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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το θέμα της  οικονομικής ενοποίησης και 

παγκοσμιοποίησης των αγορών έχουν αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο συζητήσεων 

και αναφορών, καθώς ολοένα και περισσότερες αναπτυγμένες χώρες διαμορφώνουν 

οικονομικούς δεσμούς μεταξύ τους και παρουσιάζουν αλληλένδετες διαχρονικές 

πορείες. Τα εμπόδια μεταξύ των οικονομιών, σταδιακά καταρρίπτονται, καθώς 

συνεχίζεται η διαδικασία της ολοκλήρωσης, η οποία συνίσταται κυρίως στην 

αυξανόμενη και απρόσκοπτη μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και την 

εντατικοποίηση των ροών πληροφόρησης και κεφαλαίου. 

 

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών προϊόντων, η 

παγκοσμιοποίηση και η παρουσία σχέσεων αλληλεξάρτησης εμφανίζει μια 

σημαντικότατη δυναμική. Η μείωση του κόστους πληροφόρησης, η πρόοδος στην 

τεχνολογία των συστημάτων εμπορίου, η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και η εξασθένιση συγκεκριμένων νομικών και φορολογικών περιορισμών 

έχουν οδηγήσει σε  μια ενισχυμένη κινητικότητα επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ των 

χωρών και κατά συνέπεια σε μια εντατικοποίηση της πορείας συνολοκλήρωσης των 

αγορών τους (Figueira et al. 2005). 

 

Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των χρηματαγορών παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από την πλευρά της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς. Όταν δύο 

χρηματιστήρια συνδέονται μεταξύ τους, μια πληροφορία για την πορεία του ενός  

χρηματιστηρίου (σσ. για παρελθοντικές τιμές ) επηρεάζει την πορεία και την απόδοση 

του αλλου. Φυσικά κάτι τέτοιο έρχεται να ανατρέψει τις όποιες υποθέσεις περί 

αποτελεσματικότητας, κυρίως για την αγορά που  δέχεται την επίδραση. Σε μια 

αποτελεσματική αγορά (efficient market), το επίπεδο του χρηματιστηριακού δείκτη 

αντικατοπτρίζει σε κάθε χρονική στιγμή όλη τη διαθέσιμη και κοινά γνωστή 

πληροφόρηση και καμιά προσθήκη παρελθοντικών τιμών κάποιας άλλης μεταβλητής 

δεν μπορεί να βελτιώσει την προβλεπτική δυνατότητα. Η συνολοκλήρωση, λοιπόν, 

οδηγεί την χρηματοοικονομική πραγματικότητα  στην αναποτελεσματικότητα η 

οποία έγκειται στις κερδοσκοπικές στρατηγικές λόγω διαφορετικών συνόλων 

πληροφόρησης των επενδυτών. 
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Επίσης, η περίπτωση των σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ δύο 

χρηματιστηριακών δεικτών παρουσιάζει ενδιαφέρουσες πρακτικές συνέπειες , όσον 

αφορά την προσπάθεια των επενδυτών να μειώσουν τον κίνδυνο κατά την 

συγκρότηση του χαρτοφυλακίου τους. Στη χρηματοοικονoμική βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία, ένας από τους τρόπους αποτελεσματικής διαφοροποίησης 

χαρτοφυλακίου είναι η επιλογή μετοχών από ξένες χρηματαγορές οι οποίες 

εμφανίζουν χαμηλή συσχέτιση με τον εγχώριο χρηματιστηριακό δείκτη. Η ύπαρξη  

της συνολοκλήρωσης των αποδόσεων δυο δεικτών σημαίνει ότι σε μακροχρόνιο 

επίπεδο αυτές οι αποδόσεις είναι υψηλά συσχετιζόμενες, περιορίζοντας  έτσι τις 

επενδυτικές δυνατότητες για αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία μέρη, στα οποία επιχειρείται η 

θεωρητική και εμπειρική ανάλυση της παρουσίας σχέσεων αλληλεξάρτησης και 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες επιστημονικές έρευνες και 

αναφορές στην έννοια και τη δομή της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη 

διαμόρφωση των δεσμών αλληλεπίδρασης καθώς και οι άμεσες συνέπειες για τη 

διαμόρφωση κερδοφόρων στρατηγικών από την πλευρά των επενδυτών. Στο δεύτερο 

μέρος πραγματοποιείται η εμπειρική προσέγγιση και διερεύνηση της ύπαρξης 

σχέσεων συνολοκλήρωσης, με τη χρήση χρονολογικών στοιχείων από τις 

χρηματαγορές της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ιαπωνίας. 

Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία των αυτοπαλλίνδρομων διανυσμάτων (Vector Auto-

Regression analysis, εφεξής VAR) με τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen για 

την παρουσία μακροχρόνιων δεσμών αλληλεπίδρασης και τον έλεγχο αιτιότητας  

κατά Granger για τον εντοπισμό των βραχυχρονίων εξαρτήσεων. Επιπλέον, 

εξετάζεται η επίδραση του ευρώ και η δημιουργία της ΟΝΕ και χρησιμοποιούνται ως 

χρήσιμα εργαλεία οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των χρηματιστηριακών 

αποδόσεων. Στο τρίτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και η 

ερμηνεία τους σε χρηματοοικονομικό και επενδυτικό επίπεδο. Τέλος, στο παράρτημα 

της εργασίας παρουσιάζεται η οικονομετρική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ: 

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΙΤΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Θεωρώ πως η κύρια ερώτηση για όλους εμάς, διοικητικές αρχές και 

συμμετέχοντες στην αγορά, είναι το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην περαιτέρω 

ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ευρώπη.[...] Τα οφέλη από την 

νομισματική ένωση θα καταστούν πλήρως εμφανή αν αρθούν τα εναπομείναντα 

εμπόδια στην πορεία προς την ολοκλήρωση των  ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών 

αγορών. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη απόδειξη πως οι αγορές εμπορευμάτων είναι 

περισσότερο ολοκληρωμένες από ότι πριν. Παρ’όλα αυτά η ολοκλήρωση των αγορών 

των μετοχών χρειάζεται να προχωρήσει περισσότερο. Χωρίς ολοκληρωμένες 

ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, υπάρχει ο κίνδυνος, ολόκληρο το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης να διαψεύσει τις προσδοκίες μας». 

 

Ζαν Κλοντ Τρισσέ, 

Πρόεδρος  Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η έννοια της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών λαμβάνει, 

σαφέστατα, μια εντονότερη σημασία, συνεπικουρούμενη και από τις επιδιώξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Ε.) για νομισματική και χρηματοοικονομική 

ενοποίηση. Ως υπέρτατος στόχος και κομβικό σημείο της ευρωπαϊκης πορείας έχει 

καταστεί η διαμόρφωση μιας ενιαίας χρηματαγοράς η οποία θα ενσωματώνει τις 

εθνικές διαφοροποιήσεις υπό την σκέπη κοινών λειτουργικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και οι προσπάθειες που έχουν γίνει απ’την 

πλευρά της Ε.Ε. για την περαιτέρω σύνδεση των ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως η 

τοποθέτηση των θεσμικών βάσεων για μια κοινή αγορά το 1992, η διαδικασία 

διαμόρφωσης ενός κοινού λειτουργικού κανονισμού για τις εθνικές χρηματαγορές το 

1995, η υιοθέτηση του ευρώ και η άσκηση κοινής νομισματικής πολιτικής από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής ΕΚΤ)  το 1999 κ.α. 

 

Η Ευρώπη, μέσα από την πορεία της οικονομικής ενοποίησης έχει μετατραπεί σε 

έναν παγκόσμιο εμπορικό και χρηματοοικονομικό εταίρο με έντονη δυναμική 

επιρροής και διαμόρφωσης επενδυτικών προοπτικών. Η ευρωπαϊκή αυτή 

πραγματικότητα έχει στρέψει το επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο στην αναζήτηση των 

χαρακτηριστικών των χρηματαγορών, όσο και στη διαμόρφωση χρησίμων θεωριών 

για τις επενδυτικές δυνατότητες και στρατηγικές στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 

Στο παρόν μέρος της εργασίας εξετάζεται θεωρητικά η έννοια της 

συνολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, οι αιτίες και οι συνέπειες που 

συνδέονται με την παρουσία της, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές της πορείας 

της. Αρχικά, παρουσιάζονται οι επιστημονικές έρευνες και αναφορές, οι οποίες 

εξετάζουν το θέμα της ύπαρξης σχέσεων χρηματοοικονομικής αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των δεικτών της Ευρώπης. Στη συνέχεια διερευνώνται οι παράγοντες που 

επιδρούν στο βαθμό συνολοκλήρωσης των αγορών, όπως η διευκόλυνση στη διάχυση 

των πληροφοριών, η υιοθέτηση του ευρώ ως κοινού νομίσματος και οι ενέργειες από 

την πλευρά της Ε.Ε. για τη διαμόρφωση μιας κοινής αγοράς. Τέλος, αναφέρονται οι 

επενδυτικές συνέπειες που απορρέουν   απ’την ύπαρξη συνολοκλήρωσης και 

πραγματοποιείται μια προσπάθεια προβλεψης της μελλοντικής της δυναμικής. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 

 
Η μελέτη της από κοινού βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας πορείας των 

ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών, αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο της 

χρηματοοικονομικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Τα ερωτήματα που καλούνται 

να απαντήσουν οι ερευνητές μέσα από την συλλογή και ανάλυση των τιμών των 

χρηματιστηρίων έχουν να κάνουν με το κατά πόσο οι χρηματαγορές της Ευρώπης 

συνολοκληρώνονται και  πώς ένα τέτοιο συμπέρασμα επηρεάζει τις στρατηγικές και 

κερδοσκοπικές προοπτικές των επενδυτών. 

 

Οι Corhay et al. (1993) είναι από τους πρώτους που διερευνούν την έννοια της 

συνολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Εξετάζουν τις ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος 5 σημαντικών δεικτών της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Ολλανδία και Μ.Βρετανία) για τη χρονική περίοδο από το 1975 μεχρι το 1991. 

Αρχικά εφαρμόζεται ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey και Fuller (Augmented 

Dickey-Fuller test, εφεξής ADF) για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στις τιμές και τις 

αποδόσεις, από όπου προκύπτει πώς οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι Ι(1). Στη 

συνέχεια εφαρμόζονται τόσο στατικές διμεταβλητές συναρτήσεις παλλινδρόμησης 

όσο και η τεχνική μεγίστης πιθανοφανείας του Johansen για την έυρεση του αριθμού 

των  διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και των κοινών μακροχρόνιων τάσεων. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός και μόνο διανύσματος 

συνολοκλήρωσης, το οποίο συνδέει τις 5 αγορές, με αυτήν όμως της Ιταλίας να 

παρουσιάζει αμελητέα επεξηγηματική δυναμική. 

 

Στην έρευνα του Akdogan (1995) μελετώνται οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων για τη χρονική περίοδο από το 1978 μέχρι το 1987. 

Χρησιμοποιούνται τριμηνιαία στοιχεία των τιμών κλεισίματος των χρηματαγορών 

του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Δανίας, της ισπανίας, της Ιταλίας, της 

Μ. Βρετανίας και της Ολλανδίας. Επιπλέον, διαμορφώνονται τρία χρονικά σημεία 

διαρθρωτικών μεταβολών: Το 1983, οπότε ξεκίνησε απ’την πλευρα της Ε.Ε. μια 

διαφορετική αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, το 1985, οπότε 

υπογράφηκε το «Λευκό Χαρτί» και το 1987, οπότε εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του 
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«Λευκού Χαρτιού» ως «Απλή Ευρωπαϊκή Πράξη». Αρχικά υπολογίζονται οι 

αποδόσεις των οκτώ χρηματαγορών και εφαρμόζεται ένα μοντέλο  χαρτοφυλακίου 

CAPM για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δείκτη. Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν πώς το μερίδιο του συστηματικού κινδύνου που εξηγείται από το 

ολοκληρωμένο μοντέλο για κάθε αγορά, έχει αυξηθεί κατά τη περίοδο του δείγματος. 

Με άλλα λόγια, ολες οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές εμφανίζονται ολοκληρωμένες1 

και η τιμολόγηση των ευρωπαϊκών μετοχών έχει γίνει περισσότερο διεθνοποιημένη 

καθώς μεταβαίνουμε από το1978 στο 1983, από το 1983 στο 1985 και από το 1985 

στο 1987.  

 

Ο Koutmos (1996), μελετά την ύπαρξη σχέσεων χρηματοοικονομικής 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει 

την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών της Γαλλίας, 

της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας για την περίοδο από το 1986 μέχρι 

το 1991. Οι αγορές αυτές συγκεντρώνουν το 70% της συνολικής ευρωπαϊκής 

χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης. Τα δεδομένα της έρευνας αναφέρονται σε 

ημερήσιες τιμές κλεισίματος. Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας ένα πολυμεταβλητό 

μοντέλο VAR μαζί με μια διαδικασία EGARCH για τη δικύμανση, εξετάζει τις 

αλληλεπιδράσεις στις πρώτες και δεύτερες στιγμές, δηλαδή τις σχέσεις ηγέτη-

ακόλουθου και τις αλληλεξαρτήσεις στην μεταβλητότητα μεταξύ των τεσσάρων 

κεφαλαιαγορών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τόσο την ύπαρξη σχέσεων ηγέτη-

ακόλουθου (first moments – mean equation) προς όλες τις κατευθύνσεις όσο και  

αλληλεπιδράσεις στην μεταβλητότητα των τιμών (second moments – variance 

equation). Επιπλέον, διαπιστώνεται ασυμμετρία στον μηχανισμό μετάδοσης της 

μεταβλητότητας, με άλλα λόγια, οι αρνητικές διαταραχές σε μια αγορά  αυξάνουν τη 

μεταβλητότητα σε μια άλλη περισσότερο από ότι οι θετικές. Συμπερασματικά, 

υπάρχουν έντονες ενδείξεις συσχέτισης και συνολοκλήρωσης μεταξύ των τεσσάρων 

δεικτών, γεγονός το οποίο καθιστά αναποτελεσματική τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου εντός των χρηματιστηρίων αυτών. 

 
                                                 
1 O συνολικός κίνδυνος ενος χαρτοφυλακίου αποτελείται από το συστηματικό και μη συστηματικό 
μέρος. Το πρώτο είναι σταθερό και οφείλεται στις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των μετοχών, ενώ 
το δεύτερο μπορεί να μειωθεί με την αύξηση του αριθμού των χρεογράφων που συγκροτούν το 
χαρτοφυλάκιο. Η ενίσχυση της συσχέτισης μεταξύ των δεικτών που προκύπτει από την έρευνα, 
ουσιαστικά υποδηλώνει την παρουσία παρόμοιων διαχρονικών τάσεων και αυξάνει το μερίδιο του 
συστηματικού κινδύνου.   
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Οι Friedman και Shachmurove (1997), στη έρευνά τους, επιβεβαιώνουν επίσης 

την παρουσία ισχυρών σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των χρηματιστηριακών 

δεικτών των οικονομιών της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι 8 

κυριότερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές (Γαλλία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και Δανία) για την περίοδο από το 1988 μέχρι το 1994. Οι 

παρατηρήσεις του δείγματος έχουν ημερήσια συχνότητα καταγραφής και 

αναφέρονται στις τιμές κλεισίματος των παραπάνω εθνικών χρηματιστηριακών 

αγορών. Oι τιμές των συσχετίσεων για το σύνολο των δεικτών εμφανίζονται αρκετά 

υψηλές, ιδιαίτερα δε μεταξύ των χρηματιστηρίων, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά 

γεωγραφικά  Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένα μοντέλο VAR και πραγματοποιείται ο 

έλεγχος αιτιότητας κατά Granger, για την μελέτη των σχέσεων αλληλεπίδρασης. Τα 

αποτελέσματα του τελευταίου υποδεικνύουν την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας για την 

πλειοψηφία των ζευγών των χρηματιστηριακών δεικτών. Στη συνέχεια, 

υπολογίζονται οι τιμές των συσχετίσεων των καταλοίπων και πραγματοποιείται η 

ανάλυση της διακύμανσης των σφαλμάτων πρόβλεψης (εφεξής forecast error 

variance decomposition) για τη διερεύνηση της πορείας μετάδοσης των επιμέρους 

σοκ. Και πάλι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των 

χρηματιστηρίων και η αλληλεπίδραση των διαταραχών σε αυτά. Επιπλέον η 

βρετανική κεφαλαιαγορά χαρακτηρίζεται ως ηγετική, καθώς μεταβολές σε αυτήν 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη μεταβλητότητα των άλλων δεικτών ενώ η 

μεταβλητότητα της ίδιας αυτοπροσδιορίζεται σε ποσοστό 95%. Στον αντίποδα 

βρίσκεται το ολλανδικό χρηματιστήριο, η μεταβλητότητα του οποίου δέχεται τις 

μεγαλύτερες «εξωτερικές» επιδράσεις. Τέλος, γίνεται η εκτίμηση της συνάρτησης 

αιφνιδίων αντιδράσεων (Impulse Response Function,  εφεξής IRF), η οποία 

παρουσιάζει την αντίδραση μιας αγοράς σε διαταραχή μιας τυπικής απόκλισης σε μια 

άλλη. Οι αντιδράσεις όλων των χρηματιστηρίων εμφανίζονται να εξωμαλύνονται 

μέσα σε 2-3 ημέρες, ενώ επιβεβαιώνεται η ηγετική δυναμική και επεξηγηματική 

ικανότητα της χρηματαταγοράς του Λονδίνου.  

 

Ο Pascual (2003) προσεγγίζει την έννοια και την παρουσία της συνολοκλήρωσης 

μόνο για τις 3 κυριότερες ευρωπαϊκες κεφαλαιαγορές, αυτές της Γαλλίας, της 

Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας. Τα δεδομένα της έρευνας αναφέρονται σε 

τριμηνιαία επίπεδα των τιμών των παραπάνω δεικτών και καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο από το 1960 μέχρι το 1999. Χρησιμοποιείται η τεχνική του Johansen για την 
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αναζήτηση διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και διερεύνηση της ύπαρξης κοινών 

μακροχρόνιων τάσεων. Η τεχνική εφαρμόζεται αρχικά σε δείγμα 20 παρατηρήσεων 

(περίοδος 1960-1964) και στη συνέχεια διαδοχικά με την προσθήκη κάθε μιας 

παρατήρησης. Κατόπιν ο συγγραφέας κατασκευάζει έναν δείκτη ο οποίος αναφέρεται 

στον λόγο των διαδοχικών τιμών των στατιστικών ίχνους (trace statistics) που 

προκύπτουν, προς τις διαδοχικές κριτικές τιμές για επίπεδο σημαντικότητας 95%. Η 

γραφική απεικόνιση της διαχρονικής πορείας αυτού του δείκτη και η σύγκριση της 

τιμής που λαμβάνει με τη μονάδα, απορρίπτουν την ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Από 

την άλλη όμως, παρ’ολο που η τιμή του δείκτη είναι πάντα μικρότερη της μονάδος, 

είναι εμφανής μια αυξητική διαχρονική τάση, η οποία μπορεί να οφείλεται στην 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Για το 

λόγο αυτό, μέσα από τη τεχνική του Johansen, πραγματοποιείται η μέτρηση των 

τιμών των μεταβλητών του όρου διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Term, 

εφεξής ECT). O ΕCT αντανακλά αποκλίσεις από την μακροχρόνια σχέση 

συνολοκλήρωσης και οι μεταβλητές που εμπεριέχονται σε αυτόν εμφανίζουν την 

ταχύτητα επαναπροσαρμογής των αποκλίσεων αυτών. Υψηλές τιμές των 

μεταβλητών, καθώς το δείγμα διευρύνεται, ερμηνεύονται σαν ενίσχυση του  βαθμού 

χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης. Οι τιμές, οι οποίες προκύπτουν στη 

συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζονται υψηλές μόνο για τη χρηματαγορά του Παρισιού, 

γεγονός το οποίο μαρτυρά την ύπαρξη μονόδρομης προσέγγισης των δεικτών της 

Γερμανίας και Μ. Βρετανίας από αυτόν της Γαλλίας.  

 

Η μελέτη των Taing και Worthington (2003) αποτελεί μια ευρύτερη εμπειρική 

αναφορά στην έννοια της συνολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χωρών , καθώς ερευνά 

την ύπαρξη σχέσεων αλληλεπίδρασης σε διάφορετικούς τομείς της οικονομικής τους 

δραστηριότητας. Στο χρηματοοικονομικό πεδίο, εζετάζονται τα χρηματιστήρια του 

Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και της Φινλανδίας, 

με τη χρήση ημερησίων τιμών κλεισίματος για την χρονική περίοδο από το 1999 

μέχρι το 2002. Αρχικά διεξάγεται ο έλεγχος ADF  στις τιμές και τις αποδόσεις για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, από όπου προκύπτει ότι οι τιμές των 6 χρηματιστηριακών 

δεικτών είναι Ι(1). Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του 

Johansen ο οποίος δεν υποδεικνύει την ύπαρξη διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και 

κατά συνέπεια την από κοινού πορεία των χρηματαγορών προς μια μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας. Φυσικά, ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν αποκλείει την ύπαρξη 
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υποπεριόδων ύπαρξης συνολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. 

Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger και η forecast 

error variance decomposition, τα αποτελέσματα των οποίων συνηγορούν υπέρ της 

ύπαρξης έντονων σχέσεων αλληλεπίδρασσης και αιτιότητας και κατά συνέπεια υπέρ 

της αδυναμίας αποτελεσματικής διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου εντός των 6 

κεφαλαιαγορών που εξετάζονται.    

 

1.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ. 
 

1.2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 

 

Η δημιουργία της ΟΝΕ και η υιοθέτηση του ευρώ ως κοινή νομισματική αναφορά 

από 11 ευρωπαϊκές οικονομίες το 1999 και την Ελλάδα το 2001, σαφέστατα, 

συνέβαλαν στην ενδυνάμωση των σχέσεων αλληλεξάρτησης και συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Έτσι, παρ’όλο που δεν μπορεί να γίνει 

λόγος για μια ενιαία ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, κυρίως λόγω εθνικών 

διαφορών σε επίπεδα πρακτικών αγοράς, νομοθετικών ρυθμίσεων και φορολογικών 

διαρθρώσεων, μετά το 1999 παρατηρείται μια έντονη σύνδεση των ευρωπαϊκών 

δεικτών με υπερεθνικές μετακινήσεις επενδυτικών κεφαλαίων. Η επίδραση αυτή της 

υιοθέτησης του ευρώ και της άσκησης κοινής νομισματικής πολιτικής στις χώρες της 

Ε.Ε. έχουν αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής επιστημονικής και εμπειρικής 

έρευνας που σκοπό έχει την εξαγωγή χρησίμων συμπερασμάτων για την πορεία των 

αγορών και τις δυνατότητες και προοπτικές διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου απ’την 

πλευρά των επενδυτών. 

 

Ο Fratzscher (2001) στα πλαίσια της έρευνας του, εξετάζει μεταβολές στο βαθμό 

και τη φύση της ολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων με την 

είσοδο του ευρώ το 1999. Χρησιμοποιεί μια σχέση ακάλυπτης ισοδυναμίας  των 

τιμών των μετοχών (Uncovered Asset price Parity, UAP) μαζί με μια τριμεταβλητή 

διαδικασία GARCH,  η οποία συγκρίνει και ελέγχει το ρόλο και την επίδραση της 

σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της πραγματικής σύγκλισης και της 

κοινής νομισματικής πολιτικής στην διαχρονική πορεία της ολοκλήρωσης των 
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ευρωπαϊκών δεικτών. Τα δεδομένα της μελέτης αποτελούνται από ημερήσιες τιμές 

κλεισίματος  9 χρηματιστηρίων της ζώνης του ευρώ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία Ολλανδία και Φινλανδία) και αυτές των 

χρηματαγορών της Σουηδίας, της Μ. Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της 

Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και των Η.Π.Α. Η περίοδος των παρατηρήσεων είναι από 

το 1986 έως το 2000. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα 

της ενίσχυσης της έννοιας της συνολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χρηματιστηρίων μετά τη δημιουργία της ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ευρώ το 1999, 

ενώ βρέθηκε επίσης πως η αυξανόμενη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των 

οικονομιών της ζώνης του ευρώ μπορεί να εξηγηθεί και από την μείωση της 

συναλλαγματικής μεταβλητότητας και την σύγκλιση των επιμέρους νομισματικών 

πολιτικών. Επιπλέον, η χρηματαγορά της ζώνης του ευρώ καθίσταται η πλέον 

ρυθμιστική για το σύνολο των ευρωπαϊκων χρηματιστηρίων καθώς ασκεί 

σημαντικότερες και εντονότερες επιδράσεις απ’οτι το χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας εμφανίζουν μια ιδιαίτερη σημασία 

αναφορικά με τη συμπεριφορά των επενδυτών και τη δυνατότητα για κερδοφόρες 

στρατηγικές. Έτσι, η ύπαρξη έντονης συνολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών της 

ζώνης του ευρώ από την μία πλευρά τις καθιστά ελκυστικές για επενδυτικές κινήσεις 

από την άλλη όμως περιορίζει τις προοπτικές για μια αποτελεσματική διαφοροποίηση 

χαρτοφυλακίου. 

 

Η Μelle (2002) μελετά την παρουσία σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χρηματαγορών μετά την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινού νομίσματος. 

Εξετάζονται τα 12 χρηματιστήρια της ευρωζώνης (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελλάδα,  Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, 

Ολλανδία και Φινλανδία) καθώς και αυτά της Δανίας, της Σουηδίας, της 

Μ.Βρετανίας, της  Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. Χρησιμοποιούνται ημερήσια στοιχεία 

τιμών κλεισίματος των παραπάνω χρηματαγορών για την χρονική περίοδο από το 

1997 μέχρι το 2003. Για την διερεύνηση της επιρροής του ευρώ στην πορεία της 

χρηματοοικονομικής συνολοκλήρωσης γίνεται διαχωρισμός του δείγματος σε δύο 

υποπεριόδους. Η πρώτη είναι από το 1997 μέχρι το 1998 και η δεύτερη από το 1999 

μέχρι το 2003. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή των μοντέλων VAR με 

τον έλεγχο αιτιότητας κατα Granger και η εκτίμηση της συνάρτησης IRF. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την σημαντική επίδραση του κοινού 
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νομίσματος στην ενίσχυση των ήδη έντονων σχέσεων εξάρτησης και 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των κεφαλαιαγορών στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, μέσα 

από τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger για  την μελέτη των βραχυχρόνιων σχέσεων 

επίδρασης, προκύπτει ο ηγετικός ρόλος και ενδυνάμωση της επεξηγηματικής 

ικανότητας του γερμανικού χρηματιστηρίου μετά το 1999. 

 

Άλλη μια μελέτη, η οποία επικεντρώνεται στην διερεύνηση της συμβολής του 

ευρώ στην ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών είναι αυτή των Moreno και 

Olmeda (2002). Οι δύο συγγραφείς εξετάζουν τους χρηματιστηριακούς δείκτες της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α. 

για τη χρονική περίοδο από το 1995 μέχρι το 2001. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε 

ημερήσιες τιμές κλεισίματος των χρηματιστηρίων και χωρίζονται σε δύο 

υποπεριόδους, προ και μετά την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινού νομίσματος το 1999. 

Αρχικά υπολογίζονται οι τιμές των συσχετίσεων των τιμών και των μεταβολών τους 

(σσ. τα κατάλοιπα στο τετράγωνο), οι οποίες κατά τη δεύτερη περίοδο, μετά το 1999, 

εμφανίζουν μια αυξητική τάση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 70-75%. 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ενίσχυση των σχέσεων σύνδεσης μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μετά το ευρώ και τη δημιουργία της ΟΝΕ. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται η μεθοδολογία των μοντέλων VAR και ο έλεγχος της αιτιότητας 

κατά Granger, τα αποτελέσματα του οποίου αποτελούν και το ενδιαφέρον σημείο της 

έρευνας, αφού εμφανίζουν μια αρχικά αμφιλεγόμενη πραγματικότητα. Έτσι ενώ στην 

πρώτη υποπερίοδο εμφανίζεται αιτιότητα κατά Granger στην πλειοψηφία των ζευγών 

μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών, μετά την υιοθέτηση του ευρώ αυτή 

μηδενίζεται. Οι Moreno και Olmeda εξηγούν το αποτέλεσμα αυτό ως μια λογική 

συνέπεια της έντονης και ταχύτατης πληροφοριακής επικοινωνίας μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Σχέσεις αιτιότητας υπάρχουν και μετά το 1999 αλλά 

ενσωματώνονται πολύ γρήγορα στις αντιδράσεις και τις τιμές των επιμέρους εθνικών 

κεφαλαιαγορών (σσ. σε λιγότερο από μία ημερα που αποτελεί την χρονική περίοδο 

των παρατηρήσεων). Ακόμη, χρησιμοποιείται η forecast error variance decomposition 

και η εκτίμηση της IRF απ’οπου προκύπτει η αυξημένη επεξηγηματική δυναμική των 

αγορών της ζώνης του ευρώ και ιδιαίτερα αυτής της Γερμανίας, στις μεταβολές που 

λαμβάνουν χώρα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 
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Oι Yang et al. (2003) στην έρευνα τους, εξετάζουν την επίδραση της δημιουργίας 

της ΟΝΕ, στην πορεία της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής συνολοκλήρωσης. 

Διερευνούν την ύπαρξη σχέσεων αλληλεξάρτησης τόσο σε προσωρινό όσο και σε 

βραχυχρόνιο και μακρυχρόνιο ορίζοντα. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στις 

ημερήσιες τιμές κλεισίματος 10 χρηματιστηρίων της ευρωζώνης (Αυστρία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Πορτογαλία) 

και αυτών της Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α., για την χρονική περίοδο από το 1996 

έως το 2001. Φυσικά, για την μελέτη της επίδρασης του ευρώ, το δείγμα χωρίζεται σε 

δύο υποπεριόδους. Η πρώτη είναι από το 1996 μέχρι το 1998 και αναφέρεται στην 

εποχή προ του ευρώ και η δεύτερη από το 1999 μέχρι το 2001. Αρχικά, 

χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Johansen για την εύρεση του αριθμού των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και των κοινών μακροχρόνιων τάσεων μεταξύ των 

αγορών. Και στις δύο υποπεριόδους υπάρχουν δύο διανύσματα συνολοκλήρωσης, 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει μεν, την ύπαρξη συνολοκλήρωσης, αναιρεί δε, τη 

μεταβολή της πορείας της, εξαιτίας του ευρώ και της άσκησης κοινής νομισματικής 

πολιτικής. Η διαπίστωση αυτή όμως, απορρίπτεται στη συνέχεια απ’την μελέτη της 

ταχύτητας σύγκλισης στην αρχική ισσοροπία έπειτα από ένα σοκ. Στην δεύτερη 

περίοδο η ταχύτητα αυτή είναι κατά πολύ υψηλότερη, κάτι το οποίο υποδηλώνει μια 

ενισχυμένη δυναμική των σχέσεων μακροχρόνιας αλληλεξάρτησης και 

συνολοκλήρωσης μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος το 1999. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται η forecast error variance decomposition και η εκτίμηση της IRF, 

απ’όπου προκύπτει μια ενδυνάμωση της συνολοκλήρωσης μεταξύ των μικρών και 

μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων (πλην του βρετανικού) με τα τέσσερα 

κυριότερα της ευρωζώνης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία), μετά τη 

δημιουργία της ΟΝΕ. Τέλος, αποδεικνύεται πώς, μετά το 1999, οι χρηματαγορές της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας συνολοκληρώνονται μόνο 

μεταξύ τους ενώ οι δείκτες της Αυστρίας, του Βελγίου και της Ιρλανδίας 

εμφανίζονται περισσότερο ανεξάρτητες από ότι πριν. 

 

Οι Bartram et al. (2005) επιχειρούν επίσης να διερευνήσουν την επιρροή της 

υιοθέτησης του ευρώ στην εξάρτηση μεταξύ 17 ευρωπαϊκών χρηματαγορών για την 

περίοδο 1994-2003. Τα χρηματιστήρια που μελετώνται είναι τα 12 της ζώνης του 

ευρώ (Αυστρία, Βέλγιο,Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορογαλία και Φινλανδία) καθώς και αυτά της Δανίας, 
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της Μ. Βρετανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας. Τα χρονολογικά 

στοιχεία αναφέρονται σε ημερήσιες τιμές κλεισίματος των παραπάνω δεικτών. Oι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν ένα μεταβλητό-χρονικά copula μοντέλο (time-varying 

copula model), μαζί με ένα GJR-GARCH-t μοντέλο για τις οριακές κατανομές και 

ένα Gaussian copula για τις από κοινού κατανομές, τα οποία συλλαμβάνουν την 

ύπαρξη μεταβλητών-χρονικά και μη γραμμικών σχέσεων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι, στη ζώνη του ευρώ, η εξάρτηση μεταξύ των αγορών αυξήθηκε 

μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος μόνο για τα μεγάλα χρηματιστήρια, όπως 

αυτά της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας. Την 

ίδια στιγμή τα υπάρχοντα κόστη συναλλαγών που χαρακτηρίζουν τα μικρότερα 

χρηματιστήρια παραμένουν σημαντικά εμπόδια για την ροή επενδύσεων προς αυτά 

και την πορεία της χρηματοοικονομικής τους ολοκλήρωσης. Επιπλέον, οι έλεγχοι  

διαρθρωτικών μεταβολών με τη χρήση χρονικών ψευδομεταβλητών δείχνουν πώς η 

ενίσχυση της ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών ξεκίνησε στις αρχές 

του 1998, όταν προσδιορίστηκαν τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και 

πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές ανακοινώσεις. Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι 

και τα συμπεράσματα από την εκτίμηση των σχέσεων εξάρτησης των εκτός-ευρώ 

ευρωπαϊκών χρηματαγορών με αυτές της ευρωζώνης. Η Μ. Βρετανία και η Σουηδία 

βρέθηκαν να παρουσιάζουν ενίσχυση στην από κοινού πορεία τους με τους δείκτες 

της ζώνης του ευρώ, γεγονός το οποίο μπορεί να συνδέεται με την προσδοκώμενη 

υιοθέτηση του κοινού νομίσματος από τις δυο αυτές οικονομίες. 

 

 

1.2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ. 

 

Ένας σημαντικός παράγοντας που επιδρά και διαμορφώνει τη λειτουργία και τη 

συμπεριφορά των χρηματιστηριακών αγορών είναι, αδιαμφισβήτητα, το θεσμικό και 

ρυθμιστικό πλαίσιο που τις διέπει. Το κανονιστικό περιβάλλον των επιμέρους 

χρηματιστηρίων προσδιορίζεται κάθε φορά από την εκάστοτε Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, αντανακλά τις εγχώριες επενδυτικές προοπτικές και αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση ασφαλιστικών δικλείδων για την εύρυθμη λειτουργία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Κοινές αναφορές και πρακτικές στις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι λογικό να συμβάλλουν στην περαιτέρω 

συσχέτιση και αλληλεπίδραση μεταξύ των κεφαλαιαγορών, γεγονός το οποίο 
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οφείλεται στη δημιουργία ενός προσοδοφόρου και λιγότερο επικίνδυνου εδάφους για 

υπερεθνικές μετακινήσεις κεφαλαίου από παρόμοια γκρουπ επενδυτών. 

 

Η σημασία που αποδίδει η Ε.Ε. στη διαδικασία επίτευξης του στόχου για την 

χρηματοοικονομική ενοποίηση των κρατών-μελών της, πέρα από τις πολιτικές 

κατάργησης των συνόρων για την μετακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, φαίνεται και 

από τη διαμόρφωση και εφαρμογή σημαντικών θεσμικών ρυθμίσεων. Τέτοιες 

ρυθμίσεις έχουν να κάνουν τόσο με το λειτουργικό πλαίσιο των χρηματιστηριακών 

αγορών, όσο και με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον υπερεθνικό, πλέον, 

ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό χώρο.  

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγιναν οι πρώτες επίσημες προσπάθειες για 

την υλοποίηση της ιδέας της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης εντός της Ε.Ε. (τότε 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ε.Κ.). Αποτελούμενο από έξι κράτη-μέλη εκείνη την εποχή, 

το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε δύο προτάσεις που διαμόρφωναν τις αρχικές 

υποχρεώσεις για την απομάκρυνση των ελέγχων στη ροή των κεφαλαίων. Αυτές οι 

προτάσεις αναφορικά με την απελευθέρωση των συναλλαγών κεφαλαίου, ήταν άμεσα 

συνδεδεμένες με μια σειρά άλλων βασικών χρηματοοικονομικών ελευθεριών, μεταξύ 

των οποίων η βραχυχρόνια και μακροχρόνια πίστωση, οι διαπροσωπικές 

μετακινήσεις κεφαλαίων, οι επενδύσεις και οι εμπορικές συναλλαγές μετοχών. 

 

Η δεύτερη φάση της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης εντάσσεται 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές αυτής του 1980. Την περίοδο αυτή, η 

άρση των οικονομικών πιέσεων στον οικονομικό χώρο και η διαμόρφωση του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (European Monetary System, εφεξής EMS) 

συνέβαλαν στην υιοθέτηση μιας σειράς πολιτικών αναφορικά με τη σύγκλιση στα 

κόστη και τις τιμές των αγαθών. Την ίδια στιγμή, κάποια κράτη-μέλη 

(καθοδηγούμενα από τη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία) απέσυραν όλους τους 

περιορισμούς στις εγχώριες αγορές κεφαλαίου και κατά συνέπεια επιτάχυναν τη 

πορεία προς την χρηματοοικονομική ενοποίηση.  

 

Πιο έντονη, όμως, έγινε η προσπάθεια της Ε.Ε. για την ενίσχυση της διαδικασίας 

ολοκλήρωσης  των χρηματαγορών στα μέσα της δεκαετίας του 1980 . Τότε ο 

ευρωπαϊκός χρηματοοικονομικός χώρος χαρακτηριζόταν από την παρουσία 15 
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εθνικών νομισμάτων και 15 χρηματιστηριακών δεικτών, καθένας εκ των οποίων 

λειτουργούσε με βάση τις εγχώριες οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες. Το 

γεγονός αυτό δημιουργούσε μια πραγματικότητα ανεπιθύμητη, με επιπλέον κόστη 

συναλλαγών και οικονομική αναποτελεσματικότητα. Για τον μετριασμό αυτής της 

διαφοροποίησης η Κοινότητα  ξεκίνησε μια διαδικασία ρυθμιστικών πολιτικών, η  

οποία παρ’όλο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη 

θεσμική σύγκλιση των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών συστημάτων. Τα κυριότερα 

σημεία αναφοράς της διαδικασίας αυτής περιλαμβάνουν: 

 

1. Η υπογραφή του « Λευκού Χαρτιού» το 1985 και η υιοθέτηση της Κοινής 

Ευρωπαϊκής Πράξης το 1987. Σε αυτά η Κοινότητα θέτει σαν ένα βασικό στόχο την 

εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς κυρίως για τον τραπεζικό τομέα και τις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι το 1992. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τέσσερις 

περιοχές δράσης με απώτερο στόχο την πλήρη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση: 

 

α) Η άρση των περιορισμών στην μετακίνηση κεφαλαίου και παροχή υπηρεσιών 

μεταξύ των εθνικών συνόρων. 

 

β) Η διαμόρφωση μιας σειράς κανονισμών για τη διασφάλιση της σταθερής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου. 

 

γ) Ο εναρμονισμός των εθνικών φορολογικών  κανονισμών για την απάλειψη 

δημοσιονομικών στρεβλώσεων. 

 

δ) Καθοδήγηση των ιδρυμάτων της Ε.Ε. αναφορικά με τις δραστηριότητες 

δανεισμού. 

 

2. Η διαμόρφωση  του Πλάνου  Δράσης  για  τις    Χρηματοοικονομικές  Υπηρεσίες   

( Financial Services Action Plan, εφεξής FSAP) με χρονική διάρκεια από το 1995 

μέχρι το 2005. Πρόκειται για την σημαντικότερη προσπάθεια της Ε.Ε., για την 

θεσμική προσέγγιση της έννοιας της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, η οποία 

περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς μεταρρυθμίσεων: 

 

 - 21 -



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

α)  Εγκαθίδρυση ενός κοινού νομικού πλαισίου για τις ολοκληρωμένες μετοχές και 

τις αγορές παραγώγων. Η Ε.Ε. πρέπει να προετοιμάσει το χρηματοοικονομικό έδαφος  

για αποτελεσματική υπερεθνική παροχή υπηρεσιών και να ανανεώσει τον ήδη 

υπάρχοντα  Κανονισμό Επενδυτικών Υπηρεσιών (Investment Services Directive, 

εφεξής ISD). 

 

β) Άρση των υπαρχόντων εμποδίων με στόχο την προσέλκυση και αύξηση του 

επενδυτικού κεφαλαίου σε ευρωπαϊκή βάση. Η ύπαρξη εθνικών κανονισμών, οι 

οποίοι παρεμποδίζουν την προσφορά μετοχών προς άλλα κράτη-μέλη, καθιστούν 

απαραίτητη τη συνεργασία της Ε.Ε. και του Φορουμ των Ευρωπαϊκών Επιτροπών 

των Μετοχών (Forum of European Securities Commissions, FESCO) για την 

πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. 

 

γ) Παροχή της απαραίτητης νομικής βεβαιότητας για την εμπορική συναλλαγή 

μετοχών μεταξύ των κρατών-μελών. Η αμοιβαία αποδοχή και ενίσχυση της 

διασυνοριακής σύνδεσης είναι απαραίτητη για την σταθερότητα του ευρωπαϊκού 

χρηματοοικονομικού συστήματος και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου 

μετοχών. 

 

δ) Πληροφόρηση και διαφάνεια στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Πλήρης και κατανοητή πληροφόρηση αποτελούν για τους καταναλωτές θέμα υψίστης 

σημασίας, όταν επενδύουν μέρος των αποταμιεύσεων τους σε κάποια άλλη χώρα. 

 

ε) Ηλεκτρονικό εμπόριο και πωλήσεις εξ’ αποστάσεως. Οι δραστηριόητες της Ε.Ε. 

για την ενθάρρυνση αυτών των πρακτικών είναι εύλογο πως συμβάλλουν στην 

ενισχυση της επικοινωνίας και συνολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών.  

 

3. Η διαδικασία εγκαθίδρυσης ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου  και η 

δημιουργία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Μετοχών (European Securities Committee, 

ESC) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος   Χρηματοοικονομικών Ρυθμιστών (European 

System of Financial Regulators, ESFR). Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών δεν είναι 

άλλος, από την παροχή εγγυήσεων για μια κοινή και ενιαία αντιμετώπιση των 

χρηματοινομικών δραστηριοτήτων των οικονομούντων ατόμων και των 

επιχειρήσεων.  
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Η τελευταία φάση των ευρωπαϊκών ενεργειών για την προώθηση της 

χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, όπου διαμορφώθηκαν τα αρχικά πλαίσια της 

νομισματικής ένωσης, μέχρι το τελικό στάδιο της υιοθέτησης του ευρώ και τη 

δημιουργία της ΟΝΕ το 1999. Τα κράτη μέλη, στην προσπάθεια τους να συμμετέχουν 

στον κύκλο των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ, οφείλουν να πληρούν κάποια 

κοινά κριτήρια και κατά συνέπεια να ενισχύουν τις πρακτικές συγκλισης των 

οικονομικών τους πολιτικών. Επιπλέον, ο Κανονισμός των Επενδυτικών Υπηρεσιών 

(Investment Services Directive, εφεξής ISD), o οποίος διαμορφώθηκε το 1996, 

επιτρέπει στους επενδυτές να δραστηριοποιούνται και σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς να 

πρέπει να εγκαθιστούν τοπικά subsidiaries. 

 

 
1.2.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας της πληροφορίας σαφέστατα ασκεί επίδραση 

στον τρόπο συμεριφοράς και λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Η εξέλιξη 

των τεχνολογιών πληροφόρησης και η άρση σημαντικών επικοινωνιακών εμποδίων 

αναμένεται, θεωρητικά, να ενισχύουν την έννοια της χρηματιστηριακής 

συνολοκλήρωσης, όπου η λήψη μιας πληροφορίας για μια αγορά επηρεάζει την 

συμπεριφορά και κατά συνέπεια τις αποδόσεις άλλων δεικτών. Μια τέτοια υπόθεση, 

η οποία αντίκειται στη θεωρία περί αποτελεσματικών αγορών (Efficient Market 

Hypothesis, EMH.) έχει παρακινήσει μια σημαντική και εντατική εμπειρική έρευνα 

στρεφόμενη γύρω από τη διάδοση της πληροφορίας μεταξύ των χρηματοοικονομικών 

αγορών. 

 

Ο Cerny  (2004) χρησιμοποιώντας ως σύνολο πληροφόρησης τα επίπεδα των 

χρηματιστηριακών δεικτών για 8 μήνες, για τα χρηματιστήρια των Η.Π.Α., Αγγλίας, 

Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας και Τσεχίας, εξετάζει την ταχύτητα διάδοσης της 

πληροφόρησης μεταξύ των αγορών και τον τρόπο αντίδρασης τους σε ανακοινώσεις 

μακροοικονομικής πολιτικής. Μελετά την επίδραση των ανακοινώσεων στις 

αποδόσεις, την μεταβλητότητα και την αλληλεξάρτηση των αγορών και  για το λόγο 
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αυτό πραγματοποιεί ελέγχους συνολοκλήρωσης των Engle-Granger και αιτιότητας 

κατά Granger σε δεδομένα διαφορετικής χρονικής συχνότητας (από 5 λεπτά μέχρι 1 

ημέρα). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν και αναφέρονται στις σχέσεις εξάρτησης 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών ενισχύουν την υπόθεση περί 

αυξημένης αλληλεπίδρασης λόγω πληροφόρησης αν και αρχικά εμφανίζονται 

διφορούμενα. Όσον αφορά την ιδιότητα της συνολοκλήρωσης, αυτή εμφανίζεται σε 

μία και μοναδική περίπτωση, μεταξύ αγγλικού και γαλλικού χρηματιστηριακού 

δείκτη. Αυτή όμως η διαπίστωση, κατά τον συγγραφέα συνδέεται με τον μικρό 

αριθμό των παρατηρήσεων και την μικρή δυναμική του επαυξημένου ελέγχου 

Dickey-Filler σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα που 

αναφέρονται στις αιτιώδεις,  κατά Granger, σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών 

εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αγορές αντιδρούν πολύ 

γρήγορα σε πληροφορίες που αναφέρονται στις τιμές άλλων δεικτών και μάλιστα σε 

λιγότερο από μια ώρα. Επιπλέον, η αιτιώδης σχέση του αγγλικού δείκτη με τον 

γαλλικό και τον γερμανικό είναι κατά πολύ ασθενέστερη αυτής μεταξύ γαλλικού και 

γερμανικού δείκτη, ενώ τα χρηματιστήρια των δυο Ανατολικοευρωπαϊκών χωρών 

(Πολωνία και Τσεχία) εμφανίζουν έντονες και ταχύτατες αντιδράσεις στις 

πληροφορίες που καταφθάνουν και αφορούν τον γερμανικό δείκτη. 

 

 

1.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜAΤΙΣΤΗΡΙΩΝ: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. 

 
Οι σχέσεις συνολοκλήρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο αναφέρονται στην ύπαρξη 

αμοιβαίας μακροχρόνιας πορείας και δεσμών αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιμέρους 

εθνικών χρηματιστηριακών δεικτών. Με άλλα λόγια, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

επηρεάζουν το ένα το άλλο και αντιδρούν στις επιμέρους μεταβολές. Η 

πραγματικότητα αυτή έχει σοβαρότατες συνέπειες για την συμπεριφορά των 

χρηματαγορών και τη διαμόρφωση των επενδυτικών στρατηγικών των 

οικονομούντων ατόμων.  

 

Πρωτίστως, μέσα από την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των  

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διευκολύνεται και ενισχύεται η διεθνής προσέλκυση 
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και μετακίνηση  επενδυτικών κεφαλαίων. Οι σημαντικότατες μεταβολές στον 

ευρωπαϊκό χώρο, υπό την επίβλεψη και αρωγή της Ε.Ε, προς την απελευθέρωση του 

χρηματιστηριακού τομέα. έχουν διαμορφώσει ένα περισσότερο ασφαλές και σταθερό 

επενδυτικό περιβάλλον. Η μείωση των κοστών συναλλαγών, η εξάλειψη των 

συναλλαγματικών κινδύνων με την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, οι βελτιώσεις 

στους τομείς της πληροφόρησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθιστούν τις 

ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές προσοδοφόρο έδαφος για τα οικονομούντα άτομα που 

αποστρέφονται τον κίνδυνο και αναζητούν ασφαλείς αποδόσεις κατά τη διαμόρφωση 

των χαρτοφυλακίων τους. 

 

Από την άλλη, η ύπαρξη έντονων αλληλεξαρτήσεων και συχετίσεων μεταξύ των 

ευρωπαϊκών δεικτών αντανακλά την παρουσία προβλεπτικής ικανότητας από την 

πλευρά των επενδυτών για την μελλοντική τους πορεία. Όπως προαναφέρθηκε, τα 

χρηματιστήρια συνδέονται με σταθερές σχέσεις οι οποίες τα οδηγούν προς μια 

μακροχρόνια ισορροπία. Με βάση την ύπαρξη αυτών των σχέσεων η πορεία ενός 

δείκτη μπορεί να προσδιορίσει, ή τουλάχιστον να σηματοδοτήσει την μελλοντική 

πορεία ενός άλλου. Κάτι τέτοιο ανατρέπει τις όποιες θεωρητικές βάσεις περί 

αποτελεσματικότητας των αγορών και ενθαρρύνει τη διαμόρφωση κερδοσκοπικών 

στρατηγικών από την πλευρά των επενδυτών. 

 

Τέλος, πολύ σημαντικές και με άμεσο αντίκτυπο είναι οι συνέπειες της 

συνολοκλήρωσης των χρηματαγορών της Ευρώπης για τη διαμόρφωση των 

επενδυτικών χαρτοφυλακίων των οικονομούντων ατόμων. Οι επενδυτές επιδιώκουν 

τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν τον 

κίνδυνο. Ο βαθμός, κατά τον οποίο η διαφοροποίηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 

εξαρτάται από τις συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και φυσικά τον 

αριθμό τους. Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης, ουσιαστικά σημαίνει την σύνδεση μεταξύ 

των επιπέδων των δεικτών και των αποδόσεων τους. Άρα, η επιλογή ενός μεγάλου 

αριθμού ευρωπαϊκών μετοχών μπορεί μεν να μειώνει τον κίνδυνο, αποτελεί όμως 

τροχοπέδη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελεσματικού επιπέδου. Κατά 

συνέπεια, η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου εντός του ευρωπαϊκου χώρου, λόγω της 

παρουσίας μακροχρόνιων κοινών τάσεων, δεν μπορεί να προσφέρει τα επιθυμητά 

επενδυτικά οφέλη και  κρίνεται αναποτελεσματική. 
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1.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ: 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. 

 
Στον ευρωπαϊκό χώρο, η πορεία της ενοποίησης στο χρηματοοικονομικό τομέα 

παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική. Οπως έχει ήδη αναφερθεί, στοχος της 

Κοινότητας δεν είναι άλλος από τη διαμόρφωση μιας ενιαίας χρηματαγοράς, η οποία 

θα αποτελέσει αντίβαρο και οικονομικό ανταγωνιστή αυτής των Η.Π.Α. Για το σκοπό 

αυτό έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές ενέργειες θεσμικού και μη χαρακτήρα, τόσο 

από την πλευρά της Ε.Ε. όσο και από τις επιμέρους εθνικές οικονομίες, οι οποίες 

έχουν συμβάλλει σημαντικά στη χρηματοοικονομική σύνδεση των κρατών-μελών και 

την απελευθέρωση των αγορών επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Παρ’όλα αυτά, ο ιδεατός στόχος για μια ευρωπαϊκή υπερεθνική κεφαλαιαγορά 

εξακολουθεί να απέχει από την υπάρχουσα πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό 

καθιστά αναγκαία την περαιτέρω προοσοχή της Ε.Ε. και τη διαμόρφωση μιας 

εντονότερης πρσπάθειας κι ενός προγράμματος δράσεων προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση ενοποίησης. 

 

Αρχικά πρέπει ν’αντιμετωπιστούν οι έντονες φορολογικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των κρατών-μελών. Μια επιχείρηση ή ένας επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να 

δραστηριοποιείται εκτός των εθνικών του συνόρων σαν να βρίσκεται σε μια ενιαία 

και ομοιόμορφη αγορά. Η διαφορά στα φορολογικά συστήματα επηρεάζει τόσο τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την συμπεριφορά των επενδυτών οι οποίοι 

βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκα οικονομικά συστήματα. Στην Ιρλανδία η 

επιχειρηματική φορολογία ανέρχεται στο ποσοστό του10% σε αντιδιαστολή με το 

56% τη γερμανικής οικονομίας. Φυσικά κάτι τέτοιο καθιστά την πρώτη ιδιαίτερα 

ελκυστική για επενδύσεις, ιδιαίτερα για αμερικανούς επιχειρηματίες. Χρειάζεται 

λοιπόν, ένας εναρμονισμός των φορολογικών πρακτικών στις ευρωπαϊκές οικονομίες 

προκειμένου να εξαλειφθούν τέτοιες στρεβλώσεις και διαφοροποιήσεις στις 

επενδυτικές προοπτικές. 
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Ακόμη, χρειάζεται μια εντατικοποίηση των δράσεων για την εφαρμογή ενός 

ενιαίου κανονισμού αναφορικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ο 

οποίος θα διασφαλίζει συναλλακτικές δραστηριότητες των επενδυτών. Ο υπάρχων 

Κανονισμός των Επενδυτικών Υπηρεσιών (ISD) λειτουργεί προς μια περισσότερο 

φιλελεύθερη κατεύθυνση, όπου τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα διαμορφώνουν 

σε εντονότερο βαθμό τις εντολές των πελατών τους. Η τάση αυτή προς μια 

εσωτερίκευση και μη-ρυθμιστική πρακτική των χρηματιστηριακών συναλλαγών 

μπορεί μελλοντικά να καταλήξει σε μια κατάσταση, όπου η αγορά μετοχών θα 

λειτουργεί στα πρότυπα αυτής των ομολόγων. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε προτίμηση 

των πιο σύγχρονων πακέτων μετοχών και σε αδυναμία των «μικρών» μετοχών να 

έχουν πρόσβαση στο πεδίο των επενδυτικών δραστηριοτήτων.  

 

Επιπροσθέτως, μια πρακτική για την περαιτέρω ενοποίηση των χρηματαγορών, 

είναι η διαμόρφωση ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο επιχειρήσεων. 

Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τις από κοινού δραστηριοποιήσεις των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς επίσης και τη ροή 

πληροφόρησης προς τις αγορές και τους επενδυτές. Ήδη στους κόλπους της Ε.Ε. 

συζητείται η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου με την υιοθέτηση ομοίων 

χρηματοικονομικών κανόνων (International Accounting Standards, IAS) το 2005 για 

τις εταιρίες που συγχωνεύονται και το 2007 για αυτές που πραγματοποιούν δημόσιες 

προσφορές. 

 

Τέλος, η Ε.Ε. πρέπει να στρέψει την προσοχή της και στην αποπεράτωση των ήδη 

διαμορφούμενων πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης. 

Πρέπει να ενταθούν οι δράσεις για την περαιτέρω μείωση των κοστών συναλλαγών 

και πληροφόρησης και να ενισχυθεί η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

και η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επενδυτών. Επιπλέον, χρειάζονται  

σημαντικές ρυθμιστικές ντιρεκτίβες προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις 

συναλλαγές και στα επενδυτικά κίνητρα των ατόμων, καθώς και να απελευθερωθούν 

ακόμη περισσότερο οι δίοδοι υπερεθνικής μετακίνης κεφαλαίων. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ: 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Με ρωτούν συχνά πώς μου ήρθε η ιδέα της ″συνολοκλήρωσης″. Ήταν το 

αποτέλεσμα μιας λογικής διαδικασίας ή μια στιγμή έμπνευσης;[...] Φανταστείτε πώς 

έχετε ενα κολιέ με πέρλες, το οποίο τοποθετείτε σ’ένα τραπέζι, τεντώνοντας το. Μόλις 

έχετε δημιουργήσει μια χρονολογική σειρά, με το μήκος του τραπεζιού να δείχνει το 

χρόνο, το πλάτος να δείχνει την τιμή της μεταβλητής και τις πέρλες να δίνουν τα σημεία 

της σειράς. Αν το κολιέ έχει μια ακανόνιστη μορφή με έντονες μεταβολές, τότε η σειρά 

έχει την ιδιότητα της ″ολοκλήρωσης″ ή αλλιώς της ″μη στασιμότητας″.[...] 

Τοποθετείστε κ ένα δεύτερο κολιέ, έτσι ώστε να μην περνά πάνω από το πρώτο και 

παρατηρήστε την απόσταση μεταξύ των δύο. Αν η απόσταση αυτή παραμένη ομαλή και 

σχεδόν σταθερή, τότε η διαφορά μεταξύ των δύο κολιέ δίνει μια στάσιμη σειρά. Αυτό 

αποτελεί ένα παράδειγμα συνολοκλήρωσης ». 

 

Κλάιβ Γκρέιντζερ 
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ΕIΣΑΓΩΓΗ 
 

Οικονομετρικά, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αποτελούν χρονολογικές σειρές 

υψηλής συχνότητας, ταχύτατης, δηλαδή, συλλογής δεδομένων. Μια χρονολογική 

σειρά  ολοκληρώνεται όταν εμφανίζει τάση και κινείται προς ένα μακροχρόνιο 

επίπεδο ( δεν έχει σταθερό μέσο και περιορισμένη διακύμανση ). Με άλλα λόγια η 

απαραίτητη συνθήκη ολοκλήρωσης είναι η μη στασιμότητα. 

 

 Στην περίπτωση της συνολοκλήρωσης δυο ολοκληρωμένων σειρών, η 

μακροχρόνια αυτή σχέση αντικατοπτρίζεται στην συνθήκη της στασιμότητας ενός 

γραμμικού τους συνδυασμού. Δυο χρονολογικές σειρές, δηλαδή, μπορούν να 

κινούνται προς μια κατεύθυνση με παρόμοιο τρόπο (ολοκλήρωση) κι όμως η 

απόσταση μεταξύ τους να παραμένει σταθερή (συνολοκλήρωση). Στην περίπτωση 

αυτή, φυσικά, ο γραμμικός συνδυασμός δεν είναι άλλος απ’τη διαφορά μεταξύ των 

σειρών. 

 

Στο εμπειρικό μέρος  που ακολουθεί, επιχειρείται η οικονομετρική διερεύνηση 

της παρουσίας συνολοκλήρωσης μεταξύ τριών μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματαγορών 

(Γερμανία, Ιταλία και Μ.Βρετανία) καθώς και αυτής της Ιαπωνίας για τη χρονική 

περίοδο 1/1993-8/2002. Η ανάλυση της τελευταίας πραγματοποιείται προκειμένου να 

εξετασθεί και ο εξωτερικός χρηματοοικονομικός παράγοντας στη διαμόρφωση 

σχέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Αρχικά, 

εξετάζεται η στασιμότητα των χρηματιστηριακών σειρών με ελέγχους για ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας στις τιμές και τις αποδόσεις, καθώς και ο βαθμός συσχέτισης 

μεταξύ τους. Στη συνέχεια, μέσω της μεθοδολογίας VEC (Vector Error Correction 

analysis) και VAR αναζητάται η παρουσία σχέσεων συνολοκλήρωσης και αιτιότητας, 

αντίστοιχα, σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen και ο έλεγχος αιτιότητας κατά 

Granger. Κατόπιν το δείγμα χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους και ακολουθείται η ίδια 

ανάλυση στα τρία ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση 

της υιοθέτησης του ευρώ ως κοινό νόμισμα Στο τέλος της εμπειρικής ανάλυσης, 

παρατίθενται τα οικονομετρικά συμπεράσματα. 

 

 - 30 -



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

 

2.1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Τα χρονολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αναφέρονται σε 

ημερήσιες τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών δεικτών τριών ευρωπαϊκών 

χωρών, καθώς και αυτού της Ιαπωνίας. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στην 

έρευνα ο γαλλικός δείκτης CAC 40 (FRA), ο ιταλικός MIB 30 (ITA), ο βρετανικός 

FTSE 100 (UK) και ο ιαπωνικός  NIKKEI 225 (JPN). Ο ιαπωνικός χρηματιστηριακός 

δείκτης περιλαμβάνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διευκολύνει την κατανόηση της 

έννοιας της συνολοκλήρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο σε σύγκριση με τις σχέσεις 

αλληλεξάρτησης με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερον, είναι χρήσιμο να  συμπεριληφθεί 

στην ανάλυση, καθώς αναμένεται να παρουσιάζει ισχυρούς δεσμούς με τις μεγάλες 

χρηματαγορές της Ευρώπης, όπως αυτές που εξετάζονται.  

 

Χρονολογικά, το μέγεθος του δείγματος για το σύνολο των χρηματιστηριακών 

δεικτών περιλαμβάνει την περίοδο 29/1/1993-30/8/2002 (2496 παρατηρήσεις). Στο 

δεύτερο μέρος της εμπειρικής ανάλυσης, όπου εξετάζεται η επίδραση του ευρώ στην 

πορεία της συνολοκλήρωσης, τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη 

(29/1/1993-31/12/1998, 1545 παρατηρήσεις) αναφέρεται στην περίοδο προ του ευρώ 

και η δεύτερη (1/1/199-30/8/2002, 951 παρατηρήσεις) εκφράζει τη διαμόρφωση της 

ομάδας των χωρών της ευρωζώνης και την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Για 

λόγους διευκόλυνσης της οικονομετρικής ανάλυσης και για την μείωση της 

μεταβλητότητας των σειρών τα επίπεδα των χρηματιστηριακών δεικτών  της έρευνας 

εκφράζονται σε λογαρίθμους. Τέλος, για κάθε χώρα, οι ημερήσιες αποδόσεις 

προσδιορίζονται αριθμητικά ως η διαφορά των φυσικών λογαρίθμων των τιμών. 

 

2.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
2.2.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

 

Αρχικό σημείο της ανάλυσης των δεδομένων, αποτελεί ο έλεγχος στασιμότητας 

για τα τέσσερα χρηματιστήρια σε επίπεδα τιμών και αποδόσεων. Ο Πίνακας 1 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων ADF για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, ελέγχεται η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας (ύπαρξη 

 - 31 -



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

 
μοναδιαίας ρίζας) έναντι της εναλλακτικής, της στασιμότητας των σειρών (μη ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας). Τα αποτελέσματα των ελέγχων, σε επίπεδα τιμών, επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για όλους τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Από την 

άλλη, όλες οι τιμές των ελέγχων ADF στις διαφορές των τιμών είναι στατιστικά 

σημαντικές, γεγονός το οποίο μαρτυρά στασιμότητα για τις αποδόσεις αλλά και 

ολοκλήρωση βαθμού 1 για το σύνολο των χρηματοοικονομικών σειρών.  

 

Πίνακας 1 
Augmented Dickey-Filler (ADF) έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 

 
Αγορά Τιμές Διαφορές Τιμών 

( Αποδόσεις ) 

FRA 1.331 -47.504*** 
ITA 1.094 -48.091*** 
UK 1.003 -31.124*** 
JPN -0.344 -47.092*** 

 
Σημείωση: Υπόθεση Η0: ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Οι χρονικές υστερήσεις 

στις ADF συναρτήσεις προσδιορίζονται με βάση την ελαχιστοποίηση του 

Swartz Information Criterion (SIC). Σταθεροί όροι και συντελεστές τάσης 

δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς, από τη μεθοδολογία, προέκυψαν στατιστικά 

μη-σημαντικοί. Οι αστερίσκοι δηλώνουν σημαντικότητα σε επιπεδα ***- 

0.01, **- 0.05 και *- 0.10 για απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

 

Το γεγονός ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι Ι(1) επιβεβαιώνεται και από τα 

Διαγράμματα 1 και 2 όπου απεικονίζεται η διαχρονική πορεία των τιμών και των 

αποδόσεων των δεικτών αντίστοιχα. Στο Διάγραμμα 1 είναι εμφανής η παρουσία 

τάσης και για τις τέσσερις χρονολογικές σειρές. Το γεγονός αυτό ενισχύει την ύπαρξη 

ολοκλήρωσης και για τις τέσσερεις αγορές. Στο Διάγραμμα 2, οι αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών δεικτών εμφανίζουν σταθερούς μέσους (κινούνται γύρω από το 

μηδέν) και διακυμάνσεις οι οποίες είναι περιορισμένες. Με άλλα λόγια οι 

χρονολογικές σειρές των αποδόσεων (σσ. οι αποδόσεις είναι οι πρώτες διαφορές των 

τιμών) είναι στάσιμες. 

 

Στη συνέχεια, ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των ημερησίων 

αποδόσεων των τεσσάρων χρηματιστηριακών δεικτών της έρευνας. Αξιοσημείωτες 

είναι οι εντονότατες συσχετίσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Πιο 
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Διάγραμμα 1 

Τα επίπεδα των χρηματιστηριακών δεικτών 
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Διάγραμμα 2 

Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών 
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συγκεκριμένα, οι συντελεστές συσχέτισης λαμβάνουν τις τιμές 0.683, 0.774 και 0.607 

για τα ζεύγη των αγορών Γαλλία-Ιταλία, Γαλλία-Μ.Βρετανία και Ιταλία-Μ.Βρετανία 

αντίστοιχα. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το γεγονός  ότι το ιαπωνικό  

χρηματιστήριο σχετίζεται σε χαμηλό βαθμό με τις τρείς ευρωπαϊκές χρηματαγορές,  

με τους συντελεστές να παίρνου τιμές γύρω από το 0.2 (πιο συγκεκριμένα, 0.227 με 

τη Γαλλία, 0.170 με τη Μ.Βρετανία και 0.232 με την Ιταλία) . Επομένως, προκύπτει 

ότι, αναφορικά με τους δεσμούς συσχέτισης των χρηματοοικονομικών αγορών, η 

γεωγραφική  εγγύτητα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο. 

 
Πίνακας 2 

Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων των  
χρηματιστηριακών δεικτών 

 
 FRA ITA UK JPN 

FRA 1.000 0.683 0.774 0.227 
ITA  1.000 0.607 0.170 
UK   1.000 0.232 
JPN    1.000 

  

 

2.2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ JOHANSEN1

 

Η μεθοδολογία και ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen (Johansen, 1988) 

εφαρμόζεται για την αναζήτηση σχέσεων ισσοροπίας μεταξύ των επιπέδων των 

χρηματιστηριακών δεικτών σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Μέσω ενός μοντέλου VAR 

προκύπτουν οι εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφανείας (maximum likelihood), καθώς 

και ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης (εάν φυσικά υπάρχουν) μεταξύ 

των ενδογενών μεταβλητών.  

 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις τιμές των στατιστικών ίχνους (trace test statistics) 

για τον έλεγχο των μηδενικών (r = i) και εναλλακτικών (r > i) υποθέσεων στα 

επιμέρους διμεταβλητά υποδείγματα VAR και τον προσδιορισμό του ακριβή αριθμού 

των διανυσμάτων-σχέσεων συνολοκλήρωσης. Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα, όλες οι τιμές είναι στατιστικά μη σημαντικές. Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει πώς δεν υπάρχουν στάσιμες μακροχρόνιες σχέσεις τόσο μεταξύ των 

τριών  ευρωπαϊκών χρηματαγορών όσο και μεταξύ των πρώτων και του δείκτη του 
                                                 
1 Η θεωρητική παρουσίαση του ελέγχου βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας. 
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Τόκιο. Με άλλα λόγια, δεν υφίστανται δεσμοί συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

τεσσάρων χρηματιστηρίων που εξετάζονται. Φυσικά, παρ’όλο που η αποτυχία της 

εύρεσης σχέσεων συνολοκλήρωσης δηλώνει πώς εντός του δείγματος των τιμών, οι 

αγορές δεν κινήθηκαν μαζί προς μια μακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας, δεν 

αναιρεί την ύπαρξη υποπεριόδων παρόμοιας πορείας για κάποιους από τους δείκτες.  

 
Πίνακας 3 

Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen 
 
Αγορά H0 H1 ITA UK JPN 
FRA r = 0 r > 0 9.683 13.904 6.019 
 r = 1 r > 1 1.81 4.721*2 2.011 
ITA r = 0 r > 0  12.663 5.959 
 r = 1 r > 1  3.294 1.667 
UK r = 0 r > 0   5.201 
 r = 1 r > 1   1.442 

 
Σημείωση: Οι κριτικές τιμές είναι 15.41 και 3.76 (r=0 και r=1 αντίστοιχα) 

για επίπεδο σημαντικότητας 0.05 και 20.04 και 6.65 για επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01. Ο βαθμός των χρονικών υστερήσεων για καθε 

μοντέλο VAR χρησιμοποιήθηκε με βάση τους ελέγχους και την στατιστική 

μεγίστης πιθανοφάνειας LR. Σε κάθε συνάρτηση συνολοκλήρωσης  δεν 

χρησιμοποιήθηκαν σταθερός όρος  και συντελεστής τάσης, καθώς 

προέκυψαν στατιστικά μη σημαντικοί. 

 

2.2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER3

 

Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (Granger, 1969) αποτελεί έναν απλό τρόπο 

για να εξακριβωθεί το κατά πόσον μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά 

επηρεάζεται από μεταβολές σε κάποιες άλλες. Ο έλεγχος εξετάζει αν και με ποιόν 

τρόπο, μεταβολές και πληροφορίες για κάποιον δείκτη, μπορούν να βοηθήσουν στην 

πρόβλεψη των μελλοντικών αποδόσεων ενός άλλου. 

 

Από τη στιγμή που όλες οι χρηματαγορές της έρευνας βρέθηκαν μη 

συνολοκληρωμένες (μέσω του ελέγχου του Johansen) o έλεγχος του Granger 
                                                 
2 Η τιμή της στατιστικής ίχνους υποδηλώνει την παρουσία περισσοτέρων του ενός διανυσμάτων 
συνολοκλήρωσης. Εντούτοις, στο προηγούμενο βήμα του ελέγχου (Η0: r =0 έναντι Η1:r >0) έγινε 
δεκτή η μηδενική υπόθεση της απουσίας σχέσεων συνολοκλήρωσης. Συνεπώς, δεν υπάρχουν σχέσεις 
μακροχρόνιας αλληλεξάρτησης. 
 
3 Η θεωρητική παρουσίαση του ελέγχου βρίσκεται στο παράρτημα της εργασίας. 
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εφαρμόζεται στη βάση ενός μοντέλου VAR. Ο Πίνακας 4 συνοψίζει και παρουσιάζει  

τις τιμές των στατιστικών του ελέγχου για τις τέσσερεις χρηματαγορές. Κάθε στήλη 

του πίνακα περιλαμβάνει τις τιμές των F-στατιστικών οι οποίες εξετάζουν την 

βραχυχρόνια επίδραση των μεταβολών στην αγορά –στήλη προς την απόδοση της 

αγοράς-σειρά. Εντός του ευρωπαϊκού χώρου, οι σχέσεις αιτιότητας ξεκινούν 

αποκλειστικά από την αγορά της Μ.Βρετανίας και επηρεάζουν τους δείκτες του 

Παρισιού και του Μιλάνου. Οι δυο τελευταίοι δεν ασκούν καμιά βραχυχρόνια 

επίδραση στις μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς του Λονδίνου, ενώ δεν 

επηρεάζονται και μεταξύ τους. Επιπλέον, όλες οι αγορές επηρεάζουν αυτήν της 

Ιαπωνίας αλλά ταυτόχρονα δέχονται και την επίδραση από αυτήν. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη γεωγραφική απόσταση, αλλά και στα διαφορετικά ωράρια λειτουργίας 

των χρηματιστηρίων Ευρώπης και Ιαπωνίας, δυο παράγοντες που εμποδίζουν την 

άμεση απορρόφηση της πληροφόρησης από την πλευρά των επενδυτών. 

 
Πινακας 4 

Έλεγχοι Αιτιότητας κατά Granger 
 
Αγορά FRA ITA UK JPN 
FRA - 0.701 2.931** 4.086*** 
ITA 0.813 - 2.083* 4.377*** 
UK 1.604 0.469 - 6.076*** 
JPN 55.872*** 22.847*** 33.602*** - 

 

Σημείωση: Υπόθεση Η0: μη ύπαρξη αιτιότητας. Οι τιμές παρουσιάζουν τη 

στατιστική F και οι αστερίσκοι δηλώνουν σημαντικότητα σε επιπεδα ***- 

0.01, **- 0.05 και *- 0.10 για απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. 

 

2.3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

 
Στο μέρος αυτό της εμπειρικής ανάλυσης, το δείγμα χωρίζεται σε δυο 

υποπεριόδους, προκειμένου να προσδιοριστεί η επιρροή του κοινού νομίσματος και η 

δημιουργία της ΟΝΕ το 1999, στην παρουσία και πορεία των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης και αιτιότητας μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Η 

πρώτη υποπερίοδος περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις από τις 29/1/1993 μέχρι και 

31/12/1998, πριν τη διαμόρφωση της ομάδας των χωρών –αποδεκτών του ευρώ. Η 

δεύτερη υποπερίοδος περιλαμβάνει τα επίπεδα των χρηματιστηριακών δεικτών από 
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1/1/1999 μέχρι και 30/8/2002, με τον προσδιορισμό των οικονομιών της ευρωζώνης 

και την υιοθέτηση και χρήση του κοινού νομίσματος. 

 

Αρχικά εφαρμόζεται ο έλεγχος μεγίστης πιθανοφανείας του Johansen για τον 

προσδιορισμό του αριθμού των σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών 

δεικτών της έρευνας, για τις δύο υποπεριόδους. Από τις μεταβολές στις τιμές των 

στατιστικών ίχνους μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδραση 

του ευρώ στη διαμόρφωση και ενίσχυση ή μη των σχέσεων μακροχρόνιας 

ισορροπίας. Στους Πίνακες 5 και 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συνολοκλήρωσης πριν και μετά την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινή νομισματική 

αναφορά. Οι μεταβολές μεταξύ των δύο υποπεριόδων είναι ασήμαντες με τις τιμές να 

είναι στο σύνολό τους στατιστικά μη σημαντικές. Το γεγονός αυτό απορρίπτει την 

παρουσία σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των χρηματαγορών της Γαλλίας, της 

Ιταλίας και της Μ.Βρετανίας (σσ. η τελευταία δεν ανήκει στη ευρωζώνη), τόσο πριν 

και μετά το ευρώ, όσο και κατα τη διάρκεια της μετάβασης. Επομένως, η υιοθέτηση 

του κοινού νομίσματος το 1999 δεν συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση 

σχέσεων μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής αλληλεξάρτησης.    

 

Πινακας 5 
Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen: 

 
 2/1993-12/1998 

 
Αγορά H0 H1 ITA UK 
FRA r = 0 r > 0 8.919 6.149 
 r = 1 r > 1 0.228 0.546 
ITA r = 0 r > 0  6.487 
 r = 1 r > 1  1.114 

 

Σημείωση: Οι κριτικές τιμές είναι 15.41 και 3.76 (r=0 και r=1 αντίστοιχα) 

για επίπεδο σημαντικότητας 0.05 και 20.04 και 6.65 για επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01. Ο βαθμός των χρονικών υστερήσεων για καθε 

μοντέλο VAR χρησιμοποιήθηκε με βάση τους ελέγχους και την στατιστική 

μεγίστης πιθανοφάνειας LR . Σε κάθε συνάρτηση συνολοκλήρωσης  δεν 

χρησιμοποιήθηκαν σταθερός όρος  και συντελεστής τάσης, καθώς 

προέκυψαν στατιστικά μη σημαντικοί. 
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Πινακας 6 

Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen: 
 

1/1999-8/2002 
 
Αγορά H0 H1 ITA UK 
FRA r = 0 r > 0 9.271 5.281 
 r = 1 r > 1 0.498 0.423 
ITA r = 0 r > 0  3.632 
 r = 1 r > 1  0.142 

 
Σημείωση: Οι κριτικές τιμές είναι 15.41 και 3.76 (r=0 και r=1 αντίστοιχα) 

για επίπεδο σημαντικότητας 0.05 και 20.04 και 6.65 για επίπεδο 

σημαντικότητας 0.01. Ο βαθμός των χρονικών υστερήσεων για καθε 

μοντέλο VAR χρησιμοποιήθηκε με βάση τους ελέγχους και την στατιστική 

μεγίστης πιθανοφάνειας LR . Σε κάθε συνάρτηση συνολοκλήρωσης  δεν 

χρησιμοποιήθηκαν σταθερός όρος  και συντελεστής τάσης, καθώς 

προέκυψαν στατιστικά μη σημαντικοί. 

 

 

Από την στιγμή που δεν υπάρχει παρουσία μακροχρόνιων αλληλεξαρτήσεων 

μεταξύ των τριών χρηματαγορών πριν και μετά το ευρώ, στη συνέχεια, μελετώνται οι 

επιδράσεις του κοινού νομίσματος στις βραχυχρόνιες αιτιώδεις σχέσεις. Αυτό 

πραγματοποιείται μέσω των ελέγχων αιτιότητας κατά Granger και της μεθοδολογίας 

αυτοπαλλίνδρομων διανυσμάτων VAR. Τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις δύο 

υποπεριόδους απεικονίζονται στους Πίνακες 7 και 8. Τα πράγματα διαφοροποιούνται 

από την μακροχρόνια πραγματικότητα και η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος 

αποδεικνύεται σημαντικός παράγοντας επιρροής των βραχυχρονίων δεσμών μεταξύ 

των χρηματιστηριακών δεικτών. Πιο συγκεκριμένα, στη περίοδο πριν την παρουσία 

του ευρώ, η μόνη σχέση αιτιότητας εντοπίζεται και κατευθύνεται μονόδρομα από την 

αγορά του Λονδίνου προς τον παρισινό δείκτη. Μετά την υιοθέτηση του κοινού 

νομίσματος από τις Γαλλία και Ιταλία οι δεσμοί επίδρασης ενισχύονται καθώς 

προστίθενται δύο ακόμη διαδρομές επιρροής. Ο βρετανικός δείκτης επηρεάζει τον 

ιταλικό, ενώ η χρηματαγορά του Παρισιού δέχεται τις επιδράσεις που απορρέουν από 

μεταβολές στις αποδόσεις του Μιλάνου.  
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Πίνακας 7 

Έλεγχοι Αιτιότητας κατά Granger: 
 

 2/1993-12/1998 
 
Αγορά FRA ITA UK 
FRA - 1.163 3.167** 
ITA 1.915 - 0.369 
UK 1.235 1.297 - 

 

Σημείωση: Υπόθεση Η0: μη ύπαρξη αιτιότητας. Οι αριθμοί παρουσιάζουν 

τις τιμές της στατιστικής F και οι αστερίσκοι δηλώνουν σημαντικότητα σε 

επιπεδα ***- 0.01, **- 0.05 και *- 0.10 για απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης. 
 

Πίνακας 8 
Έλεγχοι Αιτιότητας κατά Granger 

 

1/1999-8/2002 
 
Αγορά FRA ITA UK 
FRA - 2.238* 2.835** 
ITA 1.764 - 3.088** 
UK 0.219 0.861 - 

 
Σημείωση: Υπόθεση Η0: μη ύπαρξη αιτιότητας. Οι αριθμοί παρουσιάζουν 

τις τιμές της στατιστικής F και οι αστερίσκοι δηλώνουν σημαντικότητα σε 

επιπεδα ***- 0.01, **- 0.05 και *- 0.10 για απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης. 

 

2.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας διερευνήθηκε η παρουσία και η πορεία των 

σχέσεων αλληλεξάρτησης σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο επίπεδο. Οι αγορές που 

εξετάστηκαν είναι αυτές της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μ.Βρετανίας, αλλά και της 

Ιαπωνίας  για την χρονική περίοδο 29/1/1993-30/8/2002. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία στην επίδραση της υιοθέτησης του ευρώ ως κοινής νομισματικής αναφοράς 

από 1/1/1999. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή των μοντέλων VAR 

με τους ελέγχους συνολοκλήρωσης και βραχυχρόνιας αιτιότητας. 

 

Αρχικά εξετάστηκε η στασιμότητα των χρονολογικών σειρών των δεικτών μέσω 

του επαυξημένου ελέγχου των Dickey-Fuller (ΑDF), απ’όπου προέκυψε ότι όλες οι 
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τιμές είναι ολοκληρωμένες βαθμού 1. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των 

συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των χρηματιστηριακών αποδόσεων, οι οποίες 

έδειξαν εντονη συσχέτιση για τις τρείς ευρωπαϊκές αγορές.  

 

Στα πλαίσια της αναζήτησης μακροχρονίων σχέσεων αλληλεξάρτησης 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen, απ’όπου δεν προέκυψαν 

διανύσματα αλληλεπίδρασης για κανένα ζεύγος χρηματιστηριακών δεικτών. 

Επιπλέον, η παρουσία του ευρώ δεν εμφάνισε καμία συμβολή στην ύπαρξη και 

πορεία προς μια μακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος αιτιότητας κατά Granger, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ροές των 

βραχυχρόνιων δεσμών προβλεπτικής ικανότητας. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου 

αναδείχτηκε ως το πλέον προσδιοριστικό αφού επηρεάζει τις υπόλοιπες τρείς 

χρηματαγορές. Οι δείκτες της Γαλλίας και Ιταλίας εμφανίστηκαν ανεξάρτητοι μεταξύ 

τους, ενώ αξιοσημείωτη είναι η παρουσία αμφίδρομων σχέσεων αιτιότητας μεταξύ 

του ιαπωνικού χρηματιστηρίου και των τριών ευρωπαϊκών. Αναφορικά με την 

επίδραση του ευρώ, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αυτή αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική, 

καθώς ενίσχυσε την προβλεπτική ικανότητα του βρετανικού και ιταλικού δείκτη στον 

προσδιορισμό των μελλοντικών αποδόσεων σε Μιλάνο και Παρίσι αντίστοιχα. 

 

Τέλος, άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πώς, τόσο το θεωρητικό, όσο και το 

εμπειρικό μέρος της παρούσας έρευνας, διαμορφώθηκαν στη βάση της γραμμικής 

ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ των χρηματιστηριακών δεικτών. Η ύπαρξη μη 

γραμμικών-χαοτικών δομών, αν και αποτελεί ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο της 

χρηματοοικονομικής έρευνας, δεν εξετάστηκε για λόγους απλούστευσης της  

παρουσίασης και εφαρμογής της μεθοδολογίας και ευκολότερης κατανόησης των 

οικονομετρικών αποτελεσμάτων και των επενδυτικών συμπερασμάτων. Ενδεικτικά, 

αναφέρονται τα άρθρα των Hristu-Varsakelis et al.(2005),  Kyrtsou και Palivos (προς 

δημοσίευση) και Kyrtsou και Labys (2006) όπου εξετάζεται η ύπαρξη σχέσεων 

συνολοκλήρωσης και αιτιότητας μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών, υπό την 

παρουσία μη γραμμικών δυναμικών και τα οποία αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

σημείο αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό ερευνητή.  
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1.ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

 
Η διαπίστωση της στασιμότητας ή μη των σειρών είναι ιδιαίτερης σημασίας, 

καθώς η παρουσία της επιτρέπει την εξακρίβωση των σχέσεων που τις διέπει με τη 

χρήση γνωστών οικονομετρικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα αυτήν των 

ελαχίστων τετραγώνων. Αν όμως οι σειρές είναι μη στάσιμες, με τον ίδιο αριθμό 

μοναδιαίων ριζών, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η διερεύνηση για την ύπαρξη  

μοναδιαίας ρίζας μπορεί να γίνει με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller 

(Augmented Dickey-Fuller test, ADF test) ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

1.1. ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ DICKEY-FULLER ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ. 

 

Έστω ότι μια χρονολογική σειρά μπορεί να περιγραφεί με ένα οικονομετρικό 

υπόδειγμα της μορφής: 

 

Υt = αΥt – 1 + ut ,                                                                            (1) 

 

Αφαιρώντας το Υt – 1 και από τις δύο πλευρές, η σχέση (1) γίνεται: 

 

ΔΥt = γΥt – 1 + ut,                                                  (2) 

 

όπου                                                             ΔΥt = Υt -Υt – 1   και  γ = α-1       

                

 Η διερεύνηση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας  συνίσταται στον έλεγχο Dickey-

Fuller (DF test)  με μηδενική υπόθεση Η0: α=1 για τη σχέση (1) και γ=0 για τη σχέση 

(2), έναντι της εναλλλακτικής Η1: -1<α<1 για τη σχέση (1) και γ<0 για τη σχέση (2).   

Eπιπλέον, οι Dickey και Fuller (1979) προσδιόρισαν τρείς διαφορετικές συναρτήσεις 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 

ΔΥt = γΥt – 1 + ut ,                                                                          (3) 

 

ΔΥt =α0 + γΥt – 1 + ut ,                                                                    (4) 
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ΔΥt = α0+ γΥt – 1 + α2t + ut ,                                                              (5) 

 

Η διαφοροποίηση των τριών παλλινδρομήσεων εντοπίζεται στην παρουσία των 

ντετερμινιστικών όρων α0 και α2t. Η  σχέση (3) είναι ένας απλός τυχαίος περίπατος, η 

σχέση (4) περιλαμβάνει και έναν σταθερό όρο, ενώ στη σχέση (5) προστίθενται 

ακόμη ενας σταθερός όρος και μια μεταβλητή γραμμικής τάσης. Και στις τρείς 

περιπτώσεις, ο συντελεστής ενδιαφέροντος είναι το γ. Αν γ=0, η σειρά Υt 

περιλαμβάνει μοναδιαία ρίζα. Συγκρίνοντας κάθε φορά την τιμή της t-στατιστικής με 

την κατάλληλη τιμή από τους πίνακες των Dickey-Fuller, απορρίπτεται ή γίνεται 

δεκτή η μηδενική υπόθεση Η0: γ=0. Πιο συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας αν t <τ,  όπου τ είναι η κριτική τιμή των πινάκων, ενώ αν t >τ, η 

σειρά είναι στάσιμη. 

 

Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test, ADF 

test) αποτελεί μια τροποποίηση του απλού ελέγχου που αναλύεται παραπάνω. Η 

χρησιμοποίησης του ελέγχου ADF γίνεται προκειμένου να συμπεριληφθούν και 

τυχόν πληροφορίες που μπορεί να περιέχονται στον όρο σφάλματος ut (ο οποίος 

πρέπει να είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή να ακολουθεί τη κανονική κατανομή με 

μέση τιμή μηδέν και σταθερή διακύμανση σ2). Aν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων, η χρήση της στατιστικής t για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης Η0:    

γ = 0 είναι άκυρη. Η φιλοσοφία του ελέγχου παραμένει η ίδια, απλώς μπορεί να 

εφαρμοστεί και σε αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα p τάξεως,δηλαδή: 

 

ΔΥt = γΥt – 1 + ΔΥ∑
=

p

2i
iα t – i + 1 + ut,                                (6) 

 

όπου  ΔYt – 1 = Υt – 1 – Υt – 2, ΔYt – 2 = Υt – 2 – Υt – 3 και γ = (α 2 + α 3 + ….. + α p ) 

 

 Το μέγεθος της τάξης p του υποδείγματος επιλέγεται με τη βοήθεια 

πληροφοριακών κριτηρίων όπως το Akaike Information Criteriοn (AIC), το Schwarz 

Information Criterion (SIC) ή την επαναληπτική διαδικασία του Perron (Perron, 

1989), και είναι τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η 
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διερεύνηση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απεικονίζεται ξανά στον έλεγχο της 

μηδενικής υπόθεσης Η0: γ = 0 έναντι της εναλλακτικής Η1: γ < 0. Και πάλι 

συγκρίνοντας την τιμή της t-στατιστικής με την κατάλληλη κριτική τιμή  μηδενική 

υπόθεση γίνεται δεκτή αν t  <τ. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ VAR  

 
Η μεθοδολογία των αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων VAR πρωτίστως 

παρουσιάστηκε από τον Sims (Sims, 1980), ο οποίος τα θεώρησε ως μια φυσική 

γενίκευση των μονομεταβλητών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. Ένα μοντέλο VAR 

περιλαμβάνει ένα σύστημα εξισώσεων, όπου οι αλλαγές σε μια μεταβλητή 

συνδέονται με χρονικές υστερήσεις τόσο της ίδιας, όσο και άλλων μεταβλητών. Στη 

γενική του μορφή το μοντέλο είναι: 

 

Υt = γ + ΔΥ∑
=

p

1i
iA t – i  + ut,                                           (7)                         

 

όπου Υt είναι το (n x 1) διάνυσμα των μεταβλητών, γ είναι η (n x 1) μήτρα των 

σταθερών όρων, Αi είναι οι (n x n) μήτρες των παραμέτρων και ut είναι το (n x 1) 

διάνυσμα των καταλοίπων.  

 

H τάξη του μοντέλου VAR και κατά συνέπεια ο άριστος αριθμός των χρονικών 

υστερήσεων προσδιορίζεται με βάση τη στατιστική του λόγου των πιθανοφανειών 

(Likelihood Ratio test statistic, εφεξής LR) ή εναλλακτικά, με ένα από τα 

πληροφοριακά κριτήρια AIC ή SIC. Η στατιστική LR είναι: 

 

}ΣlogΣm){log(TLR A0 −−= ,                                           (8) 

 

όπου Τ είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων, m είναι ο αριθμός των παραμέτρων που 

εκτιμώνται σε κάθε συνάρτηση του συστήματος χωρίς περιορισμούς, Σ  είναι η 

ορίζουσα της μήτρας διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων του τυχαίου όρου, και οι 

υποδείκτες 0 και Α υποδηλώνουν το VAR με και χωρίς περιορισμούς. Η LR 
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ακολουθεί ασυμπτωτικά τη χ2 με βαθμούς ελευθερίας τον αριθμό των περιορισμων. Η 

στατιστική της σχέσης (8) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 

ότι ο αριθμός των υστερήσεων είναι i-j, έναντι της εναλλακτικής ότι ο αριθμός των 

υστερήσεων είναι i =2,3,4.... κ.ο.κ. Η διαδικασία του ελέγχου συνεχίζεται ώσπου να 

γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεη.  

 

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ JOHANSEN 

 
Δύο ή περισσότερες μη στάσιμες μεταβλητές με τον ίδιο βαθμό 

ολοκληρωσιμότητας d, θα συνολοκληρώνονται αν υπάρχει γραμμικός τους 

συνδυασμός ή διάνυσμα γραμμικών τους συνδυασμών με βαθμό ολοκλήρωσης (d – 

b), όπου b > 0. Για παράδειγμα οι Υt~ Ι(1), Χt~ Ι(1), θα είναι συνολοκληρωμένες και 

θα παρουσιάζουν κοινές μακροχρόνιες τάσεις, όταν ο γραμμικός τους συνδιασμός                              

Υt-βΧt είναι στάσιμος, Ι(0).. 

 

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen (Johansen, 1988, Johansen-Juselius, 

1990) εφαρμόζεται στη βάση ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος 

VAR και δίνει, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες βαθμού, τις εκτιμήτριες μέγιστης 

πιθανοφάνειας για τα διανύσματα  συνολοκλήρωσης (αν υπάρχουν) . Επιπλέον, 

μπορεί να ελέγξει διάφορες μορφές των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και την 

ταχύτητα προσαρμογής των παραμέτρων θέτοντας περιορισμούς. Το υπόδειγμα της 

σχέσης (6) με τη μορφή διόρθωσης σφάλματος θα είναι: 

 

ΔΥt = γ + ΔΥ∑
=

Π
1-p

1i
i t – i  + ΠΥt-p + ut,                                    (9) 

 

όπου                       και  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= ∑

=

p

1i
iAIΠ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= ∑

=

i

1k
ki AIΠ

 

Ο έλεγχος με βάση τη στατιστική του λόγου των πιθανοφανειών (likelihood-ratio 

test), για την ύπαρξη το πολύ n-1 διανύσματων συνολοκλήρωσης, είναι: 
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∑
+=

−−=
n

1ri
itrace )λln(jT(r)λ ˆ ,                                           (10) 

όπου είναι οι εκτιμημένες τιμές των χαρακτηριστικών ριζών που προκύπτουν από 

την μήτρα Π

iλ̂

ι και Τ είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων. Η στατιστική της σχέσης (10) 

ελέγχει την μηδενική υπόθεση, ότι ο αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης 

είναι r=0 έναντι r>0,  r=1έναντι  r>1, κ.ο.κ. Ο έλεγχος σταματά εκεί που γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση και προσδιορίζεται ο αριθμός των σχέσεων 

μακροχρόνιων αλληλεξαρτήσεων που υπάρχουν. 

 

Σε συνθήκες ύπαρξης συνολοκλήρωσης, η κατάλληλη μορφή των συναρτήσεων 

που μοντελοποιούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης δίνεται μέσω ενός μοντέλου 

διόρθωσης σφάλματος ( Vector Error Correction model, VEC): 

 

ΔΥt = γ0 + ΔΧ∑
=

n

1i
iq t – i  + ΔΥ∑

=

n

1k
kν t-k + φ + u1te −ˆ t,                         (11) 

 

ΔΧt = *
0γ  + ∑ ΔΥ

=

n

1i

*
iq t – i  + ΔΧ∑

=

n

1k

*
kν t-k + φ*

1te −ˆ + ,                      (12)   *
tu

 

όπου οι συντελεστές διόρθωσης σφάλματος είναι οι  φ και φ*.  

 

    2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 

 

Πέρα από την ύπαρξη ή μη συνολοκλήρωσης, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η 

αναζήτηση των βραχυχρόνιων σχέσεων αλληλεπίδρασης. Ο έλεγχος αιτιότητας κατά 

Granger εξακριβώνει την ύπαρξη σχέσεων προσδιορισμού, καθώς και την 

κατεύθυνση τους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνα το κατά πόσο μια μεταβλητή μπορεί 

να βοηθήσει στην πρόβλεψη των μελλοντικών μεταβολών μιας άλλης. Η 

παραδοσιακή μορφή του ελέγχου, στη βάση της μεθοδολογίας VAR και μέσω ενός 

συστήματος συναρτήσεων παλινδρόμησης, είναι: 

 

ΔΥt = γ0 + ∑ ΔΧ
=

n

1i
ib t – i  + ΔΥ∑

=

n

1k
kc t-k + ut,                              (13) 
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ΔΧt = *
0γ  + ΔΥ∑

=

n

1i

*
ib t – i  + ΔΧ∑

=

n

1k

*
kc t-k + ,                            (14)                         *

tu

 

όπου στη σχέση (13) η μεταβλητή Χ θα αιτιολογεί κατά Granger την Υ αν κάποιο 

από τα bi είναι διαφορετικό του μηδενός. Κατά τον ίδιο τρόπο η Χ θα δέχεται την 

επίδραση της Υ, αν στη σχέση (14) κάποιο από τα  είναι μη μηδενικό. Αν και οι 

δύο παραπάνω συνθήκες ισχύουν, τότε υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα. 

*
ib
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