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ABSTRACT 

 
Τα τελευταία χρόνια οι οικονοµολόγοι έχουν στρέψει την προσοχή τους 

στη σχέση που µπορεί να έχει η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση µε την 

οικονοµική ανάπτυξη σε µια χώρα. Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία 

ερευνά την σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής 

ανάπτυξης για την περίπτωση της Αγγλίας την περίοδο 1995:Ι-2005:IV. 

Χρησιµοποιώντας ποικίλες οικονοµετρικές µεθόδους εντοπίζει την ύπαρξη 

σχέσης συνολοκλήρωσης καθώς και βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ των δύο 

αυτών παραγόντων της οικονοµίας. Αποτυγχάνει όµως να εντοπίσει σχέσεις 

αιτιότητας µεταξύ αυτών µε βάση τον έλεγχο αιτιότητας του Granger. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση, οικονοµική ανάπτυξη, συνολοκλήρωση, 
υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος, αιτιότητα κατά Granger 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 During the last years economists have set their attention on the 

relationship between financial intermediation and economic development of a 

country. This paper investigates the relationship between financial 

intermediation and economic development for the case of the United Kingdom 

during the period 1995:I-2005:IV. Using various econometric methods, it 

detects a long-term as well as a short-term relationship between these two 

sectors of the economy. However, it fails to detect any causal relationship 

between them using the Granger causality test. 

 
Key Words 
 
financial intermediation, economic development, cointegration, ECM, Granger 
causality
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Εισαγωγή στο θέµα της διπλωµατικής 
 
 
1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος 

 
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές θεωρίες και µελέτες που εξετάζουν 

την οικονοµική ανάπτυξη και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Εκτός 

όµως από τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα, όπως είναι η ανεργία, το διαθέσιµο κεφάλαιο και η τεχνολογική 

πρόοδος, υπάρχουν και κάποια στοιχεία της οικονοµίας που επηρεάζουν την 

οικονοµική ανάπτυξη µε ένα όχι τόσο άµεσο τρόπο. Ένας από τους 

παράγοντες αυτούς είναι και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε µία  οικονοµία. 

Ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα θέµατα στην οικονοµική επιστήµη είναι ο 

βαθµός στον οποίο η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

επηρεάζει τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας σαν σύνολο. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σύµφωνα µε τη 

θεωρία διευκολύνουν την κυκλοφορία του χρήµατος, επηρεάζουν ρευστότητα 

των αγορών κεφαλαίου και χρήµατος και βοηθάνε στην αποτελεσµατικότερη 

κατανοµή του κεφαλαίου στα επενδυτικά σχέδια. Οι λειτουργίες αυτές φαίνεται 

σε πρώτη φάση να επηρεάζουν το βαθµό συσσώρευσης του κεφαλαίου στην 

οικονοµία και να δίνουν ώθηση στη διαδικασία τεχνολογικής προόδου, τα 

οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι συγγραφείς προσπαθούν 

να εξακριβώσουν τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση και την οικονοµική ανάπτυξη. Από τη µία µεριά γίνεται 

προσπάθεια να κατανοηθεί από θεωρητικής άποψης η σχέση µεταξύ αυτών 

των δύο µεταβλητών και από την άλλη να βρεθούν στοιχεία τα οποία θα 

επαληθεύουν το θεωρητικό κοµµάτι. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης και το γεγονός ότι η µορφή του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και κατ’ επέκταση και της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης έχει αλλάξει. Από ένα σύστηµα στο οποίο οι τράπεζες 

κατείχαν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο και κυριαρχούσαν στην αγορά φτάσαµε 

σήµερα σε ένα σύστηµα στο οποίο έχουν εµφανιστεί εναλλακτικοί τρόποι 

χρηµατοδότησης. Οι χρηµατιστηριακές αγορές κατέχουν έναν αναβαθµισµένο 
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ρόλο στη χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση και σε πολλές οικονοµίες έχουν 

καταφέρει να ξεπεράσουν τον τραπεζικό τοµέα ως µέσου χρηµατοδότησης. 

Η αλλαγή αυτή αναζωογόνησε το ενδιαφέρον των συγγραφέων για τη 

σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης. Από 

τα τέλη της δεκαετία του 1980 και µεταγενέστερα ολοένα και περισσότεροι 

συγγραφείς προσπαθούν να κατανοήσουν αλλά και να αποδείξουν τη σχέση 

µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης είτε 

µελετώντας το κοµµάτι του τραπεζικού τοµέα ή της χρηµατιστηριακής αγοράς 

ξεχωριστά είτε και τα δύο από κοινού. 

 
 
1.2 Σκοπός της διπλωµατικής 

 
Με την παρούσα διπλωµατική στοχεύουµε στην καλύτερη και βαθύτερη 

κατανόηση της σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης. Ειδικότερα θα µελετήσουµε τη συγκεκριµένη σχέση για την 

οικονοµία της Αγγλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από το πρώτο τρίµηνο 

του 1995 ως το τελευταίο τρίµηνο του 2005. Κυριότερος σκοπός της εργασίας 

µας είναι να εντοπίσουµε τη σχέση που πιθανόν να υπάρχει µεταξύ αυτών 

των δύο τοµέων στη συγκεκριµένη οικονοµία και αν είναι δυνατόν να 

κατασκευάσουµε ένα όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο υπόδειγµα το οποίο θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη της πορείας της οικονοµικής 

ανάπτυξης στην Αγγλία. 

 
 

1.3 Στόχοι της διπλωµατικής 

 
Για να πετύχουµε το σκοπό στον οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως 

θέτουµε ένα σύνολο από στόχους. Αρχικά πριν εξειδικεύσουµε την έρευνά 

µας στην οικονοµία της Αγγλίας θα προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε τη 

γενικότερη σχέση µεταξύ χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης µέσα από ένα σύνολο θεωρητικών µελετών πάνω στο 

συγκεκριµένο θέµα. 

Αφού γίνει κατανοητή η συγκεκριµένη σχέση και ο τρόπος που 

αλληλεπιδρούν οι δύο αυτοί τοµείς της οικονοµίας θα εξειδικεύσουµε την 
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έρευνά µας πάνω στα στοιχεία που συλλέξαµε για την οικονοµία της Αγγλίας. 

Μέσω µιας σειράς στατιστικών ελέγχων και µεθοδολογιών ευελπιστούµε ότι 

θα καταφέρουµε να εκτιµήσουµε ένα αρκετά ικανοποιητικό υπόδειγµα το 

οποίο αποτελεί και ένα µέρος του στόχου αυτής της διπλωµατικής. 

 
 
1.4 ∆ιάρθρωση της διπλωµατικής 

 
Η παρούσα εργασία είναι οργανωµένη σε 10 επιµέρους κεφάλαια, 

καθένα από τα οποία είναι χωρισµένο σε παραγράφους. Στο παρόν κεφάλαιο 

δόθηκε µία σύντοµη εισαγωγή στο θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε και 

παρουσιάστηκαν ο σκοπός καθώς και οι επιµέρους στόχοι τους οποίους 

σκοπεύει να πετύχει η παρούσα διπλωµατική. 

Ξεκινώντας την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης 

και χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης παραθέτουµε το δεύτερο κεφάλαιο. 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε την γενική σχέση µεταξύ οικονοµικής 

ανάπτυξης και χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης όπως αυτή 

παρουσιάζεται στα διάφορα θεωρητικά µοντέλα. Η παρουσίαση της έννοιας 

της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, του τρόπου µε τον οποίο αυτή 

επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη σε µια χώρα καθώς και η παρουσίαση 

ενός συνόλου προγενέστερων εµπειρικών µελετών πάνω στο συγκεκριµένο 

θέµα αποτελούν αντικείµενο του δευτέρου κεφαλαίου. 

Από το τρίτο κεφάλαιο µπαίνουµε πλέον στην κατασκευή του 

υποδείγµατος. Ειδικότερα το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε την επιλογή των 

χρονικών σειρών που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του 

υποδείγµατος καθώς και µε την πηγή από την οποία αυτά προήλθαν και την 

περίοδο την οποία καλύπτουν. Επιπλέον στο κεφάλαιο αυτό δίνεται το γενικό 

πλαίσιο της µεθοδολογίας την οποία θα ακολουθήσουµε. Στην ουσία 

πρόκειται για ένα σύνολο βηµάτων και περιορισµών τους οποίους θα 

ακολουθήσουµε για την κατασκευή ενός αξιόπιστου υποδείγµατος. 

Αφού δοθούν οι γενικές κατευθύνσεις και εντοπιστούν οι χρονικές 

σειρές που θα χρησιµοποιηθούν συνεχίζουµε στο τέταρτο κεφάλαιο µε την 

παρουσίαση των χρονικών αυτών σειρών. Η πορεία τους µέσα στο 
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εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, το µέσο ύψος καθώς και η διακύµανση που 

παρουσιάζουν εξετάζονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

Η ενδεχόµενη όµως χρήση µη στάσιµων χρονικών σειρών, γεγονός 

που θα αποδυνάµωνε την ισχύ του υποδείγµατος µας, επιτάσσει τον έλεγχο 

της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας για όλες τις χρονικές σειρές που θα 

χρησιµοποιηθούν καθώς και τον καθορισµό του επιπέδου όπου αυτές γίνονται 

στάσιµες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν µέρος του πέµπτου κεφαλαίου. 

Στο έκτο κεφάλαιο ξεκινάµε ουσιαστικά την κατασκευή του 

υποδείγµατός µας. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο ελέγχεται η ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης (σχέσης συνολοκλήρωσης) µεταξύ των δεικτών της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης. Στη 

συνέχεια, στο έβδοµο κεφάλαιο, εκτιµάται (εφόσον υπάρχει) και η 

βραχυχρόνια σχέση που µπορεί να παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι δείκτες. 

Το κεφάλαιο αυτό βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία µε το κεφάλαιο 6 το οποίο 

και συµπληρώνει. 

Επειδή όµως η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα κεφάλαια 6 και 7 

υπάρχει περίπτωση να µην δίνει τα σωστά αποτελέσµατα, χρησιµοποιούµε, 

στο κεφάλαιο 8, και µια δεύτερη µεθοδολογία που ενδείκνυται για περιπτώσεις 

όπου µελετάται η µακροχρόνια σχέση µεταξύ τριών ή περισσοτέρων χρονικών 

σειρών. Το κεφάλαιο αυτό δηλαδή ασχολείται επίσης µε την ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των χρονικών σειρών της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης χρησιµοποιώντας όµως 

διαφορετική µεθοδολογία. 

Αφού διαπιστώσουµε την ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ των χρονικών 

σειρών ελέγχουµε στο ένατο κεφάλαιο για την ύπαρξη αιτιοδών σχέσεων 

µεταξύ των συγκεκριµένων χρονικών σειρών. Σκοπός του συγκεκριµένου 

κεφαλαίου είναι να καθορίσει εάν υπάρχει σχέση µεταξύ οποιουδήποτε 

ζεύγους χρονικών σειρών και να κάνει διάκριση µεταξύ αιτίας και 

αποτελέσµατος. 

Τέλος το κεφάλαιο 10 αποτελεί µία προσπάθεια συγκέντρωσης και από 

κοινού µελέτης των αποτελεσµάτων που πήραµε από τα προηγούµενα 

κεφάλαια. Επίσης στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αξιολογούνται τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε και εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο 

επιτεύχθηκε ο σκοπός της διπλωµατικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 
 
2.1 Εισαγωγή 

 
 Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα συχνά χαρακτηρίζεται από τους 

συγγραφείς ως η ραχοκοκαλιά ενός οικονοµικού συστήµατος. Το γεγονός ότι 

όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου χαρακτηρίζονται από άριστα 

ανεπτυγµένα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα ενώ στις υποανάπτυκτες χώρες 

τα συστήµατα αυτά είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο, δεν µπορεί να θεωρηθεί 

τυχαίο. 

Η ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε µια οικονοµία δίνει 

ώθηση στην επενδυτική διαδικασία. Αρκεί να σκεφτούµε τη δυσκολία που θα 

αντιµετώπιζε µια επιχείρηση που θα είχε ανάγκη δανεισµού σε µία οικονοµία 

χωρίς χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Αποταµιευτές σίγουρα θα υπάρχουν αλλά 

θα είναι πολύ δύσκολο να δώσουν τα κεφάλαιά τους σε επενδυτές που δεν 

γνωρίζουν και επιπλέον δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ελέγξουν. Έτσι 

σε µία τέτοια οικονοµία οι επενδυτικές διαδικασίες θα ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτες και απόντων των επενδύσεων η οικονοµία θα ήταν 

καταδικασµένη. 

Είναι εµφανές λοιπόν ότι η ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

δίνει ώθηση στην οικονοµία για ανάπτυξη. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι, 

αφού γίνει κατανοητή η έννοια της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, να 

διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει µεταξύ της ανάπτυξης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της ίδιας της οικονοµίας. 

Στην παράγραφο 2.2 αναφέρονται τα γενικότερα στοιχεία ενός 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στα 

στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καθώς και 

στις κυριότερες υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. 

 Στην παράγραφο 2.3 παρουσιάζεται η σχετική µε το θέµα µας 

βιβλιογραφία. Πέρα από το θεωρητικό κοµµάτι το οποίο εξηγεί τον τρόπο µε 

τον οποίο η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος προκαλεί την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας οικονοµίας (παράγραφος 2.3.1), παρουσιάζεται και 
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ένα σύνολο από προηγούµενες εµπειρικές µελέτες που από τη µία ενισχύουν 

την προαναφερθείσα θεωρία και από την άλλη βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση της σχέσης µεταξύ χρηµατοπιστωτικού τοµέα και οικονοµικής 

ανάπτυξης (παράγραφος 2.3.2). 

 Τέλος στην παράγραφό 2.4 γίνεται ανακεφαλαίωση και σύνοψη της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και γενικότερα των όσων ειπώθηκαν στο παρόν 

κεφάλαιο µε σκοπό να επισηµανθούν και να τονιστούν τα κυριότερα σηµεία 

της θεωρίας τα οποία θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να προχωρήσει στα 

επόµενα κεφάλαια. 

 
 
2.2 Χρηµατοπιστωτική ∆ιαµεσολάβηση 

 
 Στις περισσότερες χώρες του κόσµου και κυρίως στις καπιταλιστικές η 

διαδικασία της αποταµίευσης από τη µια µεριά και της επένδυσης από την 

άλλη περνάει µέσα από την έννοια του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

δίνοντας του έτσι έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους σε µια οικονοµία. Τι 

εννοούµε όµως µε τον όρο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα; Από τι αποτελείται; 

Και κυρίως σε τι συνίσταται η λειτουργία του και ποιες ανάγκες της οικονοµίας 

καλύπτει; 

 Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε µία οικονοµία υπάρχει για να 

οργανώνει την τακτοποίηση των πληρωµών, να συγκεντρώνει την διαθέσιµη 

από τις πλεονασµατικές µονάδες της οικονοµίας χρηµατοδότηση και να την 

κατανέµει µε αποτελεσµατικό τρόπο στις ελλειµµατικές µονάδες, και να 

διαχειρίζεται τον κίνδυνο που προκύπτει από τέτοιου είδους (επενδυτικές) 

πράξεις. Ένα ανεπτυγµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα περιλαµβάνει ένα 

ασφαλές και αποτελεσµατικό σύστηµα πληρωµών, χρηµατοπιστωτικές 

αγορές και ενδιάµεσους, οι οποίοι οργανώνουν τις αγορές, ελέγχουν τη 

διαδικασία της χρηµατοδότησης και προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό ένα 

σύνολο εργαλείων και µέσων για τη διαχείριση του επενδυτικού και όχι µόνο 

κινδύνου. 

 Από το πιο απλό µέχρι το πιο πολύπλοκο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, 

οι υπηρεσίες που προσφέρονται µπορούν να διαιρεθούν σε ένα σύνολο πέντε 

βασικών υπηρεσιών οι οποίες και κατ’ επέκταση αποτελούν και το λόγο 
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ύπαρξης χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στην οικονοµία. Κάθε 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα: 

 

• προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται µε την αποφυγή και τη 

διαφοροποίηση του κινδύνου που δηµιουργείται κατά την επενδυτική 

διαδικασία 

• αποτελεί ένα σύστηµα αποτελεσµατικής κατανοµής των διαθέσιµων 

πόρων της οικονοµίας στους διάφορους τοµείς της. 

• αποτελεί ένα µέσο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της πορείας 

ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων 

• παρέχει κίνητρα για αποταµίευση και 

• διευκολύνει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στην οικονοµία 

 

Έχοντας αυτά υπόψη, «η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση», 

σύµφωνα µε τον R. Bryant, «είναι η σύνθετη διαδικασία µέσα από την οποία 

οι διαφορετικές ανάγκες των αποταµιευτών και των επενδυτών 

συµβιβάζονται». Η διαδικασία αυτή περνάει µέσα από τις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές όπως π.χ. τα χρηµατιστήρια και τις διατραπεζικές αγορές και βασίζεται 

στη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών ενδιάµεσων οι οποίοι είναι διάφοροι 

οργανισµοί όπως τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία και γενικότερα οργανισµοί 

που δέχονται καταθέσεις και παρέχουν πίστωση. 

Σε µια οικονοµία όπου δεν θα υπήρχαν ασυµµετρίες στην 

πληροφόρηση, κόστη συναλλαγών και η αγορά θα λειτουργούσε κάτω από 

συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων 

θα ήταν πολύ περιορισµένος, ίσως και ανύπαρκτος. Στην πραγµατικότητα 

όµως τίποτα από τα παραπάνω δεν συµβαίνει και ο ρόλος των 

χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

γενικότερα είναι θεµελιώδους σηµασίας για την οικονοµία. 

Στο βιβλίο τους µε τίτλο “Credit, Intermediation and the 

Macroeconomy” οι Bhattacharya, Boot και Thakor αναφέρουν τέσσερις 

διαφορετικές θεωρίες που υποστηρίζουν το λόγο ύπαρξης 

χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων (κυρίως των τραπεζικών ιδρυµάτων) σε µια 

οικονοµία. Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία οι τράπεζες επιλέγουν µέσα από 
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ένα σύνολο επιχειρηµατικών σχεδίων  για λογαριασµό των καταθετών τους. Ο 

λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι επειδή οι τράπεζες έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν καλύτερες επιλογές και µε µικρότερο κόστος απ’ ότι θα 

µπορούσε ο κάθε καταθέτης µόνος του, εξαιτίας των οικονοµιών κλίµακας 

που προκύπτουν κατά τη διαδικασία απόκτησης πληροφοριών. Μια δεύτερη 

θεωρία βασίζεται στον έλεγχο τον οποίο ασκούν οι τράπεζες στους 

δανειολήπτες. Οι χρηµατοπιστωτικοί ενδιάµεσοι σε αυτά τα µοντέλα ενεργούν 

ως µηχανισµός ελέγχου της χρήσης των κεφαλαίων από τους δανειολήπτες 

και της επίτευξης της απαιτούµενης απόδοσης. Μια τρίτη θεωρία βασίζεται 

στη ρευστότητα η οποία παρέχεται στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και 

λειτουργεί ως µέσο διαφοροποίησης του κινδύνου διευκολύνοντας έτσι την 

επενδυτική διαδικασία. Τέλος σύµφωνα µε την τέταρτη θεωρία ο τραπεζικός 

τοµέας αποτελεί ένα ασφαλές µέρος για επένδυση (π.χ. τραπεζικές 

καταθέσεις). 

Αναλυτικότερα σε µια οικονοµία χωρίς χρηµατοπιστωτικούς 

ενδιάµεσους η χρηµατοδότηση µακροχρόνιων επενδυτικών σχεδίων που 

απαιτούν µακροχρόνια δέσµευση κεφαλαίων θα ήταν πολύ δύσκολη. Οι 

διάφορες επιχειρήσεις που θα είχαν ανάγκη για κεφάλαια θα έπρεπε να 

έρθουν σε άµεση επαφή µε τα νοικοκυριά, τους κατ’ εξοχήν αποταµιευτές. Η 

µέθοδος αυτή εγκυµονεί πολλούς κινδύνους για τα νοικοκυριά και εµφανίζει 

µεγάλα κόστη πληροφόρησης. Ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων 

σε µια τέτοια περίπτωση είναι να συγκεντρώσουν τα κεφάλαια από τα 

νοικοκυριά και να τα προωθήσουν προς τις επιχειρήσεις που τα έχουν 

ανάγκη. 

Το σηµαντικό σε αυτή τη φάση όµως είναι ότι οι χρηµατοπιστωτικοί 

ενδιάµεσοι δεν προωθούν τα κεφάλαια απευθείας, µε τη µορφή δηλαδή που 

τα παίρνουν από τα νοικοκυριά. ∆ίνουν στα νοικοκυριά διάφορους 

χρηµατοπιστωτικούς τίτλους που εκδίδουν οι ίδιοι οι χρηµατοπιστωτικοί 

ενδιάµεσοι και προωθούν τα κεφάλαια στις επιχειρήσεις µε τη µορφή δανείων 

µε διαφορετική όµως ληκτότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ ότι είχαν 

τα κεφάλαια στην αρχική τους µορφή. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να 

ταιριάξουν τις απαιτήσεις αυτών που ζητάνε κεφάλαια µε τους αντίστοιχούς 

που παρέχουν κεφάλαια. 
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Ο Diamond το 1984 υποστήριξε ότι η ύπαρξη των τραπεζών οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι πιο ικανές στο να ελέγχουν τους δανειολήπτες. Η 

ικανότητά τους αυτή προκύπτει λόγω της εξειδίκευσης που παρουσιάζουν τα 

τραπεζικά ιδρύµατα σε αυτού του είδους της εργασίες. Η διαδικασία του 

ελέγχου των δανειοληπτών είναι µια χρονοβόρα διαδικασία και µε µεγάλο 

κόστος. Αρκεί να σκεφτούµε ότι χωρίς την ύπαρξη των τραπεζικών ιδρυµάτων 

(και των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων κατ’ επέκταση) κάθε ένας από τους 

χρηµατοδότες µιας επιχείρησης θα έπρεπε να υποστεί αυτό το κόστος. Με 

τους χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους το κόστος αυτό υφίσταται για µία µόνο 

φορά από τους χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους για λογαριασµό των 

πελατών τους. Επιπλέον η εξειδίκευση σε αυτή την εργασία εκτός από την 

εµφάνιση οικονοµιών κλίµακας, µειώνει περαιτέρω το κόστος ελέγχου των 

δανειοληπτών. 

Κάποιος όµως θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι το κόστος που θα 

πλήρωναν οι αποταµιευτές για να ελέγξουν τους δανειολήπτες µε την ύπαρξη 

των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων θα µετατρεπόταν σε κόστος για να 

ελέγξουν τους χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους. Η παρατήρηση αυτή από 

µια άποψη είναι σωστή αλλά η θέση των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων 

στην οικονοµία και ο έλεγχος που υφίστανται από τους µηχανισµούς του 

κράτους και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ενισχύουν την εµπιστοσύνη των 

αποταµιευτών οι οποίοι µε της σειρά τους δεν εµφανίζουν την ανάγκη να 

ελέγξουν τους χρηµατοπιστωτικούς ενδιάµεσους. 

Εξ’ άλλου όπως έδειξαν και οι Krasa και Villamil (1992a) ακόµα και οι 

µικρές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να αποκοµίσουν τέτοια κέρδη από τη 

διαφοροποίηση που θα τις κάνουν να κυριαρχήσουν έναντι της άµεσης 

(απευθείας) χρηµατοδότησης των δανειοληπτών από τα νοικοκυριά. Τα 

αποτελέσµατα βέβαια είναι αναλογικά του µεγέθους του χρηµατοπιστωτικού 

ενδιάµεσου. Μεγαλύτερες τράπεζες καταφέρνουν αποτελεσµατικότερη 

διαφοροποίηση και µειώνουν ακόµη περισσότερο τα κόστη για τον έλεγχο των 

δανειοληπτών απ’ ότι µικρότερες τράπεζες. 

Μία άλλη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων που τους 

καθιστά αναγκαίους για την οικονοµία σχετίζεται µε τα κόστη που αφορούν 

την παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε τα διαθέσιµα επενδυτικά σχέδια, την 

αξιολόγηση δηλαδή των επενδυτικών σχεδίων πριν τη χρηµατοδότηση. Κάθε 
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επιχειρηµατίας γνωρίζει το επενδυτικό του σχέδιο και έχει µία ιδέα για το πόσο 

καλά θα πάει. Οι επενδυτές όµως δεν το γνωρίζουν αυτό. Η ασύµµετρη αυτή 

πληροφόρηση που προκύπτει δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανοµή των 

διαθέσιµων κεφαλαίων και αυξάνει τα κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση 

της πληροφόρησης όπως και πριν. 

Υπάρχει περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων οι 

επιχειρηµατίες να προσπαθήσουν να εισάγουν ανακριβείς πληροφορίες στην 

αγορά έτσι ώστε να προτιµηθεί το δικό τους επενδυτικό σχέδιο αν και δεν είναι 

τόσο αποδοτικό όσο ένα άλλο. Αποδεικνύεται (Boyd και Prescott, 1986) ότι η 

εµφάνιση χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων και ειδικότερα τραπεζικών 

ιδρυµάτων εξοµαλύνει τα παραπάνω προβλήµατα. Από τη µία καταφέρνει να 

επενδύσει στα πιο αποδοτικά επιχειρηµατικά σχέδια κατά προτεραιότητα ενώ 

εξοικονοµεί µε διάφορους τρόπους κεφάλαια από τα επενδυτικά σχέδια που 

δεν εµφανίζουν υψηλές αποδόσεις. 

Ένα άλλο επίσης σηµαντικό στοιχείο των χρηµατοπιστωτικών 

ενδιαµέσων είναι ότι προσφέρουν ρευστότητα. Οι ανάγκες για κατανάλωση σε 

κάθε άτοµο είναι µια µεταβλητή λίγο πολύ τυχαία. Κάθε άτοµο δηλαδή µπορεί 

ξαφνικά να αντιµετωπίσει µια ανάγκη και να χρειάζεται επειγόντως τα 

κεφάλαια που έχει επενδύσει. Σε µια αγορά χωρίς χρηµατοπιστωτικούς 

ενδιάµεσους η ανάγκη ενός ατόµου για ρευστότητα θα τον οδηγούσε στην 

πρόωρη εκταµίευση του επενδυθέντος ποσού δηµιουργώντας προβλήµατα 

και για την επένδυση την ίδια αλλά και για το άτοµο το οποίο θα έχανε ένα 

µέρος του κεφαλαίου εξαιτίας της πρόωρης εκταµίευσης. Έτσι πολλοί από 

τους αποταµιευτές θα προτιµούσαν να κρατάνε ένα µέρος του κεφαλαίου τους 

άµεσα διαθέσιµο παρά να το επενδύουν σε µία επένδυση που πιθανόν να 

απαιτεί µακροχρόνια δέσµευση του κεφαλαίου τους. 

Ο ρόλος των τραπεζών σε αυτό το σηµείο είναι να προσφέρουν την 

απαιτούµενη ρευστότητα στους αποταµιευτές (µέσω τραπεζικών καταθέσεων 

χωρίς χρονικούς περιορισµούς για την εκταµίευση) και να εξοµαλύνουν τα 

προβλήµατα που θα προκαλούσε µια πρόωρη εκταµίευση κεφαλαίων από 

ένα επενδυτικό σχέδιο. Η εµφάνιση χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων εκτός 

του ότι παρέχει άµεση ρευστότητα στους αποταµιευτές προκαλεί και αύξηση 

των διαθέσιµων προς επένδυση κεφαλαίων µιας και οι αποταµιευτές δεν 

αντιµετωπίζουν (ή αντιµετωπίζουν µικρότερο) κίνδυνο ρευστότητας.  
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2.3 Χρηµατοπιστωτική ∆ιαµεσολάβηση & Οικονοµική Ανάπτυξη 

 
 Όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα και γενικότερα η διαδικασία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 

θα µπορούσε ίσως να χαρακτηριστεί ακόµα και ζωτικής σηµασίας για την 

οικονοµία σαν σύνολο. Με τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης ασχολήθηκαν αρκετοί συγγραφείς. Αν και η σχέση 

αυτή ήταν κατά ένα µέρος γνωστή στην επιστηµονική κοινότητα και το θέµα 

είχε κατά έναν τρόπο εξαντληθεί, οι αλλαγές που επήλθαν στην γενικότερη 

διαδικασία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης µε την εµφάνιση των 

χρηµατιστηριακών αγορών αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον των συγγραφέων. 

 Η σχέση χρηµατοπιστωτικού και οικονοµικού τοµέα σε µία οικονοµία 

αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1911 από τον Joseph Schumpeter ο οποίος 

στο βιβλίο του µε τίτλο “The Theory of Economic Development” υποστήριξε 

πως «οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους χρηµατοπιστωτικούς 

ενδιάµεσους, όπως η ενίσχυση των αποταµιεύσεων, η αξιολόγηση και ο 

έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και η διαχείριση του κινδύνου, 

είναι απαραίτητες για την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη της 

οικονοµίας». 

 Την άποψη αυτή ενίσχυσαν και άλλοι συγγραφείς όπως ο Goldsmith 

(1969) ο οποίος παρατήρησε ότι περίοδοι µε µεγαλύτερο από το µέσο ρυθµό 

ανάπτυξης της οικονοµίας συνοδεύονταν και από ταχύτερους ρυθµούς 

ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. Επίσης ο McKinnon 

(1973) µελετώντας στοιχεία από διάφορες χώρες κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι οι χρηµατοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν καλύτερα οδηγούν σε 

υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. 

 Η άποψη αυτή όµως δεν είναι και η µοναδική. Ο Joan Robinson (1952) 

υποστηρίζει ότι η χρηµατοδότηση πάει στον τοµέα στον οποίο οι επιχειρήσεις 

«ανθούν». Σύµφωνα δηλαδή µε τον Robinson η οικονοµική ανάπτυξη σε µία 

οικονοµία δηµιουργεί χρηµατοδοτικές ανάγκες στις οποίες ο 

χρηµατοπιστωτικός τοµέας της οικονοµίας αντιδρά παθητικά. Το συµπέρασµα 

αυτό είναι απολύτως λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι σε µια οικονοµία που 

αναπτύσσεται δηµιουργούνται ολοένα και περισσότερες ανάγκες για τις 

υπηρεσίες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, η κάλυψη των οποίων έχει ως 
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αποτέλεσµα την µεγέθυνση και την ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

παράλληλα µε τον πραγµατικό. 

 Από την άλλη όµως υπάρχει ένα σύνολο συγγραφέων οι οποίοι δεν 

θεωρούν σηµαντική τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης. Σε αυτή την οµάδα ανήκει ο Robert Lucas ο οποίος 

αναφέρει ότι οι οικονοµολόγοι υπερ-εκτιµούν το ρόλο των χρηµατοπιστωτικών 

ενδιάµεσων στην οικονοµική ανάπτυξη. Στην ίδια οµάδα θα µπορούσαµε να 

κατατάξουµε και άλλους συγγραφείς, όπως ο Chandavarkar, ο N. Laureates 

και ο N. Stern, οι οποίοι προτιµούν να µη συµπεριλάβουν στις µελέτες τους 

για την οικονοµική ανάπτυξη την επίδραση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. 

  
 
2.3.1 Η θεωρητική σχέση Χρηµατοπιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης και 

Οικονοµικής Ανάπτυξης 

 
Ασχέτως όµως µε το αν η ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος προκαλεί ή απλά ακολουθεί την οικονοµική ανάπτυξη το 

µεγαλύτερο µέρος της επιστηµονικής κοινότητας υποστηρίζει την ύπαρξη 

σχέσης µεταξύ αυτών των δύο. Επίσης η άποψη ότι η ανάπτυξη 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι αυτή που δίνει ώθηση στην οικονοµία 

και όχι το αντίθετο φαίνεται να είναι και η επικρατούσα. 

 Σύµφωνα µε αυτή την άποψη η επιρροή και η ώθηση στην οικονοµία 

προέρχονται κυρίως µέσα από δύο κανάλια: τη συσσώρευση κεφαλαίων και 

την ώθηση προς την τεχνολογική πρόοδο. Η ρευστότητα που προσφέρει το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στους αποταµιευτές και τους επενδυτές βοηθάει 

όπως είδαµε στη συσσώρευση των κεφαλαίων και τη χρηµατοδότηση 

επενδυτικών σχεδίων που απαιτούν µακροχρόνια δέσµευση κεφαλαίων. 

Χωρίς λοιπόν τη ρευστότητα που παρέχεται από το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα κάποια επενδυτικά σχέδια θα απορρίπτονταν µόνο και µόνο γιατί 

κάποιοι επενδυτές δε θα ήθελαν να δεσµεύσουν τα κεφάλαιά τους για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, κάτι το οποίο θα προκαλούσε επιβράδυνση του ρυθµού 

ανάπτυξης της οικονοµίας. Το πρόβληµα θα ήταν ακόµα πιο σοβαρό σε 

περίπτωση που αυτά τα επενδυτικά σχέδια αναφέρονταν σε έργα υποδοµής 
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τα οποία από τη φύση τους έχουν µεγάλο προϋπολογισµό και απαιτούν 

µακροχρόνια δέσµευση κεφαλαίων. 

 Ως παράδειγµα της αρνητικής επίδρασης του υψηλού κινδύνου 

ρευστότητας στην ανάπτυξη της οικονοµίας ο Hicks αναφέρει την περίοδο της 

βιοµηχανικής επανάστασης στην Αγγλία. Υποστηρίζει ότι τα προϊόντα που 

βγήκαν στην παραγωγή τα πρώτα χρόνια της βιοµηχανικής επανάστασης 

είχαν ανακαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Παρά το γεγονός αυτό η παραγωγή τους 

καθυστέρησε εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές από αυτές τις ανακαλύψεις 

είχαν υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια και απαιτούσαν µακροχρόνιες 

δεσµεύσεις. Η δηµιουργία όµως στα τέλη του 18ου αιώνα κεφαλαιαγορών που 

παρείχαν υψηλή ρευστότητα στην οικονοµία της Αγγλίας έδωσε λύση στο 

πρόβληµα και οι καινοτόµες και παράλληλα απαιτητικές σε κεφάλαια ιδέες 

οδήγησαν στην βιοµηχανική επανάσταση. 

 Ένας επιπλέον λόγος που υποστηρίζει την άποψη ότι η 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση επιταχύνει την οικονοµική ανάπτυξη 

σχετίζεται µε τα κόστη που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση επενδυτικών 

σχεδίων και γενικότερα αφορούν την απόκτηση πληροφοριών. Όπως είδαµε 

στην προηγούµενη παράγραφο οι χρηµατοπιστωτικοί ενδιάµεσοι 

λειτουργώντας εκ µέρους ενός συνόλου επενδυτών καταφέρνουν να 

µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση πληροφοριών. Το 

γεγονός αυτό, εκτός της γενικότερης µείωσης του κόστους για την οικονοµία 

ως σύνολο, έχει ως συνέπεια την αποτελεσµατικότερη τοποθέτηση των 

διαθέσιµων κεφαλαίων στα διάφορα επενδυτικά σχέδια αυξάνοντας έτσι το 

ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. Ο τελευταίος αυξάνεται περισσότερο όσο 

πιο αποτελεσµατικό είναι το σύστηµα απόκτησης πληροφοριών. Ως 

παράδειγµα αναφέρεται και πάλι η οικονοµία της Αγγλίας η οποία εµφάνισε 

υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης από άλλες οικονοµίες στα µέσα του 18ου 

αιώνα εξαιτίας της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού 

της συστήµατος στο να βρίσκει και να χρηµατοδοτεί προσοδοφόρα 

επενδυτικά σχέδια. Στην πραγµατικότητα το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 

Αγγλίας εκείνη την περίοδο λειτούργησε µε τέτοια αποτελεσµατικότητα που 

έφτασε να αξιολογεί και να αναλαµβάνει επενδυτικά σχέδια και εκτός των 

συνόρων της χώρας (π.χ. στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία κ.α.). 
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 Η παραπάνω διαδικασία εκτός του ότι οδηγεί σε αποτελεσµατικότερη 

κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων βοηθάει και στην τεχνολογική πρόοδο 

µιας και εξαιτίας του αποδοτικότερου συστήµατος πληροφόρησης 

αναγνωρίζονται ευκολότερα οι επενδύσεις σε νέα προϊόντα και διαδικασίες 

που έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν (King και Levine, 1993c). 

 Επιπλέον η εµφάνιση χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων µειώνει τα 

κόστη πληροφόρησης και µετά την ανάληψη του επενδυτικού σχεδίου. Είναι 

λιγότερο δαπανηρό ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου καθώς και των αποδόσεων του να γίνεται από ένα χρηµατοπιστωτικό 

ενδιάµεσο παρά από τον κάθε επενδυτή ξεχωριστά. Ο έλεγχος αυτός που 

ασκείται στη διοίκηση της επιχείρησης έχει αποδειχτεί ότι βοηθάει ώστε να 

γίνεται αποτελεσµατικότερα ο διαχωρισµός της περιουσίας της επιχείρησης 

από την περιουσία των ιδιοκτητών της. Έτσι υποστηρίζεται ότι η επιχείρηση 

οδηγείται µε αποτελεσµατικότερο τρόπο στην εξειδίκευση της παραγωγής και 

από εκεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης-επένδυσης µε ταχύτερους ρυθµούς 

απ’ ότι θα γινόταν χωρίς την ύπαρξη των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων 

συµπαρασύροντας έτσι και την οικονοµία σε µεγαλύτερους ρυθµούς 

ανάπτυξης. 

 Τέλος, ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο η ανάπτυξη 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος οδηγεί σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης 

της οικονοµίας σχετίζεται µε τα κίνητρα που δίνουν οι χρηµατοπιστωτικοί 

ενδιάµεσα για αποταµίευση και τα οποία βοηθούν την όλη διαδικασία 

της αποταµίευσης και της απόκτησης κεφαλαίων να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικότερα. Από τη µια µεριά παρέχουν τη δυνατότητα στα 

νοικοκυριά ,τους κατεξοχήν αποταµιευτές, να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο 

των επενδύσεων τους επιτρέποντας τους να έχουν µικρά κοµµάτια από 

πολλές επιχειρήσεις, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο τον επενδυτικό κίνδυνο 

που διατρέχουν τα νοικοκυριά, ενώ από την άλλη κάνουν εφικτή τη 

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων από ένα σύνολο επενδυτών 

διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία εύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων. Έτσι η 

αποτελεσµατικότερη τοποθέτηση των διαθεσίµων κεφαλαίων οδηγεί µε τη 

σειρά της σε µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. 
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 Αρκεί να σκεφτούµε ότι χωρίς την ύπαρξη χρηµατοπιστωτικών 

ενδιάµεσων τα νοικοκυριά θα έπρεπε να αγοράζουν και να πουλάνε 

ολόκληρες επιχειρήσεις παρά κοµµάτια αυτών. Αν γινόταν κάτι τέτοιο ένα 

µεγάλο µέρος των διαθέσιµων κεφαλαίων είναι σίγουρο πως θα παρέµενε 

ανεκµετάλλευτο εξαιτίας των δυσκολιών και του υψηλού κινδύνου που 

συνεπάγεται µια τέτοια διαδικασία. 

 
 
2.3.2 Εµπειρικές µελέτες και αποτελέσµατα 

 
 Παράλληλα µε τη θεωρητική έρευνα γύρω από τη σχέση µεταξύ 

χρηµατοπιστωτικού και οικονοµικού τοµέα και αφού κατασκευάστηκαν 

διάφορα µοντέλα που έδειχναν τον τρόπο µε τον οποίο η χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση επηρέαζε τον ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, το µόνο που 

απέµενε ήταν να διερευνηθεί το θέµα και από εµπειρικής άποψης. Να 

κατασκευαστούν δηλαδή µοντέλα µε χρήση πραγµατικών πλέον στοιχείων 

από διάφορες οικονοµίες έτσι ώστε να γίνει σαφέστερη η σχέση µεταξύ 

χρηµατοπιστωτικού και πραγµατικού τοµέα εάν και όπου υπάρχει. 

 Στη βιβλιογραφία µπορεί κανείς να συναντήσει πληθώρα εµπειρικών 

µελετών που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα. Οι εµπειρικές αυτές µελέτες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιούν, τις 

cross-country regressions και τις time series regressions. Σε αυτή την 

παράγραφο γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από ένα 

µεγάλο µέρος των µελετών αυτών. 

 
 

2.3.2.1 Cross-Country Regressions 

 
 Από τους πρώτους που χρησιµοποίησαν cross-country regressions για 

να ελέγξουν τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής 

ανάπτυξης ήταν ο Goldsmith το 1969. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από ένα 

σύνολο 35 χωρών και µελετώντας την περίοδο 1860-1963, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του µεγέθους του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και της ανάπτυξης στις συγκεκριµένες οικονοµίες. 

Επίσης παρατηρεί ότι περίοδοι µε ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας 
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µεγαλύτερο από το µέσο όρο τείνουν να συνοδεύονται από υψηλότερους 

ρυθµούς ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

Η εργασία του αυτή αν και χαρακτηρίζεται ως πολύ σηµαντική και 

αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις µετέπειτα σχετικές εργασίες πάσχει στο 

γεγονός ότι δεν αναφέρει την κατεύθυνση της αιτιότητας µεταξύ των χρονικών 

σειρών, απλά αναφέρεται ότι υπάρχει θετική σχέση. Βέβαια το γεγονός αυτό 

δεν αφαιρεί τίποτα από τα συµπεράσµατα που εξήγαγε ο Goldsmith αφού 

όπως είδαµε η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση µπορεί να επηρεάζει την 

οικονοµική ανάπτυξη αλλά είναι εξίσου πιθανό να συµβαίνει και το 

αντίστροφο. 

 Σε µεταγενέστερη έρευνα, οι King και Levine στο άρθρο τους µε τίτλο 

“Finance and Growth: Schumpeter might be right” το 1993 ερευνούν εάν και 

κατά πόσο τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος παρουσιάζουν ισχυρή και σηµαντική συσχέτιση µε τους 

υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Χρησιµοποιώντας λοιπόν 

στοιχεία που αφορούν την περίοδο 1960-1989, για ένα σύνολο 80 χωρών 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το επίπεδο του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

της οικονοµίας σχετίζεται µε ισχυρό και σταθερό τρόπο µε την ανάπτυξη. 

Επίσης καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι τιµές των δεικτών του 

µεγέθους της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που χρησιµοποίησαν 

(αναλογία ρευστών χρηµατικών υποχρεώσεων του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος προς το συνολικό ΑΕΠ, αναλογία ενεργητικού των τραπεζικών 

ιδρυµάτων προς το σύνολο του ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυµάτων και 

της κεντρικής τράπεζας, αναλογία των απαιτήσεων προς το µη-

χρηµατοπιστωτικό ιδιωτικό τοµέα προς το σύνολο των εγχώριων πιστώσεων 

και αναλογία των απαιτήσεων προς το µη-χρηµατοπιστωτικό ιδιωτικό τοµέα 

προς το ΑΕΠ) είναι σε θέση να προβλέψουν το µελλοντικό ρυθµό ανάπτυξης 

της οικονοµίας. Τέλος επισηµαίνουν πως µε βάση τα στοιχεία που 

χρησιµοποίησαν αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη του συστήµατος 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης τονώνει το ρυθµό ανάπτυξης της 

οικονοµίας µέσω της αύξησης του ρυθµού συγκέντρωσης κεφαλαίων αλλά και 

της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας κατά την διαδικασία τοποθέτησης 

των κεφαλαίων αυτών. 
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Σε µεταγενέστερο άρθρο τους, ο Levine µε τον Zervos (1998), 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στο ρόλο της χρηµατιστηριακής αγοράς ως 

µέσο χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από 

41 χώρες για το διάστηµα 1976-1993 διαπιστώνουν θετική σχέση σε 

µακροχρόνιο επίπεδο µεταξύ της ανάπτυξης της χρηµατιστηριακής αγοράς 

και της οικονοµίας ως σύνολο. Αναλυτικότερα ανακαλύπτουν ότι η αξία των 

συναλλαγών που γίνονται στη χρηµατιστηριακή αγορά καθώς και η συνολική 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς ασκούν σηµαντική θετική επίδραση στην 

οικονοµική ανάπτυξη. 

Επιπλέον βασιζόµενοι στο αποτέλεσµά τους ότι και ο τραπεζικός 

τοµέας αλλά και η χρηµατιστηριακή αγορά σχετίζονται θετικά µε τον σηµερινό 

αλλά και το µελλοντικό ρυθµό ανάπτυξης συµπεραίνουν ότι οι δύο αυτοί 

τοµείς, ο τραπεζικός και ο χρηµατιστηριακός, προσφέρουν ο καθένας 

διαφορετικού είδους υπηρεσίες στην οικονοµία. Έτσι η µελέτη για την 

οικονοµική ανάπτυξη θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα και από τους δύο 

αυτούς τοµείς για καλύτερα αποτελέσµατα. 

Έχοντας αυτά υπ’ όψιν, οι Rousseau και Wachtel (2000), 

χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία από 47 χώρες για την περίοδο 1980-1995, 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι χρηµατοπιστωτικές αγορές µε µεγαλύτερο 

µέγεθος και ρευστότητα είχαν ένα σαφές και σταθερό θετικό αποτέλεσµα στην 

οικονοµία. Ειδικότερα διαπιστώνουν ότι µία αύξηση στην παραδοσιακή 

δραστηριότητα των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων καθώς και στην αγοραία 

αξία των τίτλων που διαπραγµατεύονται στη χρηµατιστηριακή αγορά 

επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το παραγόµενο από την οικονοµία προϊόν 

απ’ ότι µια αύξηση στην συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς. 

 Τέλος σε ανάλογα συµπεράσµατα καταλήγει και το άρθρο των 

Rousseau και Sylla (2000). Στο συγκεκριµένο άρθρο οι συγγραφείς 

διαπιστώνουν µια ισχυρή σχέση µεταξύ της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης σε 17 χώρες την περίοδο 

1850-1997. Στις χώρες αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι ισχυρότερες 

οικονοµίες του πλανήτη. Ενδεικτικά αναφέρονται η οικονοµία των ΗΠΑ, της 

Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερµανίας. Ιδιαίτερο όµως ενδιαφέρον 

παρουσιάζει µία παρατήρηση των συγγραφέων. Επισηµαίνεται ότι η επίδραση 
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του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην ανάπτυξη της οικονοµίας ήτανε 

εντονότερη πριν το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

 
 

2.3.2.2 Time Series Regressions 

 
Η παραπάνω µέθοδος όµως, αν και είναι αυτή που επιλέγεται κατά 

κόρον στη βιβλιογραφία, αδυνατεί να εξηγήσει τη σχέση που µπορεί να έχουν 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση και οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια µίας 

µόνο χώρας. Το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις που χρησιµοποιούνται 

προκύπτουν ως µέσος όρος παρατηρήσεων από διαφορετικές χώρες οδηγεί 

στην εξαγωγή µόνο γενικών συµπερασµάτων για την παραπάνω σχέση. Η 

ανάγκη λοιπόν να συµπεριληφθούν και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 

σε κάθε χώρα κατά την εξέταση της σχέσης χρηµατοπιστωτικού και 

πραγµατικού τοµέα της οικονοµίας οδήγησε ένα σύνολο συγγραφέων τα 

τελευταία χρόνια στην ανάλυση χρονικών σειρών. 

Την επισήµανση αυτή έκαναν εκτός των άλλων και οι Arestis και 

Dimitriadis (1997) οι οποίοι ανέφεραν ότι η σχέση χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης επηρεάζεται από τη φύση και τον 

τρόπο λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών ενδιάµεσων καθώς και από 

διάφορες πολιτικές που εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών. 

 Οι Χονδρογιάννης, Λολος και Παπαπέτρου (2004), λοιπόν, σε µια 

έρευνα που έκαναν για λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος µε στοιχεία 

από την ελληνική οικονοµία το διάστηµα 1986-1999 και χρήση της ανάλυσης 

χρονικών σειρών, αποκαλύπτουν την ύπαρξη ισχυρού δεσµού µεταξύ της 

οικονοµικής ανάπτυξης και της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, είτε αυτή 

προέρχεται από τα τραπεζικά ιδρύµατα είτε από τη χρηµατιστηριακή αγορά. 

Επισηµαίνεται όµως ότι η επιρροή που ασκούν ο τραπεζικός και ο 

χρηµατιστηριακός τοµέας στην οικονοµία της Ελλάδος είναι σχετικά µικρή 

καθώς και ότι η επιρροή του τραπεζικού τοµέα είναι φανερά µεγαλύτερη απ’ 

ότι του χρηµατιστηριακού γεγονός που εξηγείται (σύµφωνα µε τους 

συγγραφείς) από τη στενή σχέση βιοµηχανίας-τραπεζικών ιδρυµάτων στην 

Ελλάδα. 
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 Ανάλογα ήταν και τα συµπεράσµατα σε έρευνα που έγινε στην 

οικονοµία του Καναδά από την J. Lee (2005). Στη συγκεκριµένη µελέτη 

διαπιστώνεται η ύπαρξη µονόδροµης αιτιακής σχέσης µε φορά από την 

ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος προς την ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στην έρευνα αυτή 

διαπιστώνεται αµφίδροµη αιτιακή σχέση µόνο στη µεταβλητή της συνολικής 

αξίας συναλλαγών του χρηµατιστηρίου του Τορόντο και στη µεταβλητή των 

απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων προς τον ιδιωτικό τοµέα σε σχέση 

πάντα µε το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας του Καναδά. 

Ακόµα διαπιστώνεται ότι στα πρώιµα στάδια της ανάπτυξης της 

οικονοµίας (1870-1926) τα αποτελέσµατα από τα υποδείγµατα VAR δεν ήταν 

τα αναµενόµενα. Στα υποδείγµατα αυτά φαινόταν ότι δεν υπήρχε σχέση 

µεταξύ των µέτρων χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που 

χρησιµοποιήθηκαν και της οικονοµικής ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό 

προέρχεται πιθανώς, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, από σφάλµατα κατά τη 

µέτρηση των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν (σε κάποιες από τις χρονικές 

σειρές είχε γίνει επαναξιολόγηση). Το αποτέλεσµα αυτό όµως µπορεί να 

οφείλεται και σε άλλους παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη εκείνη 

την περίοδο, που σχετίζονται µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, αλλά που δεν 

συµπεριλήφθηκαν στο υπόδειγµα. 

Αντιθέτως οι Hansson και Jonung (1997) ερευνώντας τη σχέση 

χρηµατοδότησης και οικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµία της Σουηδίας την 

περίοδο 1830-1991 καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη σχέση 

ήτανε εντονότερη την περίοδο πριν τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο (1890-1939). Η 

παρατήρηση αυτή τους οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο ρόλος της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ήταν πολύ πιο σηµαντικός κατά τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης των οικονοµιών παρά τα τελευταία 30 χρόνια (µετά 

το 1970). Τέλος επισηµαίνουν πως µε βάση τα στοιχεία τους υπάρχει 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δεικτών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης και όχι κάποιου είδους µονόδροµη αιτιακή σχέση. 

Την κατεύθυνση της σχέσης αυτών των δύο εξέτασαν και οι 

Demetriades και Hussein (1996) για ένα σύνολο 16 χωρών. Τα αποτελέσµατα 

που πήραν έδειξαν ότι αν και σε µερικές χώρες φαίνεται ότι η ανάπτυξη 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ακολούθησε την οικονοµική ανάπτυξη 
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της χώρας (και όχι το αντίθετο), στην πλειοψηφία των χωρών εντοπίζεται 

αµφίδροµη αιτιακή σχέση µεταξύ αυτών των δύο. Το σηµαντικό στη 

συγκεκριµένη έρευνα είναι ότι κάνει εµφανές το πλεονέκτηµα των time series 

regressions έναντι των cross country regressions αποδεικνύοντας ότι κάθε 

οικονοµία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τα οποία δεν θα πρέπει να 

τα αγνοήσουµε. 

Σε έρευνα των Arestis, Demetriades και Luintel (2001) γίνεται διάκριση 

της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ανάλογα µε την πηγή από την οποία 

προέρχεται. Η µελέτη αυτή αφορά 5 ανεπτυγµένες οικονοµίες (της Αγγλίας, 

της Γαλλίας, της Γερµανίας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας) και διακρίνει την 

επίδραση του τραπεζικού από τον χρηµατιστηριακό τοµέα στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι και οι δύο τοµείς επηρεάζουν 

θετικά την οικονοµική ανάπτυξη αλλά η επιρροή του τραπεζικού τοµέα είναι 

αρκετά ισχυρότερη. Για το λόγο αυτό στις οικονοµίες που το 

χρηµατοπιστωτικό τους σύστηµα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον 

χρηµατιστηριακό τοµέα (ΗΠΑ, Αγγλία), η σχέση χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης ήταν αρκετά ασθενέστερη απ’ ότι 

στις οικονοµίες που στηρίζονται στον τραπεζικό τοµέα (Γαλλία, Γερµανία, 

Ιαπωνία). 

Αντίθετα οι Van Nieuwerburgh, Buelens και Cuyvers (2005), 

ερευνώντας την σχέση χρηµατοπιστωτικού και πραγµατικού τοµέα της 

οικονοµίας του Βελγίου την περίοδο 1830-2000, βρίσκουν ότι η 

χρηµατιστηριακή ανάπτυξη ώθησε σε µεγάλο βαθµό την οικονοµία του 

Βελγίου σε ανάπτυξη. Αν και επισηµαίνουν ότι ο τραπεζικός τοµέας ήταν 

αυτός που κατά ένα τρόπο προκάλεσε την ανάπτυξη του χρηµατιστηρίου (και 

ως συνέπεια την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας) παρατηρούν ότι οι δείκτες 

χρηµατιστηριακής ανάπτυξης που χρησιµοποίησαν στην έρευνά τους είχανε 

µεγαλύτερη προγνωστική ικανότητα για την πορεία της οικονοµίας από τους 

δείκτες ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα. 

Αν και τα αποτελέσµατα από τη συγκεκριµένη έρευνα φαίνεται να 

έρχονται σε αντίθεση µε αυτά των Arestis, Demetriades και Luintel το γεγονός 

ότι κάθε οικονοµία είναι ξεχωριστή και έχει τα δικά της µοναδικά 

χαρακτηριστικά µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. 
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 Τέλος αξίζει να αναφέρουµε ότι και οι Van Nieuwerburgh, Buelens και 

Cuyvers διαπιστώνουν ότι η επιρροή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην 

οικονοµική ανάπτυξη του Βελγίου ήτανε εντονότερη την περίοδο µετά το 1873 

(πιο συγκεκριµένα την περίοδο 1873-1935), όταν η οικονοµία ήταν στα αρχικά 

στάδια της ανάπτυξής της. 

 
 
2.4 Συµπεράσµατα 

 
 Τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα σε όλο τον κόσµο απαρτίζονται από 

σχεδόν τα ίδια µέρη και προσφέρουν ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών. Οι 

υπηρεσίες αυτές, οι οποίες αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στο πρώτο κοµµάτι 

αυτού του κεφαλαίου, επηρεάζουν µε συγκεκριµένο τρόπο το ρυθµό 

ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας στην οποία λειτουργούν. ∆ύο είναι 

κυρίως τα «κανάλια» µέσα από τα οποία η ανάπτυξη της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη, η συσσώρευση του 

κεφαλαίου και η τεχνολογική πρόοδος. 

 Για το λόγο αυτό η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση θεωρείται ένας 

από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν την οικονοµική 

ανάπτυξη των περισσότερων χωρών. Αν και κάθε χώρα και κάθε οικονοµία 

έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τις 

υπόλοιπες η σχέση χρηµατοπιστωτικού τοµέα και οικονοµικής ανάπτυξης 

είναι αναµφίβολη. Το µόνο που µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα είναι η 

φορά της κατεύθυνσης της σχέσης που άλλοτε είναι µονόδροµη και άλλοτε 

αµφίδροµη. 

 Επίσης ένα γενικό ,αλλά αρκετά ενδιαφέρον, συµπέρασµα από τις 

εµπειρικές µελέτες είναι ότι η σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης ήταν ισχυρότερη την περίοδο πριν το 2ο Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Την περίοδο αυτή οι οικονοµίες βρίσκονταν στα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξης τους και τα αποτελέσµατα από την ανάπτυξη συστηµάτων 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ήταν πιο εµφανή. 

 Στη σηµερινή εποχή οι περισσότερες οικονοµίες είναι ήδη 

ανεπτυγµένες, µε ανεπτυγµένο τον τραπεζικό και τον χρηµατιστηριακό τοµέα 
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τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα η σχέση χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης να είναι αρκετά πιο ασθενής. 

 Τέλος παρατηρούµε ότι η διάκριση των χρηµατοπιστωτικών 

συστηµάτων σε τραπεζο-κεντρικά και χρηµατιστηριο-κεντρικά δεν επηρεάζει 

τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης. 

Αντίθετα αποδεικνύεται ότι και οι δύο αυτοί τοµείς ασκούν σηµαντική επιρροή 

στην ανάπτυξη της οικονοµίας καθώς και ότι εξυπηρετούν διαφορετικές 

ανάγκες, απαραίτητες για την οικονοµία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
∆εδοµένα και εξειδίκευση του υποδείγµατος 
 
 

3.1. Εισαγωγή 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µεθοδολογία που θα 

χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των δεδοµένων. Απώτερος σκοπός είναι να 

χρησιµοποιηθεί µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη µέθοδος η οποία και θα 

µπορέσει να µας οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα µε όσο το δυνατόν 

µικρότερα περιθώρια σφάλµατος. 

Εκτός του υποδείγµατος και της µεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί, είναι 

απαραίτητο να γίνει αναφορά και στο είδος των χρονικών σειρών που θα 

χρησιµοποιηθούν. Οι χρονικές αυτές σειρές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν 

όσο το δυνατόν καλύτερα τις µεταβολές στις µεταβλητές του υποδείγµατος. 

Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να καταλήξουµε σε ασφαλέστερα 

συµπεράσµατα για το κατά πόσο η ανάπτυξη και η λειτουργία συστηµάτων 

χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης και χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων 

είναι σε θέση να δώσει ώθηση στην πορεία της οικονοµίας. 

Στην αµέσως επόµενη παράγραφο γίνεται αναφορά στις χρονικές 

σειρές που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του υποδείγµατος και το 

λόγο για τον οποίο επιλέχτηκαν οι συγκεκριµένες χρονικές σειρές. Έπειτα 

αναλύεται η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια της εργασίας. 

Τέλος συνοψίζονται τα βασικότερα σηµεία στα οποία έγινε αναφορά στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

 
 

3.2. Ανάλυση του υποδείγµατος και των δεδοµένων 

 
3.2.1. Ανάλυση των δεδοµένων 

 
Το σηµαντικότερο ίσως βήµα για να ξεκινήσει κανείς µια οικονοµετρική 

µελέτη είναι η επιλογή των στοιχείων που θα χρησιµοποιήσει. Αν και υπάρχει 

πληθώρα δεικτών που σχετίζονται είτε µε την οικονοµική ανάπτυξη είτε µε τη 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση θα πρέπει να επιλεχθούν εκείνοι οι δείκτες 
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που θα είναι σε θέση να αποδώσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπό 

µελέτη έννοιες. 

Στην περίπτωση της οικονοµικής ανάπτυξης οι δείκτες που 

χρησιµοποιούνται κατά κόρον στην βιβλιογραφία σχετίζονται µε τον ένα ή µε 

τον άλλο τρόπο µε το ΑΕΠ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ο ρυθµός µεταβολής του, 

καθώς και το ΑΕΠ σαν σύνολο είναι οι πιο διαδεδοµένοι δείκτες για την 

προσοµοίωση της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Στην παρούσα µελέτη 

επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το σύνολο του ΑΕΠ της Αγγλίας εκφρασµένο 

σε δισεκατοµµύρια Ευρώ. Ο δείκτης αυτός στο εξής θα αναφέρεται ως GDP. 

Αν και θα µπορούσε κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί και κάποιος από τους 

υπόλοιπους δείκτες επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος εξαιτίας του γεγονότος ότι 

ήτανε ευκολότερο να βρεθούνε στοιχεία σε τριµηνιαία βάση, κάτι που µε τους 

υπόλοιπους δείκτες δεν ήταν εφικτό µιας και η µέτρησή τους γίνεται σε ετήσια 

βάση. 

Η προσοµοίωση όµως της ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος και  της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης όµως είναι µια πιο 

περίπλοκη διαδικασία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα µιας χώρας αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων και 

υπηρεσιών η µέτρησή του είναι αρκετά περίπλοκη. Η χρηµατοπιστωτική όµως 

διαµεσολάβηση προέρχεται κυρίως από δύο τοµείς του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, τον τραπεζικό και τον χρηµατιστηριακό. Για το λόγο αυτό και για 

την πληρέστερη προσοµοίωση των µεταβολών στην ανάπτυξη του 

συστήµατος χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης θα χρησιµοποιήσουµε 

δείκτες και από τους δύο τοµείς. 

Ξεκινώντας από τον τραπεζικό τοµέα θα χρησιµοποιήσουµε το δείκτη 

των απαιτήσεων που έχουν τα τραπεζικά ιδρύµατα της Αγγλίας προς τον 

ιδιωτικό τοµέα ως ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας (στο εξής CR). Ο 

δείκτης αυτός είναι ένα αρκετά αξιόπιστο µέτρο της ανάπτυξης του τραπεζικού 

τοµέα καθώς και της συµβολής του στην χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση. 

Το πλεονέκτηµά του έγκειται στο γεγονός ότι δεν συµπεριλαµβάνει το µέγεθος 

της χρηµατοδότησης προς τους κρατικούς φορείς αλλά ούτε και τη 

χρηµατοδότηση από µεταξύ τραπεζών συµπεριλαµβανοµένης και της 

κεντρικής τράπεζας. Η λογική της χρησιµοποίησης αυτού του µέτρου έναντι 

άλλων όπως η ευρεία έννοια του χρήµατος (Μ2) είναι ότι η καινοτοµία στην 
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τεχνολογία και τα επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν της οικονοµική 

ανάπτυξη προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τοµέα τη 

χρηµατοδότηση του οποίου µετράει ο συγκεκριµένος δείκτης. 

Η επίδραση όµως του χρηµατιστηριακού τοµέα στην οικονοµική 

ανάπτυξη είναι εξίσου σηµαντική. Μεγάλο µέρος του ύψους της 

χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών προέρχεται από το 

συγκεκριµένο τοµέα. Για να συµπεριλάβουµε λοιπόν και την επίδραση του 

χρηµατιστηριακού τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη θα χρησιµοποιήσουµε 

δύο επιπλέον δείκτες. 

Ο πρώτος είναι ο λόγος του συνολικού ύψους της κεφαλαιοποίησης 

της χρηµατιστηριακής αγοράς της Αγγλίας προς το ΑΕΠ της (στο εξής MC). Ο 

όρος συνολική κεφαλαιοποίηση αναφέρεται στην συνολική αγοραία αξία των 

µετοχών που διαπραγµατεύονται στη συγκεκριµένη αγορά. Ο δείκτης αυτός 

µετράει το µέγεθος της χρηµατιστηριακής αγοράς και συνεπώς εξοµοιώνει 

κατά έναν τρόπο την ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

Το δεύτερο µέτρο που θα χρησιµοποιήσουµε για το χρηµατιστηριακό 

τοµέα είναι ένας δείκτης που αναφέρεται στον όγκο συναλλαγών της 

χρηµατιστηριακής αγοράς. Ο δείκτης αυτός, που στη βιβλιογραφία συχνά 

αναφέρεται ως “turnover ratio”, είναι ο λόγος του συνολικού όγκου των 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στη χρηµατιστηριακή αγορά προς το 

συνολικό ύψος της κεφαλαιοποίησης της (στο εξής TR). 

 
 

3.2.2. Ανάλυση του υποδείγµατος 

 
Στην οικονοµική επιστήµη αλλά και σε άλλες επιστήµες η πρόβλεψη 

της πορείας µιας χρονικής σειράς γίνεται συνήθως µε χρήση της µεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων και µε βάση τις παρελθοντικές τιµές αφενός της 

χρονικής σειράς την οποία θέλουµε να προβλέψουµε και αφετέρου ενός 

συνόλου προσδιοριστικών παραγόντων αυτής. 

Ένα τέτοιο όµως υπόδειγµα απαιτεί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για 

το σύνολο των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν ειδάλλως είναι πολύ 

πιθανόν τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν να είναι εντελώς λανθασµένα 
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και να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων για το φαινόµενο το οποίο µελετάται. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάθε µία από τις 

χρονικές σειρές που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του υποδείγµατος 

είναι η στασιµότητα. Μια χρονική σειρά λέγεται ότι είναι (ασθενώς) στατική 

όταν ο µέσος, η διακύµανση και οι συνδιακυµάνσεις της παραµένουν 

σταθερές διαχρονικά. 

Το κλασικό µοντέλο της παλινδρόµησης (µέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων) δεν µπορεί να εφαρµοστεί όταν οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται δεν είναι στατικές. Το κυριότερο πρόβληµα που προκύπτει 

σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό της τυχαίας συσχέτισης ή τυχαίας 

παλινδρόµησης (spurious regression ή spurious correlation). Ένα παράδειγµα 

που δείχνει τη σηµαντικότητα του προβλήµατος αυτού είναι το εξής: αν η 

εξαρτηµένη µεταβλητή και οι υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές 

παρουσιάζουν κάποιου είδους τάση, τότε είναι δυνατόν οι συντελεστές της 

παλινδρόµησης να παρουσιάζουν αυξηµένη σηµαντικότητα και το R2 να είναι 

επίσης υψηλό ακόµη και αν οι χρονικές σειρές είναι τελείως ασυσχέτιστες. 

 Για την αποφυγή λοιπόν των προβληµάτων αυτού του είδους πριν 

προχωρήσουµε στην εκτίµηση του υποδείγµατος θα γίνει έλεγχος 

στασιµότητας των χρονικών σειρών που θα χρησιµοποιηθούν. Ο έλεγχος 

αυτός θα γίνει µε βάση τη µεθοδολογία των Dickey-Fuller (ADF test). 

Αφού καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο κάθε µεταβλητή ξεχωριστά 

γίνεται στατική θα προχωρήσουµε ανάλογα στην κατασκευή του 

υποδείγµατος. Αρχικά, µε βάση τη µεθοδολογία των Engle-Granger, θα 

χρησιµοποιηθεί η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για να καθοριστεί εάν 

και κατά πόσο υπάρχει µακροχρόνια σχέση (σχέση συνολοκλήρωσης) µεταξύ 

των χρονικών σειρών του υποδείγµατος.  

Έπειτα θα γίνει προσπάθεια να καθοριστεί εάν οι χρονικές σειρές 

παρουσιάζουν και βραχυχρόνια σχέση. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση θα 

προκύψει βάσει ενός Υποδείγµατος ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων (ECM – Error 

Correction Model) το οποίο σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα από τη 

συνολοκλήρωση των χρονικών σειρών θα µας δώσει µια πιο ολοκληρωµένη 

εικόνα για την σχέση που έχουν οι συγκεκριµένες χρονικές σειρές στο υπό 

µελέτη χρονικό διάστηµα. 
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Με την παραπάνω όµως µεθοδολογία αποδεχθήκαµε σιωπηρά την 

ενδογενή και τις εξωγενείς µεταβλητές. Στην περίπτωσή µας δεχτήκαµε ως 

ενδογενή τη χρονική σειρά του ΑΕΠ της Αγγλίας ενώ ως εξωγενείς τις τρεις 

χρονικές σειρές οι οποίες προσοµοιώνουν την πορεία της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης. Αν και η παραδοχή αυτή δεν είναι τελείως αυθαίρετη και 

στηρίζεται στην θεωρία που παρατέθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, θα 

µπορούσε ίσως να µας οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 

Για το λόγο αυτό θα γίνει προσπάθεια να αποκαλυφθεί η σχέση µεταξύ 

των χρονικών σειρών του ΑΕΠ και της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 

και µε την εκτίµηση ενός υποδείγµατος VAR. Το πλεονέκτηµα µε τη χρήση 

αυτού του υποδείγµατος είναι ότι δεν καθορίζονται οι ενδογενείς και οι 

εξωγενείς µεταβλητές. Ένα VAR υπόδειγµα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 

σύνολο ταυτόχρονων εξισώσεων όπου σε κάθε µία εκτιµηµένη εξίσωση µια 

χρονική σειρά είναι ενδογενής ενώ όλες οι υπόλοιπες εξωγενείς. 

Η κατασκευή του συγκεκριµένου υποδείγµατος θα αποτελέσει βάση για 

τον καθορισµό του αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων µεταξύ 

των χρονικών σειρών µε χρήση της µεθόδου του Johansen. Η µέθοδος αυτή 

θα µας επιτρέψει να εντοπίσουµε, εφόσον υπάρχουν, περισσότερα του ενός 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

Τέλος η τάξη του υποδείγµατος VAR θα χρησιµοποιηθεί και για τον 

καθορισµό των χρονικών υστερήσεων κατά τον έλεγχο αιτιότητας µε βάση τη 

µέθοδο του Granger. Ο συγκεκριµένος έλεγχος θα µας βοηθήσει και από 

στατιστικής απόψεως να στηρίξουµε την ύπαρξη σχέσης µεταξύ των 

χρονικών σειρών αλλά και να προσδιορίσουµε την κατεύθυνση της 

συγκεκριµένης σχέσης. 

 
 

3.3. Συµπεράσµατα 

 
Συνοψίζοντας στο παρών κεφάλαιο έγινε αναφορά στις χρονικές σειρές 

που θα χρησιµοποιηθούν ως µέτρα της οικονοµικής ανάπτυξης από τη µία και 

της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης από την άλλη. Ως δείκτης 

οικονοµικής ανάπτυξης επιλέχθηκε το ΑΕΠ της Αγγλίας ενώ για τη 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση επιλέχθηκαν δείκτες από τον τραπεζικό 
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αλλά και το χρηµατιστηριακό τοµέα. Η επίδραση του τραπεζικού τοµέα 

ενσωµατώνεται στο υπόδειγµα µε τη χρήση του δείκτη CR ενώ η επίδραση 

του χρηµατιστηριακού τοµέα µε τους δείκτες MC και TR. 

Επίσης αναφέρθηκαν και οι γενικές παράµετροι για τη µεθοδολογία 

που θα ακολουθηθεί. Αφού καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο οι χρονικές 

σειρές γίνονται στατικές γίνεται χρήση της µεθοδολογίας των Engle-Granger 

µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των χρονικών 

σειρών. Έπειτα γίνεται προσπάθεια να κατασκευαστεί ένα υπόδειγµα 

διόρθωσης σφαλµάτων για να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη και βραχυχρόνιας 

σχέσης µεταξύ των χρονικών σειρών. 

Τέλος κατασκευάζεται ένα υπόδειγµα VAR, µε βάση το οποίο 

καθορίζεται το πλήθος των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων µε τη 

µεθοδολογία του Johansen. Επίσης το τεστ αιτιότητας του Granger εµφανίζει 

τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των χρονικών σειρών καθώς και τη φορά 

της σχέσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Περιγραφή και παρουσίαση των µεταβλητών που συµµετέχουν στην 
έρευνα  
 
 
4.1 Εισαγωγή 

 
Πριν προχωρήσουµε στην κατασκευή του υποδείγµατος και την 

εξέταση της σχέσης του χρηµατοπιστωτικού µε τον πραγµατικό τοµέα της 

οικονοµίας θεωρούµε απαραίτητο να αναφερθούµε στις χρονικές σειρές που 

θα χρησιµοποιήσουµε και στα χαρακτηριστικά που η κάθε µια παρουσιάζει 

στο υπό µελέτη χρονικό διάστηµα. 

Στην παράγραφο που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε κάθε µια χρονική 

σειρά που συµµετέχει στην κατασκευή του υποδείγµατος. Τα χαρακτηριστικά 

στα οποία θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στο συγκεκριµένο σηµείο 

είναι κάποια µέτρα θέσης και διασποράς που αναφέρονται στην κατανοµή της 

κάθε χρονικής σειράς στο εξεταζόµενο διάστηµα. Έκτός από τα γενικά αυτά 

χαρακτηριστικά γίνεται αναφορά στη συνολική πορεία που ακολουθεί η κάθε 

χρονική σειρά εντοπίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την πιθανή παρουσία 

αυξητικής ή πτωτικής τάσης. 

Τέλος εξετάζονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά των χρονικών σειρών 

από κοινού µε σκοπό τον εντοπισµό κοινών χαρακτηριστικών που ίσως 

βοηθήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων τα οποία αν και πρόωρα µπορεί 

να κάνουν εµφανή τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και 

οικονοµικής ανάπτυξης ακόµα και σε αυτό το σηµείο. 

 
 
4.2 Παρουσίαση των µεταβλητών της έρευνας 

 
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των χαρακτηριστικών της κάθε 

χρονικής σειράς θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το σύνολο των πρωτογενών 

στοιχείων προήλθε από την on-line βάση της Eurostat στο διαδίκτυο. Τα 

στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του υποδείγµατος (τα 

οποία αναλύονται και παρακάτω) είναι αποτέλεσµα υπολογισµών του 

συγγραφέα µε βάση τα πρωτογενή στοιχεία της Eurostat και παρατίθενται στο 

παράρτηµα στο τέλος της διπλωµατικής. 
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Το διάστηµα το οποίο καλύπτουν οι συγκεκριµένες χρονικές σειρές 

ξεκινάει από το πρώτο τρίµηνο του 1995 και καταλήγει στο τέταρτο τρίµηνο 

του 2005. Τα στοιχεία λοιπόν είναι σε τριµηνιαία βάση, καλύπτουν το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και το πλήθος του ανέρχεται στις 44 

παρατηρήσεις. Επιπλέον οι παρατηρήσεις που αφορούν τη χρονική σειρά 

GDP είναι εκφρασµένες σε δισεκατοµµύρια Ευρώ (µέχρι 31/12/1998 

δισεκατοµµύρια ECU) ενώ όλες οι υπόλοιπες (CR, MC και TR) είναι ποσοστά. 

Αµέσως µετά δίνεται µία σύντοµη περιγραφή των χρονικών σειρών 

που θα χρησιµοποιηθούν. Επισηµαίνεται πως στο υπόδειγµα θα 

χρησιµοποιηθούν οι χρονικές σειρές λογαριθµοποιηµένες στο κεφάλαιο αυτό 

όµως εξετάζονται τα στοιχεία µε τις τιµές πριν τη λογαριθµοποίηση. Αυτό 

γίνεται γιατί πιστεύουµε ότι τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξουµε µε 

το συγκεκριµένο τρόπο θα είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Άλλωστε η 

ανάλυση των λογαρίθµων των στοιχείων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον.  

 
 
4.2.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Αγγλίας (GDP) 

 
Όπως φαίνεται στα διαγράµµατα που ακολουθούν η πορεία του ΑΕΠ 

της Αγγλίας την περίοδο 1995:1-2005:4 είναι σταθερά ανοδική. Ξεκινώντας 

από το ύψος των 216,72 δισεκατοµµυρίων Ευρώ στις αρχές του 1995, 

καταφέρνει να φτάσει λίγο πιο πάνω από τα 467 δις Ευρώ στα τέλη του 2005. 

Μέσα σε µία περίοδο 10 ετών δηλαδή η Αγγλία κατάφερε να υπερδιπλασιάσει 

το παραγόµενο προϊόν της γεγονός που αποδεικνύει ότι η συγκεκριµένη 

οικονοµία βρισκόταν σε ανάπτυξη την συγκεκριµένη περίοδο. 

Επίσης παρατηρούµε ότι η αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας είναι 

σταδιακή και ολοκληρώνεται σε τρεις περιόδους οι οποίες εναλλάσσονται µε 

περιόδους σταθερότητας της οικονοµίας. Για παράδειγµα την περίοδο από τις 

αρχές του 2000 έως τα µέσα του 2003 το παραγόµενο προϊόν κυµαίνεται 

γύρω από τα επίπεδα των 400 περίπου δις Ευρώ για να εισέλθει τελικά σε 

φάση ανάπτυξης από τις αρχές του 2004 και έπειτα. 
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Sample 1995:1 2005:4
Observations 44

Mean       354.5334
Median   385.3600
Maximum  467.1800
Minimum  211.1500
Std. Dev.   77.27831
Skewness  -0.576308
Kurtosis   2.016107

Jarque-Bera  4.210378
Probability  0.121823

 
Εικόνα 1. 

Κατανοµή του GDP 

 

Αναφορικά µε την κατανοµή των παρατηρήσεων στο συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα παρατηρούµε ότι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί κανονική 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (prob=0.12). Ο µέσος της κατανοµής 

ανέρχεται στα 354 δις Ευρώ περίπου µε µια τυπική απόκλιση της τάξης των 

77 δις Ευρώ. Επίσης η συγκεκριµένη κατανοµή θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί πλατύκυρτη και µε ελαφρώς αρνητική ασυµµετρία. 

 
 
4.2.2 ∆είκτης CR 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο ο δείκτης CR 

αποτελεί µέτρο της συµβολής του τραπεζικού τοµέα στην οικονοµική 

ανάπτυξη και ειδικότερα αποτελεί µέτρο του βάθους του τραπεζικού τοµέα. Η 

πορεία του συγκεκριµένου δείκτη (όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα 2) είναι 

ανοδική. Βέβαια η ανοδική αυτή πορεία δεν είναι σταθερή αλλά έχει αρκετές 

σε πλήθος αλλά και σε µέγεθος διακυµάνσεις. Με την πάροδο όµως των ετών 

οι διακυµάνσεις αυτές φαίνεται να µειώνονται. Ειδικότερα η πορεία του 

συγκεκριµένου δείκτη από τις αρχές του 1999 είναι σταθερά ανοδική µε 

ελάχιστες διακυµάνσεις. 

Η ανοδική αυτή πορεία σε συνδυασµό µε την ανοδική πορεία του ΑΕΠ 

της Αγγλίας θα µπορούσε να αποτελέσει µία πρώτη ένδειξη για τη θετική 

σχέση µεταξύ τραπεζικού τοµέα και οικονοµικής ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 2. 
Η πορεία του δείκτη CR 
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Mean       1.347779
Median   1.339820
Maximum  1.669890
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Std. Dev.   0.137105
Skewness   0.437632
Kurtosis   2.375224

Jarque-Bera  2.120125
Probability  0.346434

 
Εικόνα 2. 

Κατανοµή του δείκτη CR
 

Η κατανοµή των παρατηρήσεων για τον δείκτη CR θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί κανονική, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, µε µέσο 1,35 

περίπου και τυπική απόκλιση της τάξης του 0,13. Πριν κλείσουµε θα πρέπει 

να επισηµάνουµε ότι και η συγκεκριµένη κατανοµή είναι πλατύκυρτη (όπως 

και η κατανοµή του ΑΕΠ) και παρουσιάζει θετική ασυµµετρία. 

 
 
4.2.3 ∆είκτης MC 

 
Ο δείκτης MC είναι ο πρώτος από τους δείκτες που αποτελούν µέτρα 

της συµβολής του χρηµατιστηριακού τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο 

δείκτης αυτός µετράει το συνολικό ύψος της κεφαλαιοποίησης της 

χρηµατιστηριακής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί η πορεία του είναι 

ακανόνιστη. Αν και αρχικά φαίνεται να ακολουθεί ανοδική πορεία (1995-1999), 

επανέρχεται στα αρχικά του επίπεδα µέσα σε ένα διάστηµα 3 ετών για να 

ξεκινήσει και πάλι µια νέα ανοδική πορεία. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται αν 

σκεφτούµε ότι πρόκειται για µέτρο που σχετίζεται µε τον χρηµατιστηριακό 

τοµέα ο οποίος αντιδρά άµεσα στις διάφορες πληροφορίες και µάλιστα 

πολλές φορές µε υπερβολικό τρόπο. Έτσι η βραχυχρόνια πορεία των 

χρηµατιστηριακών δεικτών είναι πολλές φορές τυχαία χωρίς να διακρίνεται 

κάποιου είδους τάση. Όσο πιο µακροχρόνιο όµως είναι το διάστηµα που 

εξετάζεται τόσο πιο οµαλά φαίνονται στοιχεία. 
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∆ιάγραµµα 3. 
Η πορεία του δείκτη MC 
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Mean       1.399538
Median   1.370560
Maximum  2.121140
Minimum  0.922470
Std. Dev.   0.285870
Skewness   0.506551
Kurtosis   2.405070

Jarque-Bera  2.530581
Probability  0.282157

 
Εικόνα 3. 

Κατανοµή του δείκτη MC 
 

Αναφορικά µε την κατανοµή των παρατηρήσεων θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι είναι επίσης κανονική (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), µε 

µέσο 1,39 και τυπική απόκλιση 0,28. Επίσης παρουσιάζει θετική ασυµµετρία 

και είναι πλατύκυρτη. 

 
 
4.2.4 ∆είκτης TR 
 

Ο δείκτης TR είναι το δεύτερο µέτρο της συµβολής του 

χρηµατιστηριακού τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο δείκτης αυτός µετράει 

το συνολικό ύψος της αξίας των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά ως 

ποσοστό της ετήσιας κεφαλαιοποίησης της. 

 Όπως παρατηρούµε η πορεία του παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις 

µέσα από τις οποίες όµως προκύπτει µία σαφής ανοδική πορεία για τα έτη 

1995-2002 και µια σταθεροποιητική τάση για την υπόλοιπη χρονική περίοδο. 
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∆ιάγραµµα 4. 
Η πορεία του δείκτη TR 
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Εικόνα 4. 

Κατανοµή του δείκτη TR 
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Η κατανοµή των παρατηρήσεων του συγκεκριµένου δείκτη είναι επίσης 

κανονική, µε µέσο όρο 0,39 και τυπική απόκλιση 0,12. Επίσης παρουσιάζει 

ελαφρώς αρνητική ασυµµετρία και είναι πλατύκυρτη. 

 
 
4.3 Συµπεράσµατα 

 
Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις από τις προηγούµενες παραγράφους 

θα λέγαµε ότι οι δείκτες της οικονοµικής ανάπτυξης και του βάθους του 

τραπεζικού τοµέα στην οικονοµία παρουσίαζαν µια σταθερά ανοδική πορεία 

σε αντίθεση µε τους δείκτες που αφορούν το χρηµατιστηριακό τοµέα, η πορεία 

των οποίων ήταν σχεδόν ακανόνιστη. 

Σε µια πρώτη προσπάθεια να εξάγουµε συµπεράσµατα για τη σχέση 

της οικονοµικής ανάπτυξης της Αγγλίας µε την ανάπτυξη της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στη χώρα παραθέτουµε τον παρακάτω 

πίνακα µε τους συντελεστές συσχέτισης. 

Με µια πρώτη µατιά διαπιστώνεται ότι ο δείκτης του ΑΕΠ (GDP) 

σχετίζεται µε ισχυρό τρόπο µε την ανάπτυξη του τραπεζικού (δείκτης CR) 

αλλά και του χρηµατιστηριακού τοµέα της οικονοµίας (δείκτης TR). Επίσης 

παρατηρούµε ότι ο δείκτης MC, αν και σχετίζεται µε θετικό τρόπο µε τον 

δείκτη GDP, η σχέση τους είναι πολύ αδύναµη. Το σηµαντικό όµως σε αυτή 

τη φάση είναι ότι και οι τρεις δείκτες (CR, MC και TR) σχετίζονται µε θετικό 

τρόπο µε τον δείκτη GDP γεγονός που µας ενθαρρύνει να ερευνήσουµε 

περαιτέρω της σχέση µεταξύ τους. 

Βέβαια πρέπει να επισηµανθεί ότι οι συντελεστές συσχέτισης δεν 

µπορούν να εγγυηθούν την ύπαρξη σχέσης αιτίου και αιτιατού παρά µόνο 

αποτελούν ενδείξεις για µια τέτοια σχέση. 

 
 

 GDP CR MC TMC 

GDP  1.000000     
CR  0.841841  1.000000   
MC  0.076396 -0.187191  1.000000  
TR  0.882289  0.703040 -0.151248  1.000000 

Πίνακας 1. 
Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των δεικτών 

 



 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Στασιµότητα των µεταβλητών 
 
 
5.1 Εισαγωγή 

 
Το σηµαντικότερο βήµα πριν ξεκινήσουµε την κατασκευή του 

υποδείγµατος είναι ο έλεγχος για τη στασιµότητα των χρονικών σειρών που 

θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση µη στατικών χρονικών σειρών οδηγεί σε ένα 

σύνολο αποτελεσµάτων που αποδυναµώνουν την ισχύ του υποδείγµατος και 

πολλές φορές οδηγούν σε αποτελέσµατα τα οποία δεν είναι ασφαλή και ως 

τέτοια δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω. 

Για το λόγο αυτό σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να εξετάσει αν 

οι χρονικές σειρές του υποδείγµατος µας είναι στάσιµες στα επίπεδά τους και 

σε περίπτωση που δεν είναι να καθορίσει το επίπεδο στο οποίο αυτές γίνονται 

στάσιµες. Η µεθοδολογία η οποία θα χρησιµοποιηθεί είναι αυτή των Dickey 

και Fuller (ADF test), τα επιµέρους βήµατα της οποίας αναλύονται αµέσως 

παρακάτω (παράγραφος 5.2). 

Στην παράγραφο 5.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών ενώ στην παράγραφο 5.4 

συνοψίζονται τα συµπεράσµατα από το σύνολο του κεφαλαίου. 

 
 
5.2 Ο επαυξηµένος έλεγχος των Dicey-Fuller (ADF test) 

 
Ο έλεγχος των Dickey και Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε 

µια χρονική σειρά Χ στηρίζεται στην παρακάτω γενική εξίσωση. 

k

t t- t0 1 2 t-1
=1

= + t+ + +uρ ρ
ρ

δ δ δ α∆Χ ⋅ ⋅Χ ⋅∆Χ∑  

Όπου ∆Χ είναι η πρώτη διαφορά της Χ, t είναι η χρονική τάση και ut 

είναι µία σειρά λευκού θορύβου (white noise). 

Με βάση λοιπόν την εξίσωση αυτή ελέγχεται η µηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας. Ειδικότερα ελέγχεται η τιµή του εκτιµηµένου 

συντελεστή δ2. Σε περίπτωση που αποδεχτούµε την µηδενική υπόθεση ότι η 
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τιµή του δ2 είναι ίση µε το 0 τότε αυτόµατα αποδεχόµαστε την ύπαρξη 

τουλάχιστον µίας µοναδιαίας ρίζας στη χρονική σειρά που εξετάζουµε και 

κατά συνέπεια η σειρά αυτή δεν είναι στάσιµη. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση την 

t-student κατανοµή και είναι µονόπλευρος από τα αριστερά. 

 Οι Dickey και Fuller καθόρισαν τρεις µορφές εξισώσεων που πρέπει να 

συνυπολογίζονται στον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας. Η πρώτη µορφή εξίσωσης 

περιλαµβάνει µόνο το συντελεστή δ2 (δ0=0 και δ1=0), η δεύτερη συνυπολογίζει 

και την ύπαρξη στοχαστικής τάσης συµπεριλαµβάνοντας και το συντελεστή δ0 

(δ1=0), ενώ η τρίτη συµπεριλαµβάνει στοχαστική αλλά και προσδιοριστική 

τάση (δ0≠0 και δ1≠0). 

 Στον επαυξηµένο έλεγχο όµως συµπεριλαµβάνεται και ο όρος 

k

t-
=1

ρ ρ
ρ

α ⋅ ∆Χ∑ . Αυτό γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι ο έλεγχος χωρίς το 

συγκεκριµένο όρο επηρεάζεται σηµαντικά σε περίπτωση που τα κατάλοιπα 

(ut) παρουσιάζουν πρόβληµα αυτοσυσχέτισης. Η χρήση χρονικών 

υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής βοηθάει στην αποφυγή του 

προβλήµατος αυτού όµως γεννάται το ερώτηµα «ποιος είναι ο άριστος 

αριθµός χρονικών υστερήσεων που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν;». Μια 

συνήθης πρακτική για να λυθεί το πρόβληµα του αριθµού των χρονικών 

υστερήσεων είναι να χρησιµοποιηθούν τόσες χρονικές υστερήσεις ώστε να 

µεγιστοποιείται/ελαχιστοποιείται η τιµή κάποιου κριτηρίου. Εµείς εδώ θα 

χρησιµοποιήσουµε τα κριτήρια του Akaike και του Schwarz και θα επιλέξουµε 

τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων που ελαχιστοποιούν την τιµή των 

κριτηρίων αυτών µε το κριτήριο του Akaike να υπερισχύει έναντι αυτού του 

Schwarz. 

 
 
5.3 Έλεγχος της µοναδιαίας ρίζας 

 
Εφαρµόζοντας την µεθοδολογία των Dickey και Fuller για τον έλεγχο 

µοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές που σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε 

στο υποδείγµατός µας παίρνουµε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2. Στον 

πίνακα αυτό παρουσιάζονται µόνο τα αποτελέσµατα από τις βέλτιστες µορφές 

των εξισώσεων των Dickey και Fuller όπως αυτές προκύπτουν µε βάση το 
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κριτήριο πληροφόρησης του Akaike αλλά και το αντίστοιχο του Schwarz. 

Αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα των ελέγχων µοναδιαίας ρίζας 

παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο του παραρτήµατος. 

Ελέγχοντας λοιπόν τη µηδενική υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας 

ρίζας για τα επίπεδα των χρονικών σειρών παρατηρούµε ότι και για τις 

τέσσερις χρονικές σειρές η παραπάνω υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί. 

Για να είµαστε πιο ακριβείς η µηδενική υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας 

ρίζας απορρίπτεται για τις χρονικές σειρές LCR και LTR σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% και 10% αντίστοιχα. Αν και θα µπορούσαµε να 

αποδεχτούµε τη στασιµότητα αυτών των χρονικών σειρών, στο συγκεκριµένο 

επίπεδο σηµαντικότητας, επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε πιο αυστηρά 

κριτήρια στο συγκεκριµένο έλεγχο και να ορίσουµε το επίπεδο σηµαντικότητας 

στο 1%. 

Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% καµία χρονική σειρά δεν 

είναι στάσιµη στα επίπεδά της, όλες δηλαδή παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, 

επαναλαµβάνουµε τον έλεγχο παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των χρονικών 

σειρών. ∆ιαφοροποιώντας µία φορά τις χρονικές σειρές βλέπουµε ότι η 

µηδενική υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται και για τις 

τέσσερις χρονικές σειρές (σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%) υποδηλώνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο ισχυρά στάσιµες χρονικές διαδικασίες. Επιπλέον 

διαπιστώνεται ότι για τις συγκεκριµένες (βέλτιστες) µορφές εξισώσεων που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2, οι διαταρακτικοί όροι (κατάλοιπα) δεν 

παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθµού, γεγονός που ενισχύει τα 

συµπεράσµατα από τον έλεγχο των Dickey και Fuller. 

 
    Επίπεδα 1ες ∆ιαφορές 

Μορφή εξισ. D-F 2 ρ=1 3 ρ=0 
DF/ADF -2.2619   -5.7342   LGDP 
LM 0.0764 [0.783] 0.0032 [0.954] 
Μορφή εξισ. D-F 3 ρ=0 2 ρ=0 
DF/ADF -3.6117   -9.9025   LCR 
LM 1.8118 [0.186] 0.3063 [0.583] 
Μορφή εξισ. D-F 2 ρ=0 1 ρ=0 
DF/ADF -1.8539   -6.7499   LMC 
LM 0.0010 [0.973] 0.0187 [0.891] 
Μορφή εξισ. D-F 3 ρ=0 3 ρ=2 
DF/ADF -3.4224   -7.0408   LTR 
LM 0.7952 [0.377] 0.0197 [0.889] 
Πίνακας 2. Συνοπτικά αποτελέσµατα του ADF test 



 50 

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η χρονική σειρά LGDP 

βρέθηκε να είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές της µε την παρουσία όµως 

στοχαστικής αλλά και προσδιοριστικής τάσης και για ρ=0. Στο ίδιο 

συµπέρασµα οδηγούν και τα αποτελέσµατα για την χρονική σειρά LTR µε 

µόνη διαφορά στο πλήθος των χρονικών υστερήσεων που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι ρ=2. Αντίθετα η χρονική σειρά LCR είναι στάσιµη στις 

πρώτες διαφορές της µε την παρουσία µόνο στοχαστικής τάσης και για ρ=0 

ενώ η χρονική σειρά LMC είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές της µε απουσία 

όµως στοχαστικής όπως και προσδιοριστικής τάσης και για ρ=0. 

 
 
5.4 Συµπεράσµατα 

 
Η χρήση µη στάσιµων χρονικών σειρών στην οικονοµετρία όπως 

προαναφέρθηκε αποτελεί την αιτία για πολλά προβλήµατα και οδηγεί πολλές 

φορές σε αποπροσανατολιστικά αποτελέσµατα. Στο παρών κεφάλαιο δείξαµε 

ότι καµία από τις τέσσερις χρονικές σειρές που θα χρησιµοποιήσουµε για να 

ελέγξουµε τη σχέση χρηµατοπιστωτικού και πραγµατικού τοµέα της 

οικονοµίας στην Αγγλία δεν είναι στάσιµη στα επίπεδά της. Το αποτέλεσµα 

αυτό ήταν εν µέρει αναµενόµενο µιας και οι περισσότεροι οικονοµικοί δείκτες 

παρουσιάζουν κάποιου είδους τάση στα επίπεδά τους. 

Αντίθετα η διαφοροποίηση των χρονικών σειρών µία φορά 

αποδεικνύεται ότι παράγει στάσιµες χρονικές διαδικασίες. Μάλιστα η χρήση 

µικρού διαστήµατος εµπιστοσύνης (1%) οδηγεί στο συµπέρασµα ότι και οι 

τέσσερις χρονικές σειρές είναι ισχυρά στάσιµες στις πρώτες διαφορές τους. 

Επιπλέον το γεγονός ότι όλες οι χρονικές σειρές είναι Ι(1) αποτελεί ένδειξη ότι 

µπορεί να συνολοκληρώνονται. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν συµβαίνει θα είµαστε αναγκασµένοι να 

χρησιµοποιήσουµε τις πρώτες διαφορές των LGDP, LCR, LMC και LTR σε 

ένα υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model) το οποίο 

ενδεχοµένως θα λύσει το πρόβληµα της υψηλής αυτοσυσχέτισης. Το 

µειονέκτηµα όµως είναι πως ένα τέτοιο µοντέλο δεν µπορεί να είναι 

µακροχρόνιο και τα αποτελέσµατά του θα ισχύουν µόνο σε βραχυχρόνια 

βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
Συνολοκλήρωση (Μακροχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών) 
 
 
6.1 Εισαγωγή 

 
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο η σχέση 

µεταξύ χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης έχει 

θεµελιωθεί και από θεωρητικής αλλά και από εµπειρικής άποψης. Σκοπός 

όµως, όπως προαναφέρθηκε, αυτής της εργασίας είναι να εντοπίσει (εάν 

υπάρχει) και να ερευνήσει τη συγκεκριµένη σχέση χρησιµοποιώντας στοιχεία 

από την οικονοµία της Αγγλίας για την περίοδο 1995:1-2005:4. 

Αφού παρουσιάστηκε λοιπόν το θεωρητικό κοµµάτι της έρευνας και 

καθορίστηκε το επίπεδο στο οποίο οι χρονικές σειρές που θα 

χρησιµοποιηθούν είναι στάσιµες, θα προχωρήσουµε στο κεφάλαιο αυτό στην 

εκτίµηση του υποδείγµατος. Ειδικότερα το παρόν κεφάλαιο ασχολείται µε την 

ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ των χρονικών σειρών της 

οικονοµικής ανάπτυξης (LGDP) και των αντίστοιχων της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης (LCR, LMC, LTR). 

Στην παράγραφο 6.2 γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας 

των Engle και Granger η οποία θα ακολουθηθεί για να ελεγχθεί η ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των χρονικών σειρών. Στη συνέχεια, στην 

παράγραφο 6.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της 

µεθόδου αυτής και τέλος στην παράγραφο 6.4 αναλύονται και 

συγκεντρώνονται τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε. 

 
 
6.2 Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης  µε τη µέθοδο των Engel – Granger 

 
Οι Engle και Granger (1987) απέδειξαν πως ακόµα και αν δύο χρονικές 

σειρές είναι Ι(1) υπάρχει περίπτωση να συνολοκληρώνονται εάν υπάρχει 

κάποιος γραµµικός συνδυασµός των χρονικών αυτών σειρών ο οποίος να 

είναι Ι(0). Τα αποτελέσµατα από την έρευνα αυτή είναι δυνατόν να 

επεκταθούν και για περισσότερες από δύο χρονικές σειρές. 

Πριν όµως προχωρήσουµε στην παρουσίαση της µεθόδου των Engle 

και Granger για τη συνολοκλήρωση θεωρούµε απαραίτητο να αναφερθεί ότι η 
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ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ ενός συνόλου χρονικών σειρών 

συνεπάγεται µια µακροχρόνιου τύπου ισορροπία µεταξύ αυτών χωρίς όµως 

να αποκλείεται η βραχυχρόνια απόκλιση από το σηµείο ισορροπίας. Με άλλα 

λόγια ένα σύνολο συνολοκληρωµένων χρονικών σειρών µπορεί βραχυχρόνια 

να αποκλίνει αλλά µακροχρόνια επανέρχεται στο σηµείο ισορροπίας 

αποδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ των 

χρονικών σειρών. 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ ενός 

συνόλου χρονικών σειρών σύµφωνα µε τη µέθοδο των Engle και Granger 

ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. 

Σε πρώτη φάση χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

(OLS) µε σκοπό να εκτιµηθεί ένας γραµµικός συνδυασµός των χρονικών 

σειρών. Για παράδειγµα εάν υποθέσουµε ένα σύνολο τριών χρονικών σειρών 

Χ, Υ, Ζ οι οποίες είναι όλες Ι(1) εκτιµάται µια εξίσωση συνολοκλήρωσης του 

τύπου: 

       t t t t t t t tY c aX bZ u u Y c aX bZ= + + + ⇔ = − − −  

 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εξαρτηµένη χρονική σειρά καθώς 

και οι ανεξάρτητες καθορίζονται µε βάση τη θεωρία αν και οι Engle και 

Granger προτείνουν να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί και να 

επιλέγεται τελικά ο βέλτιστος. 

Στην παραπάνω λοιπόν εξίσωση συνολοκλήρωσης όπως αυτή 

µετασχηµατίστηκε στη συνέχεια φαίνεται καθαρά ότι τα κατάλοιπα αποτελούν 

ένα γραµµικό συνδυασµό των χρονικών σειρών. Παίρνοντας λοιπόν τη 

χρονική σειρά των καταλοίπων από την εξίσωση συνολοκλήρωσης ελέγχουµε 

για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε αυτήν µε τη µέθοδο των Dickey-Fuller (2ο 

στάδιο). Μια πιθανή απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης 

µοναδιαίας ρίζας στη χρονική σειρά των καταλοίπων αποδεικνύει ότι η 

χρονική αυτή σειρά είναι Ι(0), υποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη σχέσης 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των Χ, Υ, Ζ. 

Ο έλεγχος όµως για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα 

περιορίζεται µόνο στα επίπεδα της χρονικής σειράς χωρίς την ύπαρξη 

προσδιοριστικής αλλά ούτε και στοχαστικής τάσης µιας και τα κατάλοιπα που 
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προκύπτουν µε τη µέθοδο OLS κυµαίνονται εξ’ ορισµού γύρω από το 0 χωρίς 

να παρουσιάζουν χρονική τάση. Ακόµη θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

κρίσιµες τιµές για τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα διαφέρουν από 

αυτές του απλού ADF τεστ. Στο συγκεκριµένο τεστ γίνεται χρήση των 

κρίσιµων τιµών που δίνονται από τον MacKinnon (1991) και αναφέρονται 

ειδικά στον έλεγχο για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης των Engle και Granger. 

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χρονική σειρά η οποία 

ελέγχεται για στασιµότητα έχει προκύψει ως αποτέλεσµα κάποιας διαδικασίας 

(µέσω ενός µετασχηµατισµού) και δεν πρόκειται για ένα σύνολο απλών 

παρατηρήσεων. Έτσι οι κρίσιµες τιµές διαφέρουν ελάχιστα από αυτές του 

ADF τεστ. 

 
 
6.3 Υποδείγµατα συνολοκλήρωσης µε τη µέθοδο των Engel – Granger 

 
Εξειδικεύοντας τη µεθοδολογία των Engle και Granger έτσι ώστε να 

ελεγχθεί η ύπαρξη ή µη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ του τοµέα της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης στην 

οικονοµία της Αγγλίας, παραθέτουµε στην παρούσα παράγραφο τη γενική 

µορφή των υποδειγµάτων που θα χρησιµοποιήσουµε. 

Βασιζόµενοι στη θεωρία, θα χρησιµοποιήσουµε την χρονική σειρά 

LGDP ως ενδογενή ενώ όλες οι υπόλοιπες χρονικές σειρές θα θεωρηθούν 

εξωγενείς. Με χρήση της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων θα εκτιµηθούν 

οι συντελεστές της εξίσωσης συνολοκλήρωσης (1).  

  

1 1 1 1 1,        (1)t t t t tLGDP c a LCR b LMC d LTR u= + + + +  

 

Σε µια προσπάθεια να ελεγχθεί και η σχέση συνολοκλήρωσης που 

πιθανόν να παρουσιάζει ο κάθε τοµέας της χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης (τραπεζικός, χρηµατιστηριακός) ξεχωριστά στην οικονοµική 

ανάπτυξη θα εκτιµήσουµε και τις εξισώσεις συνολοκλήρωσης (2) και (3).  

 

2 2 2,                     (2)t t tLGDP c a LCR u= + +  
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3 3 3 3,      (3)t t t tLGDP c b LMC d LTR u= + + +  

 

Η εξίσωση (2) θα µας βοηθήσει να απαντήσουµε στο ερώτηµα εάν η 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που προέρχεται από τον τραπεζικό τοµέα 

παρουσιάζει µακροχρόνια σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη ενώ από την 

εξίσωση (3) θα δούµε αν η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που πηγάζει 

από τον χρηµατιστηριακό τοµέα σχετίζεται µακροχρόνια µε την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

Τα κατάλοιπα (ut) από τις τρεις εξισώσεις συνολοκλήρωσης θα 

ελεγχθούν µε τη µέθοδο των Dickey-Fuller για την παρουσία µοναδιαίας 

ρίζας. Η πιθανή απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης της παρουσίας 

µοναδιαίας ρίζας στη χρονική σειρά των καταλοίπων θα µας οδηγήσει 

αυτόµατα στο συµπέρασµα ότι οι αντίστοιχες χρονικές σειρές παρουσιάζουν 

σχέση συνολοκλήρωσης. 

 
 
6.4 Εµπειρικά αποτελέσµατα συνολοκλήρωσης 

 
Ακολουθώντας την διαδικασία η οποία αναλύθηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο παίρνουµε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3 

της επόµενης σελίδας. Στον πίνακα αυτό δίνονται οι εκτιµηµένοι συντελεστές 

για τις τρεις εξισώσεις συνολοκλήρωσης που προαναφέρθηκαν. Σε 

παρένθεση κάτω από κάθε εκτιµηµένο συντελεστή δίνεται το probability του. 

Επιπλέον δίνονται για κάθε εκτιµηµένη εξίσωση συνολοκλήρωσης το R2, το 

probability για ένα σύνολο ελέγχων για τα κατάλοιπα κάθε εξίσωσης καθώς 

και το probability για το τεστ εξειδίκευσης του Ramsey. Τέλος στον πίνακα 4 

δίνονται οι τιµές του t-statistic για τον έλεγχο ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας στα 

κατάλοιπα κάθε εξίσωσης συνολοκλήρωσης (έλεγχος συνολοκλήρωσης των 

Engle-Granger) καθώς και οι κριτικές τιµές (από τον πίνακα του MacKinnon) 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

Αναφορικά µε την εξίσωση συνολοκλήρωσης (1) παρατηρούµε ότι όλοι 

οι εκτιµηµένοι συντελεστές έχουν θετικό πρόσηµο και είναι στατιστικά 

σηµαντικοί. Η υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας στη χρονική σειρά των 

καταλοίπων της εξίσωσης αυτής απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 
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5% οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση (σχέση 

συνολοκλήρωσης) µεταξύ της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ως 

σύνολο και της οικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµία της Αγγλίας. 

Επιπλέον το θετικό πρόσηµο που παρουσιάζουν όλοι οι εκτιµηµένοι 

συντελεστές οδηγεί στο συµπέρασµα ότι χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 

και οικονοµική ανάπτυξη παρουσιάζουν θετική σχέση. Ειδικότερα η 

οικονοµική ανάπτυξη σχετίζεται θετικά και µε τη χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση που πηγάζει από τον τραπεζικό τοµέα αλλά και µε την 

αντίστοιχη του χρηµατιστηριακού τοµέα. 

Εξαρτηµένη (1) (2) (3) 

Ανεξάρτητες LGDP LGDP LGDP 

    
C 5.9119 5.2650 6.4205 
 (0.000) (0.000) (0.000) 

LCR 0.9790 1.9733  
 (0.000) (0.000)  

LMC 0.3050  0.2567 
 (0.000)  (0.000) 

LTR 0.4552  0.6628 
 (0.000)  (0.000) 
    

R-squared 0.9378 0.6734 0.8594 

Durbin-Watson stat 1.3443 0.3031 1.2242 

Histogram 
Normality test 

0.658 0.299 0.383 

Serial Correlation 
LM test 

0.036 0.000 0.014 

White 
Heteroskedasticity 
(no cross terms) 

0.664 0.086 0.436 

White 
Heteroskedasticity 
(cross terms) 

0.681 0.086 0.398 

Ramsey Reset test 0.000 0.004 0.000 

Πίνακας 3. Εξισώσεις συνολοκλήρωσης 
 

Εξίσωση 
Συνολοκλήρωσης 

(1) (2) (3) 

Unit Root test 

t-statistic -4.5875 -1.9206 -4.3486 

Critical Values 
1% -5.02 -4.12 -4.59 
5% -4.32 -3.46 -3.92 
10% -3.98 -3.13 -3.58 
Πίνακας 4. Έλεγχος συνολοκλήρωσης Engle-Granger 

 και κρίσιµες τιµές 
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Η προσαρµογή της εν λόγω εξίσωσης συνολοκλήρωσης στα 

πραγµατικά δεδοµένα φτάνει το 93,7%. Η ύπαρξη σειριακής αυτοσυσχέτισης 

πρώτου βαθµού στα κατάλοιπα µπορεί να απορριφθεί οριακά ενώ είναι 

αναµφισβήτητη η αποδοχή της κανονικής κατανοµής των καταλοίπων καθώς 

και η ανυπαρξία ετεροσκεδαστικότητας. Τα κατάλοιπα δηλαδή αυτής της 

εξίσωσης κατανέµονται µε βάση την κανονική κατανοµή και παρουσιάζουν 

σταθερή διακύµανση. Μειονέκτηµα όµως της συγκεκριµένης εξίσωσης 

συνολοκλήρωσης είναι το αποτέλεσµα του τεστ εξειδίκευσης του Ramsey στο 

οποίο δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την µηδενική υπόθεση της µη σωστής 

εξειδίκευσης. 

Η δεύτερη εξίσωση συνολοκλήρωσης που σκοπό έχει να ελέγξει την 

ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης στην 

Αγγλική οικονοµία και της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που 

προέρχεται από τον τραπεζικό τοµέα φαίνεται ότι είναι κίβδηλη. Η παρουσία 

υψηλής αυτοσυσχέτισης µεταξύ των καταλοίπων αυτής της εξίσωσης οδηγεί 

σε ένα σύνολο προβληµάτων (spurious regressions) που αποδυναµώνει τα 

συµπεράσµατα που θα µπορούσαµε να αντλήσουµε από αυτήν. 

Παρόλο αυτά όµως φαίνεται (πίνακας 4) πως δεν υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης η οποία προέρχεται από τον τραπεζικό 

τοµέα. 

 Τα αποτελέσµατα όµως από την τρίτη εξίσωση συνολοκλήρωσης δεν 

είναι τόσο απογοητευτικά. Αν και σε αυτή την εξίσωση τα κατάλοιπα 

παρουσιάζουν και πάλι πρόβληµα αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθµού, το 

πρόβληµα στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι σε τέτοιο βαθµό ώστε να 

χαρακτηριστεί κίβδηλη η παλινδρόµηση. 

 Και εδώ οι θετικοί και παράλληλα στατιστικά σηµαντικοί συντελεστές 

από κοινού µε την αποδοχή της ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης 

αποτελούν ένδειξη για την θετική µακροχρόνια σχέση που παρουσιάζουν οι 

δείκτες οικονοµικής ανάπτυξης της Αγγλίας µε την προερχόµενη από το 

χρηµατιστηριακό τοµέα χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση. Επίσης ο υψηλός 

συντελεστής προσαρµογής, περίπου 86%, η κανονική κατανοµή των 
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καταλοίπων καθώς και η ανυπαρξία ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα 

καθιστούν τα συµπεράσµατα από αυτή την εξίσωση περισσότερο αξιόπιστα.  

 
 
6.5 Συµπεράσµατα 

 
Όπως δείξαµε στην προηγούµενη παράγραφο η µηδενική υπόθεση της 

µη ύπαρξης σχέσης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε δύο περιπτώσεις. Η 

πρώτη περίπτωση αντιστοιχεί στην εξίσωση συνολοκλήρωσης (1) και 

αποδεικνύει ότι οι δείκτες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που 

χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν σχέση συνολοκλήρωσης µε το δείκτη 

οικονοµικής ανάπτυξης στην Αγγλία. 

Σε µια προσπάθεια να εξάγουµε περισσότερα και πιο εύχρηστα 

συµπεράσµατα από την εξίσωση συνολοκλήρωσης (1) µελετάµε τους 

συντελεστές που εκτιµήθηκαν για κάθε εξωγενή όρο της εξίσωσης. 

Παρατηρούµε αρχικά ότι κάθε ένας εκ των τριών δεικτών χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης (ειδικότερα ο λογάριθµος του) παρουσιάζει θετική σχέση µε 

το δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης (σε λογαριθµική βάση). Μία πιθανή 

µεταβολή του λογαρίθµου του δείκτη CR, ο οποίος υπενθυµίζουµε εξοµοιώνει 

στο υπόδειγµά µας τη συµβολή του τραπεζικού τοµέα στη χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση, έχει ως αποτέλεσµα µια αντίστοιχη µεταβολή στο λογάριθµο 

του δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης. Η ίδια όµως διαταραχή στα επίπεδα των 

δεικτών MC και TR περνάει µονάχα κατά ένα µέρος στο δείκτη οικονοµικής 

ανάπτυξης, µε το ποσοστό της διαταραχής που περνάει να κυµαίνεται στο 

30% και 45% για τους δείκτες MC και TR αντίστοιχα. 

Με άλλα λόγια η προερχόµενη από τον τραπεζικό τοµέα 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση είναι σε θέση να επηρεάσει σε µεγαλύτερο 

βαθµό την οικονοµική ανάπτυξη στην Αγγλία απ’ ότι η χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση που προέρχεται από τον χρηµατιστηριακό τοµέα. 

Η δεύτερη περίπτωση όπου εντοπίζεται σχέση συνολοκλήρωσης είναι 

αυτή της εξίσωσης (3). Στην περίπτωση αυτή εξετάζοντας ξεχωριστά τα 

αποτελέσµατα που έχει η χρηµατοδότηση από τον χρηµατιστηριακό τοµέα 

στην οικονοµική ανάπτυξη ανακαλύπτουµε την ύπαρξη µακροχρόνιας 

σχέσης. 
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Τα συµπεράσµατα από τη συγκεκριµένη εξίσωση συνολοκλήρωσης 

ενδυναµώνουν τα όσα προέκυψαν από την ανάλυση της εξίσωσης 

συνολοκλήρωσης (1). Ο χρηµατιστηριακός τοµέας αποδεικνύεται ιδιαίτερης 

σηµασίας για την οικονοµία της Αγγλίας και ο ρόλος του σε αυτήν θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί αναγκαίος. 

Σηµαντική σε αυτό το σηµείο είναι η παρατήρηση ότι µε βάση την 

εξίσωση συνολοκλήρωσης (3) οι διαταραχές του δείκτη του όγκου 

συναλλαγών της χρηµατιστηριακής αγοράς (δείκτης TR) επηρεάζουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό το δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας σε σχέση µε 

τις αντίστοιχες µεταβολές του δείκτη κεφαλαιοποίησης της χρηµατιστηριακής 

αγοράς (δείκτης MC). Πιο συγκεκριµένα θεωρώντας την ίδια µεταβολή στους 

δύο αυτούς δείκτες το αποτέλεσµα που θα είχαµε στον δείκτη οικονοµικής 

ανάπτυξης θα ήταν περίπου 2,5 φορές µεγαλύτερο στην περίπτωση του 

δείκτη TR σε σύγκριση µε τον δείκτη MC. 

Σε αντίθεση όµως µε τον χρηµατιστηριακό τοµέα, ο τραπεζικός τοµέας 

δεν παρουσιάζει µακροχρόνια σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Τα 

αποτελέσµατα της εξίσωσης συνολοκλήρωσης (2) οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι η χρηµατοδότηση από τον τραπεζικό τοµέα στην οικονοµία της Αγγλίας 

δεν είναι σε θέση από µόνη της να επηρεάσει σε µακροχρόνια βάση την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Το αποτέλεσµα αυτό όµως δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να µας 

οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο τραπεζικός τοµέας δεν σχετίζεται µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο η 

οικονοµία της Αγγλίας (µαζί µε αυτήν των ΗΠΑ) είναι παραδοσιακά µια 

οικονοµία που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη χρηµατιστηριακή αγορά παρά 

στον τραπεζικό τοµέα. Το αποτέλεσµα λοιπόν αυτό σε συνάρτηση µε τα 

συµπεράσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε µε τις σχέσεις συνολοκλήρωσης (1) 

και (3) έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει ο 

χρηµατιστηριακός τοµέας για την οικονοµία της Αγγλίας. Εξάλλου στην 

περίπτωση όπου εξετάσαµε από κοινού την επίδραση των δύο αυτών τοµέων 

στην οικονοµική ανάπτυξη φάνηκε καθαρά ότι και οι δύο ήταν εξίσου 

σηµαντικοί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος 
(βραχυχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών) 
 
 
7.1 Εισαγωγή 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο διαπιστώθηκε ότι η χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση παρουσιάζει θετική µακροχρόνια σχέση µε την οικονοµική 

ανάπτυξη στην Αγγλία. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η µακροχρόνια αυτή 

σχέση οφείλεται κυρίως στη συµβολή του χρηµατιστηριακού τοµέα. 

Τι συµβαίνει όµως βραχυπρόθεσµα; Από τη µία βραχυπρόθεσµα οι 

χρονικές σειρές είναι δυνατόν να βρίσκονται σε ανισορροπία αλλά από την 

άλλη εκτός της µακροχρόνιας σχέσης συνολοκλήρωσης µπορεί να υπάρχει 

και βραχυχρόνια σχέση. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να ελέγξει την 

ύπαρξη βραχυπρόθεσµης σχέσης µεταξύ των δεικτών χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και του αντίστοιχου της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στην επόµενη παράγραφο (7.2) αναλύονται τα βασικότερα σηµεία της 

µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιήσουµε στο σηµείο αυτό. Αµέσως µετά 

(παράγραφος 7.3) παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα από την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθοδολογίας στα δεδοµένα της έρευνάς µας 

και τέλος (παράγραφος 7.4) συνοψίζονται τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήξαµε στο παρόν κεφάλαιο. 

 
 
7.2 Εξισώσεις διόρθωσης σφάλµατος 

 
Οι Engle και Granger όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

ανέπτυξαν µία µεθοδολογία για τον έλεγχο της ύπαρξης µακροχρόνιας 

σχέσης µεταξύ ενός συνόλου χρονικών σειρών. Βραχυχρόνια όµως αυτές οι 

χρονικές σειρές είναι δυνατόν να αποκλίνουν από το σηµείο ισορροπίας. 

Το υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model) είναι η 

µεθοδολογία που ακολουθείται για να ελεγχθεί η ύπαρξη ή µη βραχυχρόνιας 

σχέσης. Η χρήση όπως θα δούµε παρακάτω των καταλοίπων που 

προκύπτουν από την αντίστοιχη εξίσωση συνολοκλήρωσης συνενώνει κατά 
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κάποιο τρόπο την µακροπρόθεσµη σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών µε 

την βραχυπρόθεσµη όπου αυτή υπάρχει. 

Σε αντιστοιχία µε τις τρεις εξισώσεις συνολοκλήρωσης που 

εκτιµήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε 

και την αντίστοιχη βραχυπρόθεσµη σχέση εφόσον βέβαια αυτή υπάρχει. Οι 

γενικευµένες σχέσεις που θα χρησιµοποιήσουµε είναι οι 

 

1 1, 1 1,
( , , , )       (4)

t t t
DLGDP lagged DLGDP DLCR DLMC DLTR u eλ

−
= + +

 

2 2, 1 2,
( , )                            (5)

t t t
DLGDP lagged DLGDP DLCR u eλ

−
= + +

 

3 3, 1 3,
( , , )                 (6)

t t t
DLGDP lagged DLGDP DLMC DLTR u eλ

−
= + +

 
 Η εξίσωση (4) αναφέρεται στην ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ 

της οικονοµικής ανάπτυξης και της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ως 

σύνολο ενώ οι (5) και (6) εξετάζουν τη βραχυχρόνια σχέση 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης µέσω του τραπεζικού τοµέα και του 

χρηµατιστηριακού αντίστοιχα µε την οικονοµική ανάπτυξη. Ο όρος ux 

αναφέρεται στα κατάλοιπα της αντίστοιχης σχέσης συνολοκλήρωσης ενώ ο 

όρος e είναι µια σειρά λευκού θορύβου. 

 Για να έχουν νόηµα οι παραπάνω εξισώσεις θα πρέπει ο συντελεστής 

του όρου ux αρχικά να είναι αρνητικός, µεταξύ 0 και -1 και επίσης στατιστικά 

σηµαντικός. Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής, όπως αυτός 

καλείται, εκφράζει το ποσοστό της διόρθωσης, σε κάθε χρονική περίοδο, της 

βραχυπρόθεσµης σχέσης έτσι ώστε µακροπρόθεσµα να επέλθει η ισορροπία 

η οποία εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των Engle και Granger. 

Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε πως «η δυναµική εξειδίκευση του 

υποδείγµατος προτείνει τη διαγραφή των µη στατιστικά σηµαντικών 

µεταβλητών µέχρι να επιτευχθεί µία παλινδρόµηση µε στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές» (Dritsakis2004). Επίσης να αναφέρουµε πως οι χρονικές σειρές 

που χρησιµοποιούνται σε κάθε ECM είναι όλες Ι(0) όπως και οι όροι ux οι 

οποίοι είναι επίσης Ι(0) έτσι ώστε όλες οι χρονικές σειρές που 

χρησιµοποιούνται να είναι ολοκληρωµένες του ιδίου βαθµού. Τέλος 

επισηµαίνεται πως τα µοντέλα αυτού του τύπου εξαιτίας του γεγονότος της 

χρήσης των πρώτων διαφορών των χρονικών σειρών δεν έχουν µακροχρόνια 
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λύση οπότε τα αποτελέσµατά τους µπορούν να αναλυθούν µόνο σε 

βραχυπρόθεσµε βάση. 

 
 
7.3 Εµπειρικά αποτελέσµατα υποδειγµάτων διόρθωσης σφάλµατος 

 
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο λοιπόν 

εκτιµήθηκαν τα τρία υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος µε τη µέθοδο OLS. 

Τα αποτελέσµατα στα οποία καταλήξαµε παρατίθενται στον πίνακα 5 που 

ακολουθεί. Για κάθε εκτιµηµένο συντελεστή αναφέρεται σε παρένθεση και το 

probability έτσι ώστε να αναγνωρίζεται µε ευκολία η στατιστική σηµαντικότητα 

ενός συντελεστή. 

Ξεκινώντας από το πρώτο ECM (σχέση (4)) που εκτιµήσαµε και το 

οποίο αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη σχέση µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης 

και χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ως σύνολο συµπεραίνουµε ότι η 

συγκεκριµένη σχέση µπορεί να θεωρηθεί ισχύουσα κάτω από ορισµένες 

συνθήκες. Αναλυτικότερα εάν χρησιµοποιήσουµε επίπεδο σηµαντικότητας 

10% παρατηρούµε ότι όλοι οι συντελεστές της εξίσωσης (4) είναι στατιστικά 

σηµαντική µε εξαίρεση τον συντελεστή της DLCRt-2. Επιπλέον ο συντελεστής 

λ1, ο συντελεστής του όρου u1 δηλαδή, εκτιµήθηκε στατιστικά σηµαντικός και 

εντός των επιθυµητών ορίων. 

Βέβαια ο συντελεστής προσαρµογής R2 στη συγκεκριµένη περίπτωση 

δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός, αφού κυµαίνεται στα επίπεδα του 18%, 

υποδηλώνοντας έτσι µια αδυναµία εξήγησης της σχέσης που µελετάµε. 

Παρόλα αυτά είναι ικανοποιητικό το γεγονός της µη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπα της εξίσωσης αφού η τιµή της στατιστικής των Durbin-Watson 

είναι γύρω στο 2. 

Από την άλλη οι προσπάθειές µας να εκτιµήσουµε ένα αποδεκτό ECM 

µε βάση τη σχέση (5) απέβησαν άκαρπες. Ο συντελεστής λ2 αν και στα 

επιθυµητά επίπεδα δεν παρουσίαζε στατιστική σηµαντικότητα σε καµία από 

τις εξισώσεις που εκτιµήθηκαν. Έτσι στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η εξίσωση 

όπου ο συγκεκριµένος συντελεστής παρουσίαζε το ελάχιστο probability. 

Προφανώς η σχέση οικονοµικής ανάπτυξης και χρηµατοπιστωτικής 
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διαµεσολάβησης προερχόµενης από τον τραπεζικό τοµέα δεν υφίσταται ούτε 

σε βραχυχρόνιο διάστηµα. 

 
Εξαρτηµένη/ (4) (5) (6) 

Ανεξάρτητες DLGDP DLGDP DLGDP 

     
DLGDPt-1  0.2921  
   (0.090)  
DLGDPt-2 0.3442 0.3753  
  (0.038) (0.062)  
DLGDPt-3   0.3344 
    (0.043) 
DLCRt-1    
     
DLCRt-2 -0.1697 -0.2486  
  (0.208) (0.118)  
DLCRt-3  -0.1409  
   (0.366)  
DLMCt-1 0.1419   
  (0.009)   
DLMCt-2 0.1444  0.2004 
  (0.043)  (0.004) 
DLMCt-3   0.1151 
    (0.078) 
DLTRt-1   -0.0992 
    (0.049) 
DLTRt-2 0.0692   
  (0.092)   
DLTRt-3 0.0762  0.0823 
  (0.033)  (0.026) 
Ut-1 -0.1516 -0.0536 -0.1282 
  (0.074) (0.197) (0.116) 
     
R-squared 0.1875 0.014 0.1019 
Durbin-Watson stat 1.5795 1.8278 1.3695 

Πίνακας 5. Υποδείγµατα ECM 
 

Τέλος σχετικά µε την εξίσωση (6) αναφέρουµε ότι θα µπορούσαµε να 

αποδεχτούµε την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης µεταξύ οικονοµικής 

ανάπτυξης και χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης µέσω του 

χρηµατιστηριακού τοµέα. Ο συντελεστής λ3 εκτιµήθηκε στα επιθυµητά όρια αν 

και για να αποδεχθούµε τη στατιστική του σηµαντικότητα θα πρέπει να 

διευρύνουµε κατά κάτι το διάστηµα εµπιστοσύνης µας. Ειδικότερα θα πρέπει 

να το διευρύνουµε κατά τουλάχιστον 1,6% έτσι ώστε να καταστεί στατιστικά 

σηµαντικός ο συγκεκριµένος συντελεστής. 
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Βέβαια τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την προσαρµογή των 

εκτιµήσεων µε βάση το συγκεκριµένο ECM µε την πραγµατικότητα είναι και 

πάλι απογοητευτικά. Ο συντελεστής R2 βρίσκεται στα επίπεδα του 10% ενώ 

τα κατάλοιπα της εξίσωσης είναι πολύ πιθανόν (µε βάση τη στατιστική 

ελέγχου των Durbin-Watson) να παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση. 

 
 
7.4 Συµπεράσµατα 

 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της προηγούµενης παραγράφου 

υπενθυµίζουµε ότι η βραχυχρόνια σχέση, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τα 

ECM που εκτιµήθηκαν, υφίσταται αφενός µεταξύ της συνολικής 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης και 

αφετέρου µεταξύ της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που προέρχεται 

από τον χρηµατιστηριακό τοµέα και της οικονοµικής ανάπτυξης. Αντίθετα η 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που πηγάζει από τον τραπεζικό τοµέα 

φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να επηρεάσει από µόνη της την οικονοµική 

ανάπτυξη στην Αγγλία ούτε σε βραχυπρόθεσµο χρονικό διάστηµα. 

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε το πρώτο ECM (εξίσωση (4)) ο ρυθµός 

ανάπτυξης του δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης επηρεάζεται µε θετικό τρόπο 

από το ρυθµό ανάπτυξης του ίδιου δείκτη µε δύο χρονικές υστερήσεις, από το 

ρυθµό ανάπτυξης του δείκτη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς (MC) µε µία 

αλλά και µε δύο χρονικές υστερήσεις όπως και από το ρυθµό ανάπτυξης του 

δείκτη του όγκου συναλλαγών της χρηµατιστηριακής αγοράς (δείκτης TR) µε 

µία και δύο χρονικές υστερήσεις επίσης. Αντίθετα αρνητική φαίνεται να είναι η 

επιρροή που ασκεί βραχυχρόνια ο ρυθµός ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα 

(δείκτης CR) στον αντίστοιχο της οικονοµικής ανάπτυξης. Η βραχυχρόνια 

όµως αυτή σχέση διορθώνεται κατά 15% περίπου κάθε χρονική περίοδο 

(τρίµηνο) έτσι ώστε να πλησιάζει τελικά στην µακροχρόνια σχέση 

συνολοκλήρωσης που εκτιµήθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 

Αν και η αρνητική επιρροή του ρυθµού ανάπτυξης του δείκτη CR 

φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τα θεωρητικά µοντέλα επισηµαίνεται πως η 

σχέση αυτή χαρακτηρίζεται βραχυχρόνια και κατά συνέπεια παροδική, και ότι 
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στη µακροχρόνια σχέση η επιρροή του τραπεζικού τοµέα στην οικονοµική 

ανάπτυξη εκτιµήθηκε θετική. 

Το ενδιαφέρον όµως και στη µελέτη των ECM (σε αντιστοιχία µε τα 

αποτελέσµατα των υποδειγµάτων συνολοκλήρωσης) είναι ότι αν εξετάσουµε 

ξεχωριστά την επιρροή του χρηµατιστηριακού και του τραπεζικού τοµέα της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στην  οικονοµική ανάπτυξη 

ανακαλύπτουµε πως µόνο ο χρηµατιστηριακός τοµέας παρουσιάζει 

βραχυχρόνια σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση που πηγάζει από τον τραπεζικό τοµέα (εφόσον εξετάζεται 

ξεχωριστά) δεν φαίνεται να σχετίζεται ούτε βραχυπρόθεσµα µε την οικονοµική 

ανάπτυξη. 

 Η βραχυπρόθεσµη όµως σχέση που προκύπτει µε βάση την εξίσωση 

(6) θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε ασθενή µιας και ο συντελεστής του 

όρου διόρθωσης σφάλµατος είναι οριακά στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 10%. Έτσι θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να υποστηρίξουµε 

την ανυπαρξία βραχυπρόθεσµης σχέσης µεταξύ χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης µέσω του χρηµατιστηριακού τοµέα και οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

Εφόσον όµως δεχθούµε την έστω ασθενή σχέση µεταξύ αυτών των 

δύο, τότε θα λέγαµε ότι η βραχυπρόθεσµη αυτή ισορροπία διορθώνεται κατά 

12% περίπου σε κάθε τρίµηνο έτσι ώστε να πλησιάσει την µακροπρόθεσµη 

σχέση που εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο των Engle και Granger. Επίσης σύµφωνα 

µε το συγκεκριµένο ECM φαίνεται πως ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη της 

κεφαλαιοποίησης της χρηµατιστηριακής αγοράς επηρεάζει θετικά το ρυθµό 

µεταβολής της οικονοµικής ανάπτυξης ενώ ο ρυθµός µεταβολής του δείκτη 

του όγκου συναλλαγών της χρηµατιστηριακής αγοράς επηρεάζει ελαφρώς 

αρνητικά τον αντίστοιχο του δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης. 

Επισηµαίνεται και πάλι πως το συµπέρασµα αυτό ισχύει µόνο σε 

βραχυπρόθεσµο χρονικό διάστηµα και ότι µακροπρόθεσµα τα στοιχεία 

δείχνουν ότι και οι δύο δείκτες (MC και TR) επηρεάζουν θετικά το δείκτη 

οικονοµικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Συνολοκλήρωση και υποδείγµατα διανυσµατικών 
αυτοπαλινδροµήσεων (VAR υποδείγµατα) 
 
 
8.1 Εισαγωγή 

 
Η µεθοδολογία των Engle και Granger που χρησιµοποιήθηκε στο 

πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει αδυνατεί να εντοπίσει παραπάνω από µία 

σχέσεις συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που µελετάται η σχέση µεταξύ 

δύο χρονικών σειρών αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα µιας και µεταξύ δύο 

χρονικών σειρών υπάρχει το πολύ µία σχέση συνολοκλήρωσης. Το 

πρόβληµα εντοπίζεται στην περίπτωση που η µελέτη περιλαµβάνει 

περισσότερες από µία χρονικές σειρές όπου οι σχέσεις συνολοκλήρωσης 

είναι δυνατόν να ξεπερνούν σε αριθµό τη µία. 

Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται να εκτιµηθεί αρχικά ένα VAR 

υπόδειγµα το οποίο στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθεί ο 

συνολικός αριθµός των σχέσεων συνολοκλήρωσης που εντοπίζονται µεταξύ 

των υπό µελέτη χρονικών σειρών. 

Τα βήµατα της µεθοδολογίας αυτής, η οποία οφείλεται στον S. 

Johansen (1988) και συχνά αναφέρεται µε το όνοµά του, παρουσιάζονται 

στην επόµενη παράγραφο (παράγραφος 8.2). Αφού λοιπόν αναλυθεί η 

µεθοδολογία του Johansen για τον εντοπισµό των συνολοκληρωµένων 

διανυσµάτων γίνεται εφαρµογή της πάνω στα δεδοµένα του υποδείγµατός 

µας. Αρχικά εκτιµάται ο βαθµός του υποδείγµατος VAR το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί καθώς και ο αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων 

που εντοπίζονται (παράγραφος 8.3). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα των εξισώσεων συνολοκλήρωσης (παράγραφος 8.4) 

και τέλος (παράγραφος 8.5) τα συµπεράσµατα στα οποία οδηγηθήκαµε στο 

συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

 
8.2 Η µεθοδολογία του Johansen 

 
Η µεθοδολογία του Johansen βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης 

πιθανοφάνειας. Για να προχωρήσουµε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης του 
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Johansen είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί ένα υπόδειγµα διανυσµατικών 

αυτοπαλινδροµήσεων (υπόδειγµα VAR). 

Το ζητούµενο σε αυτή την περίπτωση είναι να καθοριστεί η τάξη του 

υποδείγµατος VAR. Τα κριτήρια των Akaike και Schwartz µαζί µε ένα σύνολο 

άλλων κριτηρίων χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τη βέλτιστη τάξη του 

υποδείγµατος VAR. Αφού εκτιµηθεί λοιπόν το υπόδειγµα VAR 

χρησιµοποιούνται οι εκτιµηµένοι συντελεστές για να εντοπιστεί ο ακριβής 

αριθµός των ανεξάρτητων συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. 

Χωρίς να εµβαθύνουµε περισσότερο σε θέµατα οικονοµετρίας, µε βάση 

το εκτιµηµένο υπόδειγµα υπολογίζονται οι τιµές από δύο στατιστικές ελέγχου, 

η τιµή της στατιστικής του ίχνους και η τιµή της στατιστικής της µέγιστης 

ιδιοτιµής. Με βάση τις τιµές των στατιστικών αυτών και την κατανοµή x2 

γίνεται έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψη των παρακάτω υποθέσεων. 

 

0

1

: Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης
: Υπάρχουν περισσότερα από h διανύσµατα συνολοκλήρωσης

H
H

 

 

Εφαρµόζοντας διαδοχικά τον παραπάνω έλεγχο για h=0 έως n-1 (όπου 

n=ο αριθµός των χρονικών σειρών που εξετάζονται) καταλήγουµε τελικά στον 

ακριβή αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που εντοπίζονται 

ανάµεσα στις χρονικές σειρές του υποδείγµατός µας. Η πιθανή δηλαδή 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης για h=0 οδηγεί στην επανάληψη του 

ελέγχου για h=1. Επίσης η πιθανή απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης για h=a 

(όπου a≤n-1) σε συνδυασµό µε την αποδοχή στο επόµενο βήµα της 

µηδενικής υπόθεσης για h=a+1 οδηγεί αυτοµάτως στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχουν ακριβώς a συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

 
 
8.3 Έλεγχος του βαθµού συνολοκλήρωσης και εµπειρικά 

αποτελέσµατα συνολοκλήρωσης 
 

Στην περίπτωσή µας προσπαθούµε να ερευνήσουµε τον αριθµό των 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που υφίστανται µεταξύ τεσσάρων 

χρονικών σειρών. Έτσι ο µέγιστος αριθµός ανεξάρτητων συνολοκληρωµένων 

διανυσµάτων που θα µπορούσαµε να έχουµε είναι 3. 
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Πριν όµως δώσουµε απάντηση στο ερώτηµα του αριθµού των 

συνολοκληρωµένων σχέσεων είναι αναγκαίο να εκτιµήσουµε το υπόδειγµα 

VAR πάνω στο οποίο θα βασιστούν και οι εκτιµήσεις µας. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τα κριτήρια των Akaike και Schwartz καθώς και µε άλλα όπως το κριτήριο 

Hannan-Quin, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το VAR υπόδειγµα που θα 

εκτιµήσουµε θα πρέπει να είναι πρώτης τάξης (VAR(1)). Αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα για την επιλογή της τάξης του υποδείγµατος VAR καθώς και 

του ίδιου του υποδείγµατος δίνονται στο παράρτηµα. 

Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα του VAR(1) που εκτιµήσαµε παίρνουµε 

τους πίνακες 6 και 7. Ο πίνακας 6 αναφέρεται στα αποτελέσµατα του ελέγχου 

του Johansen µε χρήση της στατιστικής του ίχνους ενώ ο πίνακας 7 ελέγχει τις 

ίδιες ακριβώς υποθέσεις χρησιµοποιώντας όµως το κριτήριο της µέγιστης 

ιδιοτιµής. 

 
Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.591799  62.43379  53.12  60.16 
At most 1  0.311417  24.80200  34.91  41.07 
At most 2  0.119339  9.130978  19.96  24.60 
At most 3  0.086363  3.793509   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Πίνακας 6. 

Έλεγχος συνολοκλήρωσης µε βάση τη στατιστική του ίχνους 
 
 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.591799  37.63179  28.14  33.24 
At most 1  0.311417  15.67102  22.00  26.81 
At most 2  0.119339  5.337469  15.67  20.20 
At most 3  0.086363  3.793509   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Πίνακας 7. 

Έλεγχος συνολοκλήρωσης µε βάση τη στατιστική της µέγιστης ιδιοτιµής 
 

Όπως παρατηρούµε και στις δύο περιπτώσεις, είτε δηλαδή ο έλεγχος 

γίνεται µε τη στατιστική του ίχνους είτε µε τη στατιστική της µέγιστης ιδιοτιµής, 

η µηδενική υπόθεσης της µη ύπαρξης συνολοκληρωµένου διανύσµατος 

απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Η αποδοχή όµως στο επόµενο 

βήµα (και πάλι και στις δύο περιπτώσεις) της µηδενικής υπόθεσης της 

ύπαρξης το πολύ µίας σχέσης συνολοκλήρωσης, ενός συνολοκληρωµένου 

διανύσµατος δηλαδή, οδηγεί αυτόµατα στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των 
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χρονικών σειρών του υποδείγµατός µας υπάρχει ένα ακριβώς ανεξάρτητο 

διάνυσµα συνολοκλήρωσης. Το διάνυσµα αυτό αντιστοιχεί στην εξίσωση (7) 

που ακολουθεί. 

 
6.7178 0.0882 0.1041 0.9459      (7)LGDP LCR LMC LTR= − ∗ + ∗ + ∗  

 
 
8.4 Συµπεράσµατα 

 
Σύµφωνα λοιπόν µε τη µεθοδολογία του Johansen µεταξύ των 

χρονικών σειρών της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και της 

οικονοµικής ανάπτυξης που χρησιµοποιήσαµε εντοπίζεται ακριβώς µία σχέση 

συνολοκλήρωσης. 

Η συγκεκριµένη σχέση, η οποία όπως είπαµε αντιστοιχεί στην εξίσωση 

(7) προτείνει ότι η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που πηγάζει από τον 

χρηµατιστηριακό τοµέα έχει θετική επίδραση πάνω στον δείκτη οικονοµικής 

ανάπτυξης. Ειδικότερα και οι δύο δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν από τον 

χρηµατιστηριακό τοµέα παρουσιάζουν µακροχρόνια θετική σχέση µε τον 

δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης µε την επιρροή του δείκτη του όγκου 

συναλλαγών να είναι πιο σηµαντική απ’ ότι η αντίστοιχη του δείκτη της 

κεφαλαιοποίησης σε σχέση πάντα µε το δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης. Μία 

διαταραχή για παράδειγµα της τάξης του 1% στον δείκτη LTR θα µεταφερόταν 

κατά 95% στον δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης ενώ η ίδια διαταραχή στον 

δείκτη LMC θα µεταφερόταν κατά µόλις 10% στον δείκτη οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

Από την άλλη το συγκεκριµένο διάνυσµα συνολοκλήρωσης που 

εκτιµήθηκε προτείνει αρνητική σχέση µεταξύ χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης που πηγάζει από τον τραπεζικό τοµέα και οικονοµικής 

ανάπτυξης σε µακροπρόθεσµο χρονικό διάστηµα. Αν και σύµφωνα µε τη 

σχέση αυτή η επίδραση του τραπεζικού τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη είναι 

περιορισµένη δεν µπορούµε να προσπεράσουµε το γεγονός ότι είναι 

αρνητική. 

Η σχέση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την οικονοµική θεωρία που 

παραθέσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο και για το λόγο αυτό δεν µπορούµε παρά 

να απορρίψουµε το συγκεκριµένο διάνυσµα συνολοκλήρωσης στο σύνολό 
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του. Τα αποτελέσµατα που πήραµε καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία 

καταλήξαµε µε βάση το διάνυσµα συνολοκλήρωσης που εκτιµήσαµε στο 

κεφάλαιο αυτό δεν µπορούν να γίνουν δεκτά. 

Από την άλλη όµως τα αποτελέσµατα που πήραµε ίσως αποτελούν 

ένδειξη της αδυναµίας της σχέσης µεταξύ του τραπεζικού τοµέα και της 

οικονοµικής ανάπτυξης στην οικονοµία της Αγγλίας της συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. Ας µην ξεχνάµε ότι η συγκεκριµένη οικονοµία χαρακτηρίζεται ως 

«market-based» (βασισµένη στη (χρηµατιστηριακή) αγορά) και ως τέτοια ο 

ρόλος του τραπεζικού τοµέα είναι περιορισµένος. Τα στοιχεία λοιπόν ίσως 

µας αποτελούν ένδειξη ότι δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από 

τον τραπεζικό τοµέα για τη διερεύνηση της συγκεκριµένης σχέσης, στη 

συγκεκριµένη οικονοµία και το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Σχέσεις αιτιότητας 
 
9.1 Εισαγωγή 

 
Στα προηγούµενα κεφάλαια ερευνήσαµε την ύπαρξη σχέσης 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των δεικτών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 

και οικονοµικής ανάπτυξης. Καταλήξαµε σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

µακροχρόνια και τη βραχυχρόνια σχέση που πιθανόν υπάρχει µεταξύ των 

χρονικών σειρών και όπου αυτή τεκµηριώθηκε έγινε προσπάθεια να 

ποσοτικοποιηθεί. 

Η ύπαρξη όµως σχέσης (είτε βραχυχρόνιας είτε µακροχρόνιας) µε τη 

µεθοδολογία που ακολουθήσαµε δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση στο 

ερώτηµα ποια χρονική σειρά αποτελεί αίτιο και ποια αιτιατό (αποτέλεσµα). 

Βασιζόµενοι στη θεωρία τοποθετήσαµε τον δείκτη οικονοµικής ανάπτυξης στη 

θέση µιας ενδογενούς µεταβλητής και όλους τους υπόλοιπους δείκτες τους 

θεωρήσαµε εξωγενείς µεταβλητές. 

Η αυθαίρετη αυτή υπόθεση την οποία κάναµε, αν και έχει κάποια βάση, 

θα µπορούσε να υποστηριχτεί από το τεστ αιτιότητας του Granger. Στόχος 

αυτού του κεφαλαίου είναι να ελεγχθεί η αιτιώδης σχέση µεταξύ των δεικτών 

της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και της οικονοµικής ανάπτυξης και 

να καθοριστεί (όπου υπάρχει σχέση) η κατεύθυνση της. 

Στην παράγραφο 9.2 παρατίθεται µε συνοπτικό τρόπο η θεωρία πίσω 

από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger ενώ στην παράγραφο 9.3 εξετάζονται 

κατά ζεύγη οι χρονικές σειρές. Τέλος (παράγραφος 9.4) συνοψίζονται τα 

αποτελέσµατα και καθορίζεται το γενικό συµπέρασµα από τους ελέγχους 

αιτιότητας. 

 
 
9.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως ο χαρακτηρισµός της οικονοµικής 

ανάπτυξης ως ενδογενούς χρονικής σειράς και αντίστοιχα ο χαρακτηρισµός 

των χρονικών σειρών της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ως εξωγενών 

έγινε µε βάση τη θεωρία. Στη επιστήµη της οικονοµετρίας όµως η αιτιώδης 
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σχέση ανάµεσα σε δύο χρονικές σειρές µπορεί να ελεγχθεί µε ένα σύνολο 

στατιστικών ελέγχων. Ένας από αυτούς, ίσως και ο πιο διαδεδοµένος, είναι το 

τεστ αιτιότητας του Granger. 

Ο συγκεκριµένος έλεγχος αναπτύχθηκε από τον Granger (1969) και 

χρησιµοποιείται για να καθορίσει αφενός την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης 

µεταξύ δύο χρονικών σειρών και αφετέρου την κατεύθυνση της σχέσης που 

ενδεχοµένως υφίσταται. Η ιδέα πάνω στην οποία βασίστηκε ο Granger ήταν 

ότι «το µέλλον δεν µπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν». 

Βασιζόµενος σε αυτήν την ιδέα λοιπόν αποφάσισε να χρησιµοποιήσει ένα 

VAR υπόδειγµα για να ελέγξει την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης µεταξύ δύο 

χρονικών σειρών. 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δύο χρονικές σειρές, την Χ και την Υ. 

Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα αυτών των χρονικών σειρών κατασκευάζουµε 

ένα VAR(k) υπόδειγµα όπως παρακάτω: 
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Με βάση αυτό το υπόδειγµα διακρίνονται οι εξής υποθέσεις: 

1. Εάν {a11, a12, ... , a1k}≠0 και {b11, b12, ... , b1k}=0 τότε υπάρχει 

µονόδροµη σχέση µε κατεύθυνση από την χρονική σειρά Χ στην Υ. 

2. Εάν {a11, a12, ... , a1k}=0 και {b11, b12, ... , b1k}≠0 τότε υπάρχει 

µονόδροµη σχέση µε κατεύθυνση από την χρονική σειρά Υ στην Χ. 

3. Εάν {a11, a12, ... , a1k}≠0 και {b11, b12, ... , b1k}≠0 τότε υπάρχει 

αµφίδροµη σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών Χ και Υ. 

4. Εάν {a11, a12, ... , a1k}=0 και {b11, b12, ... , b1k}=0 τότε δεν υπάρχει σχέση 

µεταξύ των χρονικών σειρών Χ και Υ. 

Πραγµατοποιώντας λοιπόν ελέγχους στα σύνολα {a11, a12, ... , a1k} και 

{b11, b12, ... , b1k} για το εάν τα στοιχεία τους είναι µηδενικά ή όχι καταλήγουµε 

σε συµπεράσµατα αναφορικά µε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης κατά Granger 

µεταξύ των υπό µελέτη χρονικών σειρών. Στο σηµείο αυτό όµως θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι ο έλεγχος αιτιότητας του Granger στηρίζεται στην ικανότητα 

της εξίσωσης να εξηγήσει (προβλέψει) καλύτερα τις µεταβολές της 
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εξαρτηµένης µεταβλητής. Εάν η χρήση των παρελθοντικών τιµών της Χ (στην 

εξίσωση (8)) βελτιώνει την ερµηνευτική ικανότητα της εξίσωσης όσο αφορά 

την πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών της Υ τότε σίγουρα υπάρχει αιτιώδης 

σχέση κατά Granger από την X στην Υ. Ανάλογα γίνεται ο έλεγχος και για τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις. 

Η εγκυρότητα όµως του συγκεκριµένου ελέγχου καθώς και η αξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων του εξαρτώνται άµεσα από την τάξη του υποδείγµατος 

VAR που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και από την ύπαρξη ή µη στασιµότητας 

στις υπό µελέτη χρονικές σειρές. Η χρήση µη στάσιµων χρονικών σειρών 

οδηγεί σε πιο αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 

 
 
9.3 Σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των χρονικών σειρών 

 
Κάνοντας λοιπόν χρήση της µεθοδολογίας του Granger για την ύπαρξη 

αιτιώδους σχέσης µεταξύ των χρονικών σειρών που χρησιµοποιήσαµε στο 

υπόδειγµά µας παίρνουµε τα αποτελέσµατα του πίνακα 8 που ακολουθεί. 

Στον πίνακα αυτό δίνεται η µηδενική υπόθεση καθώς και το probability που 

αντιστοιχεί σε αυτήν έτσι ώστε να καταλήξουµε στην αποδοχή ή την απόρριψή 

της. Το τελικό αποτέλεσµα για την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης κατά Granger 

ανάµεσα σε δύο χρονικές σειρές εξαρτάται και από τους δύο επιµέρους 

ελέγχους για τις συγκεκριµένες χρονικές σειρές. 

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1995:1 2005:4 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LCR does not Granger Cause LGDP 43  0.68794  0.41179 
  LGDP does not Granger Cause LCR  1.31000  0.25920 

  LMC does not Granger Cause LGDP 43  1.93874  0.17150 
  LGDP does not Granger Cause LMC  1.25840  0.26864 

  LTR does not Granger Cause LGDP 43  1.42565  0.23951 
  LGDP does not Granger Cause LTR  23.0430  2.2E-05 

  LMC does not Granger Cause LCR 43  1.29595  0.26173 
  LCR does not Granger Cause LMC  1.78101  0.18957 

  LTR does not Granger Cause LCR 43  2.52849  0.11968 
  LCR does not Granger Cause LTR  5.79910  0.02074 

  LTR does not Granger Cause LMC 43  2.01486  0.16351 
  LMC does not Granger Cause LTR  4.37805  0.04280 

Πίνακας 8. Έλεγχος αιτιότητας του Granger 
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Εξετάζοντας το ζεύγος των χρονικών σειρών LCR και LGDP βλέπουµε 

ότι η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί ούτε σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% αλλά ούτε και σε 10%. Η αποδοχή λοιπόν των µηδενικών 

υποθέσεων αφενός ότι η χρονική σειρά LCR δεν προκαλεί κατά Granger την 

LGDP και αφετέρου ότι η χρονική σειρά LGDP δεν προκαλεί κατά Granger την 

LCR µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των συγκεκριµένων χρονικών 

σειρών δεν υφίσταται αιτιώδης σχέση κατά Granger. 

Παρόµοιο είναι και το αποτέλεσµα του ελέγχου αναφορικά µε τις 

χρονικές σειρές LMC και LGDP. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορούµε 

να αποδεχτούµε την ύπαρξη οποιασδήποτε µορφής αιτιώδους σχέσης κατά 

Granger µεταξύ των χρονικών σειρών σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ή 10%. 

Αντιθέτως µεταξύ των χρονικών σειρών LTR και LGDP µπορούµε να 

αποδεχτούµε την ύπαρξη αιτιώδους κατά Granger σχέσης. Αναλυτικότερα η 

αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης ότι η LTR δεν προκαλεί κατά Granger την 

LGDP σε συνδυασµό µε την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης ότι η LGDP 

δεν προκαλεί κατά Granger την LTR µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

µονόδροµη αιτιακή σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών LTR και LGDP µε 

φορά από την LGDP προς την LTR. 

Από την άλλη οι χρονικές σειρές LMC και LCR φαίνεται ότι δεν 

προκαλούν η µία την άλλη. Στον έλεγχο αιτιότητας του Granger καταλήγουµε 

σε αποδοχή και των δύο µηδενικών υποθέσεων ότι δηλαδή η χρονική σειρά 

LMC δεν αποτελεί κατά Granger αιτία της LCR και αντιστρόφως. 

Ενδιαφέροντα είναι όµως τα αποτελέσµατα του ελέγχου σχετικά µε τις 

χρονικές σειρές LTR και LCR. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης ότι η LCR αποτελεί κατά Granger αιτία της LTR είναι 

αδιαµφισβήτητη (σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%). Η µηδενική όµως υπόθεση 

ότι LTR αποτελεί κατά Granger αιτία της LCR απορρίπτεται οδηγώντας µας µε 

αυτόν τον τρόπο στην αποδοχή της ύπαρξης µονόδροµης αιτιακής σχέσης 

κατά Granger µεταξύ των LTR και LCR µε φορά από την LCR προς την LTR. 

Τέλος παρόµοια είναι και τα αποτελέσµατα για τη σχέση που 

παρουσιάζουν οι LTR και LMC. Ενώ αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση ότι 

η LTR δεν αποτελεί κατά Granger αιτία της LMC, απορρίπτουµε την 

αντίστροφή της ότι δηλαδή η LMC δεν αποτελεί κατά Granger αιτία της LTR. 

Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος αιτιότητας του Granger 
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αποκαλύπτει την ύπαρξη µονόδροµης αιτιακής σχέσης µεταξύ των LTR και 

LMC µε φορά από την LMC προς την LTR. 

 
 
9.4 Συµπεράσµατα 

 
Στην προηγούµενη παράγραφο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα 

από την εφαρµογή του έλεγχου αιτιότητας του Granger σε κάθε πιθανό ζεύγος 

χρονικών σειρών. Η παρουσίαση αυτή όµως είχε να κάνει περισσότερο µε τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου παρά µε την εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτά. 

Με το θέµα αυτό θα ασχοληθούµε στην συγκεκριµένη παράγραφο. Ο πίνακας 

9 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσµατα των ελέγχων της προηγούµενης 

παραγράφου και µας βοηθάει στην ευκολότερη κατανόηση των σχέσεων που 

υπάρχουν µεταξύ των χρονικών µας σειρών. 

  

LCR-LGDP LMC-LGDP LTR-LGDP LMC-LCR LTR-LCR LTR-LMC 

    �    � � 

Πίνακας 9.  Συνοπτικά αποτελέσµατα από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger 
 
Ο έλεγχος αιτιότητας του Granger λοιπόν έδειξε πως οι χρονικές σειρές 

του υποδείγµατός µας δεν σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό. Ειδικότερα δεν 

µπορούµε να υποστηρίξουµε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης µεταξύ (του 

λογαρίθµου) του δείκτη της συµβολής του τραπεζικού τοµέα στην 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση και του αντίστοιχου της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Ανεξάρτητες φαίνεται να είναι και οι µεταβολές του δείκτη της 

κεφαλαιοποίησης της χρηµατιστηριακής αγοράς σε σχέση µε τον δείκτη 

οικονοµικής ανάπτυξης. Από την άλλη όµως αν και φαίνεται να υπάρχει 

σχέση µεταξύ του δείκτη του όγκου συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στη 

χρηµατιστηριακή αγορά και της οικονοµικής ανάπτυξης, η σχέση αυτή 

παρουσιάζει φορά αντίθετη από την αναµενόµενη. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα που έχουµε φαίνεται πως ο δείκτης της οικονοµικής ανάπτυξης 

αποτελεί κατά Granger αιτία του δείκτη του όγκου συναλλαγών της 

χρηµατιστηριακής αγοράς και όχι το αντίστροφο το οποίο θα ήταν και το 

αναµενόµενο σύµφωνα πάντα µε την θεωρία. 
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Επίσης µονόδροµες αιτιακές σχέσεις φαίνεται να επικρατούν και µεταξύ 

των δεικτών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης. Αναλυτικότερα οι 

µεταβολές στον όγκο συναλλαγών της χρηµατιστηριακής αγοράς είναι 

αποτέλεσµα των µεταβολών της συµβολής του τραπεζικού τοµέα στην 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση αλλά και των µεταβολών του όγκου 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στη χρηµατιστηριακή αγορά. 

 Η αδυναµία όµως των δεικτών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 

που χρησιµοποιήσαµε να συµβάλουν θετικά στην πρόβλεψη του δείκτη 

οικονοµικής ανάπτυξης (όπως προκύπτει από τους ελέγχους αιτιότητας κατά 

Granger) δεν θα πρέπει να µας οδηγήσει σε συµπεράσµατα που ίσως να είναι 

εσφαλµένα. Όπως είπαµε η χρήση µη στάσιµων χρονικών σειρών 

αποδυναµώνει την ισχύ των ελέγχων και οδηγεί µε αυτόν τον τρόπο σε 

αναξιόπιστα αποτελέσµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
Συµπεράσµατα 
 
 
 
10.1 Ανακεφαλαίωση 

 
Στα προηγούµενα κεφάλαια ερευνήσαµε το θέµα της ύπαρξης ή µη 

σχέσης µεταξύ χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής 

ανάπτυξης για την οικονοµία της Αγγλίας την περίοδο 1995-2005. Σε µια 

προσπάθεια να εµβαθύνουµε περισσότερο στη συγκεκριµένη σχέση και να 

εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα διακρίναµε την χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση ανάλογα µε την πηγή από την οποία αυτή προέρχεται. 

Παράλληλα µε τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ως σύνολο µε 

την οικονοµική ανάπτυξη στην Αγγλία διερευνήσαµε και τη σχέση που έχει η 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση που προέρχεται από τον τραπεζικό ή το 

χρηµατιστηριακό τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Ο εντοπισµός σχέσεων συνολοκλήρωσης µεταξύ των δεικτών 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και του αντίστοιχου οικονοµικής 

ανάπτυξης  καθώς και η αποδοχή µερικών από τα υποδείγµατα διόρθωσης 

σφάλµατος αποτέλεσαν ένδειξη της µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σχέσης 

µεταξύ χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης για τη 

συγκεκριµένη οικονοµία. 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συγκεντρώσει τα αποτελέσµατα 

και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε. Ξεκινώντας από την 

παράγραφο 10.2 παραθέτουµε το σύνολο των αποτελεσµάτων τα οποία 

πήραµε από τους διάφορους ελέγχους που διενεργήσαµε. Στην επόµενη 

παράγραφο (παράγραφος 10.3) κάνουµε µια προσπάθεια να εξετάσουµε από 

κοινού και να συνδυάσουµε τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε στα 

κεφάλαια που προηγήθηκαν. Τέλος κλείνουµε µε µία παράγραφο όπου 

καταθέτουµε τις σκέψεις µας για όσους θελήσουν να εµβαθύνουν 

περισσότερο στη σχέση την οποία εµείς ερευνήσαµε καθώς και για αυτούς 

που θέλουν να διεξάγουν τη δική τους έρευνα πάνω στο θέµα. 
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10.2 Επιµέρους συµπεράσµατα 

 
Η σχέση χρηµατοπιστωτικού και πραγµατικού τοµέα της οικονοµίας 

τεκµηριώθηκε από ένα σύνολο συγγραφέων και επιστηµόνων είτε µε την 

κατασκευή οικονοµετρικών υποδειγµάτων είτε µε την κατασκευή θεωρητικών 

µοντέλων που προσπαθούσαν να εξηγήσουν τη σχέση αυτή. Έχοντας υπόψη 

τα αποτελέσµατα και τα µοντέλα στα οποία κατέληξαν διάφοροι συγγραφείς 

προσπαθήσαµε να µελετήσουµε τη σχέση χρηµατοπιστωτικής 

διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης αντλώντας στοιχεία από την 

οικονοµία της Αγγλίας. 

Οι χρονικές σειρές οι οποίες επιλέχτηκαν για να εξηγήσουν τις 

µεταβολές στο µέγεθος της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ήταν ο 

δείκτης των απαιτήσεων που έχουν τα τραπεζικά ιδρύµατα της Αγγλίας προς 

τον ιδιωτικό τοµέα ως ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας, ο δείκτης του 

συνολικού ύψους της κεφαλαιοποίησης της χρηµατιστηριακής αγοράς της 

Αγγλίας προς το ΑΕΠ της και ο δείκτης του συνολικού όγκου των συναλλαγών 

που πραγµατοποιούνται στη χρηµατιστηριακή αγορά προς το συνολικό ύψος 

της κεφαλαιοποίησης της ενώ ως δείκτης οικονοµικής ανάπτυξης επιλέχθηκε 

το ύψος του ΑΕΠ της χώρας. 

Στους ελέγχους που πραγµατοποιήσαµε µε τη µέθοδο των Dickey και 

Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε κάθε µία από τις χρονικές σειρές 

καταλήξαµε ότι στο σύνολό τους ήταν ολοκληρωµένες πρώτης τάξης (Ι(1)). 

Εφαρµόζοντας λοιπόν τη µέθοδο των Engle και Granger ελέγξαµε τη 

συνολοκλήρωση των χρονικών σειρών. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η 

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση ως σύνολο παρουσιάζει µακροχρόνια 

σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και ότι η προερχόµενη από τον 

χρηµατιστηριακό τοµέα χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση παρουσιάζει 

επίσης µακροχρόνια σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Αντίθετα ο 

τραπεζικός τοµέας από µόνος του δεν παρουσίαζε σχέση συνολοκλήρωσης 

µε την οικονοµική ανάπτυξη. 

Παρόµοια ήταν και τα συµπεράσµατα από τα µοντέλα διόρθωσης 

σφάλµατος που εκτιµήσαµε για τον έλεγχο ύπαρξης βραχυπρόθεσµης σχέσης 

µεταξύ των χρονικών σειρών. Και σε αυτή την περίπτωση δεν καταφέραµε να 

εντοπίσουµε σχέση του τραπεζικού τοµέα µε την οικονοµική ανάπτυξη 
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εφόσον βέβαια δεν γινόταν χρήση δεδοµένων από τον χρηµατιστηριακό 

τοµέα. Η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση ως σύνολο καθώς και το κοµµάτι 

της που αφορά το χρηµατιστηριακό τοµέα παρουσίαζαν βραχυπρόθεσµη 

σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. 

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι η µεθοδολογία των Engle-Granger για τη 

συνολοκλήρωση παρουσιάζει ενδεχοµένως πρόβληµα όταν πρόκειται για 

περισσότερες από δύο χρονικές σειρές εφαρµόσαµε και τη µέθοδο του 

Johansen. Στόχος µας ήταν να εντοπίσουµε ένα υπήρχαν περισσότερα του 

ενός συνολοκληρωµένα διανύσµατα, περισσότερες σχέσεις συνολοκλήρωσης 

δηλαδή, κάτι όµως το οποίο δεν κατέστη δυνατόν. Και µε τη συγκεκριµένη 

µεθοδολογία καταλήξαµε σε ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα το οποίο όµως 

ερχόταν σε αντίθεση µε την οικονοµική θεωρία και για το λόγο αυτό δε 

µπορούσαµε παρά να το απορρίψουµε. 

 Τέλος έγινε χρήση του ελέγχου του Granger για να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη αιτιώδους σχέσης µεταξύ ζευγών χρονικών σειρών. Με τον τρόπο 

αυτό προσπαθήσαµε να ξεχωρίσουµε τη χρονική σειρά που αποτελούσε το 

αίτιο και να την διακρίνουµε από τη χρονική σειρά που ήταν το αποτέλεσµα. 

∆υστυχώς οι αιτιώδεις σχέσεις που εντοπίσαµε δεν ήταν οι αναµενόµενες. Ο 

δείκτης του ΑΕΠ σύµφωνα µε το τεστ αιτιότητας του Granger δεν παρουσίαζε 

κανενός είδους σχέση µε τους δείκτες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης. Η 

µόνη περίπτωση που εντοπίστηκε σχέση ήταν µεταξύ των δεικτών LΤR και 

LGDP µε την LGDP να αποτελεί το αίτιο και την LTR το αποτέλεσµα. 

 
 
10.3 Γενικά συµπεράσµατα 

 
Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι στην οικονοµία της Αγγλίας η σχέση 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής ανάπτυξης υφίσταται 

όπως την περιγράφουν τα θεωρητικά µοντέλα. Μια ενδεχόµενη αύξηση στην 

τιµή ή το µέγεθος ενός από τους δείκτες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 

έχει ως συνέπεια µια αύξηση του επιπέδου της οικονοµικής ανάπτυξης. Αν και 

η συγκεκριµένη σχέση στην περίοδο που την µελετήσαµε είναι πολύ πιο 

ασθενέστερη απ’ ότι περιγράφουν διάφοροι συγγραφείς, οι οποίοι µελέτησαν 

την ίδια σχέση σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα, η θετική επιρροή της 
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χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 

δεν µπορεί να παραβλεφθεί. 

Βέβαια το γεγονός ότι ο χρηµατιστηριακός τοµέας της 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης είναι αυτός που συµβάλει περισσότερο 

στην οικονοµική ανάπτυξη και όχι ο τραπεζικός φαίνεται να είναι απόλυτα 

συνεπές µε την πραγµατικότητα. Η οικονοµία που µελετήσαµε στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στον χρηµατιστηριακό τοµέα παρά στον τραπεζικό. Οι διάφορες 

επιχειρήσεις καθώς και όσοι έχουν κεφαλαιακές ανάγκες προτιµούν κατά 

κύριο λόγο την χρηµατιστηριακή αγορά για να αντλήσουν τα απαιτούµενα 

κεφάλαια. Έτσι η συµβολή του τραπεζικού τοµέα στη χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση και µέσω αυτής στην οικονοµική ανάπτυξη είναι 

περιορισµένη. 

Τα οικονοµετρικά υποδείγµατα που εκτιµήθηκαν στις προηγούµενες 

παραγράφους (όσα από αυτά ήταν συνεπή µε την οικονοµική και 

οικονοµετρική θεωρία) είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή 

πολιτικών. Επηρεάζοντας µε κάποιο τρόπο (π.χ. αλλαγή των επιτοκίων 

δανεισµού) το επίπεδο χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης θα µπορούσαµε 

να καθοδηγήσουµε τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας προς την 

κατεύθυνση που επιθυµούµε. Βέβαια πριν προβεί κάποιος σε κάτι τέτοιο θα 

πρέπει πρώτα να προβεί σε µία ανάλυση ευαισθησίας του υποδείγµατος που 

θα χρησιµοποιήσει. 

 
 
10.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 
Αν και η σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής 

ανάπτυξης έχει µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό την τελευταία εικοσαετία 

περιθώρια για περαιτέρω έρευνα θα υπάρχουν πάντα. 

Η τάση που επικρατεί αυτή την περίοδο είναι να µελετούνται οι 

επιδράσεις και η σχέση που έχει ο χρηµατιστηριακός τοµέας µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Η εξαίρεση όµως του τραπεζικού τοµέα από µια τέτοια 

µελέτη θα µπορούσε να οδηγήσει, αν όχι σε αναξιόπιστα, σε ελλιπή 

συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό εµείς προτείνουµε τη χρήση δεικτών και από 
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τον χρηµατιστηριακό αλλά και από τον τραπεζικό τοµέα. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται µελέτη του φαινοµένου στο σύνολό του και όχι σε ένα µόνο µέρος του. 

Επίσης ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για όσους θέλουν να ερευνήσουν 

περαιτέρω τη σχέση χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης και οικονοµικής 

ανάπτυξης σχετίζεται µε τους δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα. 

Εµείς στην παρούσα διπλωµατική χρησιµοποιήσαµε τρεις δείκτες 

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης εξαιτίας της δυσκολίας που 

αντιµετωπίσαµε στην εύρεση στοιχείων. Τα αποτελέσµατα σίγουρα θα είναι 

καλύτερα εφόσον γίνει χρήση περισσότερων δεικτών εξαιτίας του 

µεγαλύτερου βαθµού πληροφόρησης που θα εµπεριέχει ένα µεγαλύτερο 

σύνολο δεικτών. 

Τέλος επιλογή µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος καθώς και επιλογή 

ετήσιων δεδοµένων θα µπορούσε να συµβάλει περαιτέρω στα αποτελέσµατα 

τα οποία θα παίρναµε. Τα ετήσια δεδοµένα σε σχέση µε τα τριµηνιαία, τα 

οποία και χρησιµοποιήσαµε, έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι απαλλαγµένα σε 

µεγαλύτερο βαθµό από βραχυπρόθεσµες τυχαίες διαταραχές καθιστώντας 

έτσι πιο εύκολη την διάκριση της σχέσης που µελετάται και πιο αξιόπιστα τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε. Η σηµασία της χρήσης ετήσιων 

στοιχείων γίνεται επιτακτικότερη αν σκεφτούµε ότι θα χρησιµοποιήσουµε 

στοιχεία από τον χρηµατιστηριακό τοµέα όπου πολλές φορές οι αποφάσεις 

παίρνονται όχι µε βάση τη θεωρία και τη λογική αλλά µε τρόπους εκτός 

ορθολογικής σκέψης. 
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Πίνακες στατιστικών στοιχείων 

 
obs GDP (∆ις €) CR MC TMC 

1995:1  216.7200  1.142400  1.062060  0.231067 
1995:2  211.1500  1.144380  1.085600  0.203713 
1995:3  217.2400  1.179980  1.176990  0.226564 
1995:4  223.0200  1.207380  1.196040  0.217455 
1996:1  220.6200  1.156360  1.138360  0.252164 
1996:2  227.2300  1.226260  1.181910  0.258790 
1996:3  234.2900  1.255450  1.240800  0.207559 
1996:4  259.7800  1.389710  1.422770  0.233579 
1997:1  270.0900  1.190080  1.276420  0.265661 
1997:2  284.3400  1.264950  1.426680  0.243277 
1997:3  303.6800  1.257490  1.598980  0.274044 
1997:4  314.6600  1.307470  1.602220  0.235957 
1998:1  315.1200  1.278200  1.759460  0.301881 
1998:2  316.5800  1.263840  1.658300  0.302061 
1998:3  322.7800  1.225320  1.337410  0.407261 
1998:4  318.5800  1.187540  1.536660  0.293701 
1999:1  318.2000  1.178660  1.619660  0.375097 
1999:2  337.3400  1.224290  1.770950  0.337185 
1999:3  348.9200  1.256150  1.763760  0.293066 
1999:4  373.4000  1.332700  2.121140  0.287484 
2000:1  380.6000  1.281450  1.891730  0.472076 
2000:2  382.8100  1.254530  1.774840  0.434876 
2000:3  389.8400  1.347730  1.902430  0.399504 
2000:4  411.3000  1.330680  1.835600  0.401388 
2001:1  389.0600  1.346940  1.548730  0.577580 
2001:2  398.4100  1.406720  1.601950  0.538751 
2001:3  403.2600  1.380640  1.403710  0.516330 
2001:4  412.8200  1.441180  1.502140  0.463512 
2002:1  416.5200  1.401520  1.464740  0.456776 
2002:2  411.3500  1.360760  1.275040  0.543040 
2002:3  414.0700  1.421560  1.008370  0.615492 
2002:4  426.2100  1.408990  1.024040  0.538235 
2003:1  405.3900  1.406840  0.922470  0.512846 
2003:2  387.9100  1.429370  1.082800  0.419208 
2003:3  398.3400  1.449000  1.131050  0.454206 
2003:4  413.2700  1.475140  1.198300  0.446759 
2004:1  425.5900  1.493270  1.164710  0.553967 
2004:2  433.0600  1.514330  1.173010  0.504965 
2004:3  437.2700  1.520570  1.165550  0.479999 
2004:4  437.9400  1.522220  1.194890  0.497256 
2005:1  433.0500  1.539740  1.202360  0.501829 
2005:2  443.9200  1.605310  1.278140  0.471009 
2005:3  446.5600  1.625290  1.405280  0.461257 
2005:4  467.1800  1.669890  1.451620  0.487156 

Πηγή: Eurostat   
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Αποτελέσµατα εκτιµήσεων από οικονοµετρικά πακέτα 
 
1. Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας (Unit Root tests) 
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LGDP στο επίπεδό της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF 3.6892   2.8248   2.2829   
LM 1.4926 [0.228] 0.0828 [0.775] 0.1513 [0.699] 
Akaike -4.0784   -4.0893 * -4.0270   

1 

Schwarz -4.0374   -4.0066 * -3.9016   

DF/ADF -1.7991   -2.2619   -2.1268   
LM 0.4950 [0.485] 0.0764 [0.783] 0.3681 [0.547] 
Akaike -4.1210   -4.1790 ** -4.1048   

2 

Schwarz -4.0391   -4.0549 ** -3.9377   
DF/ADF -1.1968   -1.7751   -1.7969   
LM 0.7880 [0.380] 0.2208 [0.641] 0.6089 [0.440] 
Akaike -4.0833   -4.1579 * -4.0868   

3 

Schwarz -3.9604   -3.9924 * -3.8779   
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LCR στο επίπεδό της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF 1.0344   1.8754   1.9066   
LM 8.9984 [0.004] 0.4019 [0.529] 2.7615 [0.105] 
Akaike -3.5023   -3.6285 * -3.5757   

1 

Schwarz -3.4613   -3.5458 * -3.4503   

DF/ADF -0.9414   -0.3150   -0.0596   
LM 7.7531 [0.008] 0.2278 [0.635] 2.4952 [0.122] 
Akaike -3.4982   -3.6026 * -3.5338   

2 

Schwarz -3.4163   -3.4784 * -3.3716   
DF/ADF -3.6117   -2.2853   -2.1316   
LM 1.8118 [0.186] 0.2027 [0.655] 0.0491 [0.825] 
Akaike -3.7161 ** -3.6877   -3.6214   

3 

Schwarz -3.5933 ** -3.5222   -3.4124   
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LMC στο επίπεδό της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -0.5554   -0.4993   -0.5743   
LM 0.0657 [0.798] 0.0560 [0.814] 0.0566 [0.813] 
Akaike -1.8012 * -1.7319   -1.6798   

1 

Schwarz -1.7603 * -1.6492   -1.5544   

DF/ADF -1.8539   -1.774   -1.7270   
LM 0.0010 [0.973] 0.2244 [0.638] 0.0668 [0.797] 
Akaike -1.8336 ** -1.7613   -1.7028   

2 

Schwarz -1.7517 ** -1.6372   -1.5356   
DF/ADF -1.9671   -1.9373   -1.8632   
LM 0.0166 [0.897] 0.0473 [0.828] 0.0374 [0.847] 
Akaike -1.8063 * -1.7382   -1.6712   

3 

Schwarz -1.6834 * -1.5727   -1.4622   
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Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LTR στο επίπεδό της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -1.2426   -1.6020   -1.6499   
LM 5.9984 [0.018] 1.0347 [0.315] 9.5388 [0.003] 
Akaike -0.8054   -0.8973 * -0.8543   

1 

Schwarz -0.7645   -0.8146 * -0.7290   

DF/ADF -1.8198   -1.6952   -1.5555   
LM 4.9338 [0.032] 0.8439 [0.364] 9.4989 [0.003] 
Akaike -0.8122   -0.8894 * -0.8377   

2 

Schwarz -0.7303   -0.7653 * -0.6705   
DF/ADF -3.4224   -2.3627   -1.9638   
LM 0.7952 [0.377] 0.0309 [0.861] 6.7678 [0.013] 
Akaike -0.9475 ** -0.9230   -0.8465   

3 

Schwarz -0.8246 ** -0.7575   -0.6375   
 
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LGDP στην 1η διαφορά της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -4.1285   -2.7431   -2.0705   
LM 0.5972 [0.444] 1.2586 [0.268] 0.1031 [0.749] 
Akaike -3.9550 * -3.9472   -3.9039   

1 

Schwarz -3.9137 * -3.8636   -3.7773   

DF/ADF -5.3623   -3.7567   -2.9670   
LM 0.0890 [0.766] 0.1026 [0.750] 0.2655 [0.609] 
Akaike -4.1033 * -4.0383   -3.9633   

2 

Schwarz -4.0206 * -3.9129   -3.7944   
DF/ADF -5.7342   -4.1081   -3.3421   
LM 0.0032 [0.954] 0.0002 [0.987] 2.5370 [0.120] 
Akaike -4.1258 ** -4.0497   -3.9724   

3 

Schwarz -4.0017 ** -3.8825   -3.7613   
 
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LCR στην 1η διαφορά της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -9.3071   -5.1236   -4.4032   
LM 0.0001 [0.990] 0.6729 [0.417] 0.8115 [0.373] 
Akaike -3.5919 * -3.5331   -3.4906   

1 

Schwarz -3.5505 * -3.4495   -3.3640   

DF/ADF -9.9025   -5.6996   -5.1828   
LM 0.3063 [0.583] 2.3590 [0.133] 0.0049 [0.944] 
Akaike -3.6476 ** -3.5874   -3.5767   

2 

Schwarz -3.5649 ** -3.4621   -3.4078   
DF/ADF -9.8224   -5.6947   -5.2404   
LM 0.3665 [0.548] 2.7602 [0.105] 0.0031 [0.955] 
Akaike -3.6065 * -3.5513   -3.5522   

3 

Schwarz -3.4824 * -3.3841   -3.3411   
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Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LMC στην 1η διαφορά της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -6.7499   -4.2728   -3.3822   
LM 0.0187 [0.891] 0.0342 [0.854] 0.2609 [0.612] 
Akaike -1.7733 ** -1.7199   -1.6438   

1 

Schwarz -1.7319 ** -1.6364   -1.5171   

DF/ADF -6.7027   -4.2365   -3.3528   
LM 0.0024 [0.960] 0.0185 [0.892] 0.3120 [0.579] 
Akaike -1.7313 * -1.6740   -1.5962   

2 

Schwarz -1.6486 * -1.5486   -1.4273   
DF/ADF -6.6670   -4.1760   -3.2849   
LM 0.0803 [0.778] 0.0016 [0.967] 0.2801 [0.600] 
Akaike -1.6916 * -1.6279   -1.5485   

3 

Schwarz -1.5675 * -1.4607   -1.3374   
 
 
 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας για τη µεταβλητή LTR στην 1η διαφορά της 

    p=0 p=1 p=2 
DF/ADF -9.1750   -5.8988   -6.3058   
LM 0.5477 [0.463] 5.2329 [0.027] 0.8391 [0.365] 
Akaike -0.8828   -0.8339   -0.9221 * 

1 

Schwarz -0.8414   -0.7503   -0.7954 * 

DF/ADF -9.2692   -6.0571   -6.8136   
LM 0.9222 [0.342] 8.2110 [0.006] 0.1670 [0.685] 
Akaike -0.8660   -0.8232   -0.9707 * 

2 

Schwarz -0.7832   -0.6978   -0.8018 * 
DF/ADF -9.2530   -6.0933   -7.0408   
LM 1.1910 [0.281] 10.1155 [0.003] 0.0197 [0.889] 
Akaike -0.8336   -0.7935   -0.9747 ** 

3 

Schwarz -0.7094   -0.6263   -0.7636 ** 
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2. Engle – Granger Cointegration Tests (Μακροχρόνιες Σχέσεις) 
 
Εξίσωση συνολοκλήρωσης (1) 

Dependent Variable: LGDP 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/07   Time: 18:23 
Sample: 1995:1 2005:4 
Included observations: 44 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.911970 0.078440 75.36914 0.0000 
LCR 0.979007 0.137747 7.107274 0.0000 
LMC 0.305057 0.048077 6.345211 0.0000 
LTR 0.455223 0.040781 11.16253 0.0000 

R-squared 0.937877     Mean dependent var 5.844240 
Adjusted R-squared 0.933217     S.D. dependent var 0.241405 
S.E. of regression 0.062385     Akaike info criterion -2.624489 
Sum squared resid 0.155673     Schwarz criterion -2.462290 
Log likelihood 61.73877     F-statistic 201.2936 
Durbin-Watson stat 1.344349     Prob(F-statistic) 0.000000 
 
Εξίσωση συνολοκλήρωσης (2) 

Dependent Variable: LGDP 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/07   Time: 18:23 
Sample: 1995:1 2005:4 
Included observations: 44 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.265071 0.065696 80.14241 0.0000 
LCR 1.973363 0.212049 9.306183 0.0000 

R-squared 0.673419     Mean dependent var 5.844240 
Adjusted R-squared 0.665643     S.D. dependent var 0.241405 
S.E. of regression 0.139589     Akaike info criterion -1.055841 
Sum squared resid 0.818373     Schwarz criterion -0.974741 
Log likelihood 25.22850     F-statistic 86.60505 
Durbin-Watson stat 0.303179     Prob(F-statistic) 0.000000 
 
Εξίσωση συνολοκλήρωσης (3) 

Dependent Variable: LGDP 
Method: Least Squares 
Date: 05/26/07   Time: 18:23 
Sample: 1995:1 2005:4 
Included observations: 44 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.420586 0.047723 134.5381 0.0000 
LMC 0.256718 0.070715 3.630340 0.0008 
LTR 0.662899 0.042269 15.68289 0.0000 

R-squared 0.859425     Mean dependent var 5.844240 
Adjusted R-squared 0.852568     S.D. dependent var 0.241405 
S.E. of regression 0.092692     Akaike info criterion -1.853326 
Sum squared resid 0.352263     Schwarz criterion -1.731677 
Log likelihood 43.77318     F-statistic 125.3299 
Durbin-Watson stat 1.224237     Prob(F-statistic) 0.000000 
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3. Error Correction Models (Βραχυχρόνιες Σχέσεις) 
 
 
Εξίσωση ECM (4) 

Dependent Variable: DLGDP 
Method: Least Squares 
Date: 05/30/07   Time: 18:29 
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLGDP(-2) 0.344287 0.159751 2.155138 0.0385 
DLCR(-2) -0.169763 0.132320 -1.282971 0.2084 
DLMC(-1) 0.141974 0.051377 2.763356 0.0093 
DLMC(-2) 0.144431 0.068831 2.098344 0.0436 
DLTR(-2) 0.069234 0.039891 1.735586 0.0920 
DLTR(-3) 0.076254 0.034272 2.224927 0.0330 

U1(-1) -0.151699 0.082246 -1.844466 0.0741 

R-squared 0.187543     Mean dependent var 0.018486 
Adjusted R-squared 0.039824     S.D. dependent var 0.031231 
S.E. of regression 0.030603     Akaike info criterion -3.977790 
Sum squared resid 0.030907     Schwarz criterion -3.682236 
Log likelihood 86.55580     Durbin-Watson stat 1.579545 
 
 
 
 
 
 
Εξίσωση ECM (5) 

Dependent Variable: DLGDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/01/07   Time: 18:42 
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLGDP(-1) 0.292149 0.167711 1.741973 0.0903 
DLGDP(-2) 0.375336 0.194951 1.925288 0.0623 
DLCR(-2) -0.248627 0.155273 -1.601225 0.1183 
DLCR(-3) -0.140961 0.154127 -0.914577 0.3667 

U2(-1) -0.053665 0.040814 -1.314863 0.1971 

R-squared 0.014728     Mean dependent var 0.018486 
Adjusted R-squared -0.097874     S.D. dependent var 0.031231 
S.E. of regression 0.032724     Akaike info criterion -3.884935 
Sum squared resid 0.037481     Schwarz criterion -3.673825 
Log likelihood 82.69869     Durbin-Watson stat 1.827812 
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Εξίσωση ECM (6) 

Dependent Variable: DLGDP 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/07   Time: 18:59 
Sample(adjusted): 1996:1 2005:4 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLGDP(-3) 0.334422 0.159317 2.099099 0.0433 
DLMC(-2) 0.200449 0.066325 3.022200 0.0047 
DLMC(-3) 0.115149 0.063413 1.815873 0.0782 
DLTR(-1) -0.099224 0.048681 -2.038252 0.0494 
DLTR(-3) 0.082305 0.035406 2.324618 0.0262 

U3(-1) -0.128281 0.079669 -1.610177 0.1166 

R-squared 0.101959     Mean dependent var 0.018486 
Adjusted R-squared -0.030106     S.D. dependent var 0.031231 
S.E. of regression 0.031698     Akaike info criterion -3.927636 
Sum squared resid 0.034162     Schwarz criterion -3.674304 
Log likelihood 84.55273     Durbin-Watson stat 1.369536 
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4. VAR υπόδειγµα 
Εύρεση της τάξης του υποδείγµατος VAR 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  107.2907 NA   5.88E-08 -5.296957 -5.126335 -5.235739 
1  245.9838   241.8239*   1.10E-10*  -11.58891*  -10.73580*  -11.28282* 
2  258.6975  19.55958  1.33E-10 -11.42039 -9.884790 -10.86943 
3  266.4016  10.27211  2.19E-10 -10.99495 -8.776872 -10.19913 
4  286.8408  23.05961  2.02E-10 -11.22261 -8.322036 -10.18191 
5  303.7376  15.59708  2.49E-10 -11.26860 -7.685541 -9.983027 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 
Υπόδειγµα VAR 

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 06/05/07   Time: 16:28 
 Sample(adjusted): 1995:2 2005:4 
 Included observations: 43 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LGDP LCR LMC LTR 

LGDP(-1)  0.893406  0.113539  0.292580  0.801584 
  (0.07509)  (0.10250)  (0.24040)  (0.33351) 
 [ 11.8972] [ 1.10770] [ 1.21708] [ 2.40350] 
     

LCR(-1)  0.180283  0.690769 -0.402083  0.172737 
  (0.10412)  (0.14212)  (0.33332)  (0.46242) 
 [ 1.73147] [ 4.86047] [-1.20629] [ 0.37355] 
     

LMC(-1)  0.058695 -0.074337  0.760099  0.049892 
  (0.03255)  (0.04443)  (0.10421)  (0.14457) 
 [ 1.80312] [-1.67307] [ 7.29409] [ 0.34511] 
     

LTR(-1)  0.005383 -0.006311 -0.171760  0.322316 
  (0.03888)  (0.05307)  (0.12446)  (0.17267) 
 [ 0.13845] [-0.11893] [-1.38004] [ 1.86669] 
     

C  0.574969 -0.547626 -1.680529 -5.403699 
  (0.44393)  (0.60594)  (1.42115)  (1.97160) 
 [ 1.29517] [-0.90376] [-1.18251] [-2.74077] 

 R-squared  0.985720  0.850709  0.799405  0.860826 
 Adj. R-squared  0.984217  0.834994  0.778290  0.846176 
 Sum sq. resids  0.032616  0.060766  0.334252  0.643323 
 S.E. equation  0.029297  0.039989  0.093788  0.130114 
 F-statistic  655.7621  54.13399  37.85922  58.75977 
 Log likelihood  93.44492  80.06712  43.41244  29.33529 
 Akaike AIC -4.113717 -3.491494 -1.786625 -1.131874 
 Schwarz SC -3.908926 -3.286703 -1.581834 -0.927083 
 Mean dependent  5.855069  0.297223  0.322222 -0.980909 
 S.D. dependent  0.233198  0.098444  0.199183  0.331750 

 Determinant Residual Covariance  5.99E-11   
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  262.0049   
 Akaike Information Criteria -11.25604   
 Schwarz Criteria -10.43688   
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5. Johansen Cointegration Test 

 

Εύρεση του αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων 

Date: 05/07/07   Time: 19:37 
Sample(adjusted): 1995:3 2005:4 
Included observations: 42 after adjusting endpoints 
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: LGDP LCR LMC LTMC  
Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.591799  62.43379  53.12  60.16 
At most 1  0.311417  24.80200  34.91  41.07 
At most 2  0.119339  9.130978  19.96  24.60 
At most 3  0.086363  3.793509   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.591799  37.63179  28.14  33.24 
At most 1  0.311417  15.67102  22.00  26.81 
At most 2  0.119339  5.337469  15.67  20.20 
At most 3  0.086363  3.793509   9.24  12.97 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% 
levels 

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LGDP LCR LMC LTMC C 
-10.95637 -0.966568  1.141181  10.36372  73.60270 
 13.28642 -9.797421 -5.108012 -6.762791 -80.83666 
-4.325640  13.03362  6.792126  1.095986  20.38447 
-12.55233  16.74571  3.890171  2.886593  69.73962 

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LGDP) -0.008650 -0.015247 -0.003694  0.001950 
D(LCR) -0.003026 -0.014429 -0.005903 -0.006581 
D(LMC) -0.026315 -0.002467 -0.030585  0.001353 

D(LTMC) -0.065530  0.003783  0.038988 -0.005671 
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Συνολοκληρωµένα διανύσµατα 

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  267.6811  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
LGDP LCR LMC LTMC C 

 1.000000  0.088220 -0.104157 -0.945909 -6.717801 
  (0.26765)  (0.07569)  (0.08072)  (0.15880) 
     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(LGDP)  0.094769    

  (0.05570)    
D(LCR)  0.033149    

  (0.06902)    
D(LMC)  0.288319    

  (0.16466)    
D(LTMC)  0.717973    

  (0.22867)    

     
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  275.5166  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
LGDP LCR LMC LTMC C 

 1.000000  0.000000 -0.134107 -0.899224 -6.650095 
   (0.06222)  (0.04002)  (0.04373) 

 0.000000  1.000000  0.339498 -0.529187 -0.767475 
   (0.14816)  (0.09530)  (0.10414) 
     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(LGDP) -0.107806  0.157739   

  (0.07618)  (0.04355)   
D(LCR) -0.158555  0.144287   

  (0.10050)  (0.05745)   
D(LMC)  0.255535  0.049610   

  (0.25872)  (0.14790)   
D(LTMC)  0.768230  0.026280   

  (0.35927)  (0.20538)   

     
3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  278.1853  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
LGDP LCR LMC LTMC C 

 1.000000  0.000000  0.000000 -0.591296 -6.528415 
    (0.14678)  (0.14622) 

 0.000000  1.000000  0.000000 -1.308718 -1.075513 
    (0.43835)  (0.43670) 

 0.000000  0.000000  1.000000  2.296127  0.907334 
    (1.10469)  (1.10053) 
     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(LGDP) -0.091829  0.109599  0.042923  

  (0.07780)  (0.07157)  (0.03757)  
D(LCR) -0.133020  0.067348  0.030154  

  (0.10218)  (0.09400)  (0.04935)  
D(LMC)  0.387834 -0.349019 -0.225162  

  (0.25137)  (0.23124)  (0.12139)  
D(LTMC)  0.599583  0.534430  0.170706  

  (0.35251)  (0.32428)  (0.17023)  
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6. Granger Causality Test 

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 05/07/07   Time: 19:38 
Sample: 1995:1 2005:4 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LCR does not Granger Cause LGDP 43  0.68794  0.41179 
  LGDP does not Granger Cause LCR  1.31000  0.25920 

  LMC does not Granger Cause LGDP 43  1.93874  0.17150 
  LGDP does not Granger Cause LMC  1.25840  0.26864 

  LTR does not Granger Cause LGDP 43  1.42565  0.23951 
  LGDP does not Granger Cause LTR  23.0430  2.2E-05 

  LMC does not Granger Cause LCR 43  1.29595  0.26173 
  LCR does not Granger Cause LMC  1.78101  0.18957 

  LTR does not Granger Cause LCR 43  2.52849  0.11968 
  LCR does not Granger Cause LTR  5.79910  0.02074 

  LTR does not Granger Cause LMC 43  2.01486  0.16351 
  LMC does not Granger Cause LTR  4.37805  0.04280 

 


