝛽11 0.9602 437.182 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.42E-07 𝑐11 0.0005 22.152 

𝛤11 6.47E-02 𝛾11 0.2652 35.664 

𝛣11 9.21E-01 𝛽11 0.9555 416.853 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.06E-07 𝑐11 0.0007 23.590 

𝛤11 6.49E-02 𝛾11 0.2265 26.120 

𝛣11 9.27E-01 𝛽11 0.9685 822.946 

Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 %. 

 

Πίνακας 5. Ορίζουσες μητρών και συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 2.1 έως 

2.6 

Δυτική Ευρώπη Μήτρες  Ορίζουσες Συντελεστές  Τιμή t-statistic 

 -/+2 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.32E-07 𝑐11 0.0005 21.550 

𝛤11 6.58E-02 𝛾11 0.2502 32.992 

𝛣11 9.24E-01 𝛽11 0.9603 434.253 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.42E-07 𝑐11 0.0005 22.382 

𝛤11 6.53E-02 𝛾11 0.2706 37.909 

𝛣11 9.22E-01 𝛽11 0.9550 414.884 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.02E-07 𝑐11 0.0007 23.539 

𝛤11 6.46E-02 𝛾11 0.2250 26.714 

𝛣11 9.28E-01 𝛽11 0.9687 828.669 

                                                           

39 Μια μήτρα Α =(
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
) είναι θετικά ορισμένη όταν η ορίζουσα της |Α|= |

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
| =

𝑎11 ∗ 𝑎22 − 𝑎21 ∗ 𝑎12 > 0 και ο 𝑎11>0 
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Πίνακας 5. (συνέχεια) 

  Μήτρες  Ορίζουσες Συντελεστές  Τιμή t-statistic 

 -/+5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.30E-07 𝑐11 0.0005 21.338 

𝛤11 6.56E-02 𝛾11 0.2498 32.796 

𝛣11 9.25E-01 𝛽11 0.9604 433.629 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.41E-07 𝑐11 0.0005 22.336 

𝛤11 6.52E-02 𝛾11 0.2701 37.847 

𝛣11 9.22E-01 𝛽11 0.9552 415.686 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.01E-07 𝑐11 0.0007 23.617 

𝛤11 6.49E-02 𝛾11 0.2248 26.581 

𝛣11 9.27E-01 𝛽11 0.9686 828.201 

Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5% 

 

Πίνακας 6. Ορίζουσες μητρών και συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 3.1 έως 

3.6 

ΗΠΑ  Μήτρες  Ορίζουσες Συντελεστές  Τιμή t-statistic 

 -/+2 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.45E-07 𝑐11 0.0005 21.614 

𝛤11 6.64E-02 𝛾11 0.2497 31.922 

𝛣11 9.22E-01 𝛽11 0.9588 420.964 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.54E-07 𝑐11 0.0005 23.072 

𝛤11 6.57E-02 𝛾11 0.2670 35.005 

𝛣11 9.19E-01 𝛽11 0.9537 397.364 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.08E-07 𝑐11 0.0007 24.007 

𝛤11 6.44E-02 𝛾11 0.2245 25.766 

𝛣11 9.27E-01 𝛽11 0.9686 818.491 

 -/+5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.45E-07 𝑐11 0.0005 21.533 

𝛤11 6.60E-02 𝛾11 0.2519 32.241 

𝛣11 9.22E-01 𝛽11 0.9585 421.801 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.52E-07 𝑐11 0.0005 23.012 

𝛤11 6.53E-02 𝛾11 0.2672 35.106 

𝛣11 9.20E-01 𝛽11 0.9539 399.975 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.08E-07 𝑐11 0.0007 23.966 

𝛤11 6.47E-02 𝛾11 0.2234 25.552 

𝛣11 9.27E-01 𝛽11 0.9685 812.459 

Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5% 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τους παραπάνω πίνακες, η υπόθεση περί θετικών 

ορισμένων μητρών δεν παραβιάζεται σε κανένα υπόδειγμα. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε πως όλες οι ορίζουσες των μητρών C0, Γ11 και Β11 είναι μεγαλύτερες του 

μηδενός και όλες οι παράμετροι c11, γ11 και β11 είναι μεγαλύτερες του μηδενός και 

στατιστικά σημαντικές για τουλάχιστον 5% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Με 
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βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε συμπεραίνουμε πως όλα τα υποδείγματα 

κρίνονται κατάλληλα για τη μελέτη της κίνησης των ανά ζεύγη αποδόσεων των υπό 

εξέταση δεικτών.  

Στους Πίνακες 8 έως 10 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του υποδείγματος BEKK-

GARCH για κάθε ένα από τα υπό εξέταση υποδείγματα. Στην περίπτωση των ζευγών 

S&P500-CAC40 και S&P500 – DAX η εξίσωση (5.1) περιγράφει τη διακύμανση των 

αποδόσεων του S&P500 ενώ η εξίσωση (5.2) τη διακύμανση των αποδόσεων του 

CAC40 και του DAX αντίστοιχα. Στην περίπτωση του ζεύγους CAC40–DAX η 

εξίσωση (5.1) περιγράφει τη διακύμανση των αποδόσεων του  CAC40 και η εξίσωση 

(5.2) τη διακύμανση των αποδόσεων του DAX. Η εξίσωση (5.3), σε κάθε περίπτωση, 

περιγράφει τη συνδιακύμανση των ανά ζεύγη δεικτών.   

Μια γενική εικόνα από όλα τα υποδείγματα δείχνει ότι οι διακυμάνσεις όλων των 

δεικτών, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, επηρεάζονται άμεσα και θετικά 

από τις μεταβολές των διακυμάνσεων τους (β
11

>0  και στατιστικά σημαντικό). 

Επιπλέον, παρατηρείται μια έμμεση επίδραση στις διακυμάνσεις των δεικτών η οποία 

κατευθύνεται από τον S&P500 στον DAX, από τον CAC40 στον S&P50040 και από 

τον DAX στον CAC40. Τέλος, οι διακυμάνσεις των αποδόσεων και των τριών δεικτών 

φαίνεται να επηρεάζονται, επίσης, τόσο άμεσα από τις διαταραχές που δημιουργούνται 

εντός των αγορών τους όσο και έμμεσά από τις διαταραχές που δημιουργούνται εκτός 

αυτών.  

                                                           
40 Οι διακυμάνσεις του S&P 500 φαίνεται να επηρεάζονται κυρίως βραχυπρόθεσμα και για 10% επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας από τις μεταβολές του CAC40.  
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2.4.1 Εκτίμηση του υποδείγματος BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 1.1 έως 1.6 

Πίνακας 7. Συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 1.1 έως 1.6 

Εκτιμήσεις υποδείγματος BEKK-GARCH 

Συνολικές τρομοκρατικές επιθέσεις  

Συντελεστές 

-/+ 2 ημέρες -/+ 5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

𝑐11 
 

0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005 0.0007 

(21.209) (22.220) (23.524) (20.760) (22.152) (23.590) 

𝑐21 
 

0.0004 0.0003 0.0007 0.0004 0.0003 0.0007 

(8.127) (7.782) (24.281) (7.801) (8.002) (24.333) 

𝑐22 
 

0.0005 0.0005 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002 

(14.820) (17.318) (9.833) (15.109) (17.193) (9.685) 

𝛾11 
 

0.2464 0.2675 0.2269 0.2495 0.2652 0.2265 

(31.951) (35.513) (26.120) (32.433) (35.664) (26.120) 

𝛾21 
 

0.0281 0.0098 0.0464 0.0224 0.0154 0.0462 

(4.5277) (1.6060) (4.1448) (3.5472) (2.5255) (4.1203) 

𝛾12 
 

-0.0288 0.0010 -0.0212 -0.0248 -0.0013 -0.0208 

(-4.1805) (0.1489) (-2.8539) (-3.5814) (-0.2004) (-2.8046) 

𝛾22 
 

0.2644 0.2405 0.2823 0.2596 0.2440 0.2820 

(36.404) (29.921) (27.001) (35.358) (31.076) (26.933) 

𝛽11 
 

0.9604 0.9554 0.9683 0.9602 0.9555 0.9685 

(438.292) (416.577) (816.448) (437.182) (416.853) (822.946) 

𝛽21 
 

-0.0038 -3.34E-06 -0.0137 -0.0027 -0.0010 -0.0137 

(-1.9217) (-0.0017) (-5.8196) (-1.3781) (-0.5067) (-5.8490) 

𝛽12 
 

-0.0012 -0.0040 0.0000 -0.0012 -0.0037 0.0000 

(-0.9203) (-2.9564) (-0.2381) (-0.9495) (-2.8090) (-0.2620) 

𝛽22 
 

0.9612 0.9650 0.9573 0.9620 0.9644 0.9572 

(473.985) (484.404) (436.210) (478.514) (482.524) (435.898) 

𝑑11 
 

0.1475 0.1294 0.3168 -0.0908 -0.0732 -0.1964 

(1.8044) (1.2343) (2.5572) (-1.7976) (-1.0384) (-2.0823) 

𝑑21 
 

-0.1928 -0.2110 -0.4963 0.1605 0.1364 0.3412 

(-6.3191) (-6.5310) (-4.8262) (8.0426) (7.0391) (4.2182) 

𝑑12 
 

0.3637 -0.1089 0.4314 -0.2832 -0.1976 -0.2989 

(6.0479) (-0.8478) (4.4088) (-7.1442) (-3.5541) (-3.9951) 

𝑑22 
 

-0.0741 -0.2048 -0.5129 0.1022 0.0485 0.3702 

(-1.1507) (-3.3003) (-5.8451) (2.7979) (1.3849) (5.5951) 

Diagnostics 

for model 

performance 

Log 

likelihood

= 58951.69 

Log 

likelihood 

= 59091.81 

Log 

likelihood 

= 61139.13 

Log 

likelihood   

= 58954.56 

Log 

likelihood 

= 59094.62 

Log 

likelihood 

= 61139.23 

Schwarz 

criterion= -

16.224 

Schwarz 

criterion= -

16.262 

Schwarz 

criterion= -

16.826 

Schwarz 

criterion= -

16.224 

Schwarz 

criterion= -

16.263 

Schwarz 

criterion= -

16.826 

Στις παρενθέσεις παρατίθενται τα t-statistics. Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 ή 10 %. Με έντονη γραμματοσειρά και πλάγια γραφή παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σημαντικές ψευδομεταβλητές του υποδείγματος. 
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7 προκύπτει ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

σύνολο τους επιδρούν άμεσα, τόσο βραχυπρόθεσμα (-/+2 ημέρες) όσο και 

μεσοπρόθεσμα (-/+ 5 ημέρες), στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις όλων των 

υπό εξέταση δεικτών. Βασιζόμενοι στις εξισώσεις 5.1 έως 5.3 συμπεραίνουμε πως ο 

δείκτης S&P500 προσαρμόζεται καλύτερα από τους ευρωπαϊκούς δείκτες 

παρουσιάζοντας τις μικρότερες αυξήσεις στη διακύμανση. Επιπλέον, παρατηρούμε 

πως οι τιμές όλων των συντελεστών της μήτρας D11 τείνουν μεσοπρόθεσμα (παράθυρο 

των -/+ 5 ημερών)  να μειώνονται, γεγονός που υποδεικνύει ότι η επίδραση των εν 

λόγω επιθέσεων δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στις 

συνδιακυμάνσεις των δεικτών παρατηρούμε πως τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μεσοπρόθεσμα η συνδιακύμανση του S&P500 με το γαλλικό δείκτη επηρεάζεται 

αρνητικά. Αντιθέτως, η συνδιακύμανση του S&P500 με το γερμανικό DAX φαίνεται 

να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα, αλλά να μειώνεται μεσοπρόθεσμα. Τέλος, η επίδραση 

των τρομοκρατικών επιθέσεων στη συνδιακύμανση των ευρωπαϊκών δεικτών, τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα δεν είναι σαφής καθώς οι συντελεστές 

(d21d12+d11d22) ω(i)1,t-1 ω(i)2,t-1 αντισταθμίζουν την επίδραση των συντελεστών 

d21d22ω(i)
2,t-1 

2 𝜅𝛼𝜄 d11d12ω(i)
2

1,t-1
.  



69 

 

2.4.2 Εκτίμηση του υποδείγματος BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 2.1 έως 2.6 

Πίνακας 8. Συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 2.1 έως 2.6 

Εκτιμήσεις υποδείγματος BEKK-GARCH  

Τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στη Δυτική Ευρώπη 

Συντελεστές 
-/+ 2 ημέρες -/+ 5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

S&P500- 

CAC 40) 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

𝑐11 
 

0.0005 0.0005 0.000665 0.0005 0.0005 0.0007 

(21.5499) (22.3823) (23.5393) (21.3383) (22.3364) (23.6170) 

𝑐21 
 

0.0004 0.0003 0.000653 0.0004 0.0003 0.0007 

(7.9287) (7.4354) (24.0663) (7.8574) (7.4211) (24.2358) 

𝑐22 
 

0.0005 0.0005 0.000153 0.0005 0.0005 0.0002 

(14.644) (17.445) (9.22735) (14.700) (17.448) (8.854) 

𝛾11 
 

0.2502 0.2706 0.224976 0.2498 0.2701 0.2248 

(32.9922) (37.9093) (26.7138) (32.7961) (37.8471) (26.5809) 

𝛾21 
 

0.0244 0.0063 0.049819 0.0244 0.0064 0.0510 

(4.5295) (1.3292) (4.85798) (4.5487) (1.3518) (4.9657) 

𝛾12 
 

-0.0255 0.0019 -0.022064 -0.0260 0.0015 -0.0223 

(-3.7305) (0.3023) (-3.0550) (-3.7913) (0.2254) (-3.0632) 

𝛾22 
 

0.2604 0.2412 0.28214 0.2599 0.2413 0.2835 

(36.806) (32.880) (28.887) (36.939) (32.916) (28.933) 

𝛽11 
 

0.9603 0.9550 0.968661 0.9604 0.9552 0.9686 

(434.253) (414.884) (828.667) (433.629) (415.686) (828.201) 

𝛽21 
 

-0.0032 0.0012 -0.013929 -0.0032 0.0012 -0.0142 

(-1.7288) (0.6867) (-6.1923) (-1.7148) (0.6544) (-6.3122) 

𝛽12 
 

-0.0014 -0.0042 -0.000092 -0.0013 -0.0040 -0.0001 

(-1.0839) (-3.0606) (-0.6791) (-1.0140) (-2.9698) (-0.7361) 

𝛽22 
 

0.9624 0.9651 0.957756 0.9626 0.9651 0.9574 

(485.695) (506.050) (453.112) (490.598) (505.926) (451.242) 

𝑑11 
 

-0.1257 -0.0403 0.628401 -0.1477 -0.0395 0.4241 

(-0.6114) (-0.2561) (3.95126) (-0.9414) (-0.3454) (3.3318) 

𝑑21 
 

0.1472 -0.0268 -0.543395 0.1101 0.0239 -0.3864 

(1.4916) (-0.1425) (-2.5019) (0.8182) (0.1251) (-2.4833) 

𝑑12 
 

-0.2814 -0.3399 0.740919 -0.2124 -0.2587 0.5083 

(-2.1328) (-2.1422) (4.92110) (-1.6077) (-2.5736) (4.4381) 

𝑑22 
 

0.1777 0.0444 -0.627243 0.1306 0.0968 -0.4491 

(0.8487) (0.1961) (-2.7089) (0.6273) (0.4564) (-2.3185) 

Diagnostics 

for model 

performance 

Log 

likelihood

= 58938.07 

Log 

likelihood

= 59080.48 

Log 

likelihood 

= 61131.33 

Log 

likelihood 

= 58937.55 

Log 

likelihood 

= 59080.53 

Log 

likelihood 

= 61129.46 

Schwarz 

criterion= 

 -16.220 

Schwarz 

criterion= 

 -16.259 

Schwarz 

criterion= 

 -16.824 

Schwarz 

criterion=  

-16.220 

Schwarz 

criterion=  

-16.259 

Schwarz 

criterion=  

-16.824 

Στις παρενθέσεις παρατίθενται τα t-statistics. Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 ή 10%. Με έντονη γραμματοσειρά και πλάγια γραφή παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σημαντικές ψευδομεταβλητές του υποδείγματος. 
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Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 προκύπτει ότι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ή 

έχουν ως άμεσο στόχο αυτές,  επιδρούν άμεσα, τόσο βραχυπρόθεσμα (-/+2 ημέρες) 

όσο και μεσοπρόθεσμα (-/+ 5 ημέρες), μόνο στις διακυμάνσεις των αποδόσεων των 

ευρωπαϊκών δεικτών αφήνοντας αμετάβλητες τις διακυμάνσεις του αμερικάνικου 

S&P500. Βασιζόμενοι στις εξισώσεις 5.1 έως 5.3 φαίνεται πως τη μεγαλύτερη 

επίδραση υφίσταται ο γερμανικός δείκτης DAX. Επιπλέον, παρατηρούμε πως οι τιμές 

όλων των συντελεστών της μήτρας D11 μεσοπρόθεσμα (παράθυρο των -/+ 5 ημερών) 

μειώνονται, ή γίνονται στατιστικά μη-σημαντικοί, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 

επίδραση των επιθέσεων δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, 

για το ζεύγος S&P500-CAC40 (υπόδειγμα 2.4) ο συντελεστής d12 γίνεται 

μεσοπρόθεσμα μη στατιστικά σημαντικός, ενώ για το ζεύγος S&P500-DAX 

(υπόδειγμα 2.5) ο συντελεστής d12 μειώνεται. Για το ζεύγος CAC40-DAX (υπόδειγμα 

2.6) μειώνονται όλοι οι συντελεστές της μήτρας D11. Όσον αφορά στις 

συνδιακυμάνσεις των δεικτών παρατηρούμε πως τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μεσοπρόθεσμα  η συνδιακύμανση του S&P500 με το γαλλικό και το γερμανικό  δείκτη 

δεν επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Αντιθέτως, η 

συνδιακύμανση των ευρωπαϊκών δεικτών επηρεάζεται άμεσα, τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μεσοπρόθεσμα, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποιούνται στη 

Δυτική Ευρώπη καθώς όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί. Η συνολική 

επίδραση, και στις δυο περιπτώσεις, δεν είναι σαφής αφού οι συντελεστές 

 (d21d12+d11d22) ω(i)1,t-1 ω(i)2,t-1 αντισταθμίζουν την επίδραση των συντελεστών 

d21d22ω(i)
2,t-1

2
 και d11d12ω(i)

2

1,t-1
. Ωστόσο από τα διαγράμματα των συνδιακυμάνσεων 

φαίνεται πως σε κάθε περίπτωση η συνδιακύμανση των ευρωπαϊκών δεικτών 

αυξάνεται. 

Η αύξηση της διακύμανσης των αποδόσεων των ευρωπαϊκών δεικτών για τα ζεύγη 

S&P500-CAC40 και S&P500-DAX γίνεται εμφανής και στα παρακάτω διαγράμματα. 

Ειδικότερα, στο Διάγραμμα 10 παρουσιάζονται οι υπό συνθήκη διακυμάνσεις των 

CAC40 (για το ζεύγος S&P500-CAC40) και DAX (για το ζεύγος S&P500-DAX) για 

τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις 

περιπτώσεις που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική 

Ευρώπη και για παράθυρο -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών(i = 𝑇𝑒 -/+5). 

Βραχυπρόθεσμα παρατηρείται μια αύξηση στις διακυμάνσεις και των δυο δεικτών η 
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οποία γίνεται περισσότερο ορατή στην περίπτωση της βομβιστικής επίθεσης στη 

Μαδρίτη το 2004. Μεσοπρόθεσμα ο γαλλικός δείκτης μένει ανεπηρέαστος και 

παρατηρείται μια αύξηση μόνο στο γερμανικό δείκτη, η οποία είναι όμως μικρότερη 

από αυτήν του παραθύρου των -/+2 ημερών. Τα διαγράμματα των διακυμάνσεων του 

δείκτη S&P500 και τα διαγράμματα των συνδιακυμάνσεων των ζευγών S&P500-

CAC40 και S&P500-DAX παρουσιάζονται στα παράρτημα.  

Προκειμένου να γίνει περισσότερο εμφανής η επίδραση των επιθέσεων στις 

διακυμάνσεις των δυο ευρωπαϊκών δεικτών, στο Διάγραμμα 11 παρουσιάζονται 

μεμονωμένα  τα γεγονότα της Μαδρίτης (2004), του Λονδίνου (2005), του Παρισίου 

(2015), των Βρυξελλών (2016), του Μάντσεστερ (2017) και της Βαρκελώνης (2017). 

Παρατηρούμε πως σε όλες τις περιπτώσεις η μεταβλητότητα των αποδόσεων 

αυξάνεται, με τη μεγαλύτερη αύξηση -στις περισσότερες περιπτώσεις- να εντοπίζεται 

στα υποδείγματα των -/+2 ημερών41.  

Στα Διαγράμματα 12 και 13 παρουσιάζονται οι επιδράσεις των επιθέσεων στο 

ζεύγος CAC40–DAX. Ειδικότερα, στο Διάγραμμα 12 παρατηρούμε πως τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα οι συνδιακυμάνσεις των δεικτών τείνουν να 

αυξάνονται, με τη μεγαλύτερη αύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις- να εντοπίζεται 

βραχυπρόθεσμα (-/+2 ημέρες). Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και για τις 

διακυμάνσεις των δεικτών, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις οι διακυμάνσεις αυξάνονται, 

με τη μεγαλύτερη αύξηση -στις περισσότερες περιπτώσεις- να εντοπίζεται στα 

υποδείγματα των -/+2 ημερών (βλ. Διάγραμμα 13). 

                                                           
41 Στο Διάγραμμα 11 δεν παρουσιάζεται η υπό συνθήκη διακύμανση του δείκτη CAC40 για παράθυρο -

/+5 ημερών καθώς βρέθηκε στατιστικά μη σημαντική.  
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Διάγραμμα 9. Σύγκριση των διακυμάνσεων των δεικτών CAC40 (για το ζεύγος S&P500–

CAC40) και DAX (για το ζεύγος S&P500-DAX) για τις περιπτώσεις που δεν 

πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις που 

πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+ 

2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5). 
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Διάγραμμα 10. Επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Μαδρίτης (2004), του Λονδίνου 

(2005), του Παρισίου (2015), των Βρυξελλών (2016), του Μάντσεστερ (2017) και της 

Βαρκελώνης (2017) στη διακύμανση του CAC40 (για το ζεύγος S&P500-CAC40) για 

παράθυρο -/+ 2 ημερών και στη διακύμανση του DAX (για το ζεύγος S&P500-DAX) για 

παράθυρο -/+ 2 και -/+ 5 ημερών. 
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Διάγραμμα 11. Σύγκριση των συνδιακυμάνσεων του ζεύγους CAC40-DAX για τις 

περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρα 

-/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5). 
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Διάγραμμα 12. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους CAC40-DAX για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη για παράθυρα -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5) (στήλες Ι και ΙΙΙ). Επίδραση των 

τρομοκρατικών επιθέσεων της Μαδρίτης (2004), του Λονδίνου (2005), του Παρισίου (2015), των Βρυξελλών (2016), του Μάντσεστερ (2017) και της Βαρκελώνης (2017) στη 

διακύμανση του στις διακυμάνσεις των CAC40 και DAX (στήλες ΙΙ και IV).
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2.4.3 Εκτίμηση του υποδείγματος BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 3.1 έως 3.6 

Πίνακας 9. Συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 3.1 έως 3.6 

Εκτιμήσεις υποδείγματος BEKK-GARCH 

Τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ 

Συντελεστές 
-/+ 2 ημέρες -/+ 5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

𝑐11 
 

0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005 0.0007 

(21.614) (23.072) (24.007) (21.533) (23.012) (23.966) 

𝑐21 
 

0.0004 0.0003 0.0007 0.0004 0.0003 0.0007 

(8.1421) (8.1111) (24.4324) (8.0908) (8.1004) (24.5421) 

𝑐22 
 

0.0005 0.0005 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002 

(14.9549) (17.4604) (10.1368) (15.0765) (17.4397) (10.0904) 

𝛾11 
 

0.2497 0.2670 0.2245 0.2519 0.2672 0.2234 

(31.922) (35.005) (25.766) (32.241) (35.106) (25.552) 

𝛾21 
 

0.0301 0.0216 0.0471 0.0266 0.0201 0.0521 

(4.9363) (3.7046) (4.2008) (4.3063) (3.3737) (4.6762) 

𝛾12 
 

-0.0273 -0.0017 -0.0216 -0.0239 -0.0009 -0.0226 

(-3.9439) (-0.2591) (-2.8925) (-3.4647) (-0.1339) (-3.0336) 

𝛾22 
 

0.2628 0.2460 0.2824 0.2593 0.2446 0.2842 

(36.143) (31.117) (26.916) (35.988) (30.766) (27.362) 

𝛽11 
 

0.9588 0.9537 0.9686 0.9585 0.9539 0.9685 

(420.964) (397.364) (818.491) (421.801) (399.975) (812.459) 

𝛽21 
 

-0.0035 -0.0014 -0.0137 -0.0030 -0.0013 -0.0144 

(-1.7315) (-0.7293) (-5.8649) (-1.4888) (-0.6751) (-6.1538) 

𝛽12 
 

-0.0020 -0.0045 -0.0001 -0.0020 -0.0044 0.0000 

(-1.5123) (-3.2771) (-0.4537) (-1.5810) (-3.2274) (-0.3094) 

𝛽22 
 

0.9613 0.9640 0.9572 0.9618 0.9642 0.9570 

(477.036) (475.720) (435.698) (482.629) (476.188) (438.455) 

𝑑11 
 

0.1690 0.1022 0.0492 0.0876 -0.0714 0.4824 

(1.4710) (0.5720) (0.3288) (1.3675) (-0.6695) (5.0369) 

𝑑21 
 

-0.1595 -0.1496 0.3568 -0.1538 0.1363 -0.4795 

(-5.2706) (-5.5545) (2.6702) (-5.7596) (5.8038) (-6.4366) 

𝑑12 
 

0.4550 0.1135 -0.2154 0.3261 -0.1676 0.2651 

(4.3883) (0.5280) (-1.5327) (4.7066) (-1.8661) (2.0603) 

𝑑22 
 

0.0990 0.1484 0.4860 0.0247 -0.0469 -0.3949 

(1.1957) (1.4667) (3.7527) (0.3143) (-0.8579) (-3.5290) 

Diagnostics 

for model 

performance 

Log 

likelihood

= 58955.55 

Log 

likelihood 

= 59094.82 

Log 

likelihood 

=1145.55 

Log 

likelihood 

= 58961.03 

Log 

likelihood 

= 59098.04 

Log 

likelihood

= 1129.46 

Schwarz 

criterion=  

-16.225 

Schwarz 

criterion= 

 -16.263 

Schwarz 

criterion= 

-16.828 

Schwarz 

criterion=  

-16.226 

Schwarz 

criterion= 

 -16.264 

Schwarz 

criterion= 

-16.824 

Στις παρενθέσεις παρατίθενται τα t-statistics. Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 ή 10%. Με έντονη γραμματοσειρά και πλάγια γραφή παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σημαντικές ψευδομεταβλητές του υποδείγματος. 
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Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του Πίνακα 9 γίνεται αντιληπτό  πως οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ, ή έχουν ως άμεσο στόχο αυτές,  επιδρούν 

άμεσα, τόσο βραχυπρόθεσμα (-/+2 ημέρες) όσο και μεσοπρόθεσμα (-/+ 5 ημέρες) στις 

διακυμάνσεις όλων των δεικτών. Η μοναδική περίπτωση που οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις δεν επιδρούν άμεσα στη διακύμανση ενός δείκτη,  εντοπίζεται στο ζεύγος 

S&P500-DAX, όπου ο γερμανικός δείκτης βραχυπρόθεσμα φαίνεται να μην 

επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά από καμία παράμετρο της μήτρας D11. Ωστόσο, 

παρατηρείται μια έμμεση επίδραση στη διακύμανση του  DAX  μέσω της αύξησης των 

παραμέτρων h11,t (διακύμανση S&P500) και h12,t (συνδιακύμανση) καθώς οι 

συντελεστές β
12

και β
22

 είναι στατιστικά σημαντικοί. Παρά το γεγονός ότι οι 

προαναφερθείς επιθέσεις στοχεύουν άμεσα τις ΗΠΑ, υπάρχουν ενδείξεις πως ο 

S&P500 προσαρμόζεται καλύτερα από τους ευρωπαϊκούς δείκτες παρουσιάζοντας τις 

μικρότερες αυξήσεις στη διακύμανση. Σε αντίθεση με τις επιθέσεις στη Δυτική 

Ευρώπη ο DAX φαίνεται να επηρεάζεται, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μεσοπρόθεσμα, λιγότερο σε σχέση με το γαλλικό CAC40. Όπως και σε όλες τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές όλων των συντελεστών της μήτρας D11 μειώνονται 

μεσοπρόθεσμα γεγονός που υποδεικνύει ότι η επίδραση των επιθέσεων δεν διαρκεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.42 Όσον αφορά στις συνδιακυμάνσεις των δεικτών 

παρατηρούμε πως τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα  η συνδιακύμανση του 

ζεύγους S&P500-CAC40 μειώνεται, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται για το 

παράθυρο των -/+2 ημερών. Για το ζεύγος S&P500-DAX οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

φαίνεται βραχυπρόθεσμα να μην έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συνδιακύμανση των 

δεικτών και μεσοπρόθεσμα να την επηρεάζουν αρνητικά. Ωστόσο, η συνδιακύμανση 

για το παράθυρο των -/+2 ημερών επηρεάζεται έμμεσα και αρνητικά από την 

παράμετρο h11,t (διακύμανση S&P500)  καθώς οι συντελεστές β
12

 και β
11

 είναι 

στατιστικά σημαντικοί και έχουν αντίθετα πρόσημα. Τέλος, η συνδιακύμανση των 

ευρωπαϊκών δεικτών επηρεάζεται άμεσα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και  

μεσοπρόθεσμα. Η συνολική επίδραση όμως δεν είναι σαφής καθώς οι 

συντελεστές(d21d12+d11d22) ω(i)1,t-1ω(i)2,t-1 αντισταθμίζουν την επίδραση των 

συντελεστών d21d22ω(i)
2,t-1

2
 και d11d12ω(i)

2

1,t-1
. Ωστόσο από τα διαγράμματα των 

συνδιακυμάνσεων φαίνεται πως σε κάθε περίπτωση η συνδιακύμανση των ευρωπαϊκών 

                                                           
42 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο συντελεστής d12 για το ζεύγος S&P 500-DAX. 
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δεικτών αυξάνεται, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται για το παράθυρο των -

/+ 2 ημερών. 

Τα Διαγράμματα 14 και 15 παρουσιάζουν τη διαχρονική πορεία των 

συνδιακυμάνσεων των ζευγών S&P500-CAC40 και S&P500-DAX καθώς και τη 

μεμονωμένη επίδραση των επιθέσεων της Οκλαχόμα (1995), της 11/9 (2001) και του 

Ορλάντο (2016). Γενικά παρατηρούμε πως οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ ή που 

έχουν ως άμεσο στόχο αυτές τείνουν να  μειώνουν τις συνδιακυμάνσεις των δεικτών 

με τη μεγαλύτερη πτώση να εντοπίζεται στις επιθέσεις της 11ης  Σεπτεμβρίου και για 

το παράθυρο των -/+2 ημερών.  

Στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζονται οι  υπό συνθήκη διακυμάνσεις για το ζεύγος 

S&P500-CAC40 για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές 

επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές 

επιθέσεις μόνο στις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών(i = 𝑇𝑒 

-/+5). Παρατηρούμε ότι σε κάθε περίπτωση οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις 

διακυμάνσεις του γαλλικού δείκτη παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις στοχεύουν άμεσα 

τις ΗΠΑ. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και για το ζεύγος S&P500-DAX, οι 

διακυμάνσεις των οποίων παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 17.  

Το Διάγραμμα 18 παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία της συνδιακύμανσης του 

ζεύγους CAC40-DAX, καθώς και τη μεμονωμένη επίδραση των τρομοκρατικών 

επιθέσεων της Οκλαχόμα (1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016). Γενικότερα, 

και σε αντίθεση με τα προηγούμενα υποδείγματα, παρατηρούμε μια αύξηση της 

συνδιακύμανσης η οποία είναι πολύ έντονη κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής 

επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου. Από τις επιμέρους επιδράσεις παρατηρούμε πως σε 

κάθε περίπτωση οι συνδιακυμάνσεις αυξάνονται, με τις μεγαλύτερες να εντοπίζονται 

για το παράθυρο των -/+2 ημερών.  

Τέλος, στο Διάγραμμα 19 βλέπουμε πως τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μεσοπρόθεσμα οι διακυμάνσεις των δεικτών αυξάνονται όταν πραγματοποιούνται 

τρομοκρατικές επιθέσεις, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται για το παράθυρο 

των -/+2 ημερών.  
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Διάγραμμα 13. Σύγκριση των συνδιακυμάνσεων του ζεύγους S&P500-CAC40 για τις 

περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στις ΗΠΑ και για παράθυρα -/+ 2 (i = 

𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5). Επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Οκλαχόμα 

(1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στη συνδιακύμανση του ζεύγους S&P500– 

CAC40.  
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Διάγραμμα 14. Σύγκριση των συνδιακυμάνσεων του ζεύγους S&P500-DAX για τις 

περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στις ΗΠΑ και για παράθυρα -/+ 2 (i = 

𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5). Επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Οκλαχόμα 

(1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στη συνδιακύμανση του ζεύγους S&P500-

DAX 
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Διάγραμμα 15. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους S&P500–CAC40 για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις 

περιπτώσεις που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ για παράθυρα -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5) (στήλες Ι και ΙΙΙ). Επίδραση των 

τρομοκρατικών επιθέσεων της Οκλαχόμα (1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στις διακυμάνσεις των S&P500 και  CAC40 (στήλες ΙΙ και IV). 
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Διάγραμμα 16. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους S&P500–DAX για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ για παράθυρα -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5) (στήλες Ι και ΙΙΙ). Επίδραση των τρομοκρατικών 

επιθέσεων της Οκλαχόμα (1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στις διακυμάνσεις των S&P500 και  DAX (στήλες ΙΙ και IV). 
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Διάγραμμα 17. Σύγκριση των συνδιακυμάνσεων του ζεύγους CAC40-DAX για τις 

περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στις ΗΠΑ και για παράθυρα -/+ 2 (i = 

𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5). Επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Οκλαχόμα 

(1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στη συνδιακύμανση του ζεύγους CAC40-

DAX 
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Διάγραμμα 18. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους CAC40 – DAX για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ για παράθυρα -/+ 2 (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+5) (στήλες Ι και ΙΙΙ). Επίδραση των τρομοκρατικών 

επιθέσεων της Οκλαχόμα (1995), της 11/9 (2001) και του Ορλάντο (2016) στις διακυμάνσεις των S&P500 και  DAX (στήλες ΙΙ και IV)



85 

 

2.5 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία παρουσιάστηκε εκτενώς 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, επικεντρώνεται κυρίως στον αντίκτυπο που έχουν οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις στις αποδόσεις των αγορών. Ωστόσο, εκτός από τις 

αποδόσεις, αυτό που έχει πραγματικό ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν 

οι επιθέσεις αυτές στη μεταβλητότητα τους, καθώς οι επενδυτές ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για τον κίνδυνο που πρόκειται να αναλάβουν (Mnasri & Nechi, 2016). Σε 

αντίθεση με τις περισσότερες έρευνες η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση που 

είχαν 16 μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα, που έπληξαν τις ΗΠΑ και τη Δυτική 

Ευρώπη,  στη μεταβλητότητα των αποδόσεων του αμερικάνικου δείκτη S&P500 και 

των ευρωπαϊκών δεικτών CAC40 και DAX. 

Η κατηγοριοποίηση των επιθέσεων σε επιμέρους ομάδες και η χρήση δύο 

διαφορετικών παραθύρων έχει ως απώτερο σκοπό να διερευνηθεί αφενός αν ο τόπος ή 

ο άμεσος στόχος της επίθεσης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι αγορές, 

και αφετέρου ο χρονικός ορίζοντας της επίδρασης αυτής. Τα κύρια ευρήματα της 

παρούσας μελέτης εστιάζουν στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της 

τρομοκρατικής δραστηριότητας και της μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών 

δεικτών. Η ένταση και η διάρκεια της σχέσης αυτής ωστόσο, διαφέρει ανάλογα με το 

στόχο της επίθεσης και το χρηματιστηριακό δείκτη. Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται 

τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κάθε μια ομάδα επιθέσεων.  

Πίνακας 10 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των υποδειγμάτων BEKK-GARCH 

Επίθεση  S&P 500-CAC 40 S&P 500-DAX CAC 40-DAX 

  COV Var1 Var2 COV Var1 Var2 COV Var1 Var2 

Συνολικό  
2 ημέρες ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

5 ημέρες ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Ευρώπη 
2 ημέρες   ↑   ↑ ↑ ↑ ↑ 

5 ημέρες      ↑ ↑ ↑ ↑ 

ΗΠΑ 
2 ημέρες ↓ ↑ ↑ ↓ ↑  ↑ ↑ ↑ 

5 ημέρες ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Τα βέλη συμβολίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν οι επιθέσεις στις διακυμάνσεις και στις 

συνδιακυμάνσεις των αγορών. Τα βέλη με έντονη γραφή δείχνουν ποια επίδραση είναι εντονότερη με τη 

σύγκριση να αφορά στα διαφορετικά παράθυρα για το ίδιο ζεύγος δεικτών και για την ίδια ομάδα 

επιθέσεων. Οι παύλες δείχνουν πως δεν υπάρχει καμία άμεση και στατιστικά σημαντική επίπτωση των 

επιθέσεων στους υπό εξέταση δείκτες.  

 



86 

 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά των 

αγορών, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα των αποδόσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις, στο σύνολο τους, επηρεάζουν άμεσα τη διακύμανση και τη 

συνδιακύμανση όλων των δεικτών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Σε 

όλα τα υπό εξέταση υποδείγματα παρατηρούμε πως η επίδραση των επιθέσεων 

μειώνεται μεσοπρόθεσμα καθώς όλες οι παράμετροι της μήτρας  D11  παρουσιάζουν 

μικρότερες τιμές. Επομένως, ο αντίκτυπος των τρομοκρατικών επιθέσεων είναι 

στατιστικά σημαντικός αλλά και παροδικός. Η παροδικότητα των επιθέσεων γίνεται 

περισσότερο εμφανής στα σκιαγραφημένα πεδία των διαγραμμάτων Δ10 έως Δ19. 

Ειδικότερα, τα υποδείγματα BEKK-GARCH που εμπεριέχουν τις ψευδομεταβλητές 

(i=Te και i=Tu)  παρουσιάζουν υπερβάλλουσα μεταβλητότητα γύρω από την ημέρα 

των επιθέσεων, συγκρινόμενα με τα απλά υποδείγματα (i=0). Ο σύντομος χαρακτήρας 

της επίδρασης των επιθέσεων αποτελεί ένα από τα κύρια ευρήματα τόσο των ερευνών 

που εστιάζουν μόνο στις αποδόσεις των αγορών (Chen & Siems, 2004; Richman et al., 

(2005);  Brounrn & Derwall, 2010; Chesney et al., 2011; Baumert, 2013; μεταξύ άλλων) 

όσο και αυτών που εστιάζουν στη μεταβλητότητα τους (Arin et al., 2008; Kollias et al., 

2011a; Essadam & Mnasri, 2015). Ειδικότερα, οι Essadam & Mnasri (2015) μέσω της 

μεθοδολογίας των event studies και χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά παράθυρα (+2 

και +5 ημερών) έδειξαν ότι η μεταβλητότητα των αγορών αυξάνεται για τουλάχιστον 

πέντε ημέρες μετά την εκδήλωση κάποιας τρομοκρατικής επίθεσης. Συγκρίνοντας τη 

συσσωρευμένη μη-κανονική μεταβλητότητα των επιθέσεων για τα δύο παράθυρα, 

γίνεται αντιληπτό ότι η επίδραση τους εξασθενεί με το πέρας των ημερών.  

Συγκρίνοντας τις συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων στις διακυμάνσεις των 

δεικτών, συμπεραίνουμε ότι ο δείκτης S&P500 φαίνεται να αντιδρά πιο 

αποτελεσματικά σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες παρουσιάζοντας τις 

μικρότερες αυξήσεις. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε ακόμα και όταν 

εστιάζουμε μόνο στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται ή έχουν ως άμεσο στόχο τις 

ΗΠΑ (υποδείγματα 3.1 έως 3.6). Σύμφωνα με τους Chen & Siems (2004) και τους 

Chesney et al., (2011) η ανθεκτικότητα των αμερικανικών αγορών στις τρομοκρατικές 

επιθέσεις οφείλεται κυρίως στη σταθερότητα του τραπεζικού και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία παρέχουν επαρκή ρευστότητα κατά τη 

διάρκεια των γεγονότων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της αγοράς. 
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Ειδικότερα, οι θεσμοί και οι κανονισμοί που διέπουν τις αμερικανικές τραπεζικές και 

χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικά απορροφώντας 

τις τεράστιες διαταραχές που προκαλούνται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα 

με τους συγγραφείς βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

τέτοιων μεγάλων εξωγενών διαταραχών, είναι η ύπαρξη γρήγορης, ευέλικτης και 

αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής.  

Εξετάζοντας χωρικά τις πραγματοποιθείσες επιθέσεις, παρατηρείται διάχυση της 

μεταβλητότητας από τις αμερικάνικες στις ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς να ισχύει η 

αντίστροφη σχέση. Η διάχυση προκύπτει όταν τα θετικά (αρνητικά) νέα σε μια αγορά 

επιφέρουν θετική (αρνητική) επίδραση σε μια άλλη αγορά, ανεξάρτητα από τις 

θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις δυο αγορές (Rezayat & Yavas, 2006). Πιο 

συγκεκριμένα, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

που πραγματοποιούνται στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης επηρεάζουν μόνο τους 

ευρωπαϊκούς δείκτες αφήνοντας αμετάβλητό το δείκτη S&P500. Αντιθέτως, οι 

επιθέσεις που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ ή έχουν ως άμεσο στόχο αυτές  φαίνεται 

να επηρεάζουν τόσο το δείκτη S&P500 όσο και τους ευρωπαϊκούς δείκτες CAC40 και 

DAX. Δεδομένου του μεγέθους του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, 

οι Brounen & Derwal (2010) επισημαίνουν πως η εν λόγω επίθεση ενδέχεται να επιδρά 

σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα των εμπειρικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα υποδείγματα 3.1 έως 3.6 επανεκτιμήθηκαν χωρίς την επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου με τα αποτελέσματα ωστόσο να μη διαφοροποιούνται σημαντικά. 

Ειδικότερα, όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 14 του παραρτήματος, οι εναπομείναντες 

επιθέσεις συνεχίζουν να επιδρούν στατιστικά σημαντικά στις διακυμάνσεις των 

ευρωπαϊκών δεικτών τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα43. Τα ευρήματα 

αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Chulia et al., (2009) οι οποίοι εξέτασαν 

μέσω ενός πολυμεταβλητού BEKK-GARCH μοντέλου την επίδραση των επιθέσεων 

της 11/09, της Μαδρίτης (2004) και του Λονδίνου (2005) στις διακυμάνσεις του 

αμερικανικού S&P500 και του ευρωπαϊκού EuroStoxx5044. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς τα γεγονότα της Μαδρίτης και του Λονδίνου φαίνεται να επηρεάζουν 

στατιστικά σημαντικά μόνο τη διακύμανση του ευρωπαϊκού δείκτη αφήνοντας 

                                                           
43 Για το ζεύγος CAC40-DAX μεσοπρόθεσμα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση. 
44 Ο EURO STOXX 50 είναι ένας σταθμισμένος δείκτης 50 ευρωπαϊκών µμετοχών blue-chip από χώρες 

που συµµετέχουν στην ΟΝΕ. 
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αμετάβλητη τη διακύμανση του δείκτη S&P50045. Επιπλέον, και πέρα από τη 

σπουδαιότητα ύπαρξης ενός σταθερού και υγειούς χρηματοπιστωτικού τομέα, οι 

Kumar & Liu (2013) αναφέρουν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές μικρότερων 

οικονομίων είναι πιο ευάλωτες όταν ένας ισχυρότερος εμπορικός εταίρος46 βάλλεται 

από μια τρομοκρατική επίθεση, παρά αντίστροφα. 

Tέλος, παρατηρούμε ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα οι 

συνδιακυμάνσεις των ευρωπαϊκών δεικτών επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά και 

θετικά από όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον άμεσο 

στόχο της επίθεσης. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά των Chesnay & Jondeau 

(2001) που υποστήριξαν ότι η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των αγορών 

αυξάνεται σε περιόδους που χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα. 

Επιπλέον, οι Corbet et al., (2017) εξετάζοντας την επίδραση 3814 τρομοκρατικών 

επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, έδειξαν πως, ο 

γαλλικός και ο γερμανικός δείκτης εμφανίζουν πανομοιότυπες αντιδράσεις στις 

εξωγενείς διαταραχές που προκαλούνται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 

παρουσιάζοντας αυξήσεις στη μεταβλητότητα τους47. Η συνδιακύμανση του S&P500 

με τους ευρωπαϊκούς δείκτες, και σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται να 

επηρεάζεται αρνητικά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Παρατηρώντας, ωστόσο, τα 

διαγράμματα προκύπτει ότι η επίδραση αυτή είναι πρόσκαιρη και οφείλεται στο μη-

συγχρονισμό των αγορών (Hamao et al., 1990).   

                                                           
45 Oι επιθέσεις της 11/09 φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τις αμερικάνικες όσο και τις ευρωπαϊκές αγορές. 
46 Οι συγκρίσεις γίνονται με βάση το ΑΕΠ. 
47 Συνολικά εξετάστηκε οι επίδραση 3814 τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες 

της Δυτική Ευρώπης στα χρηματιστήρια της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της 

Ισπανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.  
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Συμπεράσματα 

Οι επιπτώσεις της τρομοκρατίας στην οικονομία και ειδικότερα στις χρηματιστηριακές 

αγορές αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών, ωστόσο, ελάχιστες 

προσπάθησαν να διερευνήσουν το αντίκτυπο της στη μεταβλητότητα των 

χρηματιστηριακών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία  εξετάζει την 

επίδραση των τρομοκρατικών επιθέσεων στις διακυμάνσεις και στις συνδιακυμάνσεις 

των S&P500, CAC40 και DAX για το χρονικό διάστημα 1990-2017.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν αυξημένη 

μεταβλητότητα τις ημέρες των επιθέσεων, η οποία ωστόσο δεν διαρκεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ο S&P500 φαίνεται να είναι πιο ανθεκτικός σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δείκτες καθώς παρουσιάζει τις μικρότερες αυξήσεις σε όλα τα 

υποδείγματα. Γενικότερα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις που πλήττουν τις ΗΠΑ 

προκαλούν παγκόσμιες διαταραχές επηρεάζοντας το σύνολο των αγορών, σε αντίθεση 

με τις επιθέσεις στη Δυτική Ευρώπη οι επιπτώσεις των οποίων, ως επί το πλείστον, 

θεωρούνται τοπικές ή περιφερειακές. Τέλος, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση, που 

χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τις ευρωπαϊκές αγορές, φαίνεται να συμβάλει στη 

μετάδοση της αβεβαιότητας και στη διάχυση της μεταβλητότητας.  

Τα ευρήματα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την κατανόηση της συμπεριφοράς 

των αγορών κατά τη διάρκεια μη προβλέψιμων γεγονότων και έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις τόσο στην αποτελεσματικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς όσο και 

στην κατασκευή αποδοτικών χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να εξαχθούν 

δυο σημαντικά συμπεράσματα: (i) ο κίνδυνος της τρομοκρατίας θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των δεικτών και (ii) 

τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εντός των 

αγορών περιορίζονται σημαντικά κατά την περίοδο των έντονων διαταραχών.  

Παρά την πληθώρα των ερευνών οι οικονομικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να εστιάσουν το 

ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο θέμα και να το εξελίξουν περαιτέρω διαχωρίζοντας 

τα γεγονότα σε διεθνή και εγχώρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επέκταση 

της ανάλυσης στις διατραπεζικές αγορές και στις αγορές συναλλάγματος.   
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Πίνακας 11. Κριτικές τιμές του ελέγχου Dickey-Fuller (με σταθερό όρο και με σταθερό όρο 

και τάση) για το επίπεδο και για τις πρώτες λογαριθμικές διαφορές  

Επίπεδα 

ADF Statistics   ADF Statistics   

S&P 500 CAC 40 DAX  Constant S&P 500 CAC 40 DAX 

 Constant & Linear 

Trend 

0.52512 -1.75274 -0.0526 Critical Values -1.08511 -2.16542 -2.00983 Critical Values 

   1% -3.431073    1% -3.9593 

   5% -2.861744    5% -3.410422 

   10% -2.566921    10% -3.126971 

Πρώτες Λογαριθμικές διαφορές 

ADF Statistics   ADF Statistics   

S&P 500 CAC 40 DAX  Constant S&P 500 CAC 40 DAX 

 Constant & Linear 

Trend 

-90.1697 -52.8415 -85.12 Critical Values -90.1797 -52.8379 -85.1256 Critical Values 

   1% -3.431073    1% -3.9593 

   5% -2.861744    5% -3.410422 

   10% -2.566921    10% -3.126971 
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Πίνακας 12. Κορρελόγραμμα αποδόσεων του δείκτη S&P500 
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Πίνακας 13. Κορρελόγραμμα αποδόσεων του δείκτη CAC40 
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Πίνακας 14. Κορρελόγραμμα αποδόσεων του δείκτη DAX 
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Διάγραμμα 19.. Σύγκριση των συνδιακυμάνσεων των ζευγών  S&P500–CAC40 και S&P500 

– DAX για τις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για 

τις περιπτώσεις που  πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη 

και για παράθυρα -/+ 2 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών(i =𝑇𝑒 -/+5).  
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Διάγραμμα 20. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους S&P500-CAC40 για τις περιπτώσεις 

που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις που 

πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρα -/+ 

2 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών(i = 𝑇𝑒 -/+5). 
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Διάγραμμα 21. Σύγκριση των διακυμάνσεων του ζεύγους  S&P500-DAX για τις περιπτώσεις 

που δεν πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις (i=0) και για τις περιπτώσεις που 

πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις μόνο στη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρα -/+ 

2 ημερών (i = 𝑇𝑒 -/+2) και -/+ 5 ημερών(i = 𝑇𝑒 -/+5). 
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Πίνακας 15. Συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 3.1 έως 3.6, χωρίς την 

τρομοκρατική επίθεση της 11/09 

Εκτιμήσεις υποδείγματος BEKK-GARCH  

Τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ (χωρίς την επίθεση της 11/09) 

Συντελεστές 
-/+ 2 ημέρες -/+ 5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

S&P500- 

CAC 40 

S&P500-

DAX 

CAC40-

DAX 

𝑐11 
 

0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005 0.0007 

(21.535) (21.133) (23.844) (21.133) (21.220) (23.761) 

𝑐21 
 

0.0004 0.0003 0.0007 0.0003 0.0003 0.0007 

(7.855) (6.467) (24.309) (6.467) (6.566) (24.246) 

𝑐22 
 

0.0005 0.0005 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002 

(14.755) (18.418) (9.710) (18.418) (18.303) (9.825) 

𝛾11 
 

0.2539 0.2739 0.2240 0.2739 0.2730 0.2245 

(33.3225) (38.8145) (26.321) (38.8145) (38.6917) (26.3275) 

𝛾21 
 

0.0203 -0.0061 0.0492 -0.0061 -0.0045 0.0497 

(3.6575) (-1.2406) (4.6899) (-1.2406) (-0.9172) (4.7338) 

𝛾12 
 

-0.0211 0.0081 -0.0219 0.0081 0.0068 -0.0218 

(-3.0782) (1.2751) (-2.9906) (1.2751) (1.0586) (-2.9726) 

𝛾22 
 

0.2534 0.2320 0.2840 0.2320 0.2342 0.2849 

(35.0844) (31.5127) (28.3839) (31.5127) (31.5537) (28.4577) 

𝛽11 
 

0.9595 0.9548 0.9687 0.9548 0.9549 0.9687 

(427.898) (421.481) (821.151) (421.481) (422.458) (825.464) 

𝛽21 
 

-0.0022 0.0040 -0.0139 0.0040 0.0036 -0.0140 

(-1.1823) (2.2704) (-6.1008) (2.2704) (2.0839) (-6.1306) 

𝛽12 
 

-0.0018 -0.0046 -0.0001 -0.0046 -0.0045 -0.0001 

(-1.4448) (-3.3912) (-0.7506) (-3.391) (-3.2988) (-0.6127) 

𝛽22 
 

0.9635 0.9667 0.9571 0.9667 0.9663 0.9570 

(497.739) (526.343) (442.019) (526.343) (519.520) (440.331) 

𝑑11 
 

0.0087 -0.0631 -0.2094 -0.0631 -0.0123 -0.0585 

(0.0203) (-0.1577) (-0.7378) (-0.1577) (-0.0401) (-0.1543) 

𝑑21 
 

0.1043 0.2562 0.6092 0.2562 0.1950 0.3072 

(0.9457) (2.6318) (2.2057) (2.6318) (2.6155) (0.8561) 

𝑑12 
 

-0.0675 -0.0693 0.0544 -0.0693 -0.0767 -0.0479 

(-0.1099) (-0.1577) (0.1992) (-0.1577) (-0.2179) (-0.1233) 

𝑑22 
 

0.4051 0.3544 0.2202 0.3544 0.2155 0.1639 

(2.6224) (2.8115) (0.8343) (2.8115) (3.7971) (0.4406) 

Diagnostics 

for model 

performance 

Log 

likelihood

= 58943.81 

Log 

likelihood

= 59085.95 

Log 

likelihood 

= 61140.82 

Log 

likelihood 

= 58942.79 

Log 

likelihood 

= 59084.15 

Log 

likelihood 

= 61138.38 

Schwarz 

criterion= 

 -16.221 

Schwarz 

criterion= 

 -16.260 

Schwarz 

criterion= 

 -16.827 

Schwarz 

criterion=  

-16.225 

Schwarz 

criterion=  

-16.260 

Schwarz 

criterion=  

-16.826 

Στις παρενθέσεις παρατίθενται τα t-statistics. Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 ή 10%. Με έντονη γραμματοσειρά και πλάγια γραφή παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σημαντικές ψευδομεταβλητές του υποδείγματος. 
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Πίνακας 16. Ορίζουσες μητρών και συντελεστές BEKK-GARCH για τα υποδείγματα 3.1 έως 

3.6, χωρίς την τρομοκρατική επίθεση της 11/09 

ΗΠΑ (χωρίς 11/09)  Μήτρες  Ορίζουσες Συντελεστές  Τιμή t-statistic 

-/+2 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.331E-07 𝑐11 0.000469 21.5350 

𝛤11 0.0643281 𝛾11 0.253902 33.3225 

𝛣11 0.9244379 𝛽11 0.959495 427.8975 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.372E-07 𝑐11 0.000466 21.1325 

𝛤11 0.0635253 𝛾11 0.273869 38.8145 

𝛣11 0.9229844 𝛽11 0.95482 421.4811 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.045E-07 𝑐11 0.00067 23.8438 

𝛤11 0.0636108 𝛾11 0.223991 26.3212 

𝛣11 0.9271383 𝛽11 0.968665 821.1512 

 -/+5 ημέρες 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 2.372E-07 𝑐11 0.000466 21.1325 

𝛤11 0.0635253 𝛾11 0.273869 38.8145 

𝛣11 0.9229844 𝛽11 0.95482 421.4811 

S&P500-

DAX 

𝐶0 2.377E-07 𝑐11 0.000466 21.2196 

𝛤11 0.0639508 𝛾11 0.273008 38.6917 

𝛣11 0.92277 𝛽11 0.954946 422.4582 

S&P500- 

CAC 40 

𝐶0 1.052E-07 𝑐11 0.00067 23.7605 

𝛤11 0.0639598 𝛾11 0.224474 26.3275 

𝛣11 0.9269796 𝛽11 0.968658 825.4643 

Οι τιμές που είναι σε πλάγια γραφή δηλώνουν πως οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί για α = 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Πίνακας 17. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500 – CAC40 για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 2 ημερών (υπόδειγμα 1.1) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 18:33   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27024, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95804, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00070, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27024, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95188, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 45 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000468 2.20E-05 21.20926 0.0000 

ALPHA(1) 0.246391 0.007711 31.95135 0.0000 

ALPHA(2) 0.028091 0.006204 4.527667 0.0000 

BETA(1) 0.960449 0.002191 438.2917 0.0000 

BETA(2) -0.003801 0.001978 -1.921671 0.0546 

DELTA(1) 0.147507 0.081748 1.804403 0.0712 

DELTA(2) -0.192848 0.030518 -6.319059 0.0000 

OMEGA(3) 0.000505 3.41E-05 14.82153 0.0000 

OMEGA(2) 0.000389 4.78E-05 8.127170 0.0000 

ALPHA(3) 0.264434 0.007264 36.40401 0.0000 

ALPHA(4) -0.028814 0.006893 -4.180450 0.0000 

BETA(4) -0.001159 0.001260 -0.920342 0.3574 

BETA(3) 0.961200 0.002028 473.9851 0.0000 

DELTA(3) -0.074144 0.064433 -1.150716 0.2498 

DELTA(4) 0.363663 0.060131 6.047881 0.0000 

     
     Log likelihood 58951.69     Akaike info criterion -16.23824 

Avg. log likelihood 8.121186     Schwarz criterion -16.22400 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.23334 
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Πίνακας 18. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500 – DAX για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 2 ημερών (υπόδειγμα 1.2) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:33   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27024, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95804, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27024, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95327, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Failure to improve likelihood (singular hessian) after 59 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000487 2.19E-05 22.22026 0.0000 

ALPHA(1) 0.267469 0.007532 35.51253 0.0000 

ALPHA(2) 0.009781 0.006090 1.606025 0.1083 

BETA(1) 0.955402 0.002293 416.5773 0.0000 

BETA(2) -3.34E-06 0.001926 -0.001736 0.9986 

DELTA(1) 0.129412 0.104843 1.234345 0.2171 

DELTA(2) -0.211013 0.032309 -6.531005 0.0000 

OMEGA(3) 0.000497 2.87E-05 17.31839 0.0000 

OMEGA(2) 0.000335 4.30E-05 7.782111 0.0000 

ALPHA(3) 0.240520 0.008038 29.92129 0.0000 

ALPHA(4) 0.000973 0.006534 0.148942 0.8816 

BETA(4) -0.003957 0.001338 -2.956378 0.0031 

BETA(3) 0.964957 0.001992 484.4044 0.0000 

DELTA(3) -0.204810 0.062057 -3.300344 0.0010 

DELTA(4) -0.108909 0.128454 -0.847842 0.3965 

     
     Log likelihood 59091.81     Akaike info criterion -16.27685 

Avg. log likelihood 8.140489     Schwarz criterion -16.26261 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.27195 
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Πίνακας 19. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500–DAX για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 2 ημερών (υπόδειγμα 1.3) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:56   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00070, ALPHA(1)=0.28048, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95188, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.28048, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95327, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 60 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000669 2.84E-05 23.52363 0.0000 

ALPHA(1) 0.226907 0.008687 26.12006 0.0000 

ALPHA(2) 0.046418 0.011199 4.144817 0.0000 

BETA(1) 0.968341 0.001186 816.4477 0.0000 

BETA(2) -0.013651 0.002346 -5.819572 0.0000 

DELTA(1) 0.316804 0.123889 2.557155 0.0106 

DELTA(2) -0.496275 0.102829 -4.826200 0.0000 

OMEGA(3) 0.000159 1.61E-05 9.833441 0.0000 

OMEGA(2) 0.000660 2.72E-05 24.28057 0.0000 

ALPHA(3) 0.282280 0.010454 27.00083 0.0000 

ALPHA(4) -0.021175 0.007420 -2.853864 0.0043 

BETA(4) -3.28E-05 0.000138 -0.238144 0.8118 

BETA(3) 0.957259 0.002194 436.2103 0.0000 

DELTA(3) -0.512903 0.087750 -5.845064 0.0000 

DELTA(4) 0.431382 0.097846 4.408804 0.0000 

     
     Log likelihood 61139.13     Akaike info criterion -16.84092 

Avg. log likelihood 8.422528     Schwarz criterion -16.82669 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83603 
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Πίνακας 20. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500 – CAC40 για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 5 ημερών (υπόδειγμα 1.4) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 18:42   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26853, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95831, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00071, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26853, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95160, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 46 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000462 2.22E-05 20.76006 0.0000 

ALPHA(1) 0.249472 0.007692 32.43272 0.0000 

ALPHA(2) 0.022360 0.006303 3.547245 0.0004 

BETA(1) 0.960171 0.002196 437.1817 0.0000 

BETA(2) -0.002735 0.001985 -1.378066 0.1682 

DELTA(1) -0.090817 0.050521 -1.797626 0.0722 

DELTA(2) 0.160496 0.019956 8.042643 0.0000 

OMEGA(3) 0.000509 3.37E-05 15.10925 0.0000 

OMEGA(2) 0.000376 4.82E-05 7.801115 0.0000 

ALPHA(3) 0.259575 0.007341 35.35781 0.0000 

ALPHA(4) -0.024791 0.006922 -3.581448 0.0003 

BETA(4) -0.001200 0.001264 -0.949519 0.3424 

BETA(3) 0.961974 0.002010 478.5139 0.0000 

DELTA(3) 0.102173 0.036518 2.797921 0.0051 

DELTA(4) -0.283240 0.039646 -7.144172 0.0000 

     
     Log likelihood 58954.56     Akaike info criterion -16.23903 

Avg. log likelihood 8.121582     Schwarz criterion -16.22479 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.23413 
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Πίνακας 21. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500 – DAX για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 5 ημερών (υπόδειγμα 1.5) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:38   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26853, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95831, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26853, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95315, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 47 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000489 2.21E-05 22.15190 0.0000 

ALPHA(1) 0.265214 0.007437 35.66380 0.0000 

ALPHA(2) 0.015350 0.006078 2.525469 0.0116 

BETA(1) 0.955529 0.002292 416.8533 0.0000 

BETA(2) -0.000982 0.001939 -0.506656 0.6124 

DELTA(1) -0.073244 0.070535 -1.038416 0.2991 

DELTA(2) 0.136414 0.019380 7.039060 0.0000 

OMEGA(3) 0.000495 2.88E-05 17.19285 0.0000 

OMEGA(2) 0.000345 4.31E-05 8.002386 0.0000 

ALPHA(3) 0.244041 0.007853 31.07559 0.0000 

ALPHA(4) -0.001314 0.006554 -0.200442 0.8411 

BETA(4) -0.003729 0.001328 -2.809048 0.0050 

BETA(3) 0.964384 0.001999 482.5244 0.0000 

DELTA(3) 0.048536 0.035048 1.384850 0.1661 

DELTA(4) -0.197570 0.055589 -3.554097 0.0004 

     
     Log likelihood 59094.62     Akaike info criterion -16.27762 

Avg. log likelihood 8.140877     Schwarz criterion -16.26338 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.27272 
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Πίνακας 22. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος CAC40 – DAX για το σύνολο των 

επιθέσεων και για παράθυρο -/+ 5 ημερών (υπόδειγμα 1.6) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:59   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00071, ALPHA(1)=0.28079, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95160, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.28079, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95315, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 59 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000669 2.83E-05 23.58983 0.0000 

ALPHA(1) 0.226529 0.008673 26.11970 0.0000 

ALPHA(2) 0.046200 0.011213 4.120253 0.0000 

BETA(1) 0.968497 0.001177 822.9455 0.0000 

BETA(2) -0.013716 0.002345 -5.848968 0.0000 

DELTA(1) -0.196411 0.094325 -2.082282 0.0373 

DELTA(2) 0.341170 0.080880 4.218238 0.0000 

OMEGA(3) 0.000158 1.64E-05 9.685270 0.0000 

OMEGA(2) 0.000660 2.71E-05 24.33300 0.0000 

ALPHA(3) 0.282043 0.010472 26.93344 0.0000 

ALPHA(4) -0.020810 0.007420 -2.804619 0.0050 

BETA(4) -3.62E-05 0.000138 -0.261975 0.7933 

BETA(3) 0.957213 0.002196 435.8977 0.0000 

DELTA(3) 0.370195 0.066164 5.595087 0.0000 

DELTA(4) -0.298943 0.074827 -3.995145 0.0001 

     
     Log likelihood 61139.23     Akaike info criterion -16.84095 

Avg. log likelihood 8.422542     Schwarz criterion -16.82671 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83605 
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Πίνακας 23. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-CAC40, για τις επιθέσεις 

που πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+2 

ημερών (υπόδειγμα 2.1) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:05   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27105, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95793, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00070, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27105, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95122, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 46 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000467 2.17E-05 21.54991 0.0000 

ALPHA(1) 0.250169 0.007583 32.99219 0.0000 

ALPHA(2) 0.024358 0.005378 4.529537 0.0000 

BETA(1) 0.960332 0.002211 434.2533 0.0000 

BETA(2) -0.003238 0.001873 -1.728842 0.0838 

DELTA(1) -0.125733 0.205661 -0.611357 0.5410 

DELTA(2) 0.147226 0.098703 1.491614 0.1358 

OMEGA(3) 0.000496 3.38E-05 14.64373 0.0000 

OMEGA(2) 0.000380 4.79E-05 7.928684 0.0000 

ALPHA(3) 0.260411 0.007075 36.80617 0.0000 

ALPHA(4) -0.025471 0.006828 -3.730547 0.0002 

BETA(4) -0.001361 0.001256 -1.083899 0.2784 

BETA(3) 0.962396 0.001981 485.6947 0.0000 

DELTA(3) 0.177669 0.209335 0.848732 0.3960 

DELTA(4) -0.281410 0.131942 -2.132825 0.0329 

     
     Log likelihood 58938.07     Akaike info criterion -16.23449 

Avg. log likelihood 8.119311     Schwarz criterion -16.22025 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.22959 
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Πίνακας 24. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+2 ημερών 

(υπόδειγμα 2.2) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:10   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27105, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95793, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27105, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95240, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 48 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000485 2.17E-05 22.38230 0.0000 

ALPHA(1) 0.270591 0.007138 37.90925 0.0000 

ALPHA(2) 0.006340 0.004770 1.329181 0.1838 

BETA(1) 0.955000 0.002302 414.8844 0.0000 

BETA(2) 0.001217 0.001773 0.686712 0.4923 

DELTA(1) -0.040299 0.157386 -0.256053 0.7979 

DELTA(2) -0.026803 0.188039 -0.142539 0.8867 

OMEGA(3) 0.000499 2.86E-05 17.44462 0.0000 

OMEGA(2) 0.000321 4.32E-05 7.435395 0.0000 

ALPHA(3) 0.241233 0.007337 32.87995 0.0000 

ALPHA(4) 0.001949 0.006446 0.302320 0.7624 

BETA(4) -0.004157 0.001358 -3.060573 0.0022 

BETA(3) 0.965069 0.001907 506.0498 0.0000 

DELTA(3) 0.044387 0.226342 0.196105 0.8445 

DELTA(4) -0.339866 0.158656 -2.142155 0.0322 

     
     Log likelihood 59080.48     Akaike info criterion -16.27372 

Avg. log likelihood 8.138929     Schwarz criterion -16.25949 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.26883 
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Πίνακας 25. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος CAC40-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 2.3) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:42   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00070, ALPHA(1)=0.28490, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95122, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.28490, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95240, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 52 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000665 2.82E-05 23.53930 0.0000 

ALPHA(1) 0.224976 0.008422 26.71379 0.0000 

ALPHA(2) 0.049819 0.010255 4.857979 0.0000 

BETA(1) 0.968661 0.001169 828.6686 0.0000 

BETA(2) -0.013929 0.002249 -6.192276 0.0000 

DELTA(1) 0.628401 0.159038 3.951259 0.0001 

DELTA(2) -0.543395 0.217189 -2.501944 0.0124 

OMEGA(3) 0.000153 1.66E-05 9.227353 0.0000 

OMEGA(2) 0.000653 2.71E-05 24.06626 0.0000 

ALPHA(3) 0.282140 0.009767 28.88691 0.0000 

ALPHA(4) -0.022064 0.007222 -3.055015 0.0023 

BETA(4) -9.16E-05 0.000135 -0.679987 0.4965 

BETA(3) 0.957756 0.002114 453.1119 0.0000 

DELTA(3) -0.627243 0.231551 -2.708871 0.0068 

DELTA(4) 0.740919 0.150560 4.921101 0.0000 

     
     Log likelihood 61131.33     Akaike info criterion -16.83877 

Avg. log likelihood 8.421454     Schwarz criterion -16.82454 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83388 
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Πίνακας 26. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-CAC40, για τις επιθέσεις 

που πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+5 

ημερών (υπόδειγμα 2.4) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:00   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27094, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95794, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00070, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27094, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95120, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 46 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000465 2.18E-05 21.33827 0.0000 

ALPHA(1) 0.249834 0.007618 32.79610 0.0000 

ALPHA(2) 0.024416 0.005368 4.548651 0.0000 

BETA(1) 0.960423 0.002215 433.6287 0.0000 

BETA(2) -0.003190 0.001860 -1.714775 0.0864 

DELTA(1) -0.147654 0.156844 -0.941408 0.3465 

DELTA(2) 0.110083 0.134548 0.818168 0.4133 

OMEGA(3) 0.000495 3.37E-05 14.70043 0.0000 

OMEGA(2) 0.000375 4.78E-05 7.857379 0.0000 

ALPHA(3) 0.259881 0.007036 36.93856 0.0000 

ALPHA(4) -0.025955 0.006846 -3.791297 0.0001 

BETA(4) -0.001275 0.001257 -1.014032 0.3106 

BETA(3) 0.962633 0.001962 490.5983 0.0000 

DELTA(3) 0.130614 0.208224 0.627274 0.5305 

DELTA(4) -0.212396 0.132112 -1.607694 0.1079 

     
     Log likelihood 58937.89     Akaike info criterion -16.23444 

Avg. log likelihood 8.119285     Schwarz criterion -16.22020 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.22954 
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Πίνακας 27. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 2.5) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:14   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.27094, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95794, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27094, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95237, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 50 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000484 2.17E-05 22.33636 0.0000 

ALPHA(1) 0.270108 0.007137 37.84710 0.0000 

ALPHA(2) 0.006446 0.004768 1.351779 0.1764 

BETA(1) 0.955181 0.002298 415.6862 0.0000 

BETA(2) 0.001159 0.001771 0.654374 0.5129 

DELTA(1) -0.039536 0.114460 -0.345411 0.7298 

DELTA(2) 0.023949 0.191494 0.125064 0.9005 

OMEGA(3) 0.000498 2.86E-05 17.44750 0.0000 

OMEGA(2) 0.000321 4.33E-05 7.421069 0.0000 

ALPHA(3) 0.241327 0.007331 32.91644 0.0000 

ALPHA(4) 0.001455 0.006456 0.225437 0.8216 

BETA(4) -0.004029 0.001357 -2.969809 0.0030 

BETA(3) 0.965112 0.001908 505.9259 0.0000 

DELTA(3) 0.096825 0.212135 0.456432 0.6481 

DELTA(4) -0.258685 0.100514 -2.573615 0.0101 

     
     Log likelihood 59080.53     Akaike info criterion -16.27374 

Avg. log likelihood 8.138934     Schwarz criterion -16.25950 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.26884 
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Πίνακας 28. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος CAC40-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τη Δυτική Ευρώπη και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 2.6) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:46   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00070, ALPHA(1)=0.28524, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95120, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.28524, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95237, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 52 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000667 2.83E-05 23.61701 0.0000 

ALPHA(1) 0.224790 0.008457 26.58085 0.0000 

ALPHA(2) 0.051043 0.010279 4.965686 0.0000 

BETA(1) 0.968645 0.001170 828.2011 0.0000 

BETA(2) -0.014232 0.002255 -6.312155 0.0000 

DELTA(1) 0.424081 0.127284 3.331767 0.0009 

DELTA(2) -0.386447 0.155619 -2.483285 0.0130 

OMEGA(3) 0.000152 1.72E-05 8.853773 0.0000 

OMEGA(2) 0.000656 2.70E-05 24.23583 0.0000 

ALPHA(3) 0.283483 0.009798 28.93297 0.0000 

ALPHA(4) -0.022252 0.007264 -3.063208 0.0022 

BETA(4) -9.98E-05 0.000136 -0.736132 0.4617 

BETA(3) 0.957434 0.002122 451.2422 0.0000 

DELTA(3) -0.449061 0.193686 -2.318498 0.0204 

DELTA(4) 0.508346 0.114542 4.438083 0.0000 

     
     Log likelihood 61129.46     Akaike info criterion -16.83826 

Avg. log likelihood 8.421196     Schwarz criterion -16.82402 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83336 
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Πίνακας 29. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-CAC40, για τις επιθέσεις 

που πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+2 ημερών 

(υπόδειγμα 3.1) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 18:54   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26975, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95814, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00070, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26975, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95203, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 44 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000481 2.23E-05 21.61420 0.0000 

ALPHA(1) 0.249669 0.007821 31.92221 0.0000 

ALPHA(2) 0.030112 0.006100 4.936311 0.0000 

BETA(1) 0.958830 0.002278 420.9635 0.0000 

BETA(2) -0.003517 0.002031 -1.731532 0.0834 

DELTA(1) 0.168965 0.114865 1.470992 0.1413 

DELTA(2) -0.159527 0.030267 -5.270602 0.0000 

OMEGA(3) 0.000510 3.41E-05 14.95490 0.0000 

OMEGA(2) 0.000391 4.80E-05 8.142124 0.0000 

ALPHA(3) 0.262842 0.007272 36.14274 0.0000 

ALPHA(4) -0.027276 0.006916 -3.943894 0.0001 

BETA(4) -0.001958 0.001295 -1.512310 0.1305 

BETA(3) 0.961289 0.002015 477.0360 0.0000 

DELTA(3) 0.098986 0.082784 1.195720 0.2318 

DELTA(4) 0.455027 0.103692 4.388265 0.0000 

     
     Log likelihood 58955.54     Akaike info criterion -16.23930 

Avg. log likelihood 8.121716     Schwarz criterion -16.22506 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.23440 
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Πίνακας 30. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+2 ημερών 

(υπόδειγμα 3.2) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:17   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26975, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95814, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26975, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95349, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 51 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000507 2.20E-05 23.07180 0.0000 

ALPHA(1) 0.266997 0.007627 35.00460 0.0000 

ALPHA(2) 0.021624 0.005837 3.704573 0.0002 

BETA(1) 0.953749 0.002400 397.3635 0.0000 

BETA(2) -0.001445 0.001981 -0.729301 0.4658 

DELTA(1) 0.102211 0.178681 0.572032 0.5673 

DELTA(2) -0.149611 0.026935 -5.554488 0.0000 

OMEGA(3) 0.000500 2.86E-05 17.46043 0.0000 

OMEGA(2) 0.000349 4.30E-05 8.111146 0.0000 

ALPHA(3) 0.246035 0.007907 31.11720 0.0000 

ALPHA(4) -0.001697 0.006550 -0.259092 0.7956 

BETA(4) -0.004461 0.001361 -3.277058 0.0010 

BETA(3) 0.963959 0.002026 475.7197 0.0000 

DELTA(3) 0.148443 0.101209 1.466705 0.1425 

DELTA(4) 0.113455 0.214892 0.527963 0.5975 

     
     Log likelihood 59094.55     Akaike info criterion -16.27760 

Avg. log likelihood 8.140867     Schwarz criterion -16.26336 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.27270 
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Πίνακας 31. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος CAC40-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+2 ημερών 

(υπόδειγμα 3.3) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:49   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00070, ALPHA(1)=0.27959, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95203, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27959, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95349, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 60 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000674 2.81E-05 24.00656 0.0000 

ALPHA(1) 0.224525 0.008714 25.76623 0.0000 

ALPHA(2) 0.047060 0.011203 4.200829 0.0000 

BETA(1) 0.968591 0.001183 818.4913 0.0000 

BETA(2) -0.013706 0.002337 -5.864931 0.0000 

DELTA(1) 0.049186 0.149605 0.328770 0.7423 

DELTA(2) 0.356825 0.133634 2.670167 0.0076 

OMEGA(3) 0.000160 1.58E-05 10.13680 0.0000 

OMEGA(2) 0.000664 2.72E-05 24.43239 0.0000 

ALPHA(3) 0.282444 0.010494 26.91598 0.0000 

ALPHA(4) -0.021567 0.007456 -2.892485 0.0038 

BETA(4) -6.25E-05 0.000138 -0.453701 0.6500 

BETA(3) 0.957206 0.002197 435.6975 0.0000 

DELTA(3) 0.485982 0.129502 3.752709 0.0002 

DELTA(4) -0.215449 0.140566 -1.532726 0.1253 

     
     Log likelihood 61145.55     Akaike info criterion -16.84269 

Avg. log likelihood 8.423412     Schwarz criterion -16.82845 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83779 
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Πίνακας 32. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-CAC40, για τις επιθέσεις 

που πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 3.4) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 18:49   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26817, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95839, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00071, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26817, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95179, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 43 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000481 2.23E-05 21.53285 0.0000 

ALPHA(1) 0.251914 0.007813 32.24129 0.0000 

ALPHA(2) 0.026644 0.006187 4.306306 0.0000 

BETA(1) 0.958524 0.002272 421.8009 0.0000 

BETA(2) -0.002996 0.002012 -1.488751 0.1366 

DELTA(1) 0.087561 0.064031 1.367474 0.1715 

DELTA(2) -0.153778 0.026699 -5.759632 0.0000 

OMEGA(3) 0.000510 3.39E-05 15.07647 0.0000 

OMEGA(2) 0.000387 4.78E-05 8.090790 0.0000 

ALPHA(3) 0.259305 0.007205 35.98805 0.0000 

ALPHA(4) -0.023901 0.006898 -3.464721 0.0005 

BETA(4) -0.002040 0.001290 -1.581039 0.1139 

BETA(3) 0.961829 0.001993 482.6288 0.0000 

DELTA(3) 0.024676 0.078499 0.314345 0.7533 

DELTA(4) 0.326060 0.069277 4.706641 0.0000 

     
     Log likelihood 58961.03     Akaike info criterion -16.24081 

Avg. log likelihood 8.122473     Schwarz criterion -16.22658 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.23592 
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Πίνακας 33. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος S&P500-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 3.5) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:27   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00043, ALPHA(1)=0.26817, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95839, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.26817, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95337, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 49 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000505 2.19E-05 23.01193 0.0000 

ALPHA(1) 0.267200 0.007611 35.10625 0.0000 

ALPHA(2) 0.020115 0.005962 3.373740 0.0007 

BETA(1) 0.953899 0.002385 399.9745 0.0000 

BETA(2) -0.001336 0.001979 -0.675130 0.4996 

DELTA(1) -0.071439 0.106708 -0.669481 0.5032 

DELTA(2) 0.136259 0.023478 5.803807 0.0000 

OMEGA(3) 0.000499 2.86E-05 17.43967 0.0000 

OMEGA(2) 0.000348 4.30E-05 8.100367 0.0000 

ALPHA(3) 0.244564 0.007949 30.76582 0.0000 

ALPHA(4) -0.000876 0.006544 -0.133892 0.8935 

BETA(4) -0.004368 0.001354 -3.227398 0.0012 

BETA(3) 0.964182 0.002025 476.1875 0.0000 

DELTA(3) -0.046921 0.054691 -0.857928 0.3909 

DELTA(4) -0.167585 0.089803 -1.866131 0.0620 

     
     Log likelihood 59098.04     Akaike info criterion -16.27856 

Avg. log likelihood 8.141348     Schwarz criterion -16.26433 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.27367 
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Πίνακας 34. Συντελεστές ΒΕΚΚ-GARCH  για το ζεύγος CAC40-DAX, για τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ως άμεσο στόχο τις ΗΠΑ και για παράθυρο -/+5 ημερών 

(υπόδειγμα 3.6) 

LogL: BVGARCH    

Method: Maximum Likelihood  (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/12/18   Time: 19:52   

Sample: 3/06/1990 12/29/2017   

Included observations: 7259   

Evaluation order: By observation  

Estimation settings: tol= 1.0e-09, derivs=numeric 

Initial Values: OMEGA(1)=0.00071, ALPHA(1)=0.27996, ALPHA(2)=0.00000, 

        BETA(1)=0.95179, BETA(2)=0.00000, DELTA(1)=0.50000, 

        DELTA(2)=0.00000, OMEGA(3)=0.00069, OMEGA(2)=0.00000, 

        ALPHA(3)=0.27996, ALPHA(4)=0.00000, BETA(4)=0.00000, 

        BETA(3)=0.95337, DELTA(3)=0.50000, DELTA(4)=0.00000 

Convergence achieved after 58 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     OMEGA(1) 0.000676 2.82E-05 23.96553 0.0000 

ALPHA(1) 0.223377 0.008742 25.55236 0.0000 

ALPHA(2) 0.052115 0.011145 4.676229 0.0000 

BETA(1) 0.968503 0.001192 812.4591 0.0000 

BETA(2) -0.014418 0.002343 -6.153769 0.0000 

DELTA(1) 0.482373 0.095768 5.036903 0.0000 

DELTA(2) -0.479542 0.074502 -6.436601 0.0000 

OMEGA(3) 0.000160 1.59E-05 10.09038 0.0000 

OMEGA(2) 0.000666 2.72E-05 24.54212 0.0000 

ALPHA(3) 0.284178 0.010386 27.36230 0.0000 

ALPHA(4) -0.022648 0.007465 -3.033630 0.0024 

BETA(4) -4.21E-05 0.000136 -0.309445 0.7570 

BETA(3) 0.956981 0.002183 438.4552 0.0000 

DELTA(3) -0.394853 0.111889 -3.528962 0.0004 

DELTA(4) 0.265051 0.128644 2.060348 0.0394 

     
     Log likelihood 61143.22     Akaike info criterion -16.84205 

Avg. log likelihood 8.423091     Schwarz criterion -16.82781 

Number of Coefs. 15     Hannan-Quinn criter. -16.83715 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


