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Περίληψη 
 

 

 
Η ανάλυση των μακροοικονομικών μεταβλητών μιας χώρας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 

την κατανόηση των οικονομικών προβλημάτων της και τη διαμόρφωση αποτελεσματικής 

οικονομικής πολιτικής. 

Η ανάλυση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών και της 

χρηματιστηριακής αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήταν ανέκαθεν αντικείμενο 

μελέτης πολλών ερευνητών, γιατί η οικονομία της είναι το προπύργιο όλων των αγορών της 

υφηλίου. 

Από το έτος 1921 μέχρι σήμερα η αμερικάνικη οικονομία γνώρισε περιόδους μεγάλης 

ευημερίας, όπως και περιόδους ύφεσης. Η κρίση που παρατηρήθηκε στην αρχή της θητείας 

του Bush, η οποία επιδεινώθηκε με την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 

και τις αβεβαιότητες για την οικονομική μεγέθυνση της χώρας μετά τους βομβαρδισμούς στο 

Αφγανιστάν το 2002 και τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, είχαν σαν συνέπεια η κυβέρνηση του 

Bush να λάβει σειρά παρεμβατικών οικονομικών μέτρων για να την αποτρέψει. Η ανάκαμψη 

που σημειώθηκε τα επόμενα χρόνια από τα μέτρα αυτά είναι αδιαμφισβήτητη αλλά όχι βέβαιη 

σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Το μεγαλύτερο φυσικό χρηματιστήριο της χώρας είναι το NYSE που αντιπροσωπεύει το 80% 

του όγκου των συναλλαγών και ακολουθεί το AMEX με 10%. Πέρα από αυτή τη μορφή των 

φυσικών χρηματιστηρίων, στην αμερικάνικη αγορά παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για 

τα ηλεκτρονικά χρηματιστήρια, τα δε πρωτεία σε αυτήν την κατεύθυνση καταλαμβάνει το 

σύστημα NASDAQ. 

Αναλύονται οι σημαντικότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες και συγκεκριμένα ο Dow Jones – 

Industrial, Transportation, Utilities – και ο Standard and Poor’s 500, καθώς και η επίδρασή 

τους σε όλες τις αγορές του κόσμου. 

Παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των 

χρηματιστηριακών μετοχών και καταγράφεται η θετική ή αρνητική επίδρασή τους σε αυτές. 

Εξετάζεται το μοντέλο VAR για να διερευνηθεί κατά πόσο μια μεταβλητή και οι χρονικές 

υστερήσεις της έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη πάνω σε μία άλλη. Από τον έλεγχο 

της αιτιότητας κατά Granger διαπιστώνεται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή επηρεάζει το 

χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones Industrial Average, τη βιομηχανική παραγωγή και τα 

κυβερνητικά ομόλογα. Ο έλεγχος έδειξε ακόμη ότι η βιομηχανική παραγωγή επηρεάζει το 

χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones Industrial Average και το δείκτη τιμών καταναλωτή. Τέλος 

διαπιστώνεται ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial Average επηρεάζει τη 

βιομηχανική παραγωγή, ενώ τα επιτόκια φαίνεται να επηρεάζουν μόνο τη βιομηχανική 

παραγωγή. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

1. Γενικά 
 

 

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι αναμφισβήτητα στενά συνδεδεμένη 

με τη θετική εξέλιξη των χρηματιστηριακών αγορών της, η δε σχέση των δύο 

αυτών παραμέτρων είναι αμφίδρομη. Τα τελευταία χρόνια σε πολλές μάλιστα 

περιπτώσεις παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης, της 

χρηματιστηριακής ανάπτυξης και του ανοίγματος αγοράς, λόγω των νέων 

πολιτικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές ηπείρους της 

υφηλίου (Dritsakis and Adamopoulos 2004). 

 

Η ανάλυση των μακροοικονομικών μεγεθών μιας χώρας κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική για την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων της και την 

άσκηση ορθής – αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής. Η συστηματική και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη των μεγεθών του μακροοικονομικού 

συστήματός της, στοχεύει στην αξιολόγηση των δεδομένων της οικονομικής 

πραγματικότητας, στην επιλογή λύσεων για τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία και στη δυνατότητα εξαγωγής 

προβλέψεων (Δημόπουλος 1998). 

 

Κάτω από το πρίσμα της δημιουργίας των οικονομικών υποδειγμάτων για την 

αποτύπωση της οικονομικής ευημερίας, πολλοί ερευνητές συσχέτισαν την 

κατεύθυνση της οικονομίας με αυτή της χρηματιστηριακής αγοράς (Bodie 

1976, Breeden 1979, Fama 1981, Fischer and Merton 1984, Chen et al. 1986, 

Beenstock and Chan 1988, Lee 1992, κ.ά.). Οι συγγραφείς αυτοί μελέτησαν 

τη συμπεριφορά των μακροοικονομικών μεταβλητών και των 

χρηματιστηριακών δεικτών, ανέπτυξαν μεθοδολογίες και μοντέλα για την 

εύρεση  της  σχέσης  που  υφίσταται  μεταξύ  τους  και  κατέληξαν σε  θεωρίες 
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προσδιορισμού αυτής της σχέσης.  

 

Η ανάλυση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μακροοικονομικών 

μεταβλητών και της χρηματιστηριακής αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (Η.Π.Α.) ήταν ανέκαθεν αντικείμενο μελέτης από πολλούς 

ερευνητές, γιατί η οικονομία της είναι προπύργιο όλων των αγορών της 

υφηλίου. Αυτό απορρέει από τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, που είχε σαν αποτέλεσμα τη δυναμική εξέλιξη των 

χρηματιστηριακών αγορών της, οι οποίες είχαν καταλυτική επίδραση στις 

αντίστοιχες αγορές των ανεπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων οικονομιών. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των 

ερευνητών για τον προσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες 

αμερικάνικες μακροοικονομικές μεταβλητές και τους χρηματιστηριακούς 

δείκτες. Ο κυριότερος λόγος για την αναζωπύρωση αυτή είναι η διεθνοποίηση 

των χρηματοδοτικών αγορών που συμβάλει στην ολοκλήρωση των 

χρηματιστηριακών αγορών. Βέβαια η ολοκλήρωση των εθνικών 

κεφαλαιαγορών διεθνώς επιτρέπει τις ροές κεφαλαίων προς τις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, οδηγώντας σε αύξηση των επενδύσεών τους και 

επομένως σε οικονομική ανάπτυξή τους. 

 

 

 

2. Στόχος της εργασίας 
 

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιεί μια έρευνα για τη χρηματιστηριακή αγορά 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε μακροοικονομικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα περιγράφει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις μεθόδους εκτίμησης 

των μακροοικονομικών μεγεθών του αμερικάνικου συστήματος και των 

χρηματιστηριακών σειρών. Ουσιαστικά επικεντρώνεται στην ύπαρξη αιτιακών 

σχέσεων μεταξύ  του χρηματιστηριακού δείκτη  Dow Jones Industrial Average, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 5



Εισαγωγή   

 

του δείκτη τιμών καταναλωτή, της βιομηχανικής παραγωγής και των 

κυβερνητικών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

Η συσχέτιση της πορείας των μακροοικονομικών και χρηματιστηριακών 

χρονολογικών σειρών προκαλεί από μόνη της το ενδιαφέρον πολλών 

ερευνητών. Η επιλογή της χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έγινε 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας εξαιτίας της οικονομικής 

ανάκαμψης που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια παρά τις προοπτικές βαθιάς 

οικονομικής ύφεσης που υπέστη το 2001 και το 2002 από τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης και την εμπλοκή της σε 

πολεμικές συγκρούσεις το 2003 στο Ιράκ. Οι λόγοι αυτοί, δηλαδή η οικονομική 

μεγέθυνση της χώρας καθώς και οι αντιφάσεις που τη χαρακτηρίζουν, 

αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο έρευνας για την πραγματοποίηση της 

παρούσας εργασίας. 

 

Πέραν της οικονομικής ανάπτυξης σημαντικό ρόλο στην επιλογή της 

συγκεκριμένης χώρας καθόρισε και η χρηματιστηριακή αγορά της. 

Αναμφισβήτητα η χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

επηρεάζει όπως αναφέρθηκε άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα την παγκόσμια 

οικονομική και χρηματιστηριακή αγορά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με την 

ενοποίηση της Ευρώπης και με τη χρήση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ η 

αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά παρουσίασε κάποια κάμψη, χωρίς όμως 

να χάσει το κύρος και την αίγλη της. 

 

Στην εργασία αυτή γίνεται καταρχήν καταγραφή και αποτύπωση της 

αμερικάνικης οικονομικής – χρηματιστηριακής πραγματικότητας και σχέσης. 

Ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση των αρχών και θεωριών που 

χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αφενός το 

μοντέλο των μεταβλητών της εν λόγω σχέσης και αφετέρου οι μέθοδοι 

εκτίμησής τους. Στόχος όλης αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι η 

διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές – χρηματιστηριακές 

χρονολογικές σειρές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
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3. Δομή 
 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η πρόσφατη αμερικάνικη 

οικονομική ιστορία και η σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Σε αυτό παρουσιάζονται τα φυσικά χρηματιστήρια του 

NYSE (New York Stock Exchange) και του AMEX (American Stock 

Exchange) και το ηλεκτρονικό χρηματιστήριο του NASDAQ (National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations) που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα.  

 

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι χρηματιστηριακοί 

δείκτες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δείκτες των χρηματιστηρίων του NYSE, του 

AMEX και του NASDAQ και στη συνέχεια αναλύονται οι πιο αναγνωρισμένοι 

διεθνώς χρηματιστηριακοί δείκτες, ο Dow Jones Industrial Average και ο 

Standard and Poor’s 500.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές 

κρίσεις που σημειώθηκαν στο NYSE από το έτος 1869 μέχρι το 2001. Σε αυτό 

παρουσιάζονται κυρίως οι οικονομικές αιτίες των κρίσεων και περιγράφονται 

οι επιπτώσεις τους στη χρηματιστηριακή και γενικότερα στην οικονομική 

αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

 

Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο στο οποίο καταγράφονται οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των χρηματιστηριακών μετοχών. Όπως 

είναι αναμενόμενο ιδιαίτερη βαρύτητα και ανάλυση δίνεται στους οικονομικούς 

παράγοντες που τις επηρεάζουν.  

 

Στο   έβδομο  κεφάλαιο   πραγματοποιείται  μια  βιβλιογραφική   ανασκόπηση. 
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Παρουσιάζονται αρχές, κριτήρια, θεωρίες και μοντέλα συγγραφέων που έχουν 

εξετάσει τη σχέση αλληλεπίδρασης της οικονομίας και της χρηματιστηριακής 

αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

 

Στη συνέχεια στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η εξειδίκευση του υποδείγματος 

και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας. Δίνονται πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε έναντι των παραδοσιακών μοντέλων. 

 

Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. 

Αρχικά διεξάγονται οι έλεγχοι της στασιμότητας των χρονολογικών σειρών, 

μέσω τόσο της κλασικής, όσο και της σύγχρονης μεθόδου. Ακολουθεί η 

εξέταση για τη μακροχρόνια σχέση των μεγεθών με τη συνολοκλήρωση των 

μεταβλητών ανά δύο και στη συνέχεια των πολλών μεταβλητών. Ανιχνεύεται η 

βραχυχρόνια σχέση των μεγεθών μέσω του υποδείγματος διόρθωσης λαθών. 

Η εργασία συνεχίζει με την ανάλυση των σχέσεων συνολοκλήρωσης της 

μεθοδολογίας του Johansen και ολοκληρώνεται με την εύρεση των αιτιακών 

σχέσεων των μεταβλητών του υποδείγματος με τον έλεγχο του Granger. 

 

Τέλος στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση όλων των οικονομικών παραμέτρων που 

έχουν εκτεθεί στην παρούσα εργασία. 

 

 

 

4. Ευχαριστίες 
 

 

Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στην πραγματοποίηση 

και ολοκλήρωση της διπλωματικής αυτής διατριβής.  

 

Ιδιαίτερα  αισθάνομαι   υποχρέωση  να    εκφράσω  τις  ευχαριστίες  μου  στον 
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καθηγητή και δάσκαλό μου κ. Δριτσάκη Νικόλαο, ο οποίος με προέτρεψε στην 

εκπόνηση αυτής της εργασίας. Οι αξιόλογες υποδείξεις - συμβουλές του και η 

πολύχρονη εμπειρία του αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την 

ολοκλήρωση της συγγραφής αυτού του κειμένου. Το αμείωτο ενδιαφέρον του 

και ο μεταδοτικός ενθουσιασμός του σε όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της 

εργασίας αποτέλεσαν για μένα σημαντική πηγή ενθάρρυνσης. 

 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Τσόπογλου Σταύρο για την 

εποικοδομητική συνεργασία του και την παραχώρηση αξιόλογου 

εκπαιδευτικού υλικού. Η απλόχερη βοήθειά του και οι πολύτιμες παραινέσεις 

του συντέλεσαν στη διαμόρφωση και διεκπεραίωση πολλών κεφαλαίων της 

παρούσας μελέτης. 

 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τις θυσίες, την ηθική συμπαράσταση 

και τη στήριξη που μου πρόσφερε στη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας 

αυτής. 
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ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α. 
 

 

 

1. Πρόσφατη οικονομική ιστορία 
 

 

Στην περίοδο που ακολούθησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό την προεδρία του Warren Harding (1921 - 

1923) γνώρισαν μια περίοδο μεγάλης οικονομικής ευημερίας. Η 

χρηματιστηριακή αγορά μεγάλωνε με αλματώδη ταχύτητα, το αίσθημα της 

οικονομικής ασφάλειας των πολιτών αυξανόταν με μεγάλο ρυθμό και η 

οικονομία θεωρούνταν πραγματικά ισχυρή.  

 

Ωστόσο η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των μετοχών στο New York Stock 

Exchange, οδήγησε στη χρηματιστηριακή κρίση του 1929. Η οικονομική κρίση 

που ακολούθησε σε συνδυασμό με την ομοσπονδιακή κακοδιαχείριση 

οδήγησε στη λεγόμενη Μεγάλη Οικονομική Κρίση (Great Depression), τη 

χρονική περίοδο από το 1929 μέχρι το 1933, που συμπαρέσυρε στο πέρασμά 

της και οικονομίες άλλων χωρών της υφηλίου. 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Franklin 

Roosevelt (1933 – 1945) εισήγαγε μια σειρά κοινωνικών προγραμμάτων, 

γνωστή ως τη Νέα Διαπραγμάτευση (New Deal) για να αντιμετωπίσει την 

οικονομική κρίση της χώρας του. Βέβαια πολλοί υποστηρίζουν ότι η πολιτική 

του είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αμερικάνικη οικονομία, παρά το γεγονός 

ότι η πλειοψηφία σημαντικών νόμων της Νέας Διαπραγμάτευσης διέπουν 

ακόμη και σήμερα την οικονομία της χώρας (NationMaster  2004). 

 

Το 1941 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμμετείχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο και για άλλη μια φορά η οικονομία υπέστη πλήγμα. Παρόλα αυτά η 

βιομηχανική  ανάπτυξη της μεταπολεμικής  περιόδου βοήθησε  την οικονομική 
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ανάκαμψη της χώρας. Η περίοδος που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε από 

μεγάλη οικονομική άνθηση, παρόμοια σε κλίμακα με αυτή της δεκαετίας του 

1920. 

 

Η οικονομία παρέμεινε σταθερή μέχρι τη δεκαετία του 1970, όπου άρχισε να 

γίνεται ορατή πλέον η εμφάνιση του στασιμοπληθωρισμού. Ο τότε πρόεδρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Richard Nixon (1969 – 1974) κατήργησε 

το Σύστημα του Bretton Woods (Bretton Woods System) και οι περαιτέρω 

κυβερνητικές προσπάθειες για την ενδυνάμωση της οικονομίας απέτυχαν σε 

σημαντικό βαθμό.  

 

Τη δεκαετία του 1980 που εκλέχθηκε πρόεδρος ο Donald Reagan (1981 – 

1989) η οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκε. Ο Reagan εφάρμοσε 

μια πολιτική που στηριζόταν κυρίως στις φορολογικές ελαφρύνσεις. Η 

οικονομική πολιτική του είχε ως αποτέλεσμα τα ποσοστά ανεργίας και 

πληθωρισμού να πέσουν σε φυσιολογικά - κανονικά επίπεδα. 

 

Ο κυβερνητικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

ισορροπήθηκε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1960 υπό την προεδρία 

του Bill Clinton (1993 – 2001). Σε αυτό βοήθησε κυρίως ο μεγάλος όγκος 

επενδύσεων στη χρηματιστηριακή αγορά που επιταχύνθηκε με την έκρηξη 

των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου (dot-com 

doom). 

 

Η οικονομική κρίση που παρατηρήθηκε στην αρχή της θητείας του George 

Bush (2001 - σήμερα) επιδεινώθηκε με την τρομοκρατική επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Η 

οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε, στηριζόμενη στις φορολογικές 

περικοπές και ελαφρύνσεις βοήθησαν την οικονομική ανάκαμψη των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο οι βομβαρδισμοί που μεσολάβησαν 

στο Αφγανιστάν το 2002 και ο πόλεμος της χώρας με το Ιράκ το 2003 

δημιούργησε σε αρκετούς αβεβαιότητες για την οικονομική μεγέθυνση της 

χώρας (EconomyWatch  2004). 
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Βέβαια οι αμερικάνικες αρχές παρουσιάζονταν αισιόδοξες. Η ανάκαμψη της 

οικονομίας που σημειώθηκε οφειλόταν στην κυβερνητική παρέμβαση του 

Bush, με τη χαλαρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική του. Το κλίμα 

ανάκαμψης ήταν αδιαμφισβήτητο και αντικατοπτριζόταν στις 

χρηματιστηριακές αγορές, όπου τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο 

συγκρατημένα. 

 

 

 

2. Σημερινή οικονομική κατάσταση 
 

 

Όπως αναφέρθηκε η αμερικάνικη οικονομία ανέκαμψε με γρήγορους ρυθμούς 

κατά το 2003. Ο ρυθμός μεγέθυνσης έφτασε το 3.8%, η ανεργία άρχισε να 

υποχωρεί, η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να αυξάνεται και η κερδοφορία 

της βιομηχανίας σημείωσε άνοδο. Ωστόσο υπήρχαν πολλοί ενδοιασμοί για τη 

μακροχρόνια ανάκαμψη της οικονομίας εξαιτίας του ελλείμματος του κρατικού 

προϋπολογισμού και του εμπορικού ισοζυγίου, του διευρυνόμενου ιδιωτικού 

δανεισμού, της φούσκας στις τιμές των ακινήτων, κ.ά. (Λαπαβίτσας 2004). 

 

Οι παραπάνω αντιφάσεις της αμερικάνικης οικονομίας εξακολουθούν να 

υφίστανται μέχρι σήμερα. Στο πρώτο τρίμηνο του φετινού έτους η οικονομία 

έχει επιτύχει ρυθμό ελαφρά πιο πάνω από το 4%. Ο κυριότερος λόγος για τον 

υψηλό αυτό ρυθμό μεγέθυνσης είναι τα χαμηλά επιτόκια και το σχετικά μεγάλο 

δημοσιονομικό έλλειμμα. Συγκεκριμένα τα χαμηλά επιτόκια βοηθούν στην 

αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων και στην αύξηση της καταναλωτικής - 

επενδυτικής ζήτησης. 

 

Αναφορικά με τον πληθωρισμό παρατηρείται μια ανοδική πορεία μέχρι 

σήμερα, σύμφωνα με τις στατιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής. Πράγματι ο πληθωρισμός το 2004 αυξήθηκε στο 3.3%, από το 

1.9%  που  ήταν το  2003.  Όσον αφορά  το  δομικό   ρυθμό  πληθωρισμού,  ο 
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οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές του πετρελαίου και των γεωργικών 

προϊόντων για τις οποίες υπάρχει αστάθεια λόγω καιρικών και άλλων 

συνθηκών, παρατηρούμε ότι το Φεβρουάριο του φετινού έτους έφτασε στο 

2.4%. Ο ρυθμός αυτός είναι ο πιο υψηλός από τον Μάιο του 2002 μέχρι 

σήμερα (EconStats  2005a). 

 

Η υψηλή ζήτηση που παρατηρείται στην αμερικάνικη οικονομία συμβάλει στην 

κερδοφορία των επιχειρήσεων του τομέα της βιομηχανίας. Διαπιστώνεται από 

πολλούς οικονομικούς αναλυτές ότι οι βιομήχανοι δε δυσκολεύονται να 

μεταβιβάσουν στους καταναλωτές τις υψηλές πετρελαϊκές τιμές και τις υψηλές 

τιμές των άλλων πρώτων υλών, λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει στη 

χώρα.  

 

Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Federal Reverse, 

www.federalreverse.gov), αναφέρει ότι ο μεγάλος ρυθμός μεγέθυνσης της 

αμερικάνικης οικονομίας έχει μειώσει στο ελάχιστο την υπερβάλλουσα 

δυναμικότητα τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αν και η 

αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευέλικτη οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση άρτιου και εξειδικευμένου 

προσωπικού και οι αυξήσεις ημερομισθίων συνεχίζονται να θεωρούνται 

χαμηλές. 

 

Όσον αφορά την απασχόληση παρατηρείται αύξησή της σε αρκετούς τομείς 

της οικονομίας εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα. Συγκεκριμένα τον 

Ιανουάριο σημειώθηκε αύξηση κατά 262.000 άτομα σε μεγάλο αριθμό 

βιομηχανιών, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων το μεταποιητικό τομέα, το 

λιανικό εμπόριο και τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Ωστόσο οι οικονομολόγοι 

θεωρούν ότι αυτή η αύξηση υπερβαίνει τον απαραίτητο αριθμό που πρέπει να 

απορροφά η οικονομία για τους νεοεισερχομένους στην εργασιακή αγορά.  

 

Παράλληλα με την αύξηση της απασχόλησης αναφέρεται και μια αύξηση της 

παραγωγής. Συγκεκριμένα οι στατιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής   έχουν ανακοινώσει   ότι  η  βιομηχανική   παραγωγή  συνεχίζει  την 
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ανοδική της πορεία και το 2005. Ιδιαίτερα το μήνα Φεβρουάριο η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε με ρυθμό  0.3%  και αποτελεί την  πέμπτη κατά συνέχεια 

μηνιαία αύξηση (EconStats  2005b).  

 

Η κεντρική τράπεζα της Αμερικής από το τέλος του Ιουνίου του 2004 μέχρι και 

σήμερα έχει αυξήσει τα επιτόκια οχτώ φορές. Επειδή τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν ελαφρά πιο κάτω από το 2.5%, τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια ήταν αρνητικά σε πραγματικούς όρους. Έτσι η 

αύξηση της απασχόλησης – παραγωγής σε συνδυασμό με τα χαμηλά 

επιτόκια οδήγησαν την αμερικάνικη οικονομία σε ανάπτυξη της τάξεως του 

3.5%, κατά την περίοδο των τελευταίων τριών ετών. 

 

Επιπρόσθετα έχει γνωστοποιηθεί από την κεντρική τράπεζα Αμερικής ότι το 

έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2004 έφθασε τα 688 

δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί με το 5.7% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Ο κυριότερος λόγος που οδηγεί στο υψηλό 

αυτό έλλειμμα είναι οι μειωμένες εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες για 

παράδειγμα είναι τα αεροπορικά ταξίδια, οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις, τα 

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τις κινηματογραφικές ταινίες, ο τουρισμός, τα 

έσοδα από τους ξένους φοιτητές και τις νομικές υπηρεσίες, κ.ά.  

 

Παραδειγματικά αναφέρουμε τον αριθμό των φοιτητών που μειώθηκε εξαιτίας 

των αυστηρών κριτηρίων για τη θεώρηση διαβατηρίων, λόγω φόβου για 

τρομοκρατικές ενέργειες. Ακόμη τα αεροπορικά εισιτήρια που αγοράστηκαν 

από ξένους μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους, γεγονός που αντανακλά τους 

περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίων και τη μειωμένη επίδοση των 

αεροπορικών εταιρειών και κατά επέκταση του αμερικανικού τουρισμού. Όλα 

αυτά τα μέτρα σχετίζονται άμεσα με την πτώση των δίδυμων πύργων, τον 

πόλεμο στο Ιράκ, κ.ά. που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

 

Αναφορικά με τις εξαγωγές προϊόντων οι στατιστικές υπηρεσίες των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν ανακοινώσει ότι αυτές αυξήθηκαν τα 

τελευταία τέσσερα τρίμηνα κατά  17%  σε σχέση με το  8%  που αυξήθηκαν  οι 
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εισαγωγές. Ωστόσο η αξία των εισαγωγών που ανέρχεται στα 1.9 

τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αρκετά πιο υψηλή από την αξία των εξαγωγών 

στα 1.2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές θα πρέπει να 

αυξάνονται με ρυθμό 58% περισσότερο από την αύξηση των εισαγωγών για 

να μην αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα (FedStats  2005). 

 

Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν το εμπορικό έλλειμμα 

συνεχίσει με το σημερινό ρυθμό για μια ακόμη δεκαετία οι αμερικάνοι θα 

πληρώνουν το 3% του ετήσιου εισοδήματος τους στους ξένους για την 

υπερβολική κατανάλωση τους στο παρελθόν. Αυτές οι ετήσιες πληρωμές των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον υπόλοιπο κόσμο δεν θα εξαφανιστούν 

εκτός και αν η χώρα μειώσει τις καταναλώσεις που απορρέουν από τις 

εισαγωγές και αυξήσει τις αποταμιεύσεις της, οπότε αυτό θα την οδηγήσει σε 

εμπορικά πλεονάσματα.  

 

Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών, εξαρτώνται όχι τόσο πολύ από τα εκατομμύρια των επενδυτών 

στις υπόλοιπες χώρες, αλλά κυρίως από ορισμένες κεντρικές τράπεζες. 

Γεγονός αποτελεί ότι τόσο το 2003 όσο και το 2004 οι κεντρικές τράπεζες 

χρηματοδότησαν το 83% του ελλείμματος της χώρας. 

 

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στηρίχθηκε από ότι φαίνεται και από την 

πολιτική που εφάρμοσε η κεντρική τράπεζα της Κίνας, η οποία έχει δηλώσει 

ότι αύξησε τα συναλλαγματικά αποθέματα της σε δολάρια κατά 207 

δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2004. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι 

χρηματοδότησε το 1/3 του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αυτό το χρόνο.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γενικά οι ασιατικές κεντρικές 

τράπεζες αγοράζουν το δολάριο για να αποφύγουν μια σημαντική πτώση του. 

Η περίπτωση της πτώσης του δολαρίου θα δυσκόλευε τις εξαγωγές των 

προϊόντων των ασιατικών χωρών στις  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία 
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απορροφά το μεγαλύτερο μέρος τους. 

 

Ένας ακόμη λόγος για την αύξηση των εισαγωγών είναι και η σημαντική 

αύξηση στις αξίες της ακινήτου περιουσίας. Ο αμερικανός πρόεδρος Bush 

έδωσε οδηγίες να μην τροποποιηθούν τα κίνητρα για την απόκτηση κατοικίας. 

Οι επικριτές της πολιτικής του Bush ισχυρίζονται ότι κάτι τέτοιο έχει οδηγήσει 

στη δημιουργία φούσκας στα ακίνητα. Τονίζουν δε ότι έχει διοχετεύσει 

περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε σπάνιους πόρους στην κατασκευαστική 

βιομηχανία σε βάρος άλλων παραγωγικών βιομηχανιών εξαγωγικού 

χαρακτήρα.  

 

Τέλος, οι στόχοι της αμερικάνικης πολιτικής για τα προσεχή πέντε χρόνια είναι 

η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και του σχεδίου κοινωνικών 

ασφαλίσεων, η μείωση κατά 50% του δημοσιονομικού ελλείμματος και η 

προώθηση των εμπορικών συμφωνιών. Παραδειγματικά αναφέρουμε την 

οικονομική πολιτική του Bush που παρουσίασε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, 

από το οποίο ζήτησε την έγκριση μείωσης των δαπανών για την παιδεία, τις 

μεταφορές, τον οικισμό, το περιβάλλον και την αστική ανάπτυξη (EconStats 

2005c).  

 

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση αντιμέτωπη με 

την προοπτική βαθιάς ύφεσης το 2001 – 2002 έλαβε σειρά παρεμβατικών 

οικονομικών μέτρων, ώστε να επαναφέρει γρήγορα την οικονομία των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε αναπτυξιακή τροχιά. Η ανάκαμψη που 

σημειώθηκε τα επόμενα χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά όχι βέβαιη σε 

μακροχρόνιο επίπεδο. 
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III. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

 

 

1. Γενικά 
 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποτελούν αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη 

χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου. Το μεγαλύτερο και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένο φυσικό χρηματιστήριο είναι το New York Stock Exchange 

(NYSE, www.nyse.com), στο οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές 2.800 περίπου 

εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το 80% του όγκου των συναλλαγών. 

 

Το δεύτερο σε μέγεθος φυσικό χρηματιστήριο μετά το NYSE είναι το American 

Stock Exchange (AMEX, www.amex.com), με μετοχές υπό διαπραγμάτευση 

812 εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το 10% του όγκου των συναλλαγών. 

Στα άλλα εφτά επίσημα καταχωρημένα περιφερειακά φυσικά χρηματιστήρια 

που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εισηγμένες οι μετοχές 

των εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο ποσοστό του όγκου των 

συναλλαγών. Παραδειγματικά αναφέρουμε από τα μικρά φυσικά 

χρηματιστήρια, αυτά του Σικάγου, της Βοστώνης και της Φιλαδέλφειας 

(LocalColorArt 2005). 

 

Πέρα από αυτή τη μορφή των φυσικών χρηματιστηρίων, παρατηρείται 

αυξανόμενη σημασία για τα ηλεκτρονικά χρηματιστήρια στην αμερικάνικη 

αγορά. Τα πρωτεία σε αυτήν την κατεύθυνση καταλαμβάνει το σύστημα 

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ, 

www.nasdaq.com). Σημειώνουμε ότι στο NASDAQ διαπραγματεύονται οι 

μετοχές περισσότερων από 3.300 εταιρειών. 

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται επιμέρους θεματικές ενότητες 

που  αφορούν  τα  φυσικά  χρηματιστήρια  του  NYSE και του  ΑΜΕΧ  και  του 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 17



Χρηματιστηριακή αγορά   

 

ηλεκτρονικού NASDAQ. Η ανάπτυξη του κάθε υποκεφαλαίου έγινε με βάση τη 

σπουδαιότητα των γεγονότων που τα χαρακτηρίζουν. Τα ιστορικά, 

οικονομικά, κ.ά. στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στα παρακάτω υποκεφάλαια 

αναφέρονται ως επί το πλείστον στις επίσημες ιστοσελίδες των αντίστοιχων 

χρηματιστηρίων.  

 

 

 

2. NYSE 
 

 

Από την ίδρυσή του το 1792, το NYSE έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη 

κεφαλαιαγορά του πλανήτη. Το NYSE είναι γνωστό και ως Μεγάλος Πίνακας 

(Big Board), βρίσκεται στην καρδιά του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, είναι 

εγκατεστημένο στη Wall Street και η διαπραγμάτευση των μετοχών λαμβάνει 

χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τις 9:30 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

καθημερινώς. 

 

Ουσιαστικά το NYSE επηρεάζει την πορεία των άλλων χρηματιστηριακών 

αγορών. Είναι η πιο ανεπτυγμένη φυσική αγορά με συνολική κεφαλαιοποίηση 

που υπερβαίνει τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παλαιότερα το 2000 η 

συνολική κεφαλαιοποίηση έφτανε μόλις τα 12 τρισεκατομμύρια δολάρια 

(Γεωργιάδης 2001). Σε μία συνηθισμένη μέρα ο αριθμός των εισηγμένων 

προς διαπραγμάτευση τίτλων ανέρχεται σε 1.46 δισεκατομμύρια μετοχές, ενώ 

ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών υπερβαίνει τα 46.1 δισεκατομμύρια 

δολάρια. 

 

Στο NYSE όπως έχει αναφερθεί έχουν εισάγει τις μετοχές τους περίπου 2.800 

εταιρείες, εκ των οποίων οι 450 είναι μη αμερικάνικες και έχουν τα κεντρικά 

τους γραφεία σε 53 διαφορετικές χώρες. Οι εταιρείες στο NYSE 

περιλαμβάνουν κάθε κλάδο οικονομίας και είναι είτε νέες και υψηλά 

αναπτυσσόμενες    επιχειρήσεις,     είτε    ανεπτυγμένες     επιχειρήσεις,     είτε 
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καθιερωμένες μεγάλες βιομηχανίες. 

 

Ωστόσο οι εταιρείες οφείλουν να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις τόσο για 

να λάβουν άδεια διαπραγμάτευσης των μετοχών τους, όσο και για να 

συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο NYSE. Τα κριτήρια αυτά 

περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ή τις χρηματικές ροές της και 

στη συνέχεια τη διανομή των μετοχών, τον όγκο συναλλαγών, την τρέχουσα 

αξία, την τιμή των μετοχών, κ.ά. 

 

Όταν μια εταιρεία δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο από αυτά τα κριτήρια το 

NYSE ουσιαστικά τη θέτει υπό επιτήρηση. Οι αρμόδιες αρχές του NYSE της 

απευθύνουν γραπτή προειδοποίηση με υποδείξεις για να συμμορφωθεί μέσα 

σε 18 μήνες. Η εταιρεία καταθέτει πλάνο, το οποίο σε ελάχιστες περιπτώσεις 

δε γίνεται δεκτό, και παρακολουθείται για το χρονικό διάστημα που της έχει 

δοθεί. 

 

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της τότε 

διαγράφεται από τη χρηματιστηριακή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο το NYSE 

διατηρεί την ποιότητα του καταλόγου των εταιρειών που ανήκουν σε αυτό. 

Παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του μέσω της προστασίας του 

επενδυτικού κοινού του. 

 

Στο NYSE μόνο τα μέλη έχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Το δικαίωμα 

του να είσαι μέλος, που λέγεται και θέση (seat), γίνεται συχνά αντικείμενο 

αγοροπωλησίας. Οι τιμές των θέσεων εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση 

προσφοράς - ζήτησης και απεικονίζουν την αποδοτικότητα των μεσιτικών 

επιχειρήσεων, το επίπεδο του όγκου συναλλαγών, τις γενικές οικονομικές 

καταστάσεις, κ.ά.  

 

Οι τιμές των θέσεων στο NYSE ξεκίνησαν από τα 25 δολάρια και εκατό 

χρόνια αργότερα έφτασαν τα 4.000 δολάρια. Το 1968 υπήρξαν θέσεις στο 

NYSE που πουλήθηκαν στην τιμή των 515.000 δολαρίων. Η υψηλότερη τιμή 

που   δόθηκε   ποτέ   για   μία   θέση    ήταν    2.650.000   δολάρια    και   αυτό 
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πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1999. Ο αριθμός των 1.366 

θέσεων  στο NYSE  έχει παραμείνει  μείνει σταθερός  από το  έτος 1953 μέχρι 

σήμερα. 

 

Τα μέλη χωρίζονται στους ειδικούς διαπραγματευτές (specialists) και στους 

χρηματιστηριακούς πράκτορες (floor broker). Οι πρώτοι έχουν την 

υποχρέωση να διατηρούν την ομαλότητα και την εμπορευσιμότητα της 

αγοράς και να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο τη διαπραγμάτευση των 

μετοχών. Οι δεύτεροι, που είναι κυρίως χρηματιστηριακές εταιρείες, 

λειτουργούν ως αντιπρόσωποι των ιδιωτών και των θεσμικών επενδυτών. 

 

Ο χώρος διαπραγμάτευσης (trading floor) του NYSE αποτελείται από 17 

κέντρα διαπραγμάτευσης (trading posts) τα οποία είναι επανδρωμένα από 

τους specialists και τους βοηθούς τους. Αξίζει να ειπωθεί ότι κάθε μετοχή 

διαπραγματεύεται σε ένα και μόνο κέντρο και από έναν και μόνο specialist. 

Αυτό διασφαλίζει τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διαπραγμάτευση να 

είναι συγκεντρωμένη σε ένα μόνο σημείο (centralized). 

 

Γύρω από τα κέντρα διαπραγμάτευσης υπάρχουν θάλαμοι - σημεία στα οποία 

φτάνουν οι εντολές προς τους χρηματιστές στο trading floor, τα οποία 

ονομάζονται trading booths. Στο NYSE τα trading booths ξεπερνούν τα 1.400. 

Οι εντολές που καταφθάνουν στα trading booths λαμβάνονται είτε τηλεφωνικά 

είτε ηλεκτρονικά μέσω του Broker Booth Support System (BBSS). 

 

Η αγοροπωλησία των μετοχών γίνεται με το σύστημα της δημοπρασίας 

(auction market). Οι εντολές αγοράς και πώλησης συναντιούνται στο trading 

floor, όπου και διασταυρώνονται. Στη συνέχεια οι τιμές καθορίζονται από τη 

ζήτηση και την προσφορά. Όπως αναφέρθηκε κάθε μετοχή διαπραγματεύεται 

σε ένα και μόνο σημείο. Έτσι όλες οι εντολές για τη μια μετοχή φτάνουν σε 

εκείνο το σημείο όπου και εκτελούνται. 

 

Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εντολών αγορών και πωλήσεων φιλτράρεται 

σε ένα και μόνο σημείο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα του NYSE. Με αυτόν 
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τον τρόπο παρέχεται η απαραίτητη ρευστότητα, δηλαδή οποιοσδήποτε 

μπορεί  να αγοράσει  ή  να  πωλήσει  ανά  πάσα  στιγμή, χωρίς να  υπάρχουν 

μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Όταν η εντολή ενός επενδυτή 

πραγματοποιηθεί, τότε η καλύτερη τιμή θα έχει προταθεί σε υποψήφιους 

αγοραστές ή πωλητές. 

 

Το NYSE διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του με ένα ακόμη βασικό 

εργαλείο, το Stock Watch. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα υπολογιστών, που προειδοποιεί όταν συμβεί κάτι ασυνήθιστο, όπως 

απότομες διακυμάνσεις εν απουσία νέων ή γεγονότων που να τις 

δικαιολογούν. Τότε ξεκινά αμέσως επίσημη μυστική έρευνα και γίνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες έρευνας για τη εύρεση των εμπλεκομένων.  

 

Αν η έρευνα δείξει παράνομη ανάμειξη και αγοροπωλησία μετοχών η 

υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που το αδίκημα 

βρίσκεται έξω από τη δικαιοδοσία του NYSE προωθείται στην πανίσχυρη 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission). 

 

Όπως αναφέρθηκε το NYSE είναι το μεγαλύτερο φυσικό χρηματιστήριο στον 

κόσμο από άποψη κεφαλαιοποίησης, αριθμού εισηγμένων μετοχών και όγκου 

συναλλαγών. Ωστόσο δεν είναι το χρηματιστήριο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

ξένων εισηγμένων μετοχών. Τα ηνία σε αυτόν τον τομέα κατέχει το London 

Stock Exchange (LSE).  

 

Το NYSE καταβάλλει προσπάθειες για αύξηση του αριθμού των ξένων 

εταιρειών που εκδίδουν τα λεγόμενα American Depository Receipts (ADR’s), 

τα οποία διαπραγματεύονται σαν να πρόκειται για κανονικές μετοχές. Τα 

ADR’s εκδίδονται από τράπεζες επενδύσεων και αντιπροσωπεύουν μετοχές 

εταιρειών, τις οποίες η τράπεζα έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Ένα ADR μπορεί 

να αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία μετοχές, πάντα όμως της ίδιας 

εταιρείας. Η ονομαστική αξία των ADR’s είναι σε δολάρια και πληρώνουν 

μερίσματα επίσης σε δολάρια. Ελληνική εταιρεία που έχει εκδώσει ADR είναι 

η εταιρεία κρασιών Μπουτάρη (Ευθύμογλου και Μπάλας 2000). 
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Σιγά σιγά  ο αριθμός  των ξένων  εταιρειών αυξάνεται  λόγω των  οικονομικών 

συγκυριών, π.χ. παγκοσμιοποίηση, κ.ά., και τα προβλήματα λόγω των 

διαφορετικών λογιστικών συστημάτων γίνονται πιο χαλαρά. Τα τελευταία 

μάλιστα χρόνια παρατηρείται μια διεθνοποίηση των χρηματοδοτικών αγορών, 

δηλαδή οι επενδυτές επενδύουν και έξω από τη χώρα καταγωγής τους, με 

αποτέλεσμα τη μεταβίβαση κεφαλαίων. 

 

Αναμφισβήτητα η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση μετοχών στο NYSE 

προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην εκάστοτε εταιρεία. Η δυνατότητα επίτευξης 

τεράστιων όγκων συναλλαγών με ακρίβεια και ασφάλεια, καθιστούν το NYSE 

το πιο σύγχρονο και το πιο δημοφιλές χρηματιστήριο στον κόσμο. Βέβαια στη 

βάση της επιτυχίας του  NYSE  βρίσκεται η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 

και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

 

Στο NYSE είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές του ΟΤΕ 

(Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας) από το 1998 και της Εθνικής 

Τράπεζας από το 1999 (Ευθύμογλου και Μπάλας 2000). 

 

 

 

3. AMEX 
 

 

Το δεύτερο σε μέγεθος φυσικό χρηματιστήριο των Η.Π.Α. όπως αναφέρθηκε 

είναι το AMEX, το οποίο βρίσκεται επίσης στη Νέα Υόρκη. Το AMEX είναι 

γνωστό ως Μικρός Πίνακας (Little Board) ή ως Curb Exchange. Οι ώρες 

διαπραγμάτευσης των μετοχών στο χρηματιστήριο αυτό είναι ίδιες με αυτές 

του NYSE, δηλαδή από τις 9:30 π.μ. μέχρι τις  4:00 μ.μ. καθημερινά. 

 

To AMEX είναι γνωστό για τις φιλελεύθερες πολιτικές του σχετικά με τις 

εταιρείες που εισάγονται σε αυτό. Ωστόσο είναι γεγονός ότι στο AMEX 

διαπραγματεύονται    κυρίως    οι    μετοχές     εταιρειών     μικρής    ή    μέσης 
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κεφαλαιοποίησης. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι συναλλαγές του είναι πολύ 

πιο ήπιες από ότι στις άλλες βασικές αμερικάνικες χρηματιστηριακές αγορές 

(NYSE και NASDAQ).  

 

Σωστά ή λάθος πολλοί θεωρούν το AMEX σαν το προκατασκευαστικό στάδιο 

για να εισέλθει μια εταιρεία στο NYSE. Βέβαια μεγάλες εταιρείες όπως η 

General Motors και η Standard Oil ξεκίνησαν από το AMEX και κατέληξαν στο 

NYSE. Άλλες πάλι όπως η Horn & Standard και η Prentice – Hall έμειναν από 

την αρχή πιστές στο NYSE (Βούλγαρη – Παπαγεωργίου  2002).  

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δύο χρηματιστήρια το AMEX και το NYSE 

δουλεύουν με τον ίδιο περίπου τρόπο, που αναφέραμε στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο. Λειτουργεί και αυτό με την αρχή της δημοπρασίας και με μικρές 

διαφοροποιήσεις από το NYSE. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται κυρίως 

στη μικρή κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που αναλαμβάνει. Ωστόσο το 

γεγονός αυτό δε αποτρέπει το AMEX από το να συνεχίζει να αναβαθμίζει τις 

υπηρεσίες του και να ικανοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες 

του. 

 

 

 

4. NASDAQ 

 

 

Από την ίδρυσή του το NASDAQ ήταν πρωτοπόρο στο ηλεκτρονικό σύστημα 

και έγινε η μεγαλύτερη ηλεκτρονική χρηματιστηριακή αγορά στον κόσμο. 

Σήμερα τόσο οι εισηγμένες εταιρείες στο NASDAQ όσο και οι μετοχές που 

αγοράζονται και πωλούνται μέσω αυτού είναι κατά μέσο όρο την ημέρα 

περισσότερες από ότι στα άλλα μεγάλα φυσικά χρηματιστήρια των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. 

 

Το  NASDAQ  άρχισε   τις  εργασίες  του  το  1971.   Λίγα χρόνια  αργότερα  οι 
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μεγαλύτερες εταιρείες του δημιούργησαν τη Nasdaq National Market που 

απαιτούσε υψηλά πρότυπα εγγραφής και προσέφερε διαπραγμάτευση σε 

πραγματικό χρόνο. Το 1984 το NASDAQ εισήγαγε άλλη μια καινοτομία, το 

σύστημα εκτέλεσης μικρών εντολών, το γνωστό Small Order Excecution 

System ( SOES). 

 

Το 1990 άλλαξε ονομασία σε Nasdaq Stock Market και να σημειωθεί ότι το 

1994 ξεπέρασε σε ετήσιο όγκο μετοχών το NYSE. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην έκρηξη των χρηματιστηριακών 

δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου. Το 1998 συγχωνεύτηκε με το AMEX 

και δημιούργησε το Nasdaq-Amex Market Group. Τον ίδιο χρόνο 5.126 

επιχειρήσεις συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα με αξία αγοράς 2.6 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το σύνολο αυτών των εταιρειών οι 440 ήταν 

ξένης προέλευσης (INE OTOE 2004). 

 

Οι εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών στο NASDAQ δίνονται μέσω ενός 

πολύπλοκου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Οι 

μετέχοντες διακρίνονται σε:  

 

α) δημιουργούς αγοράς (Market Makers), που είναι ατομικοί 

διαπραγματευτές, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προωθώντας 

τις εντολές των πελατών τους και  

 
β) ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (Electronic Communications 

Networks, ECNs - trading systems), που εισάγουν τις εντολές των 

πελατών τους απευθείας στο σύστημα.  

 

Ουσιαστικά το NASDAQ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών 

μετοχών οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο φυσικό χρηματιστήριο. Η 

αγορά εδρεύει στη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τον οποίο 

επικοινωνούν περισσότερα από 500.000 τερματικά σε όλο τον κόσμο. 

Επιπλέον το NASDAQ μεταδίδει εγκαίρως επενδυτικές πληροφορίες σε 1.3 

εκατομμύρια χρήστες σε 83 χώρες της υφηλίου. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ανταγωνισμός στο σύστημα 

του NASDAQ είναι σκληρότερος από ό,τι στις άλλες χρηματιστηριακές αγορές 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι δημιουργοί αγοράς κοντράρουν ο ένας 

τον άλλον για να πετύχουν καλύτερες τιμές και χρεώνουν περισσότερο το 

χρηματιστήριο. Τέλος είναι υποχρεωμένοι να κάνουν συγκεκριμένο τζίρο μέσα 

σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλιώς μπαίνουν σε υποχρεωτική 

προσωρινή αργία. 
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IV. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

 

1. Γενικά 
 

 

Οι γνωστότεροι δείκτες τιμών για τα αμερικάνικα χρηματιστήρια είναι ο Dow 

Jones Industrial Average (DJIA) και ο Standard and Poor’s 500 (S&P 500), οι 

οποίοι ανακοινώνονται από γνωστές χρηματοοικονομικές εταιρείες. Ωστόσο ο 

αντιπροσωπευτικός δείκτης της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο Dow Jones 

Industrial Average. Είναι ο δείκτης στον οποίο αναφέρονται πρωταρχικά όλοι 

οι αναλυτές και οι διεθνείς παρατηρητές που προσπαθούν να ερευνήσουν και 

να ερμηνεύσουν τις εθνικές και κατά επέκταση τις διεθνείς εξελίξεις.  

 

Οι παράγοντες που έχουν καταστήσει το δείκτη Dow Jones Industrial Average 

ως το σημαντικότερο βαρόμετρο της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς 

είναι το μέγεθος της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο εθισμός 

των αμερικανών πολιτών στην αγορά των μετοχών και τέλος η διεθνοποίηση 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω κατάλληλων ηλεκτρονικών 

συστημάτων (Γωργιάδης 2001).  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε χρηματιστήριο έχει δημοσιεύσει 

τους δικούς του δείκτες. Συγκεκριμένα, το 1966 το NYSE ανακοίνωσε τους 

ακόλουθους δείκτες: το NYSE Composite Index που είναι Γενικός, το NYSE 

Industrial Index για τις βιομηχανίες, το NYSE Transportation Index για τις 

μεταφορές, το NYSE Utilities Index για τις εταιρείες κοινής ωφελείας και το 

NYSE Financials Index για τις οικονομικές εταιρείες. 

 

Όσον αφορά το AMEX, ο πιο γνωστός δείκτης του είναι ο AMEX Market Value 

Index που πρωτοεμφανίστηκε το 1973. Τέλος, το NASDAQ από το έτος 

ίδρυσής  του  το  1971  δημοσίευσε  το  NASDAQ Composite Index  που  είναι 
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Γενικός, το NASDAQ Industrial Index για τις βιομηχανίες, το NASDAQ 

Insurance Index για τις ασφαλιστικές εταιρείες και το NASDAQ Bank Index για 

τις τράπεζες (Παπαγεωργίου 2002). 

 

 

 

2. Χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones  
 

 

Ο δείκτης Dow Jones υπόκειται σε επεξεργασία και δημοσιεύεται σε 

καθημερινή βάση από το γραφείο Dow Jones & Company 

(www.dowjones.com), γνωστή αμερικάνικη εταιρεία χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. Μεταξύ άλλων η Dow Jones & Company εκδίδει μια σειρά από 

διάφορα αναγνωρισμένα ανά τον επενδυτικό κόσμο έντυπα, όπως για 

παράδειγμα την ημερήσια οικονομική εφημερίδα The Wall Street Journal, την 

εβδομαδιαία Bavon’s Weekly, κ.ά.  

 

Στην πραγματικότητα ο Dow Jones είναι ένας σύνθετος δείκτης, 65 ισάριθμων 

εταιρειών. Αποτελείται από επιμέρους δείκτες για τις μετοχές των 

βιομηχανιών, των συγκοινωνιών και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. 

Συγκεκριμένα ο δείκτης ο Dow Jones περιέχει: 

 

• τον Dow Jones Industrial Average 

Είναι ο δείκτης των 30 μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιρειών των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Πίν.1, DJ Indexes 2005a). Οι 

επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται για την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή τους 

βάση, τα μεγάλα μερίδια αγοράς που διαθέτουν και τις δυνατότητές 

τους να διανέμουν μερίσματα σε κάθε ετήσια οικονομική χρήση 

ανεξάρτητα από το αν η συγκυρία ήταν ευνοϊκή ή δυσμενής (Investor 

2005). Για αυτό το λόγο και οι μετοχές τους είναι γνωστές ως blue chips 

(υψηλής ποιότητας). Αξίζει να ειπωθεί ότι οι blue chips αποτελούν τις 

ακριβότερες   μετοχές   του   χρηματιστηρίου  και   διακρίνονται  για   τη 
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σταθερή σε γενικές γραμμές μακροχρόνια ανοδική τους πορεία. 

Επιπλέον, οι συναλλαγές που αφορούν τις ανωτέρω μετοχές 

αποτελούν συνήθως ένα πολύ υψηλό ποσοστό των συνολικών 

συναλλαγών κάθε συνεδρίασης του NYSE.  

 

Πίν. 1 Οι 30 εταιρείες του Dow Jones Industrial Average (Μάιος 2005). 

Εταιρεία Κλάδος Δραστηριότητας

3M Co. Βιομηχανικά προϊόντα
Alcoa Inc. Παραγωγή αλουμινίου
Altria Group Inc. Καπνοβιομηχανία
American Express Co. Επενδυτικός όμιλος
American International Group Inc. Ασφαλιστική
Boeing Co. Αεροδιαστημική
Caterpillar Inc. Χωματουργικά μηχανήματα
Citigroup Inc. Τραπεζικός όμιλος
Coca-Cola Co. Αναψυκτικά
E.I. DuPont de Nemours & Co. Χημικά
Exxon Mobil Corp. Παραγωγός πετρελαίου
General Electric Co. Βιομηχανικά προϊόντα
General Motors Corp. Αυτοκινητοβιομηχανία
Hewlett-Packard Co. Πληροφορική - υλικό
Home Depot Inc. Οικοδομικά υλικά
Honeywell International Inc. Βιομηχανικά προϊόντα 
Intel Corp. Πληροφορική - ημιαγωγοί
International Business Machines Corp. Πληροφορική - υλικό
Johnson & Johnson Φαρμακευτική
JPMorgan Chase & Co. Τραπεζικός όμιλος
McDonald's Corp. Τυποποιημένα Τρόφιμα
Merck & Co. Inc. Φαρμακευτική
Microsoft Corp. Πληροφορική - λογισμικό
Pfizer Inc. Φαρμακευτική
Procter & Gamble Co. Προϊόντα οικιακής χρήσης
SBC Communications Inc. Τηλεπικοινωνίες
United Technologies Corp. Αεροδιαστημική
Verizon Communications Inc. Τηλεπικοινωνίες
Wal-Mart Stores Inc. Πολυκαταστήματα
Walt Disney Co. Ψυχαγωγία
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• τον Dow Jones Transportation 

Είναι ο δείκτης των 20 μεγαλύτερων εταιρειών μεταφορών (Πίν. 2, DJ 

Indexes 2005b). Ο υπολογισμός του βασίζεται στις τιμές των εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο μέσω 

σιδηροδρομικών, αεροπορικών και μεταφορικών οδών. 

 

Πίν. 2 Οι 20 εταιρείες του Dow Jones Transportation (Μάιος 2005). 

 
Εταιρεία Κλάδος Δραστηριότητας

Alexander & Baldwin Inc. Θαλάσσια μεταφορά 
AMR Corp. Αερογραμμές 
Burlington Northern Santa Fe Corp. Σιδηρόδρομοι 
C.H. Robinson Worldwide Inc. Μεταφορά με φορτηγό 
CNF Inc. Μεταφορά με φορτηγό 
Continental Airlines Inc. Cl B Αερογραμμές 
CSX Corp. Σιδηρόδρομοι 
Delta Air Lines Inc. Αερογραμμές 
Expeditors International of 
Washington Inc. Υπηρεσίες παράδοσης 

FedEx Corp. Υπηρεσίες παράδοσης 
GATX Corp. Υπηρεσίες επιχ/κής υποστήριξης 
J.B. Hunt Transport Services Inc. Μεταφορά με φορτηγό 
Norfolk Southern Corp. Σιδηρόδρομοι 
Northwest Airlines Corp. Αερογραμμές 
Ryder System Inc. Υπηρεσίες μεταφορών 
Southwest Airlines Co. Αερογραμμές 
Union Pacific Corp. Σιδηρόδρομοι 
United Parcel Service Inc. Cl B Υπηρεσίες παράδοσης 
USF Corp. Μεταφορά με φορτηγό 
Yellow Roadway Corp. Μεταφορά με φορτηγό 
 

 

• τον Dow Jones Utilities 

Είναι ο δείκτης των εταιρειών κοινής ωφέλειας, με 15 μετοχές 

ισάριθμων δημόσιων επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

(Πίν. 3, DJ Indexes 2005c). 
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Πίν. 3 Οι 15 εταιρείες του Dow Jones Utilities (Μάιος 2005). 

 
Εταιρεία Κλάδος Δραστηριότητας

AES Corp. Ηλεκτρική ενέργεια 
American Electric Power Co. Inc. Ηλεκτρική ενέργεια 
CenterPoint Energy Inc. Πολλαπλών χρήσεων 
Consolidated Edison Inc. Ηλεκτρική ενέργεια 
Dominion Resources Inc. (Virginia) Ηλεκτρική ενέργεια 
Duke Energy Corp. Πολλαπλών χρήσεων
Edison International Ηλεκτρική ενέργεια 
Exelon Corp. Ηλεκτρική ενέργεια 
FirstEnergy Corp. Ηλεκτρική ενέργεια 
NiSource Inc. Διανομή αερίου 
PG&E Corp. Ηλεκτρική ενέργεια 
Public Service Enterprise Group Inc. Ηλεκτρική ενέργεια 
Southern Co. Ηλεκτρική ενέργεια 
TXU Corp. Ηλεκτρική ενέργεια 
Williams Cos. Σωληνώσεις 
 

 

 

2.1. Χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial Average 
 

 

Η σύσταση του δείκτη Dow Jones αποδίδεται στους Charles Dow και Edward 

Jones στο τέλος του 19ου αιώνα, γνωστούς δημοσιογράφους 

χρηματιστηριακών θεμάτων και ιδρυτές της περίφημης εφημερίδας Wall Street 

Journal. Αρχικά ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αποτελούνταν από 

μετοχές 11 εταιρειών, μεταξύ των οποίων ήταν οι American Sugar, Chicago 

Gas, Tennessee Coal & Iron , General Electric, κ.ά.   

 

Το 1928 οι μετοχές του Dow Jones Industrial Average έγιναν 30. Από τότε 

μέχρι σήμερα η λίστα των εταιρειών του δείκτη έχει αλλάξει πολλές φορές ως 

προς το ποιες εταιρείες θα περιλαμβάνει. Η μόνη εταιρεία  που παραμένει έως 

και  σήμερα  μέλος  του  δείκτη  είναι η  General Electric, η  οποία  τη  χρονική 
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περίοδο από το 1899 μέχρι το 1907 παρέμεινε εκτός της ομάδας των 

εταιρειών που τον απαρτίζουν. 

 

Η εξαγωγή του Dow Jones Industrial Average γινόταν σε πρώτη φάση με τον 

απλό τρόπο της πρόσθεσης των τιμών των μετοχών των 30 βιομηχανικών 

εταιρειών και της διαίρεσης του συνόλου με τον αριθμό 30. Όμως αυτός ο 

τρόπος υπολογισμού δε λάμβανε υπόψη του παράγοντες όπως τον αριθμό 

των μετοχών της κάθε εταιρείας, τα χορηγηθέντα μερίσματα, τις κατά καιρούς 

διαδικασίες συγχωνεύσεων, κ.ά., με αποτέλεσμα το εξαγόμενο αποτέλεσμα 

να μην είναι αντικειμενικό και αντιπροσωπευτικό της αγοράς. 

 

Έτσι σταδιακά έγινε συνειδητή η ανάγκη σημαντικής αναπροσαρμογής του 

χρησιμοποιούμενου διαιρέτη. Σήμερα σταθμίζονται ακόμη και τα split των 

συμπεριλαμβανομένων μετοχών και το επίπεδο της μερισματικής απόδοσης. 

Παράλληλα, κάθε φορά που εκτιμάται από τις αρμόδιες χρηματιστηριακές 

αρχές ότι κάποια εταιρεία δεν πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής 

την αντικαθιστούν με κάποια άλλη. 

 

Η χρηματιστηριακή βαρύτητα του δείκτη είναι υψηλότατη και αδιαμφισβήτητη 

παγκοσμίως, παρά τις υπαρκτές αδυναμίες του. Τόσο κατά τη διάρκεια της 

ημερήσιας συνεδρίασης στο NYSE όσο και στο τέλος της όλοι οι επενδυτές 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι την Ιαπωνία ενημερώνονται 

άμεσα για την πορεία του δείκτη και χαράζουν τις επόμενες επενδυτικές τους 

επιλογές με βάση την εξέλιξη των τιμών των μετοχών του. 

 

Κανένας άλλος δείκτης στον κόσμο δεν έχει συγκεντρώσει σε τόσο μεγάλο 

βαθμό το γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον όσο ο δείκτης Dow Jones 

Industrial Average. Δεν είναι λίγοι οι επενδυτές εκείνοι που συσχετίζουν τις 

παράλληλες πορείες των ανεπτυγμένων διεθνών χρηματιστηρίων μεταξύ τους 

και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όταν ο δείκτης σημειώσει άνοδο ή 

πτώση όλες οι άλλες αγορές ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση (Γεωργιάδης 

2001). 
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Τέλος, το εκπληκτικό φαινόμενο της βιωσιμότητας του δείκτη ερμηνεύεται 

μέσω της απλής λογικής. Οι εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτόν 

είναι οι μεγαλύτερες, υγιέστερες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της 

αμερικάνικης οικονομίας. Παράλληλα η κεφαλαιοποίησή τους είναι ισοδύναμη 

ενός σημαντικού μεριδίου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του NYSE. Όλα 

αυτά τα στοιχεία εξηγούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γεγονός ότι ο 

δείκτης παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων για περισσότερο από 

100 χρόνια. 

 

 

 

3. Χρηματιστηριακός δείκτης Standard and Poor’s 500 
 

 

Ο δείκτης Standard and Poor’s 500 παράγεται και ανακοινώνεται από την 

αμερικάνικη εταιρεία Standard and Poor’s Corporation 

(www.standardandpoors.com) που παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πέρα από τους δείκτες που παράγει, η 

Standard and Poor’s Corporation είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις αξιολογήσεις 

(ratings) εταιρειών και εκδόσεις τίτλων. 

 

Η ιστορία του δείκτη Standard and Poor’s 500 ξεκίνησε το 1923, όταν η 

Standard and Poor’s Corporation εισήγαγε στην χρηματιστηριακή αγορά ένα 

δείκτη αποτελούμενο από 233 εταιρείες. Ο δείκτης πήρε τη σημερινή του 

μορφή το 1957 καθώς η Standard and Poor’s Corporation θέλησε να 

εκμεταλλευτεί τις υπαρκτές αδυναμίες του δείκτη Dow Jones Industrial 

Average.  

 

Ο δείκτης Standard and Poor’s 500 είναι σταθμισμένος με την 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών που περιλαμβάνει. Όπως φανερώνει και το 

όνομά του περιλαμβάνει 500 εταιρείες που διαπραγματεύονται στο NYSE, στο 

AMEX   και   στο   NASDAQ.   Συγκεκριμένα   ο   Standard   and   Poor’s   500 
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απαρτίζεται από 400 βιομηχανικές εταιρείες, 40 κοινής ωφέλειας, 40 

χρηματοοικονομικές και 25 μεταφορών. 

 

Ο Standard and Poor’s 500 θεωρείται από μεγάλη μερίδα της αγοράς ικανός 

να απεικονίσει μέσω της ημερήσιας μεταβολής του ολόκληρο το εύρος της 

χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αφενός εμπεριέχει 

μεγάλο αριθμό εταιρειών και αφετέρου επηρεάζεται και από τις εξελίξεις των 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών, χωρίς να παραμελεί τις βιομηχανικές εταιρείες 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

 

Τα τελευταία χρόνια η αμερικάνικη οικονομία μεγεθύνεται περισσότερο από 

την πλευρά του τομέα των υπηρεσιών και λιγότερο από τους βιομηχανικούς 

κλάδους. Έτσι χρηματιστηριακοί δείκτες που κατορθώνουν να αντανακλούν 

όσο καλύτερα γίνεται τις εξελίξεις του τομέα των υπηρεσιών γίνονται εκ των 

πραγμάτων καταλληλότερα μέσα απεικόνισης της πορείας της αγοράς και της 

ευρύτερης οικονομίας (Γεωργιάδης 2001). 

 

Τέλος στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι δείκτες Standard and 

Poor’s 500 και Dow Jones Industrial Average κινούνται σχεδόν 

πανομοιότυπα. Έχει παρατηρηθεί ότι σπάνια δείχνει ο ένας αύξηση και ο 

άλλος πτώση και αυτό συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που δεν είναι 

ξεκάθαρη η κατεύθυνση της αγοράς. Το γεγονός αυτό προκαλεί εντύπωση και 

αποτελεί σημείο ανάλυσης πολλών ερευνητών. 
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V. ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ NYSE 
 

 

Οι κρίσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας όλων των 

χρηματιστηριακών κεφαλαιαγορών. Από το 1816 μέχρι το κραχ του 1929 οι 

διεθνείς κεφαλαιαγορές αντιμετώπισαν 14 κρίσεις και στη συνέχεια από τότε 

μέχρι σήμερα άλλες 30 κρίσεις. Οι αιτίες και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές 

κάθε φορά, με αποτέλεσμα το μέγεθος της κρίσης, οι επιπτώσεις της στην 

παγκόσμια οικονομία και η διάρκεια ανάρρωσης των αγορών να διαφέρουν σε 

σημαντικό βαθμό. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αγορές ξεπέρασαν τις κρίσεις 

και ανέκαμψαν άλλοτε σε μία ημέρα και άλλοτε σε 25 χρόνια (Haravgi 2001). 

 

Οι σημαντικότερες απότομες και δραματικές πτώσεις του NYSE συνέβησαν 

στις ακόλουθες χρονολογικές περιόδους: 

 

   24 Σεπτεμβρίου 1869, Μαύρη Παρασκευή του 1869 
 

Η πρώτη Μαύρη Παρασκευή συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου 1869 όταν δύο 

κερδοσκόποι, ο James Fisk και ο Jay Gould, επιχείρησαν να χειραγωγήσουν 

την αγορά χρυσού (INE OTOE 2004).  

 

Οι δύο κερδοσκόποι από τα μέσα του μήνα αγόραζαν χρυσό και μέχρι τις 

24/09 είχαν στην κατοχή τους τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να ανεβάσουν την 

τιμή από τα 140 στα 163 δολάρια την ουγκιά. Η άνοδος αυτή προκάλεσε 

μεγάλη σύγχυση στην αγορά και οι τιμές των υπόλοιπων εμπορευμάτων 

παρουσίασαν μεγάλη μεταβλητότητα.  

 

Η κρίση έλαβε τέλος όταν ο Υπουργός Οικονομικών George Boutwell 

ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής έριξε στην αγορά χρυσό αξίας 4.000.000 δολαρίων από τα 

αποθέματά της. Οι δύο κερδοσκόποι κέρδισαν περίπου  11.000.000  δολάρια 

ενώ πολλοί επενδυτές καταστράφηκαν από τον πανικό των αγορών.  
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   19 Σεπτεμβρίου 1873, Μαύρη Παρασκευή του 1873 
 

Ως δεύτερη Μαύρη Παρασκευή αναφέρεται η 19η Σεπτεμβρίου 1873, όταν το 

NYSE υπέστη μια μεγάλη καθίζηση. Το γεγονός αυτό, αν και δεν οφειλόταν σε 

οικονομικά αίτια, οδήγησε σε πανικό πολλούς επενδυτές. 

 

   24 Οκτωβρίου 1929, Μαύρη Πέμπτη του 1929 
 

Η Μαύρη Πέμπτη του 1929 ήταν το σημείο της παύσης της ανόδου της 

χρηματιστηριακής αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

 

Στις πρώτες πρωινές ώρες της Μαύρης Πέμπτης άλλαξαν χέρια 12.9 

εκατομμύρια μετοχές ενώ το σύνηθες υψηλό όριο της ημέρας μέχρι τότε ήταν 

4 εκατομμύρια μετοχές. Ακολούθησε πανικός, το μηχάνημα προβολής των 

τιμών χάλασε και οι επενδυτές έδιναν εντολές πώλησης χωρίς να γνωρίζουν 

τις τιμές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι το μεσημέρι έκλεισε το 

χρηματιστήριο του Σικάγου, ενώ αρκετοί κερδοσκόποι της εποχής 

αυτοκτόνησαν στους διαδρόμους των χρηματιστηρίων.  

 

Την κατάσταση ηρέμησε προσωρινά ο Tomas Lamont, κύριος μέτοχος της 

J.P. Morgan and Company, που δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε 

ένα μικρό πρόβλημα από τις συνεχείς εντολές πώλησης των μετοχών. Το 

απέδωσε σε τεχνικούς λόγους και τόνισε με αισιοδοξία ότι η κατάσταση θα 

βελτιωθεί.  

 

Εκείνος όμως που απέτρεψε την επαπειλούμενη καταστροφή ήταν ο Richard 

Wouitney, αντιπρόεδρος του NYSE και χρηματιστής της J.P. Morgan and 

Company. Αυτός στην προσπάθειά του να σώσει την κατάσταση παρότρυνε 

τους χρηματιστές και τους επενδυτές σε εντολές αγοράς. Από εκείνη τη στιγμή 

σταμάτησε ο καταιγισμός των πωλήσεων και δίνονταν εντολές αγοράς με 

αποτέλεσμα η αγορά να ανακάμψει και η κατάσταση να παραμείνει ήρεμη για 

τις επόμενες δύο μέρες.  
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   28 Οκτωβρίου 1929, Μαύρη Δευτέρα του 1929 
 

Η πρώτη Μαύρη Δευτέρα συνέβη στις 28η Οκτωβρίου 1929, όπου άρχισε 

πλέον η μη αντιστρέψιμη πτώση των αγορών. Ο όγκος των συναλλαγών στο 

NYSE ήταν ιδιαίτερα αυξημένος και έφθασε περίπου τις 9.25 εκατομμύρια 

μετοχές, καθώς οι κερδοσκόποι είχαν αντιληφθεί ότι κανένας πλέον δεν θα 

μπορούσε να σώσει την αγορά. Ήταν η αρχή του τέλους που επιβεβαιώθηκε 

την επόμενη ημέρα. 

 

   29 Οκτωβρίου 1929, Μαύρη Τρίτη του 1929 
 

Στη Μαύρη Τρίτη του 1929 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο NYSE οι 

χρηματιστές διαπραγματεύθηκαν 16.4 εκατομμύρια μετοχές. Μέσα σε λίγες 

ώρες το μηχάνημα προβολής των τιμών χάλασε και οι πωλήσεις γίνονταν στα 

τυφλά. Στις επόμενες ώρες οι μετοχές καταποντίστηκαν, σημειώνοντας 

απώλεια 25% (Focus 2001).  

 

Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια των επενδυτών σε 8 εκατομμύρια δολάρια, τα 

οποία στα μέσα Νοεμβρίου έγιναν 30 εκατομμύρια. Σε απόλυτους αριθμούς 

τα ποσά φαίνονται μικρά, όμως σε σχέση με την αμερικάνικη οικονομία 

εκείνης της εποχής ήταν απίστευτα μεγάλα. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποσά 

αυτά ισοδυναμούσαν με το διπλάσιο σχεδόν του δημόσιου χρέους της χώρας. 

 

Σε διάστημα τριών μηνών οι μετοχές έχασαν το μισό της αξίας τους. Αμέσως 

η κρίση μεταφέρθηκε στο τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες είχαν δανείσει 

τεράστια ποσά στις εταιρείες του χρηματιστηρίου που κινδύνευαν με 

χρεοκοπία και είχαν αγοράσει μεγάλο αριθμό μετοχών μηδαμινής πλέον 

αξίας.  

 

Παράλληλα επλήγη και η βιομηχανία, που μέχρι τότε ευημερούσε χάρη στα 

χαμηλά επιτόκια και στις ανεξέλεγκτες επενδύσεις. Η κατάρρευσή της είχε ως 

συνέπεια τη δραστική μείωση  του κέρδους των επιχειρήσεων, οι οποίες με τη 

σειρά τους συμπαρέσυραν για δεύτερη φορά το χρηματιστήριο.  
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Ο κύκλος είχε κλείσει. Λίγους μήνες μετά το κραχ της Wall Street, η 

βιομηχανική παραγωγή ελαττώθηκε κατά 20%. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο ο 

δείκτης της ανεργίας έφτασε στο 25%. Το 1931, η αξία των επιχειρήσεων στο 

NYSE είχε μειωθεί δέκα φορές σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 1929.  

 

Στα αίτια του μεγάλου αυτού κραχ συγκαταλέγεται ο πανικός των επενδυτών. 

Ωστόσο οι σημαντικότερες αιτίες της οικονομικής κρίσης ήταν η άμεση 

συμμετοχή των τραπεζών στις κερδοσκοπικές κινήσεις και η ατολμία της 

κυβέρνησης να επέμβει την κατάλληλη στιγμή. 

 

   19 Οκτωβρίου 1987, Μαύρη Δευτέρα του 1987 
 

Η δεύτερη Μαύρη Δευτέρα συνέβη στις 19 Οκτωβρίου 1987 όταν ο δείκτης 

Dow Jones έπεσε 508 μονάδες. Σε ποσοστιαία μείωση το ποσό αυτό 

εκφράζεται σε 22% και αντιστοιχεί σε 550 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μία από 

τις μεγαλύτερες πτώσεις που σημειώθηκαν στην αγορά μετοχών. 

 

Από την αρχή του χρόνου έως το καλοκαίρι, ο δείκτης είχε σημειώσει άνοδο 

44%. Ωστόσο το Σεπτέμβριο φάνηκαν οι πρώτες τάσεις συγκράτησης. Τη 

βδομάδα που προηγήθηκε του κραχ οι μετοχές έχαναν την αξία τους. Οι 

κερδοσκόποι στοιχημάτισαν σε νέα πτώση, η οποία και πραγματοποιήθηκε.  

 

Όταν όμως η πτώση των τίτλων ξεπέρασε το 4% συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές των αμοιβαίων κεφαλαίων έριχναν αυτομάτως στην 

αγορά τεράστιες ποσότητες μετοχών, καθώς έτσι είχαν προγραμματιστεί να 

κάνουν σε περίπτωση που οι απώλειες ξεπερνούσαν το μέγιστο αποδεκτό 

επίπεδο. Έτσι όλοι πουλούσαν και κανένας δεν αγόραζε. 

 

Δύο παράγοντες ενοχοποιούνται για τη ραγδαία πτώση της χρηματιστηριακής 

αγοράς, αφενός η κερδοσκοπία στην αγορά των προθεσμιακών τίτλων και 

αφετέρου τα αυτοματοποιημένα προγράμματα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  
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Η διαφορά της Μαύρης Δευτέρας του 1987 με το οικονομικό κραχ του 1929 

βρίσκεται στο ότι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν πιο 

δυνατή και πιο ανθεκτική. Η επέμβαση της κυβέρνησης και της κεντρικής 

τράπεζας της χώρας υπήρξε καθοριστική, καθώς διέθεσαν μεγάλες 

ποσότητες ρευστού στην αγορά. Τέλος οι τράπεζες επωφελήθηκαν, μείωσαν 

τα επιτόκια και δάνεισαν σημαντικά κεφάλαια στις μεγαλύτερες εισηγμένες 

επιχειρήσεις. 

 

   27 Οκτωβρίου 1997, Μαύρη Δευτέρα του 1997 
 

Την τρίτη Μαύρη Δευτέρα είχαμε στις 27 Οκτωβρίου 1997 όταν ο δείκτης Dow 

Jones έπεσε 554 μονάδες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.  

 

Η κρίση που έπληξε τη Wall Street ξεκίνησε αυτή τη φορά από τη 

Νοτιοανατολική Ασία. Χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες και 

η Ινδονησία γνώριζαν μια ραγδαία ανάπτυξη, χάρη στα αστρονομικά ποσά 

που επένδυαν ιαπωνικές τράπεζες και αμερικανικοί οργανισμοί. Οι ξένοι 

επενδυτές δεν ανησυχούσαν για τα κέρδη τους, καθώς τα τοπικά νομίσματα 

ήταν προσκολλημένα στο δολάριο.  

 

Οι κυβερνήσεις των ασιατικών χωρών δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν για 

περισσότερο χρονικό διάστημα τη συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο, 

λόγω του ξέφρενου ρυθμού επενδύσεων και των ελλειμμάτων στον 

προϋπολογισμό τους. Άλλωστε ούτε τα αναγκαία συναλλαγματικά αποθέματα 

διέθεταν, ούτε τη φορολογία μπορούσαν να αυξήσουν, καθώς αυτό θα 

επιβάρυνε αφάνταστα τις επιχειρήσεις και τις εξαγωγές, που αποτελούσαν τον 

κινητήριο μοχλό της οικονομίας τους.  

 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε να εγκαταλειφθεί η συναλλαγματική 

ισοτιμία με το αμερικανικό νόμισμα, γεγονός που προκάλεσε πτώση στα 

χρηματιστήρια και στις τιμές των ανθηρών μέχρι τότε οικοδομικών 

επιχειρήσεων. Οι συνέπειες της κρίσης αυτής ήταν ουσιαστικά μικρότερες 

αυτών του 1987. 
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   11 Σεπτεμβρίου 2001 (Μαύρη Τρίτη του 2001) 
 

Ως δεύτερη Μαύρη Τρίτη αναφέρεται η 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν 

εκδηλώθηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των δίδυμων πύργων της Νέας 

Υόρκης, δηλαδή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου, και του 

Πενταγώνου.  

 

Ύστερα από αυτά τα τραγικά γεγονότα το NYSE παρέμεινε κλειστό τέσσερις 

ημέρες λόγω καταστροφής των συστημάτων. Οι συναλλαγές και οι άλλες 

αγορές σταμάτησαν με αποτέλεσμα να σημειώσουν πτώση οι μετοχές και το 

δολάριο. Η κρίση βέβαια δεν κράτησε πολύ για το δολάριο εξαιτίας της 

συντονισμένης παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών. 

 

Τις πρώτες ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία των δίδυμων πύργων στη 

Νέα Υόρκη, οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές έζησαν σκηνές 

παραφροσύνης. Η υποχώρηση πολλών κλάδων στα όρια του κραχ 

δημιούργησε τεράστια αναστάτωση και πανικό, τόσο στην Αμερική όσο και 

στην Ευρώπη. Οι απώλειες ήταν τόσο μεγάλες, ώστε χρειάστηκε η 

ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών των αγορών για να μετριαστούν οι 

απώλειες (Express 2001).  

 

Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2001, όταν ολοκληρώθηκε το τρίτο τρίμηνο 

του έτους, έγινε μια πρώτη εκτίμηση της καταστροφής. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, ο Dow Jones είχε 

απώλειες της τάξης του 15.76% και ο NASDAQ έχασε το 30.9% της αξίας του. 

Η πτώση αυτή του NASDAQ ήταν η μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλεια από το 

έτος δημιουργίας του το 1971.  

 

Μετά το αρχικό σοκ, τόσο στη Νέα Υόρκη όσο στο Τόκιο και στην Ευρώπη, οι 

αγορές άρχισαν να καλύπτουν το χαμένο έδαφος. Οι εκτεταμένες απώλειες 

άρχισαν να μαζεύονται, με αποτέλεσμα ενάμιση μήνα μετά το τρομοκρατικό 

χτύπημα, οι απώλειες του Dow Jones να περιοριστούν στο 3.8%. Στο ίδιο 

διάστημα η πτώση του NASDAQ περιορίστηκε στο 4.08%.  
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Μέσα στον πανικό αυτό και στη γενικότερη πτώση των αγορών υπήρχαν 

κάποιες μετοχές, που έκαναν πλουσιότερους τους κατόχους τους. 

Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι τη μετοχή της εταιρείας Raytheon, που 

παρουσίασε άνοδο της τάξης του 41.69%. Η εταιρεία αυτή είναι 

κατασκευάστρια εταιρεία των πυραύλων Tomahawk.  

 

Το ξέφρενο ράλι ανόδου κάποιων μετοχών συνεχίστηκε όταν η αμερικανική 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προχωρήσουν 

σε αντίποινα για το χτύπημα στη Νέα Υόρκη. Η ανακοίνωση αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα η μετοχή της αμυντικής βιομηχανίας Northrop Corp να 

παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 33.54%. Για τον ίδιο λόγο παρουσίασαν 

άνοδο, μικρότερης όμως κλίμακας, οι μετοχές αρκετών εταιρειών 

πετρελαιοειδών, χρυσού, αλλά και τηλεπικοινωνιών, όπως η Telefonica που 

παρουσίασε άνοδο 38.63% και η GN Stone Nond κατά 32.76%. 
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VI. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

 

 

1. Γενικά 
 

 

Οι τιμές των χρηματιστηριακών μετοχών καθορίζονται από τις δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης. Η προσφορά τους εξαρτάται από τον αριθμό 

των μετοχών που προσφέρονται για πώληση. Η δε ζήτησή τους 

διαμορφώνεται από το πλήθος των επενδυτών που θέλουν να τις αγοράσουν 

και την τρέχουσα τιμή της (NYSE 2005).  

 

Έτσι οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές που διατίθενται προς 

πώληση από κάποιον άλλον. Δηλαδή σε κάθε χρηματιστηριακή αγορά 

υπάρχει ο αγοραστής και ο πωλητής. Σημειώνουμε ότι κάθε εισηγμένη 

επιχείρηση στη χρηματιστηριακή αγορά έχει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών και 

μόνο μετά από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της που θα πρέπει 

όμως να είναι σύμφωνες με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, μπορεί 

να πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλαδή αύξηση 

των μετοχών της. 

 

Η ζήτηση μιας μετοχής, όπως αναφέρθηκε, εξαρτάται από τις μετοχές που 

προσφέρονται για πώληση και από τη ζήτηση των επενδυτών. Εάν υπάρχουν 

πολλοί επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν κάποια μετοχή στην τρέχουσα 

τιμή και είναι λίγες οι μετοχές προς πώληση τότε η τιμή των μετοχών ανεβαίνει 

έως ότου αρχίσουν πολλοί να τις πουλάνε. Όταν όμως η τιμή των μετοχών 

γίνει αρκετά υψηλή και οι αγοραστές δεν τις ζητάνε πλέον, τότε η τιμή αρχίζει 

και πάλι να μειώνεται. Αυτό το φαινόμενο του ¨σκαμπανεβάσματος¨ είναι 

σύνηθες στη χρηματιστηριακή αγορά για κάποιες μετοχές σε καθημερινή 

βάση. 
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2. Παράγοντες που αφορούν την εταιρεία και τον κλάδο 
 

 

Η ζήτηση των χρηματιστηριακών μετοχών εξαρτάται από τις οικονομικές 

συνθήκες και τις μελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης που έχει εκδώσει 

τους τίτλους. Όταν η οικονομική κατάσταση της εταιρείας και οι προοπτικές 

εξέλιξής της θεωρούνται από το επενδυτικό κοινό ικανοποιητικές, τότε η 

ζήτηση των μετοχών της αυξάνει. Το αντίθετο διαπιστώνεται όταν το κοινό 

πληροφορείται για την κακή οικονομική κατάσταση και τις μη ευοίωνες 

προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης. Επίσης παράγοντες που αφορούν 

την εταιρεία και επιδρούν θετικά στην ψυχολογία των επενδυτών είναι η 

ποιότητα της διοίκησης (management) και του ανθρώπινου δυναμικού, η 

εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, οι εργασιακές σχέσεις, κ.ά. 

 

Ένας μεγάλος παράγοντας που προσελκύει το επενδυτικό κοινό είναι το ύψος 

του μερίσματος που διανέμει η επιχείρηση στους μετόχους της. Έτσι όταν η 

εταιρεία χορηγεί ένα ικανοποιητικό και σχετικά αυξανόμενο ετήσιο μέρισμα 

στους μετόχους της, τότε η ζήτηση των μετοχών της αυξάνεται, καθώς 

εδραιώνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών για την καλή πορεία της. Αντίθετα, 

εάν τα προηγούμενα χρόνια η επιχείρηση δεν έδινε μέρισμα, ή έδινε μικρό 

μέρισμα, ή και με μικρές αυξομειώσεις στο ύψος του χωρίς σοβαρό 

επενδυτικό λόγο, τότε η απόδοση της μετοχής μειώνεται και κλονίζεται η 

εμπιστοσύνη του κοινού για την ομαλή λειτουργία και τις προοπτικές εξέλιξης 

της επιχείρησης (Κιόχος κ.ά. 2001). 

 

Ακόμη θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε ότι το ύψος του διανεμομένου 

μερίσματος δεν πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο επιλογής των 

μετοχών μιας εταιρείας. Αυτό διότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου 

επιχειρήσεις με καλές προοπτικές και δυναμικά επενδυτικά προγράμματα 

διανέμουν μερικές φορές σχετικά χαμηλά μερίσματα, λόγω του ότι τα 

αδιανέμητα κέρδη τους τα επανεπενδύουν σε επενδυτικά προγράμματα. 

Αντίθετα,  επιχειρήσεις  με μη  ικανοποιητικές  προοπτικές  διανέμουν  σχετικά 
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υψηλά μερίσματα στους επενδυτές, καθώς δεν έχουν δυναμικά αναπτυξιακά 

επενδυτικά προγράμματα για υλοποίηση. 

 

Σημαντικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων για την απόκτηση 

χρηματιστηριακών τίτλων αποτελεί και η οικονομική κατάσταση του κλάδου 

στον οποίο ανήκει η εταιρεία. Παράγοντες όπως οι προοπτικές, η εξέλιξη της 

βιομηχανικής παραγωγής, η κατάσταση και η πορεία των δύο ή τριών 

ηγέτιδων εταιρειών και οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από το 

επενδυτικό κοινό. Αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικά στοιχεία της 

οικονομικής ευημερίας του κλάδου και επιδρούν θετικά στις προσδοκίες των 

επενδυτών, με συνέπεια τη ζήτηση των μετοχών των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι σε παγκόσμια 

κλίμακα παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό για την 

αγορά χρηματιστηριακών τίτλων του τραπεζικού κλάδου. 

 

 

 

3. Οικονομικοί και νομισματικοί παράγοντες 
 

 

Η ζήτηση των μετοχών επηρεάζεται σε γενικές γραμμές και από την 

οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια χώρα. Σημάδια οικονομικής 

μεγέθυνσης μιας χώρας είναι το αυξανόμενο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το 

χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού, τα χαμηλά επιτόκια, το χαμηλό ποσοστό 

ανεργίας, οι φορολογικές απαλλαγές και το πλεόνασμα των κυβερνητικών 

προϋπολογισμών. Σε αυτήν την περίπτωση η οικονομία επιδρά θετικά στα 

κέρδη των επιχειρήσεων και οι πολίτες έχουν χρήματα για να επενδύσουν στη 

χρηματιστηριακή αγορά. 

 

Το ύψος του πληθωρισμού είναι καθοριστικό για τη ζήτηση των 

χρηματιστηριακών τίτλων. Ο πληθωρισμός αναδιανέμει το εισόδημα από τους 
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μισθούς στα κέρδη των εταιρειών, γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να 

ενσωματώσουν τον πληθωρισμό στο κόστος παραγωγής τους και κατά 

συνέπεια στην τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Σε περιόδους 

πληθωρισμού, που η ζήτηση δε μειώνεται δραστικά, τα κέρδη των 

επιχειρήσεων αυξάνονται καθώς και τα μερίσματα που διανέμουν, με 

αποτέλεσμα οι μετοχές να γίνονται ελκυστικότερος τρόπος τοποθέτησης 

κεφαλαίων από το κοινό (Βούλγαρη – Παπαγεωργίου 2002). 

 

Ωστόσο όταν η αύξηση του επιπέδου τιμών μειώνει το πραγματικό εισόδημα 

του πληθυσμού διαπιστώνεται μείωση της ζήτησης των χρηματιστηριακών 

τίτλων. Αυτό συμβαίνει διότι το κόστος ζωής αυξάνεται και οι άνθρωποι 

επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους και να αποφύγουν τα 

πολυτελή έξοδα και τις επενδύσεις. Ουσιαστικά το υψηλό ποσοστό ανόδου 

τιμών μειώνει τη ρευστότητα που διαθέτουν οι επενδυτές και τους 

αποθαρρύνει από την αγορά μετοχών. Αντίθετα όταν το πραγματικό εισόδημα 

και η ροπή για αποταμίευση των νοικοκυριών αυξάνεται, τότε αυξάνεται και η 

από μέρους τους ζήτηση χρηματιστηριακών τίτλων. 

 

Το επίπεδο των τρεχόντων επιτοκίων της χρηματαγοράς επηρεάζει τη ζήτηση 

των χρηματιστηριακών μετοχών. Η μείωση των επιτοκίων έχει θετική 

επίδραση στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, άμεση και έμμεση. 

Άμεση, γιατί μειώνεται το κόστος των δανείων που έχουν συνάψει οι 

επιχειρήσεις και έμμεση, γιατί η μείωση του κόστους δανεισμού δίνει στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες επενδύσεις. 

Στη συνέχεια η αύξηση των επενδύσεων οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη, 

γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση των προϊόντων τους και κατά συνέπεια τις 

πωλήσεις και τα κέρδη τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

ζήτηση των μετοχών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (AlphaTrust 2005). 

Επιπρόσθετα τα χαμηλά επιτόκια βοηθούν στην αύξηση των τραπεζικών 

πιστώσεων και κατά επέκταση στην αύξηση της επενδυτικής – καταναλωτικής 

ζήτησης από το κοινό. Αυτή σε συνδυασμό με την οικονομική μεγέθυνση των 

εταιρειών συμβάλει στην τόνωση του ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού 

για τη χρηματιστηριακή αγορά.  
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Αντίθετα η αύξηση των επιτοκίων έχει αρνητική επίδραση στις τιμές των 

μετοχών, καθώς αυξάνει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων και καθιστά 

πιο δύσκολη την πραγματοποίηση επενδύσεων από αυτές. Αλλά και το 

επενδυτικό κοινό απομακρύνεται από τη χρηματιστηριακή αγορά σε 

περιπτώσεις αύξησης των επιτοκίων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

προσθέσουμε ότι τα υψηλά επιτόκια, όταν είναι μεγαλύτερα από το επίπεδο 

πληθωρισμού, στρέφουν τους επενδυτές στην τραπεζική αγορά για πιο 

ασφαλείς τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους (Βούλγαρη – Παπαγεωργίου 

2002). 

 

Βέβαια η ζήτηση των χρηματιστηριακών τίτλων εξαρτάται και από το ύψος της 

απόδοσης κεφαλαίου των χρηματιστηριακών τίτλων σε σχέση με τις 

εναλλακτικές δυνατότητες τοποθέτησής τους, όπως τράπεζες, ταμιευτήρια, 

κ.ά. Όταν η απόδοση μιας μετοχής είναι υψηλότερη από τον τόκο που μπορεί 

να εισπράξει κανείς αποταμιεύοντας τα χρήματά του για το ίδιο χρονικό 

διάστημα σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τότε η 

ζήτηση των μετοχών αυξάνεται. Αντίθετα, όταν η απόδοση του 

χρηματιστηριακού τίτλου που κρατείται για δεδομένο χρονικό διάστημα είναι 

μικρότερη του τόκου των τραπεζών και των άλλων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων που θα μπορούσε να εισπράξει ο καταθέτης, τότε η ζήτηση των 

χρηματιστηριακών τίτλων μειώνεται (Κιόχος κ.ά. 2001). 

 

Επιπλέον η ζήτηση των χρηματιστηριακών μετοχών επηρεάζεται από το 

επίπεδο ρευστότητας της αγοράς και το ρυθμό αύξησης της προσφοράς  ή  

ποσότητας χρήματος υπό την ευρεία έννοια. Το χρήμα υπό την ευρύτερη 

έννοια περιλαμβάνει το σύνολο των χαρτονομισμάτων και κερμάτων που 

βρίσκονται στα χέρια του κοινού, δηλαδή τη νομισματική κυκλοφορία. Επίσης 

περιλαμβάνει το σύνολο των καταθέσεων όψεως των ιδιωτών και των 

δημοσίων επιχειρήσεων στις τράπεζες, τις καταθέσεις που διατηρούνται σε 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την πραγματοποίηση 

συναλλαγών, τις καταθέσεις προθεσμίας των ιδιωτών και τα ομόλογα (Κιόχος 

κ.ά. 2001). Όπως είναι αναμενόμενο η αύξηση του επιπέδου ρευστότητας 

στην αγορά αυξάνει τη ζήτηση των χρηματιστηριακών τίτλων. 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 45



Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών  

 

Οι παραπάνω οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την 

πορεία των τιμών των χρηματιστηριακών μετοχών, απεικονίζονται στο 

παρακάτω Σχήμα. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

  ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

  

  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

  

  ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

  
Πηγή: EgnatiaBank 2005. 

 
Σχ. 1.  Οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των μετοχών. 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκε σημαντικός παράγοντας στη ζήτηση των 

χρηματιστηριακών τίτλων παίζει η φορολογική πολιτική των κυβερνήσεων επί 

των εισοδημάτων από τους χρηματιστηριακούς τίτλους. Όταν το κράτος δίνει 

φορολογικές απαλλαγές στα εισοδήματα από χρηματιστηριακούς τίτλους, τότε 

αυτοί γίνονται ελκυστικότεροι για την τοποθέτηση των αποταμιεύσεων του 

επενδυτικού κοινού. Αντίθετα όταν από τη φορολογική πολιτική ευνοούνται οι 

καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τότε το ενδιαφέρον των 

επενδυτών για τους χρηματιστηριακούς τίτλους μειώνεται. 
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Ακόμα θα πρέπει να τονίσουμε και τη σημασία των ισοτιμιών των νομισμάτων 

στη ζήτηση των χρηματιστηριακών μετοχών. Όπως έχει αναφερθεί η 

παγκοσμιοποίηση συμβάλει στη διεθνοποίηση των χρηματοδοτικών αγορών 

και οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να επενδύουν και έξω από τη χώρα 

καταγωγής τους. Έτσι οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των 

νομισμάτων μπορεί να προκαλέσουν μεταβιβάσεις, δηλαδή εισροές ξένων 

κεφαλαίων ή εκροές ντόπιων κεφαλαίων, από χώρα σε χώρα και συνεπώς να 

επηρεάσουν τη ζήτηση των χρηματιστηριακών τίτλων. 

 

Τέλος όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της απασχόλησης και της 

ζήτησης των χρηματιστηριακών μετοχών, οι απόψεις διίστανται. Πολλοί 

επενδυτές πιστεύουν πως όταν ενισχύεται η απασχόληση, οι καταναλωτές 

δαπανούν περισσότερα, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων και συνεπώς την αξία των μετοχών τους. Ωστόσο άλλοι 

υποστηρίζουν ότι οι προσλήψεις αυξάνουν το κόστος και καθιστούν 

δυσκολότερη τη μεγάλη παραγωγικότητα, γεγονός που πλήττει την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων (Xak 2004). 

 

 

 

4. Προσδοκίες - κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 
 

 

Η προσέλκυση των επενδυτών στις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές 

εμπλέκεται και με άλλα κριτήρια που βαραίνουν τη σκέψη του ενδιαφερόμενου 

και μη επενδυτικού κοινού. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με το θέμα της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών και της προσδοκίας κέρδους. Η διοίκηση, η 

οργάνωση, τα δείγματα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

εξεταζόμενων χρηματιστηρίων και σε συνολικό επίπεδο το πλαίσιο 

λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς και η εποπτεία του συστήματος 

από κατάλληλους φορείς είναι παράγοντες που επηρεάζουν το επενδυτικό 

κοινό για τη χρηματιστηριακή αξιοποίηση των κεφαλαίων του (Ypetho 2000). 
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Η πληροφόρηση και η χρηματιστηριακή παιδεία του κοινού παίζουν εξίσου 

σπουδαίο ρόλο στις επενδύσεις. Η ζήτηση των χρηματιστηριακών τίτλων 

εξαρτάται από τη γνώση, την εμπειρία και την πληροφόρηση του κοινού 

σχετικά με το χρηματιστήριο, τις μετοχές και τις εναλλακτικές ευκαιρίες 

τοποθέτησης των κεφαλαίων τους. Όσο καλύτερα πληροφορημένο είναι το 

κοινό για το ποιες είναι οι αποδόσεις που θα του αποφέρουν οι μετοχές σε 

σχέση με άλλες τοποθετήσεις των κεφαλαίων του, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να επενδύσει σε συγκεκριμένους χρηματιστηριακούς τίτλους. 

 

Ένας ακόμη παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στη ζήτηση των μετοχών 

μιας επιχείρησης είναι και η ψυχολογία των επενδυτών, η οποία επηρεάζεται 

άμεσα από την πολιτικοοικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η 

ανοδική και καθοδική ψυχολογία του επενδυτικού κοινού έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζει προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ανοδικά ή καθοδικά αντίστοιχα, 

την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς και επομένως τη ζήτηση των 

χρηματιστηριακών τίτλων.  

 

Πέρα από αυτά, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού διαμορφώνεται και από 

την πορεία των κύριων χρηματιστηρίων. Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι αν 

το NYSE επιδείξει καλή πορεία είναι πιθανό να επηρεασθεί θετικά η 

ψυχολογία των επενδυτών στο London Stock Exchange. Αυτό συμβαίνει διότι 

οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στη μια χώρα επηρεάζουν την άλλη και οι 

αυξημένες αποδόσεις στη μια χώρα επηρεάζουν θετικά τις προσδοκίες των 

επενδυτών στην άλλη (AlphaTrust 2005). 

 

Ουσιαστικά όταν η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλή και υπάρχουν 

προοπτικές βελτίωσής της, τότε το επενδυτικό κοινό επηρεάζεται θετικά, 

υπάρχει αρκετή αισιοδοξία στην αγορά και η ζήτηση για χρηματιστηριακούς 

τίτλους παρουσιάζεται αυξανόμενη. Αντίθετα όταν η οικονομική κατάσταση 

της χώρας είναι ¨γκρίζα¨ και δεν υπάρχουν θετικές προοπτικές ανάπτυξής της, 

τότε επικρατεί απαισιοδοξία στην αγορά και δεν υπάρχει ζήτηση για 

χρηματιστηριακές μετοχές. 

 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 48



Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών  

 

5. Πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες 
 

 

Επίσης η πολιτική αβεβαιότητα, οι επικείμενες εκλογές και ιδιαίτερα οι 

συνεχόμενες όπως συνέβαινε στο παρελθόν στην πατρίδα μας, επηρεάζουν 

αρνητικά την οικονομία μιας χώρας. Δηλαδή η πολιτική αστάθεια μεταφέρεται 

στους τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης από 

τους επενδυτές στη χρηματιστηριακή αγορά. Έτσι το επενδυτικό κοινό 

αποφεύγει να επενδύσει τα χρήματά του μέχρι να επανέλθει η σταθερότητα.  

 

Διεθνή γεγονότα και εξελίξεις όπως, αναταραχές, συγκρούσεις, συρράξεις, 

πόλεμοι, πετρελαϊκές κρίσεις, κ.ά., επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες 

τις αγορές. Οι επενδυτές σε αυτές τις περιπτώσεις στρέφονται σε ασφαλείς 

τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους, κρατούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη 

χρηματιστηριακή αγορά και τελικά απομακρύνονται από αυτή. 
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VII. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Είναι δύσκολο να αρνηθεί κάποιος ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της υπόλοιπης οικονομίας. Με την πάροδο του 

χρόνου έχει αποδειχτεί ότι η σχέση αυτή είναι διπλής κατευθύνσεως. Αφενός 

η χρηματιστηριακή αγορά απεικονίζει το επίπεδο της οικονομίας και αφετέρου 

αυξομειώσεις της οικονομίας επιδρούν στη χρηματιστηριακή αγορά. Για αυτό 

το λόγο τόσο οι οικονομολόγοι όσο και οι χρηματιστηριακοί σύμβουλοι δίνουν 

μεγάλη βαρύτητα στη σχέση που υπάρχει μεταξύ των αντικειμένων τους, 

δηλαδή της οικονομίας και των χρηματιστηρίων. 

 

Η σχέση αλληλεξαρτήσεως της χρηματιστηριακής αγοράς και της υπόλοιπης 

οικονομίας έχει απασχολήσει με ποικίλους τρόπους την οικονομετρική 

βιβλιογραφία. Η ανάλυση αυτής της σχέσεως περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα 

ερευνών και μελετών που εξετάζουν μονόδρομα τις επιδράσεις της οικονομίας 

στη χρηματιστηριακή αγορά, μονόδρομα τις επιδράσεις της χρηματιστηριακής 

αγοράς στην οικονομία και τέλος αμφίδρομα τις επιδράσεις μεταξύ της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας. 

 

Ένα μεγάλο πλήθος ερευνητών έχουν αναλύσει εμπειρικά την επίδραση της 

οικονομίας στη χρηματιστηριακή αγορά από τη σκοπιά διαφόρων θεωριών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατανάλωση – CAPM (consumption – CAPM), που 

αποτελεί μια εναλλακτική μορφή του Υποδείγματος Τιμολόγησης 

Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, 

CAPM). Οι Breeden (1979) και Grossman and Shiller (1981) ερεύνησαν για 

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την εξάρτηση της οικονομίας και της 

χρηματιστηριακής αγοράς υπό το πρίσμα της αύξησης της συνολικής 

κατανάλωσης. 

 

Στη συνέχεια οι Chen et al. (1986) εφάρμοσαν το μοντέλο της Θεωρίας 

Κερδοσκοπικής Τιμολόγησης (Arbitage Pricing Model, APT) στην  αμερικάνικη 
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χρηματιστηριακή αγορά, στην προσπάθειά τους να εξετάσουν αν ο κίνδυνος 

που συνδέεται με συγκεκριμένες μακροοικονομικές μεταβλητές απεικονίζεται 

στις κινήσεις των χρηματιστηριακών μετοχών. Η ανάλυσή τους στηρίχθηκε σε 

μια καινοτόμο μέθοδο της διαφοράς μεταξύ των μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, του αναμενόμενου και μη αναμενόμενου 

πληθωρισμού, των υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων ομολόγων και τέλος 

στη βιομηχανική παραγωγή. 

 

Μέσω αυτής της μεθόδου βρήκαν ότι αυτοί οι μακροοικονομικοί συντελεστές 

κινδύνου μπορούσαν να μετρηθούν και ότι αντανακλούσαν το βαθμό κινδύνου 

που προσδιορίζονταν ποσοτικά στη χρηματιστηριακή αγορά. Έτσι 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές τους μπορούσαν να 

αντικαταστήσουν άλλες μεταβλητές που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι επηρέαζαν 

τις χρηματιστηριακές τιμές, όπως π.χ. κινήσεις χαρτοφυλακίου αγοράς. Οι 

μεταβλητές αυτές ήταν σε θέση να καθορίζουν τις κινήσεις των 

χρηματιστηριακών τιμών.  

 

Σχετικές μελέτες έχουν εκπονηθεί και από άλλους μελετητές για διάφορες 

χρηματιστηριακές αγορές. Ιδιαίτερα οι Beenstock and Chan (1988) 

πραγματοποίησαν την ανάλυση της Θεωρίας Κερδοσκοπικής Τιμολόγησης 

για τη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου. Αυτοί κατέληξαν στο τέλος της 

έρευνάς τους ότι οι οικονομικοί συντελεστές κινδύνου για το συγκεκριμένο 

χρηματιστήριο ήταν τα επιτόκια, τα κόστη εισροής, η προσφορά χρήματος και 

ο πληθωρισμός.  

 

Παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά την επίδραση της οικονομίας στη 

χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, που ερευνά την ανταπόκριση των χρηματιστηριακών τιμών στο 

αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού. Οι έρευνες αυτές ξεκίνησαν με τις 

εργασίες των Bodie (1976), Jaffe and Mandelker (1976), Nelson (1976), Fama 

and Schwert (1977). Πρόσφατες έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα 

περιλαμβάνονται στις εργασίες των Fama (1981), Balduzzi (1995), Graham 

(1996), Siklos and Kwok (1999). 
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Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε εργασίες ερευνητών που 

αξιολογούν την ανταπόκριση της χρηματιστηριακής αγοράς και σε άλλες 

μακροοικονομικές μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται με κρίσεις της 

νομισματικής και φορολογικής πολιτικής. Παραδείγματα τέτοιων εργασιών 

είναι των Pearce and Roley (1985), Jain (1988), Aggarwal and Schirm (1992), 

και Singh (1993). 

 

Παράλληλα με αυτές τις μελέτες, αρκετοί αναλυτές έχουν αφιερώσει τις 

έρευνές τους στην επίδραση των χρηματιστηριακών τιμών στη 

μακροοικονομία ή σε επιλεγμένες μακροοικονομικές μεταβλητές. Η σχέση 

αυτού του είδους που έχει λάβει μεγάλη σημασία και προσοχή είναι αυτή που 

υφίσταται μεταξύ των χρηματιστηριακών τιμών και της επένδυσης.  

 

Έτσι οι Fischer and Merton (1984), Morck et al. (1990), Blanchard et al. 

(1993), Chirinko and Schaller (1996) στην προσπάθειά τους να αναλύσουν 

την τελευταία σχέση περιέλαβαν στις μελέτες τους τη θεωρία επένδυσης του 

Tobin (Tobin, 1969). Το ζητούμενο στις εργασίες των συγγραφέων αυτών 

ήταν να διερευνήσουν χρηματιστηριακές εταιρείες που βρίσκονταν στη 

διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Τα αποτελέσματα των μελετών 

τους φανέρωσαν την τεράστια προσοχή που πρέπει να δίνεται στις 

χρηματιστηριακές τιμές σε περιπτώσεις επενδυτικών αποφάσεων. 

 

Πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί εμπειρικές αναλύσεις και υποδείγματα για τη 

διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της οικονομίας. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται 

ως επί το πλείστον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το υπόδειγμα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR), καθώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για την αξιόλογη ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων 

ενός δεδομένου συνόλου στοιχείων.  

 

Εφαρμογές του μοντέλου VAR για την ανάλυση της επίδρασης της 

χρηματιστηριακής αγοράς σε σύνολο οικονομικών μεταβλητών και αντίστροφα 

εμφανίζονται στις μελέτες του Lee (1992) για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
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και μετέπειτα στις εργασίες των Cheung and Ng (1998) για πέντε χώρες, 

Gjerde and Saettem (1999) για τη Νορβηγία και Ansotegui and Esteban 

(2002) για την Ισπανία. 

 

Ο Lee (1992) πραγματοποίησε μια μελέτη βασιζόμενη σε ένα μοντέλο VAR 

αποτελούμενο από τέσσερις μεταβλητές - την απόδοση μετοχών, τα επιτόκια, 

τη βιομηχανική παραγωγή και τον πληθωρισμό - για τη μεταπολεμική περίοδο 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ύπαρξη των αιτιακών σχέσεων και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματός του συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα του Fama (1981) για την αρνητική σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στις αποδόσεις μετοχών και του πληθωρισμού και τη θετική σχέση 

που υφίσταται ανάμεσα στις αποδόσεις μετοχών και της βιομηχανικής 

παραγωγής.  

 

Οι Cheung and Ng (1998) μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν 

μεταξύ πέντε εθνικών χρηματιστηριακών τιμών και των αντίστοιχων 

συνολικών οικονομικών μεταβλητών τους. Χρησιμοποιώντας στοιχεία της 

Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και 

του Καναδά, βρήκαν ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες συνολοκληρώνονται με 

μεταβλητές όπως η τιμή πετρελαίου, η κατανάλωση, το χρηματικό απόθεμα 

και η παραγωγή. Επιπλέον κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποδόσεις των 

μετοχών σχετίζονται με τις μεταβολές των μακροοικονομικών μεταβλητών. 

 

Οι Gjerde and Saettem (1999) εστίασαν την έρευνά τους στις αιτιακές σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ οχτώ μακροοικονομικών μεταβλητών και τις αποδόσεις 

χρηματιστηριακών μετοχών στη νορβηγική οικονομία, όπου η 

χρηματιστηριακή αγορά είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από αυτές των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Αγγλίας. Επιπρόσθετα 

χρησιμοποίησαν το μοντέλο VAR στη προσπάθειά τους να αναλύσουν τις 

δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών τους.  

 

Οι παραπάνω συγγραφείς ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

συμπίπτουν   με   αυτά   που   προκύπτουν   από   άλλες   εργασίες   για   την 
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αμερικάνικη και ιαπωνική οικονομική αγορά σε σχέση με τα επιτόκια. 

Συγκεκριμένα βρήκαν ότι μεταβολές στα επιτόκια επηρεάζουν κατευθείαν τις 

αποδόσεις των μετοχών και κατευθύνουν τον πληθωρισμό. Παράλληλα 

διαπίστωσαν ότι η χρηματιστηριακή αγορά ανταποκρίνεται άμεσα στις 

αλλαγές των τιμών του πετρελαίου και με μια μικρή ανταπόκριση στην 

εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.  

 

Οι Ansotegui and Esteban (2002) εξέτασαν εμπειρικά τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ της ισπανικής χρηματιστηριακής αγοράς και όλων των οικονομικών 

στοιχείων που την θεμελιώνουν. Ιδιαίτερα επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά 

της χρηματιστηριακής αγοράς σε μακροοικονομικό επίπεδο. Το μοντέλο VAR 

που χρησιμοποίησαν περιείχε το χρηματιστηριακό δείκτη της Μαδρίτης, τον 

πληθωρισμό, τη βιομηχανική παραγωγή και τα επιτόκια της ισπανικής 

οικονομίας.  

 

Οι παραπάνω μελετητές ερεύνησαν την ύπαρξη σχέσεων συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των προαναφερόμενων μεταβλητών με τη μεθοδολογία του Johansen. 

Η εύρεση του συνολοκληρωμενου διανύσματος τους οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές τείνουν να εξελίσσονται μαζί με το πέρασμα 

του χρόνου. Συγκεκριμένα κατέληξαν ότι οι χρηματιστηριακές τιμές κινούνται 

αρνητικά με τα επιτόκια και ακόμη ότι οι αυξήσεις της βιομηχανικής 

παραγωγής οδηγούν σε αυξήσεις του πληθωρισμού και μειώσεις των 

επιτοκίων. 

 

Οι Dritsakis and Adamopoulos (2004) προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω και 

προσπάθησαν να ερευνήσουν εμπειρικά το ρόλο του βαθμού ανοίγματος της 

οικονομίας με τη χρηματιστηριακή – οικονομική ανάπτυξη σε μια 

αναπτυσσόμενη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Οι συγγραφείς 

αυτοί χρησιμοποίησαν τους ελέγχους συνολοκλήρωσης του Johansen και της 

αιτιότητας κατά Granger, βασισμένους στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος.  

 

Τα αποτελέσματα της  ανάλυσής των  Dritsakis and Adamopoulos έδειξαν την 

παρουσία  μιας σχέσης  συνολοκλήρωσης μεταξύ των  τριών μεταβλητών  του 
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υποδείγματός τους, δηλαδή την ύπαρξη κοινής τάσης ή μακροχρόνιας σχέσης 

που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές. Ακόμα οι έλεγχοι αιτιότητας 

κατά Granger που χρησιμοποίησαν φανέρωσαν ότι η χρηματιστηριακή 

ανάπτυξη αιτιάται της οικονομικής ανάπτυξης με δυναμική αιτιακή σχέση, ενώ 

ο βαθμός ανοίγματος της οικονομίας αιτιάται της οικονομικής ανάπτυξης με 

απλή αιτιακή σχέση. 
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VIII. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

 

Τα υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων ή μοντέλα VAR όπως 

προαναφέραμε έγιναν γνωστά στην οικονομετρία από το Sims (1980), ο 

οποίος τα θεώρησε ως μια φυσική γενίκευση των μονομεταβλητών 

αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. Ουσιαστικά το μοντέλο VAR είναι ένα μοντέλο 

συστημάτων παλινδρόμησης, όπου οι ερμηνευτικές μεταβλητές εξειδικεύονται 

ως ενδογενείς και εμφανίζονται πάντα με χρονική υστέρηση (Dritsakis 2004d). 

 

Οι χρήσεις των μοντέλων αυτών είναι πολλές και εξαρτώνται από τις 

προθέσεις του κάθε ερευνητή. Ωστόσο ως επί το πλείστον τα μοντέλα VAR 

χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί κατά πόσο μία μεταβλητή και οι χρονικές 

υστερήσεις της έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη πάνω σε μία άλλη 

(έλεγχος αιτιότητας κατά Granger) και για να γίνουν προβλέψεις που μπορούν 

να δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις γύρω από τις σχέσεις εξάρτησης των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

Η ενδογένεια όλων των μεταβλητών, η πλούσια δομή, η εκτίμηση της κάθε 

εξίσωσης του συστήματος με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, 

Ordinary Least Square (O.L.S.) και η δυνατότητα πρόβλεψης 

συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των μοντέλων VAR. 

Ωστόσο μειονεκτήματα θεωρούνται η απουσία θεωρητικού υπόβαθρου και ο 

προσδιορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων (Μπαμπανάτσα 

2005). 

 

Στα μοντέλα VAR δε γίνεται η διάκριση των μεταβλητών σε ενδογενείς και 

εξωγενείς. Όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και προσδιορίζονται από το 

σύστημα. Επιπλέον καθώς τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στις μεταβλητές να 

εξαρτώνται από μία ή περισσότερες υστερήσεις τους είναι σε θέση να 

λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα χαρακτηριστικά δεδομένων με 

αποτέλεσμα   να   αποκτούν  πλουσιότερη   δομή.  Έτσι   πολλοί   συγγραφείς 
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υποστηρίζουν ότι τα VAR είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με τα άλλα μοντέλα. 

 

Η δυνατότητα εκτίμησης της κάθε εξίσωσης ξεχωριστά του συστήματος είναι 

πολύ σημαντική για την ανάλυση και την αποτύπωση όλων των στοιχείων 

που την καθορίζουν. Τέλος, είναι αποδεκτό από πολλούς μελετητές ότι οι 

προβλέψεις που παρέχονται από τα μοντέλα VAR είναι καλύτερες από αυτές 

που δίνουν τα παραδοσιακά μοντέλα. 

 

Βέβαια τα μοντέλα VAR χρησιμοποιούν περιορισμένη θεωρητική 

πληροφόρηση αναφορικά με τις σχέσεις των μεταβλητών που τα 

προσδιορίζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην κατάληξη νόθων σχέσεων 

από τους ερευνητές. Σημαντικό πρόβλημα εκτός των άλλων αποτελεί και ο 

προσδιορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων. Δεν είναι λίγες οι 

φορές κατά τις οποίες αναπτύχθηκαν προσεγγίσεις για τον κατάλληλο αριθμό 

των χρονικών υστερήσεων που κατέληγαν όμως σε αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. 

 

Για την ανάλυση των αιτιακών σχέσεων μεταξύ μακροοικονομικών 

μεταβλητών και χρηματιστηριακού δείκτη χρησιμοποιείται το ακόλουθο 

μοντέλο VAR τεσσάρων μεταβλητών: 

 

),,,( RFRIPIINFDJU =  

 
όπου DJ   ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones  

 INF   ο πληθωρισμός 

 IPI   η παραγωγικότητα 

 RFR   τα επιτόκια 

 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones αναλύθηκε μέσω του Dow Jones 

Industrial Average σε μηνιαίες τιμές κλεισίματος. Ο πληθωρισμός 

παρουσιάστηκε μέσω του δείκτη τιμών καταναλωτή, η παραγωγικότητα μέσω 

της βιομηχανικής παραγωγής και τα επιτόκια μέσω των κυβερνητικών 

ομολόγων.  Τα  στοιχεία που  χρησιμοποιήθηκαν στην  ανάλυση  της  έρευνας 
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αυτής είναι μηνιαία, καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1953 μέχρι το 

2004 και προέρχονται από τις βάσεις στατιστικών δεδομένων της 

EconStatsTM. Όλα τα στοιχεία των χρονολογικών σειρών είναι εκφρασμένα σε 

λογαρίθμους για να επιτευχθεί η στασιμότητα στη διακύμανσή τους και 

συμβολίζονται με το γράμμα L μπροστά από κάθε μεταβλητή. 
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IX. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 

1. Στασιμότητα 
 

 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονομετρικής αναλύσεως είναι η 

ανάπτυξη των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις μεταβλητές ενός 

οικονομικού υποδείγματος. Η οικονομική θεωρία υποστηρίζει την ύπαρξη 

μακροχρόνιων σχέσεων – ισορροπιών μεταξύ των μεταβλητών και οδηγεί την 

εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση στη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Η 

τελευταία στην προσπάθειά της να εκτιμήσει τις μακροχρόνιες σχέσεις των 

διαφόρων μεταβλητών αποδέχεται τη σταθερότητα μεταξύ τους. 

 

Η σταθερότητα αναφέρεται στο μέσο και στη διακύμανση της κάθε μεταβλητής 

και φυσικά στη μη εξάρτησή τους από το χρόνο. Ουσιαστικά μια χρονολογική 

σειρά λέγεται στάσιμη όταν οι μέσοι [Ε(Χt) = μ] και οι διακυμάνσεις [Var(Χt) = 

E(Χt-μ)2 = σ2] είναι σταθερές διαχρονικά και οι συνδιακυμάνσεις [Cov(Xt, Xt+k)= 

E((Xt – μ)( Xt+k – μ)) = γk] μεταξύ δύο χρονικών περιόδων  t  και  t+k  

εξαρτώνται αποκλειστικά από την απόσταση (διάστημα ή υστέρηση)  k  

μεταξύ των δύο αυτών χρονικών περιόδων και όχι από την πραγματική 

χρονική περίοδο  t  κατά την οποία θεωρούνται οι συνδιακυμάνσεις (Κάτος 

2004). 

 

Ωστόσο η εμπειρική έρευνα έχει αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές οι 

χρονολογικές σειρές δεν ικανοποιούν αυτή τη σταθερότητα. Επομένως οι 

έλεγχοι που στηρίζονται στη σταθερότητα των μεταβλητών οδηγούν σε 

παραπλανητικά συμπεράσματα. Για τη δημιουργία πραγματικά αξιόλογων 

αποτελεσμάτων αναπτύχθηκαν μέθοδοι που προσπάθησαν να διορθώσουν 

τις ατελείς αυτές εκτιμήσεις. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η 

συστηματική     εξέταση    της    μη     στασιμότητας      των     μεταβλητών,    η 
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συνολοκλήρωση, κ.ά. 

 

Οι έλεγχοι στασιμότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους κλασικούς και 

στους σύγχρονους ελέγχους, που εξετάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 

 

 

1.1. Κλασικοί έλεγχοι 
 

 

Στους κλασικούς ελέγχους αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών 

παραστάσεων και των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως. Οι κλασικοί έλεγχοι 

δίνουν απλά μια σκιαγράφηση της κατάστασης και πολλές φορές τα 

συμπεράσματά τους δε συμφωνούν με αυτά των σύγχρονων ελέγχων. 

 

 

1.1.1.  Γραφική παράσταση 

 

 

Συνήθως η γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήμα για την ανάλυση 

οποιασδήποτε χρονολογικής σειράς. Επομένως για να διαπιστώσουμε αν μια 

χρονοσειρά παρουσιάζει στασιμότητα δημιουργούμε τη γραφική παράσταση 

των μεταβλητών της. Αν η γραφική παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική 

μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή ακανόνιστη μεταβολή, τότε η χρονολογική 

σειρά είναι μη στάσιμη (Dritskis 2004a).  

 

Τρέχοντας τις μεταβλητές του υποδείγματος παίρνουμε τα Διαγράμματα 1, 2, 

3 και 4, στα οποία απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών 

LDJ, LINF, LIPI και LRFR αντίστοιχα. Από τη μελέτη των στοιχείων της κάθε 

μεταβλητής διαπιστώνουμε ότι τα δεδομένα είναι μη στάσιμα, καθώς 

παρουσιάζουν τάση είτε ανοδική, είτε καθοδική, από τα οποία δε, απουσιάζει 

ο σταθερός μέσος όρος. 
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Διάγρ. 1.    Γραφική παράσταση           Διάγρ. 2.    Γραφική παράσταση 

της μεταβλητής LDJ.         της μεταβλητής LINF. 
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Διάγρ. 3.    Γραφική παράσταση           Διάγρ. 4.    Γραφική παράσταση 

της μεταβλητής LIPI.         της μεταβλητής LRFR. 

 

 

 

1.1.2.  Συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεως 

 

 

Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να ελεγχθεί με τις συναρτήσεις 

αυτοσυσχετίσεως (AC), μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) και των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων τους.  
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Συνάρτηση  αυτοσυσχετίσεως  ονομάζεται η  σχέση  που υπάρχει  μεταξύ του 

εκτιμημένου   συντελεστή   αυτοσυσχετίσεως   δείγματος    και   του   χρονικού 

διαστήματος k. Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται η σχέση που 

υπάρχει  μεταξύ του  εκτιμημένου  συντελεστή μερικής  αυτοσυσχετίσεως  του 

δείγματος και του χρονικού διαστήματος k (Χρήστου 2002).  

 

Η γραφική απεικόνιση των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως και μερικής 

αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται διάγραμμα αυτοσυσχετίσεως δείγματος και 

διάγραμμα μερικής αυτοσυσχετίσεως δείγματος αντίστοιχα. 

 

 

Ελέγχουμε τους συντελεστές αυτοσυσχετίσεως και μερικής αυτοσυσχετίσεως 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις, 

 

Hο:  Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως ισούνται με το μηδέν (ρκ = 0) ή η 

χρονική σειρά είναι στάσιμη. 

Ηα:  Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως είναι διάφοροι από το μηδέν (ρκ  0) ή 

η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. 

≠

 

 

Η μηδενική υπόθεση Hο γίνεται αποδεκτή όταν p-value > 0.05 για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0.05. Στη μελέτη των γραφικών παραστάσεων των 

συναρτήσεων παρατηρούμε κυρίως πόσο γρήγορα φθίνουν οι συντελεστές 

καθώς αυξάνεται η χρονική υστέρηση. Αν μειώνονται γρήγορα τότε αυτό είναι 

ενδεικτικό στάσιμης χρονολογικής σειράς. Στην αντίθετη περίπτωση η 

χρονολογική σειρά είναι μη στάσιμη. 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων των Πινάκων 4 και 5  καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι οι χρονολογικές σειρές των μεταβλητών είναι μη στάσιμες. Σε 

αυτούς παρουσιάζονται οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως, μερικής 

αυτοσυσχετίσεως και το επίπεδο σημαντικότητας των τεσσάρων μεταβλητών 

του υποδείγματος αντίστοιχα. Καθώς όλα τα Prob ισούνται με 0.000 

αποδεχόμαστε  την εναλλακτική  υπόθεση  Ηα,  δηλαδή οι  χρονολογικές σειρές 
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των μεταβλητών είναι μη στάσιμες.  

 

 

 

Πίν. 4. Συντελεστές αυτοσυσχετίσεως, μερικής αυτοσυσχετίσεως και 

επίπεδο σημαντικότητας των μεταβλητών LDJ και LINF. 

 

Μεταβλητή LDJ Μεταβλητή LINF Υστέρηση 
k AC PAC Prob. AC PAC Prob. 
1 0.994 0.994 0.000 0.997 0.997 0.000 
2 0.988 -0.003 0.000 0.994 -0.010 0.000 
3 0.982 0.004 0.000 0.990 -0.004 0.000 
4 0.976 -0.013 0.000 0.987 -0.003 0.000 
5 0.970 -0.010 0.000 0.984 -0.003 0.000 
6 0.964 -0.018 0.000 0.981 -0.004 0.000 
7 0.957 -0.001 0.000 0.977 -0.007 0.000 
8 0.951 -0.012 0.000 0.974 -0.003 0.000 
9 0.944 -0.001 0.000 0.971 -0.003 0.000 
10 0.938 -0.002 0.000 0.967 -0.003 0.000 
11 0.932 -0.008 0.000 0.964 -0.005 0.000 
12 0.925 -0.001 0.000 0.960 -0.004 0.000 
13 0.919 -0.002 0.000 0.957 -0.004 0.000 
14 0.913 0.011 0.000 0.954 -0.007 0.000 
15 0.907 0.013 0.000 0.950 -0.007 0.000 
16 0.901 0.025 0.000 0.947 -0.008 0.000 
17 0.895 -0.006 0.000 0.943 -0.002 0.000 
18 0.890 0.002 0.000 0.940 -0.004 0.000 
19 0.884 0.006 0.000 0.936 -0.005 0.000 
20 0.879 0.000 0.000 0.932 -0.005 0.000 
21 0.874 0.023 0.000 0.929 -0.009 0.000 
22 0.869 0.013 0.000 0.925 -0.007 0.000 
23 0.864 0.020 0.000 0.922 -0.003 0.000 
24 0.859 0.004 0.000 0.918 -0.004 0.000 
25 0.854 -0.017 0.000 0.914 -0.004 0.000 
26 0.849 -0.026 0.000 0.910 -0.007 0.000 
27 0.845 0.009 0.000 0.907 -0.006 0.000 
28 0.840 0.022 0.000 0.903 -0.005 0.000 
29 0.835 -0.036 0.000 0.899 -0.005 0.000 
30 0.830 0.005 0.000 0.895 -0.004 0.000 
31 0.825 -0.012 0.000 0.892 -0.003 0.000 
32 0.820 -0.023 0.000 0.888 -0.005 0.000 
33 0.814 -0.002 0.000 0.884 -0.004 0.000 
34 0.809 -0.017 0.000 0.880 -0.003 0.000 
35 0.804 0.015 0.000 0.876 -0.003 0.000 
36 0.798 -0.003 0.000 0.872 -0.006 0.000 
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Πίν. 5. Συντελεστές αυτοσυσχετίσεως, μερικής αυτοσυσχετίσεως και 

επίπεδο σημαντικότητας των μεταβλητών LIPI και LRFR. 

 
Μεταβλητή LIPI Μεταβλητή LRFR Υστέρηση 

k AC PAC Prob. AC PAC Prob. 
1 0.994 0.994 0.000 0.992 0.992 0.000 
2 0.989 0.062 0.000 0.984 0.028 0.000 
3 0.984 0.025 0.000 0.977 0.039 0.000 
4 0.979 0.002 0.000 0.971 0.054 0.000 
5 0.974 -0.014 0.000 0.965 -0.002 0.000 
6 0.969 0.001 0.000 0.959 0.000 0.000 
7 0.964 -0.053 0.000 0.952 -0.046 0.000 
8 0.959 0.012 0.000 0.945 0.027 0.000 
9 0.953 -0.007 0.000 0.939 -0.011 0.000 
10 0.948 0.004 0.000 0.931 -0.107 0.000 
11 0.943 0.005 0.000 0.922 -0.048 0.000 
12 0.938 0.047 0.000 0.913 -0.033 0.000 
13 0.932 -0.170 0.000 0.904 -0.028 0.000 
14 0.926 0.045 0.000 0.895 -0.024 0.000 
15 0.920 0.030 0.000 0.886 0.043 0.000 
16 0.915 0.004 0.000 0.878 0.011 0.000 
17 0.910 0.001 0.000 0.870 0.039 0.000 
18 0.904 0.005 0.000 0.862 -0.007 0.000 
19 0.898 -0.045 0.000 0.853 -0.046 0.000 
20 0.893 0.008 0.000 0.844 -0.002 0.000 
21 0.887 0.005 0.000 0.837 0.076 0.000 
22 0.881 0.006 0.000 0.829 0.004 0.000 
23 0.876 0.035 0.000 0.821 -0.045 0.000 
24 0.872 0.053 0.000 0.813 0.006 0.000 
25 0.866 -0.121 0.000 0.805 0.000 0.000 
26 0.860 0.039 0.000 0.797 -0.007 0.000 
27 0.855 0.029 0.000 0.789 -0.046 0.000 
28 0.851 0.011 0.000 0.780 -0.005 0.000 
29 0.846 0.001 0.000 0.772 0.012 0.000 
30 0.841 0.001 0.000 0.764 0.007 0.000 
31 0.836 -0.037 0.000 0.757 0.035 0.000 
32 0.830 0.007 0.000 0.750 0.032 0.000 
33 0.825 0.001 0.000 0.743 -0.013 0.000 
34 0.821 0.020 0.000 0.736 -0.003 0.000 
35 0.816 0.028 0.000 0.729 0.004 0.000 
36 0.813 0.036 0.000 0.723 0.050 0.000 
 

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και από τη μελέτη των γραφικών 

παραστάσεων των συναρτήσεων. Στα Διαγράμματα 5, 6, 7 και 8 βλέπουμε ότι 

οι  συντελεστές   αυτοσυσχετίσεως  μειώνονται  αργά  προς  το  μηδέν  καθώς 

αυξάνεται  η  χρονική  υστέρηση  και  παράλληλα ότι  οι  συντελεστές  μερικής 

αυτοσυσχετίσεως βρίσκονται έξω από τα επιτρεπτά όρια. 
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Διάγρ. 5.    Κορελόγραμμα της LDJ.  Διάγρ. 6.    Κορελόγραμμα της LINF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγρ. 7.    Κορελόγραμμα της LIPI.  Διάγρ. 8.    Κορελόγραμμα της LRFR. 

 

 

 

1.2. Σύγχρονοι έλεγχοι 
 

 

Στους σύγχρονους ελέγχους αναφέρονται όλες οι μέθοδοι για τη διερεύνηση 

των μοναδιαίων ριζών. Σημειώνουμε ότι οι κλασικοί έλεγχοι που εξετάσαμε 

παραπάνω δίνουν απλά μια σκιαγράφηση της κατάστασης, ενώ οι σύγχρονοι 

έλεγχοι παράγουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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Μία άλλη μεθοδολογία για την εύρεση της στασιμότητας μιας χρονολογικής 

σειράς είναι ο έλεγχος για τη μοναδιαία ρίζα. Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις 

μακροοικονομικές σειρές εννοούμε ότι κάποια ρίζα του πολυωνύμου (f(x) = 1 

– ρ1χ - ρ2χ2 – ρ3χ3 - … - ρnxn = 0) ισούται με τη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή 

κάθε εξωγενής μεταβολή πάνω σε μια ενδογενή μεταβλητή μπορεί να έχει 

μόνιμη επίδραση στην ενδογενή, με αποτέλεσμα να μην είναι στάσιμη.  

 

Οι πιο συνηθισμένοι και αξιόπιστοι έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας 

ρίζας είναι ο έλεγχος των Dickey – Fuller και κατά επέκταση ο επαυξημένος 

έλεγχος των Dickey – Fuller (ADF).  

 

Ο απλός έλεγχος των Dickey – Fuller εξετάζει τη συνθήκη κατά την οποία μια 

διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν 

στην απομάκρυνσή της. Παλινδρομείται το υπόδειγμα  

 
ttt YY εδ +=Δ −1  

 
όπου Yt το επίπεδο τιμών της σειράς και εt μία ανεξάρτητη και στάσιμη 

διαδικασία.  

 

 

Οι υποθέσεις που διαμορφώνονται και για τους δύο ελέγχους είναι οι 

ακόλουθες, 

 

Hο:  0=δ  για τη μη στασιμότητα,  

  δηλαδή υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 

Ηα:  0≠δ  για τη στασιμότητα,  

δηλαδή δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα. 

 

Η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ 

είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon (1991). Αν γίνει 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση τότε η σειρά ακολουθεί το υπόδειγμα του 

τυχαίου περιπάτου (Dritsakis 2004b). 
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Στο υπόδειγμα μπορεί να προστεθεί και ο σταθερός όρος α. Έτσι η αρχική 

εξίσωση παίρνει τη μορφή 

 
ttt YY εδα ++=Δ −1  

 

Σε αυτήν την περίπτωση η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται αν το 

στατιστικό t-stat του συντελεστή δ είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon (1991). Έτσι η εξεταζόμενη σειρά συμπεριφέρεται σαν ένα 

υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση (Dritsakis 2004b). 

 

Τέλος στο υπόδειγμα μπορεί να προστεθεί και μια ερμηνευτική μεταβλητή t 

που περιγράφει τη χρονική τάση. Έτσι η αρχική εξίσωση παίρνει τη μορφή 

 
ttt YtY εδβα +++=Δ −1  

 

Η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ 

είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon (1991). Όταν γίνει 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση η σειρά είναι ένας τυχαίος περίπατος με 

περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση (Dritsakis 2004b). 

 

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η ισχύς των ελέγχων βασίζεται στην υπόθεση 

που θέλει το διαταρακτικό όρο να είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. 

Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιθανό ο διαταρακτικός όρος να μην 

αποτελείται από ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές αλλά να εμφανίζει σειριακές 

συσχετίσεις. 

 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey – Fuller. 

Με άλλα λόγια σε αυτόν τον έλεγχο εξετάζεται και η πιθανή αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων. Η μόνη τροποποίηση σε σχέση με τον απλό έλεγχο των 

Dickey – Fuller είναι η εισαγωγή των χρονικών υστερήσεων (lags) και στις 

τρεις μορφές του υποδείγματος κάθε μεταβλητής.  

 

Οι γενικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στον ADF έχουν τη μορφή: 
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Υπόδειγμα χωρίς σταθερό όρο και χωρίς τάση 

t

p

j
jtjtt XXX εδδ +Δ+=Δ ∑

−

=
−−

1

1
1  

 
Υπόδειγμα με σταθερό όρο και χωρίς τάση 

t

p

j
jtjtt XXX εδδα +Δ++=Δ ∑

−

=
−−

1

1
1  

 
Υπόδειγμα με σταθερό όρο και με τάση 

t

p

j
jtjtt XXtX εδδβα +Δ+++=Δ ∑

−

=
−−

1

1
1  

 

Οι υποθέσεις του επαυξημένου ελέγχου των Dickey – Fuller είναι ίδιες με 

αυτές του απλού ελέγχου. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων πρέπει να 

είναι τέτοιος ώστε να μην υπάρχουν αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. Για τον 

έλεγχο της αυτοσυσχετίσεως των καταλοίπων χρησιμοποιείται ο έλεγχος των 

Breusch – Godfrey ή αλλιώς των πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Για 

τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού των χρονικών υστερήσεων 

χρησιμοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας του Akaike (AIC, 1973) ή του 

Schwartz (SCH, 1978). 

 

Αρχικά τρέχουμε το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές και 

για τέσσερις χρονικές υστερήσεις. Κατόπιν εξετάζουμε αν τα κατάλοιπα 

παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως. Στη συνέχεια, σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση 

πρώτης ή δεύτερης τάξεως, ελέγχουμε τις τιμές των Akaike και Schwartz. 

Έπειτα επιλέγουμε ως κατάλληλη μορφή της συνάρτησης εκείνη για την οποία 

τα κριτήρια εμφανίζουν την ελάχιστη τιμή. Τέλος ελέγχουμε τη στασιμότητα 

της συνάρτησης με τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon (1991). 

 

Έτσι χρησιμοποιώντας τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller και τον 

επαυξημένο έλεγχο των Dickey – Fuller για κάθε μία μεταβλητή παίρνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα. 
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6 φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης ή δεύτερης τάξεως στα κατάλοιπα των συναρτήσεων της μεταβλητής 

LDJ, αφού οι πιθανότητες στις αντίστοιχες αγκύλες είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερες του επιπέδου σημαντικότητας 0.05.  

 

Επιπλέον συγκρίνοντας τα στατιστικά των Akaike και Schwartz μεταξύ των 

τριών μορφών εξισώσεων επιλέγουμε την εξίσωση χωρίς τάση - σταθερά και  

για p=0, καθώς σε αυτή τη μορφή τα κριτήρια παρουσιάζουν την ελάχιστη 

τιμή. Συνοψίζοντας έχουμε 

 

10007.0 −=Δ tt LDJLDJ  
 
t-stat     [3.4001] 
 
R2 = -0.0002  DW = 1.9740 
 

 

Πίν. 6. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή LDJ. 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

Μορφή Εξισώσεως 
AIC /  
  SHC LM(2) 
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AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 
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  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

0.095 
[0.757] 

0.019 
[0.887] 

0.011 
[0.916] 

0.053 
[0.817] +=Δ −1tXtX δ  

            tjt

p

j
j X εδ +Δ −

−

=
∑

1

1

-3.4854 / 
  -3.4783 

0.198 
[0.819] 

-3.4813 / 
  -3.4670 

0.272 
[0.761] 

-3.4773 / 
  -3.4558 

0.190 
[0.826] 

-3.4731 / 
  -3.4445 

0.537 
[0.584] 

0.101 
[0.750] 

0.032 
[0.856] 

0.021 
[0.882] 

0.074 
[0.785] ++=Δ −1tXtX δα  

            tjt

p

j
j X εδ +Δ −

−

=
∑

1

1

-3.4825 / 
  -3.4682 

0.197 
[0.821] 

-3.4784 / 
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[0.753] 

-3.4744 / 
  -3.4459 

0.220 
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-3.4703 / 
  -3.4345 

0.588 
[0.555] 

0.154 
[0.694] 

0.011 
[0.913] 

0.010 
[0.920] 
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[0.791] +++=Δ −1tt XtX δβα  
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p

j
j X εδ +Δ −

−

=
∑

1

1

-3.4825 / 
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[0.486] 

 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων Καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 69



Μεθοδολογία   

 

Μελετώντας τα στοιχεία του Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι τα κατάλοιπα των 

συναρτήσεων της μεταβλητής LINF παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης και 

δεύτερης τάξεως. Ακόμη παρατηρούμε ότι τα στατιστικά των Akaike και 

Schwartz δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα όσο αφορά τον αριθμό των 

χρονικών υστερήσεων. Συγκεκριμένα 

 
κριτήριο του AIC

3211 1078.02600.03485.00002.0 −−−− ΔΔ + Δ ++=Δ ttttt LINFINFLINFLINFLINF  
t-stat      [5.4199]         [8.6555]    [6.3160]      [2.6859] 
R2 = 0.3563  DW = 2.0223 
 
κριτήριο του SHC

211 3017.03806.00002.0 −−− Δ + Δ+=Δ tttt INFLINFLINFLINF  
t-stat      [6.2447]         [9.9112]    [7.8681] 
R2 = 0.3495  DW = 2.0522 
 

Ωστόσο για αυτή τη μεταβλητή επιλέγουμε τη μορφή εξίσωσης με τις τρεις 

χρονικές υστερήσεις που μας δίνει το κριτήριο του Akaike. 

 

Πίν. 7. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή LINF. 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 
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[0.000] +=Δ −1tXtX δ  

            tjt

p

j
j X εδ +Δ −

−

=
∑

1

1

-8.5781 / 
  -8.5710 

168.542 
[0.000] 

-8.9192 / 
  -8.9049 

30.920 
[0.000] 

-9.0144 / 
  -8.9930 
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[0.012] 

14.554 
[0.000] ++=Δ −1tXtX δα  

            tjt

p
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1
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[0.000] 
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13.369 
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Στον Πίνακα 8 βλέπουμε ότι καθώς αυξάνονται οι χρονικές υστερήσεις 

διορθώνεται η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων, με αποτέλεσμα για p=3 να 

μην υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως. Επιπρόσθετα 

διαπιστώνουμε ότι τα στατιστικά των Akaike και Schwartz δε συμφωνούν 

μεταξύ τους όσο αφορά τη μορφή της συνάρτησης. Με λίγα λόγια 

 
κριτήριο του AIC

3211 1192.02125.02893.002321.00001.00796.0 −−−− − Δ − −Δ Δ−+=Δ ttttt LIPILIPILIPILIPItLIPI
t-stat     [2.1749]  [1.9075]  [-2.0383]   [-7.1255]        [-5.1643]             [-2.9771] 
R2 = 0.1103  DW = 2.0098 
 
κριτήριο του SHC 

3211 1256.02228.03037.00009.0 −−−− Δ−Δ−Δ−=Δ ttttt LIPILIPILIPILIPILIPI  
t-stat     [4.2358]       [-7.5910]            [-5.4514]              [-3.1427] 
R2 = 0.1020  DW = 2.0115 
 

Επιλέγοντας το κριτήριο του Akaike δεχόμαστε εμμέσως τη συνάρτηση με 

σταθερά και τάση για τη μεταβλητή LIPI. 

 

Πίν. 8. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή LIPI. 
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 9 δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης ή δεύτερης τάξεως στα κατάλοιπα. Επιπλέον γίνεται αντιληπτό ότι τα 

στατιστικά των Akaike και Schwartz δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα 

σχετικά με τη μορφή της συνάρτησης. Συγκεκριμένα 

 

κριτήριο του AIC 
10079.00141.0 −−=Δ tt LRFRLRFR  

t-stat      [2.0476]  [-1.9618]   
R2 = 0.0061  DW = 1.9905 
 

κριτήριο του SHC 
10001.0 −=Δ tt LRFRLRFR  

t-stat       [0.1347] 
R2 = -0.0005  DW = 1.9932 
 

Όσο αφορά τη μορφή της συνάρτησης επιλέγουμε εκείνη που μας δίνει το 

κριτήριο του Akaike, δηλαδή με σταθερά. 

 

Πίν. 9. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή LRFR. 
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[0.181] 

-3.6173 / 
  -3.5816 

0.946 
[0.388] 

-3.6170 / 
  -3.5742 

0.657 
[0.518] 
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Χρησιμοποιώντας τις καλύτερες εκτιμήσεις για τις μεταβλητές του 

υποδείγματος, προχωράμε στην εξέταση της στασιμότητας. Στον Πίνακα 10 

σημειώνονται οι στατιστικές τιμές του συντελεστή δ των συναρτήσεων (t-

Statistic) με τον απλό και τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey – Fuller και οι 

κρίσιμες τιμές του MacKinnon για τα διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.  

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του Πίνακα 10 βλέπουμε ότι οι στατιστικές τιμές 

των συναρτήσεων είναι μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για 

όλα τα επίπεδα σημαντικότητας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες. Ωστόσο συγκεκριμενοποιούμε τον 

έλεγχο για την ύπαρξη της στασιμότητας σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.  

 

 

Πίν. 10. Κρίσιμες τιμές του MacKinnon και T-Statistic για τις εξισώσεις που 

επιλέχτηκαν. 

 

Μεταβλητή LDJ Μεταβλητή LINF Μεταβλητή LIPI Μεταβλητή LRFR Επίπεδο 
σημαντικότητας Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. 

0.01 -2.5690 -2.5690 -3.9774 -3.4433 

0.05 -1.9399 -1.9399 -3.4192 -2.8665 

0.10 -1.6159 

3.4001 

-1.6159 

5.4199 

-3.1318 

-2.0383 

-2.5694 

-1.9618 

 

 

Στην προσπάθειά μας να έχουμε στάσιμες τις χρονολογικές σειρές 

συνεχίζουμε με την ανάλυση των μεταβλητών στις πρώτες διαφορές τους. 

Αρχικά δημιουργούμε τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών και συνεχίζουμε 

τους ελέγχους για την ύπαρξη ή μη της μοναδιαίας ρίζας με τον επαυξημένο 

έλεγχο των Dickey – Fuller. Τα βήματα που ακολουθούνται στις πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών είναι τα ίδια με τον έλεγχο στα επίπεδά τους. 

 

Τρέχοντας τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών παίρνουμε τα ακόλουθα 

αποτελέσματα.  
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Στον Πίνακα 11 παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα των συναρτήσεων της πρώτης 

διαφοράς της μεταβλητής LDJ δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης ή 

δεύτερης τάξεως, με εξαίρεση την περίπτωση της συνάρτησης χωρίς σταθερά 

και τάση για τρεις χρονικές υστερήσεις.  

 

Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε ότι τα στατιστικά των Akaike και Schwartz 

συμφωνούν μεταξύ τους όσο αφορά τη μορφή της συνάρτησης και τις 

χρονικές υστερήσεις. Συγκεκριμένα 

 

19871.00057.0 −Δ−=ΔΔ tt LDJLDJ  
 
t-stat      [3.3661]  [-24.5797] 
 
R2 = 0.4935  DW = 1.9993 
 

 

Πίν. 11. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή DLDJ. 

 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

Μορφή Εξισώσεως 
AIC /  
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

0.009 
[0.922] 

0.044 
[0.832] 

0.171 
[0.678] 

4.123 
[0.042] +Δ=ΔΔ −1tt XX δ  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.4667 / 
  -3.4596 

0.089 
[0.914] 

-3.4621 / 
  -3.4478 

0.366 
[0.693] 

-3.4585 / 
  -3.4371 

1.825 
[0.161] 

-3.4539 / 
  -3.4253 

2.583 
[0.076] 

0.032 
[0.856] 

0.021 
[0.882] 

0.072 
[0.788] 

0.028 
[0.866] +Δ+=ΔΔ −1tt XX δα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.4816 / 
  -3.4673 

0.284 
[0.752] 

-3.4776 / 
  -3.4562 

0.220 
[0.802] 

-3.4735 / 
  -3.4449 

0.580 
[0.559] 

-3.4688 / 
  -3.4331 

0.709 
[0.492] 

0.018 
[0.891] 

0.010 
[0.916] 

0.055 
[0.814] 

0.004 
[0.948] +Δ++=ΔΔ −1tXttX δβα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.4788 / 
  -3.4574 

0.270 
[0.763] 

-3.4748 / 
  -3.4463 

0.191 
[0.825] 

-3.4706 / 
  -3.4349 

0.544 
[0.580] 

-3.4659 /  
  -3.4230 

0.781 
[0.458] 
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Από τη μελέτη των στοιχείων του Πίνακα 12 γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης και δεύτερης τάξεως στα κατάλοιπα όλων 

των συναρτήσεων της πρώτης διαφοράς της μεταβλητής LINF.  

 

Ακόμη συγκρίνοντας τα στατιστικά των Akaike και Schwartz παίρνουμε τα ίδια 

αποτελέσματα για την καλύτερη εκτίμηση της πρώτης διαφοράς της 

μεταβλητής, επιλέγοντας τη συνάρτηση με σταθερά και με τρεις χρονικές 

υστερήσεις. Με λίγα λόγια 

 

3211 1613.02160.04289.02412.00007.0 −−−− ΔΔ−ΔΔ−ΔΔ−Δ−=ΔΔ ttttt LINFINFLINFLINFLINF  
 
t-stat     [4.5727]  [-5.9758]           [-8.9413]   [-4.5313]      [-4.0497] 
 
R2 = 0.3228  DW = 2.0370 
 

 

Πίν. 12. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή DLINF. 

 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

Μορφή Εξισώσεως 
AIC /  
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

106.979 
[0.000] 

15.664 
[0.000] 

25.469 
[0.000] 

18.386 
[0.000] +Δ=ΔΔ −1tt XX δ  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-8.7902 / 
  -8.7831 

62.466 
[0.000] 

-8.9564 / 
  -8.9421 

21.502 
[0.000] 

-8.9780 / 
  -8.9566 

22.064 
[0.000] 

-9.0166 / 
  -8.9880 

11.958 
[0.000] 

56.336 
[0.000] 

6.280 
[0.012] 

14.562 
[0.000] 

12.419 
[0.000] +Δ+=ΔΔ −1tt XX δα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-8.9238 / 
  -8.9095 

30.189 
[0.000] 

-9.0173 / 
  -8.9959 

11.690 
[0.000] 

-9.0242 / 
  -8.9956 

13.076 
[0.000] 

-9.0469 / 
  -9.0111 

7.731 
[0.000] 

55.986 
[0.000] 

6.211 
[0.012] 

14.547 
[0.000] 

12.377 
[0.000] +Δ++=ΔΔ −1tXttX δβα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-8.9212 / 
  -8.8998 

30.037 
[0.000] 

-9.0143 / 
  -8.9858 

11.595 
[0.000] 

-9.0211 / 
  -8.9854 

13.037 
[0.000] 

-9.0437 / 
  -9.0008 

7.696 
[0.000] 
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Τα αποτελέσματα του Πίνακα 13 δείχνουν ότι η αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων διορθώνεται με την αύξηση των χρονικών υστερήσεων. Ιδιαίτερα 

βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως στα 

κατάλοιπα για p>1.  

 

Επιπλέον παρατηρούμε ότι τα στατιστικά των Akaike και Schwartz 

συμφωνούν για άλλη μια φορά όσο αφορά τη μορφή της συνάρτησης και τις 

χρονικές υστερήσεις. Συγκεκριμένα 

 

211 1267.03506.06551.10041.0 −−− ΔΔ+ΔΔ+Δ−=ΔΔ tttt LIPILIPILIPILIPI  
 
t-stat       [4.3798]   [-19.4273]    [5.4367]            [3.1734] 
 
R2 = 0.6375  DW = 2.0120 
 

 

Πίν. 13. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή DLIPI. 

 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

Μορφή Εξισώσεως 
AIC /  
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

18.701 
[0.000] 

5.874 
[0.015] 

0.155 
[0.693] 

1.865 
[0.172] +Δ=ΔΔ −1tt XX δ  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-4.6393 / 
  -4.6322 

11.140 
[0.000] 

-4.6642 / 
  -4.6499 

3.014 
[0.049] 

-4.6692 / 
  -4.6478 

0.945 
[0.389] 

-4.6646 / 
  -4.6360 

2.621 
[0.073] 

23.295 
[0.000] 

9.717 
[0.001] 

1.446 
[0.229] 

0.421 
[0.516] +Δ+=ΔΔ −1tt XX δα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-4.6531 / 
  -4.6388 

15.176 
[0.000] 

-4.6852 / 
  -4.6638 

5.541 
[0.004] 

-4.6967 / 
  -4.6681 

0.908 
[0.403] 

-4.6941 / 
  -4.6584 

1.358 
[0.257] 

23.302 
[0.000] 

9.770 
[0.001] 

1.480 
[0.224] 

0.395 
[0.529] +Δ++=ΔΔ −1tXttX δβα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-4.6502 / 
  -4.6288 

15.265 
[0.000] 

-4.6824 / 
  -4.6538 

5.575 
[0.003] 

-4.6940 / 
  -4.6582 

0.918 
[0.399] 

-4.6915 / 
  4.6486 

1.206 
[0.299] 
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Στον Πίνακα 14 φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης και δεύτερης 

τάξεως στα κατάλοιπα των συναρτήσεων της πρώτης διαφοράς. Αναλύοντας 

τα στατιστικά των Akaike και Schwartz διαπιστώνουμε ότι δίνουν διαφορετικά 

αποτελέσματα σχετικά με τη μορφή της συνάρτησης και των χρονικών 

υστερήσεων. Με λίγα λόγια  

 

κριτήριο του AIC 
3211 0480.00110.00810.00833.1 −−−− ΔΔ−ΔΔ+ΔΔ+Δ−=ΔΔ ttttt LRFRLRFRLRFRLRFRLRFR  

t-stat          [-12.8557]                [1.1393]                   [0.1947]                    [-1.1971] 
R2 = 0.5066  DW = 2.0069 
 

κριτήριο του SHC 
19987.0 −Δ−=ΔΔ tt LRFRLRFR  

t-stat          [-24.9438] 
R2 = 0.5004  DW = 1.9997 

 

 

Πίν. 14. Στατιστικά AIC, SCH και LM για τη μεταβλητή DLRFR. 

p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

LM(1) 
[Prob] 

Μορφή Εξισώσεως 
AIC /  
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

AIC / 
  SHC LM(2) 

[Prob] 

0.001 
[0.971] 

1.889 
[0.169] 

0.004 
[0.945] 

2.351 
[0.125] +Δ=ΔΔ −1tt XX δ  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.6203 / 
  -3.6131 

1.676 
[0.187] 

-3.6204 / 
  -3.6062 

0.953 
[0.386] 

-3.6205 / 
  -3.5990 

0.519 
[0.595] 

-3.6213 / 
  -3.5927 

1.176 
[0.308] 

0.001 
[0.966] 

1.893 
[0.169] 

0.009 
[0.922] 

2.283 
[0.131] +Δ+=ΔΔ −1tt XX δα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.6175 /. 
  -3.6032 

1.696 
[0.184] 

-3.6178 / 
  -3.5964 

0.958 
[0.383] 

-3.6178 / 
  -3.5892 

0.529 
[0.589] 

-3.6185 / 
  -3.5827 

1.142 
[0.319] 

0.000 
[0.977] 

2.065 
[0.151] 

0.046 
[0.829] 

1.929 
[0.165] +Δ++=ΔΔ −1tXttX δβα  

          ∑  tjt

p

j
j X εδ +ΔΔ −

−

=

1

1

-3.6178 / 
  -3.5965 

1.888 
[0.152] 

-3.6187 / 
  -3.5902 

1.061 
[0.346] 

-3.6189 / 
  -3.5832 

0.546 
[0.579] 

-3.6188 / 
  -3.5759 

0.963 
[0.382] 
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Στο σημείο αυτό επιλέγουμε το κριτήριο του Akaike και δεχόμαστε ως 

καταλληλότερη τη συνάρτηση χωρίς σταθερά και τάση και με τρεις χρονικές 

υστερήσεις.  

 

Αφού διαλέξαμε τη μορφή των συναρτήσεων των πρώτων διαφορών των 

μεταβλητών συνεχίζουμε με τις εκτιμήσεις τους. Παρατηρώντας τα στοιχεία 

του Πίνακα 15 διαπιστώνουμε ότι για αυτές τις συναρτήσεις οι πρώτες 

διαφορές είναι στάσιμες. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι τιμές των 

συναρτήσεων με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey – Fuller είναι μικρότερες 

από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για επίπεδο σημαντικότητας 0.05. 

 

Πίν. 15. Κρίσιμες τιμές του MacKinnon και T-Statistic για τις εξισώσεις που 

επιλέχτηκαν. 

Μεταβλητή DLDJ Μεταβλητή DLINF Μεταβλητή DLIPI Μεταβλητή DLRFRΕπίπεδο 
σημαντικότητας Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. Κρίσ. 

Τιμές T-Stat. Κρίσ. 
Τιμές T-Stat. 

0.01 -3.4433 -3.4433 -3.4433 -2.5690 

0.05 -2.8665 -2.8665 -2.8665 -1.9399 

0.10 -2.5694 

-24.579 

-2.5694 

-5.975 

-2.5694 

-19.427 

-1.6159 

-12.855 

 

Επομένως οι χρονολογικές σειρές των μεταβλητών του Dow Jones Industrial 

Average, του δείκτη τιμών καταναλωτή, της βιομηχανικής παραγωγής και των 

κυβερνητικών ομολόγων είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι (1). 

 

 

 

2. Συνολοκλήρωση: η περίπτωση των μεταβλητών ανά δύο 
 

 

Η συνολοκλήρωση αναφέρεται στην μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που 

υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών. Με άλλα λόγια αν οι μεταβλητές 

συνολοκληρώνονται   τότε  σε   μακροχρόνιο   επίπεδο   συνδιακυμαίνονται   ή 
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παρουσιάζουν κοινές μακροχρόνιες τάσεις.  

 

Σύμφωνα με τους Engle-Granger (1987) δυο χρονολογικές σειρές  Υt  και  Χt  

είναι συνολοκληρωμένες τάξεως (d, b), με 0≤  b ≤  d, εάν και οι δύο σειρές 

είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως d και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός 

από τις δύο αυτές σειρές, έστω a1Yt + a2Xt, που να είναι ολοκληρωμένος 

τάξεως (d - b). 

 

Επομένως όταν διαπιστωθεί ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι 

ολοκληρωμένες ίδιας τάξεως εκτελείται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. Η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος για τον έλεγχο αυτό είναι των Engle-Granger (1987), η 

οποία στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων.  

 

 

Για την προσέγγιση των Engle-Granger έχουμε τις ακόλουθες υποθέσεις, 

 

Hο: Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

Ηα:  Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, δηλαδή υπάρχει συνολοκλήρωση 

μεταξύ των μεταβλητών. 

 

 

Η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται αν το στατιστικό t-stat του συντελεστή δ 

των καταλοίπων για κάθε εξίσωση είναι μικρότερο από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon (1991). 

 

Αρχικά εκτιμάμε τις εξισώσεις της εξαρτημένης μεταβλητής με κάθε μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή μέσω του O.L.S. Έπειτα αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα 

και εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία της μοναδιαίας ρίζας για την αποδοχή της 

καλύτερης μορφής της συνάρτησης των καταλοίπων. Κατόπιν ελέγχουμε τη 

στασιμότητα των καταλοίπων και καταλήγουμε σε συμπεράσματα σχετικά με 

τη συνολοκλήρωση σύμφωνα πάντα με τις υποθέσεις της μεθοδολογίας των 

Engle-Granger.  
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Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα διαδοχικά για τις μεταβλητές LDJ - LINF 

και τα κατάλοιπά τους U1, LDJ – LIPI και τα U2, LDJ - LRFR και τα U3 έχουμε 

τα ακόλουθα αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι στο Παράρτημα A που 

παρουσιάζεται στο τέλος του κειμένου στους Πίνακες a, b και c, εμφανίζονται 

τα στατιστικά AIC, SCH και LM για τα κατάλοιπα. 

 

LDJ – LINF    και  U1 

 
tt LINFLDJ 2929.18410.1 +=   110035.01 −−=Δ tt UU  

t-stat [16.5655] [49.8351]   t-stat   [-0.9209] 

R2 = 0.7997 DW = 0.0090   R2 = -0.0002 DW = 1.9102 

 

LDJ – LIPI    και  U2 

 
tt LIPILDJ 9452.15348.0 +−=   211 21570.021247.020072.02 −−− Δ−Δ−−=Δ tttt UUUU  

t-stat   [-3.5931]  [53.0223]   t-stat     [-1.1872]          [-3.1321]            [-3.9492] 

R2 = 0.8188 DW = 0.0239   R2 = 0.0398 DW = 2.0139 

 

LDJ – LRFR    και  U3 

 
tt LRFRLDJ 8461.09013.5 +=   130010.03 −=Δ tt UU  

t-stat  [35.2269] [8.6070]   t-stat   [0.4285]  

R2 = 0.1064 DW = 0.0039   R2 = -0.0067 DW = 1.9800 

 

 

Πίν. 16. Κρίσιμες τιμές του MacKinnon και T-Statistic για τα κατάλοιπα της 

εξαρτημένης LDJ με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
 

Κατάλοιπα  Επίπεδο 

Σημαντικότητας 

 

Κρίσιμες Τιμές 
U1 U2 U3 

0.01 - 2.5690 

0.05 - 1.9399 

0.10 - 1.6159 

- 0.9209 - 1.1872 0.4285 
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Στον Πίνακα 16 απεικονίζονται οι στατιστικές τιμές των καταλοίπων με τον 

επαυξημένο έλεγχο των Dickey – Fuller και οι κρίσιμες τιμές του MacKinnon 

για τα διάφορα επίπεδα σημαντικότητας. Επειδή οι τιμές των καταλοίπων είναι 

μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα 

σημαντικότητας, συμπεραίνουμε ότι τα κατάλοιπα είναι μη στάσιμα.  

 

Η έλλειψη στασιμότητας των καταλοίπων συνεπάγει την αδυναμία 

συνολοκλήρωσης των μεταβλητών του υποδείγματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών LDJ – LINF, 

LDJ – LIPI και LDJ – LRFR. Με άλλα λόγια οι οικονομικές μεταβλητές που 

εξετάζουμε δε διαγράφουν κοινές μακροχρόνιες πορείες ανά δύο. 

 

 

 

3. Συνολοκλήρωση: η περίπτωση πολλών μεταβλητών 
 

 

Οι Engle-Granger (1987) επέκτειναν τη θεωρία της συνολοκλήρωσης σε 

περισσότερες από δύο μεταβλητές και πρότειναν ουσιαστικά την 

πολυμεταβλητή συνολοκλήρωση. 

 

Έτσι οι  k  χρονολογικές σειρές X1t, X2t,…, Xkt, είναι συνολοκληρωμένες 

τάξεως (d, b), όπου 0≤  b  d, εάν όλες οι χρονολογικές αυτές σειρές είναι 

ολοκληρωμένες τάξεως d και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των  k  

αυτών χρονολογικών σειρών, έστω  a

≤

1X1t + a2X2t + … +akXkt, ο οποίος είναι 

ολοκληρωμένος τάξεως (d – b). 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτήν την πολυμεταβλητή περίπτωση είναι 

τα ίδια με τη συνολοκλήρωση των μεταβλητών ανά δύο. Επομένως τρέχουμε 

όλες τις μεταβλητές μαζί και εκτιμάμε τα κατάλοιπα τους U4. Τονίζεται ότι στο 

Παράρτημα στον Πίνακα d εμφανίζονται τα στατιστικά AIC, SCH και LM για τα 

κατάλοιπα U4. Συγκεκριμένα έχουμε 
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tttt LRFRLIPILINFLDJ 1939.16197.16813.01219.0 −++−=  

 
t-stat   [-1.2542]  [16.6101]         [26.3624]        [-40.2107] 
 
R2 = 0.9530  DW = 0.0964 
 

και 

 

211 41342.040568.040454.04 −−− Δ−Δ−−=Δ tttt UUUU  

 
t-stat    [-3.6301]          [-1.4283]             [-3.3782] 
 
R2 = 0.0483  DW = 2.0151 
 

Συγκρίνοντας τη στατιστική τιμή των καταλοίπων U4 (t-stat = -3.6301) με τις 

κρίσιμες τιμές του MacKinnon στον Πίνακα 16, βλέπουμε ότι αυτή είναι 

μικρότερη των κρίσιμων τιμών για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας. Επομένως 

διαπιστώνουμε ότι τα κατάλοιπα είναι στάσιμα μηδενικής τάξεως. Το γεγονός 

αυτό φανερώνει τη σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών LDJ, 

LINF, LIPI και LRFR. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τεκμηριώσουμε τη διαφορετικότητα των 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης των 

μεταβλητών ανά δύο και τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης με πολλές 

μεταβλητές. Στην πρώτη περίπτωση βρήκαμε ότι δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση των μεταβλητών ενώ στη δεύτερη είδαμε ότι υπάρχει.  

 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο λεγόμενο σφάλμα εξειδικεύσεως, καθώς στον 

έλεγχο της συνολοκλήρωσης των μεταβλητών ανά δύο υποθέσαμε ότι ο 

χρηματιστηριακός δείκτης εξαρτάται μόνο από το δείκτη τιμών του 

καταναλωτή, ή μόνο από τη βιομηχανική παραγωγή, ή μόνο από τα 

κυβερνητικά επιτόκια. Αντίθετα στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης με πολλές 

μεταβλητές διορθώσαμε αυτό το σφάλμα εξειδικεύσεως, εισάγοντας στην 

εξίσωσή μας το δείκτη τιμών του καταναλωτή, τη βιομηχανική παραγωγή και 

τα κυβερνητικά επιτόκια. 
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4. Συνολοκλήρωση και μηχανισμοί διόρθωσης λαθών 
 

 

Η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών 

εκτιμάται με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης. Η βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας διατυπώνεται με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το 

σφάλμα ισορροπίας ή ανισορροπίας χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη 

βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτή τη συνένωση ονομάζεται 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism, ECM). Η 

συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τις δύο περιόδους δίνεται από τη 

σχέση 

 

ΔΥt = lagged (ΔΥt, ΔΧ1t, …, ΔΧkt.) + λut-1 + et, 

 

όπου, 

ΔΥt, κ.ο.κ. είναι οι πρώτες διαφορές των ολοκληρωμένων μεταβλητών Υt, 

ut-1 είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως 

προς τη μακροχρόνια ισορροπία (πρέπει να είναι ολοκληρωμένο 

μιας τάξης μικρότερης των μεταβλητών Υt και Χt), 

λ είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (- 1 < λ < 0), 

et είναι ο λευκός θόρυβος. 

 

 

Η συνάρτηση αρχικά εκτιμάται με τη μέθοδο του O.L.S. Έτσι ελέγχεται το 

σύνολο των μεταβλητών για να διαπιστωθεί αν είναι στατιστικά σημαντικό. Ο 

όρος της διόρθωσης του σφάλματος (λ) πρέπει απαραίτητα να είναι αρνητικός 

και στατιστικά σημαντικός. Μεταβλητές που δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

διαγράφονται από το υπόδειγμα και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να 

επιτευχθεί μια παλινδρόμηση με όλους τους συντελεστές στατιστικά 

σημαντικούς (Dritsakis 2004c).  
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Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα βρέθηκε ότι η καλύτερη μορφή του 

υποδείγματος διόρθωσης λαθών είναι  

 

11 40254.010008.02279.01419.01151.20132.0 −− −Δ−Δ−Δ−Δ−=Δ tttttt ULRFRLRFRLIPILINFLDJ   

 
t-stat    [5.7232]  [-4.0369]            [-2.1078]           [-5.5284]              [-2.4314]                  [-3.2529] 

 
R2 = 0.1097  DW = 2.0054 

 

Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν ότι οι μεταβλητές του υποδείγματος 

βραχυχρόνια  βρίσκονται σε ισορροπία.  Ιδιαίτερα οι  βραχυχρόνιες μεταβολές 

στη βιομηχανική παραγωγή και στα κυβερνητικά επιτόκια επηρεάζουν 

αρνητικά το χρηματιστηριακό δείκτη. Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε ότι το 

0.0254 της αποκλίσεως του πραγματικού χρηματιστηριακού δείκτη από το 

μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας του διορθώνεται κάθε χρόνο. 

 

 

 

5. Συνολοκλήρωση και μεθοδολογία Johansen 
 

 

Σε ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες μεταβλητές είναι δυνατόν να 

υπάρχουν περισσότερες από μία σχέση συνολοκλήρωσης. Οι σχέσεις αυτές 

καθορίζουν ουσιαστικά το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. Η 

αναζήτηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης εξετάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τη μεθοδολογία του Johansen (1988).  

 

Η προσέγγιση του Johansen κάνει χρήση των υποδειγμάτων διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (VAR). Σε αυτά όπως έχει αναφερθεί κάθε μεταβλητή 

μοντελοποιείται με τη χρήση ενός συντελεστή αυτοπαλίνδρομου σχήματος σα 

μια συνάρτηση όλων των ενδογενών με χρονικές υστερήσεις μεταβλητών του 

συστήματος. Για τον προσδιορισμό της τάξεως του VAR υποδείγματος 

χρησιμοποιούνται  οι κατάλληλοι έλεγχοι  του λόγου πιθανοφανειών  (LR),  τα 
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κριτήρια πληροφορίας Akaike και Schwartz.  

 

Το επόμενο βήμα στη τεχνική του Johansen είναι η εύρεση του αριθμού των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης r. Ελέγχεται η μηδενική υπόθεση  έναντι 

της εναλλακτικής 

0=r

1≥r . Αν η μηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση, οπότε οι εξεταζόμενες μεταβλητές δεν εμφανίζουν 

κοινή μακροχρόνια πορεία. Αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, ο έλεγχος 

συνεχίζεται με την εξέταση της υπόθεσης 1=r  έναντι της 2≥r , και ούτω 

καθεξής, προκειμένου να βρεθεί ο ακριβής αριθμός των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης.  

 

Ο έλεγχος σημαντικότητας βασίζεται στον έλεγχο του ίχνους, λtrace LR. Όταν το 

λtrace, άσκ. είναι μεγαλύτερο από το λtrace, πίν. τότε αποδεχόμαστε την ανάλογη 

εναλλακτική υπόθεση. 

 

Αρχικά διαμορφώνουμε το VAR υπόδειγμα και επιλέγουμε την τάξη του, 

χρησιμοποιώντας ένα κοινό δείγμα των μεταβλητών στα αρχικά τους επίπεδα 

για κατάλληλες συγκρίσεις (Κάτος 2004). Λαμβάνοντας υπόψη τη σωστή τάξη 

εξετάζουμε τα στατιστικά του ελέγχου του Johansen. Υπό το φως αυτών των 

στατιστικών καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τις σχέσεις συνολοκλήρωσης 

που υφίστανται ανάμεσα στις μεταβλητές.  

 

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζεται ο λόγος πιθανοφανειών, τα κριτήρια 

πληροφορίας Akaike και Schwartz για τέσσερις χρονικές υστερήσεις. Για τον 

υπολογισμό του LR λάβαμε υπόψη ότι ν = 16 (= 42). Για επίπεδο 

σημαντικότητα 0.05 η κρίσιμη τιμή της κατανομής χ2(16) ισούται με 26.3. 

Προχωρώντας καθοδικά από το p = 4 στο p = 1 παρατηρούμε ότι η τιμή του 

LR είναι μεγαλύτερη από την τιμή χ2(16) = 26.3 μόνο για p = 2. Αυτό σημαίνει 

ότι η κατάλληλη τάξη του υποδείγματος VAR ισούται με p = 2. Η ίδια τάξη p = 

2 του υποδείγματος VAR υποδεικνύεται και από τα άλλα δύο στατιστικά του 

Akaike και του Schwartz, καθώς σε αυτό το p παίρνουν την ελάχιστη τιμή 

τους. 
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Πίν. 17. Στατιστικά για την τάξη του μοντέλου VAR. 

 
Αριθμός 

υστερήσεων, p 
log  l AIC SHC LR 

1 331.0407 - 12.9600 - 12.1803 - 

2 364.8749 - 13.7031 - 12.2997 67.6684 

3 377.1586 - 13.5482 - 11.5211 24.5674 

4 385.0923 - 13.4861 -10.8352 15.8674 

 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή τάξη του VAR είναι k = 2 και 

υποθέτοντας  ότι  οι   χρονολογικές  σειρές   έχουν   χρονικές  τάσεις   αλλά  οι 

εξισώσεις συνολοκλήρωσης έχουν μόνο σταθερές, εξετάζουμε το στατιστικό 

λtrace LR για τον έλεγχο του Johansen. 

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του Πίνακα 18 διαπιστώνουμε ότι ο υποτιθέμενος 

αριθμός των εξισώσεων συνολοκλήρωσης είναι το πολύ δύο. Σύμφωνα με τον 

έλεγχο των υποθέσεων του Johansen το στατιστικό του λόγου LR δεν 

απορρίπτει την μηδενική υπόθεση, Η0: 2=r ,  καθώς σε αυτήν την περίπτωση 

το στατιστικό είναι μικρότερο της αντίστοιχης κρίσιμης τιμής. 

 

Πίν. 18. Εύρεση του βαθμού συνολοκλήρωσης του υποδείγματος VAR. 

 
Κρίσιμες Τιμές 

Ιδιοτιμές LR 
0.05 0.01 

Αριθμός συνολ. 

διανυσμάτων 

0.511118 73.6215 53.12 60.16 Κανένα 

0.362182 39.2711 34.91 41.07 Το πολύ 1 

0.231874 17.6855 19.96 24.60 Το πολύ 2 

0.099357  5.0229 9.24 12.97 Το πολύ 3 

 

Επιπλέον στον Πίνακα 18 βλέπουμε ότι για επίπεδο σημαντικότητας 0.01 ο 

υποτιθέμενος αριθμός των εξισώσεων συνολοκλήρωσης είναι το πολύ ένα. Τα 

συμπεράσματά μας σχετικά με τον αριθμό των μακροχρόνιων σχέσεων που 

υπάρχουν μεταξύ των  τεσσάρων  μεταβλητών αλλάζουν  ριζικά από  επίπεδο 
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σημαντικότητας 0.05 σε επίπεδο 0.01.  

 

Στην παρούσα έρευνα δεχόμαστε το 0.05 ως επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή δύο συνολοκληρωμένων διανυσμάτων και 

συνεπώς την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των τεσσάρων 

μεταβλητών του υποδείγματος. 

 

 

 

6. Αιτιότητα 
 

 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθεται στην οικονομική επιστήμη και 

πρέπει να απαντηθεί κατά την εξειδίκευσή των υποδειγμάτων είναι ο 

προσδιορισμός της αιτιακής σχέσης των μεταβλητών. Η αιτιακή σχέση 

ουσιαστικά αναφέρεται στην ύπαρξη της εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. 

Με άλλα λόγια όταν λέμε ότι σε μια εξίσωση παλινδρομήσεως η μεταβλητή Χt 

αιτιάται ή προκαλεί τη Υt εννοούμε ότι μεταβολές στη Χt επιφέρουν μεταβολές 

στη Υt. 

 

Καθώς τις περισσότερες φορές η κατεύθυνση της αιτιότητας δεν είναι γνωστή, 

έχουν προταθεί διάφοροι έλεγχοι για την εύρεσή της. Ο πιο γνωστός έλεγχος 

είναι αυτός που προτάθηκε από τον Granger (1969) και χρησιμοποιεί την 

έννοια των υποδειγμάτων VAR. Έτσι η διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό 

της κατεύθυνσης της αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές Χt και Υt βασίζεται 

στο υπόδειγμα VAR(k) όπου: 

 

∑ ∑
= =

−− +++=
k

j

k

j
tjtjjtjt YXY

1 1
11110 εβαα  

 

∑ ∑
= =

−− +++=
k

j

k

j
tjtjjtjt YXX

1 1
22220 εβαα  
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Οι υποθέσεις του ελέγχου αυτού διαμορφώνονται ως εξής, 

 

Hο:  Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Υ. 

Ηα:  Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Υ. 

 

και 

 

Hο:  Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Χ. 

Ηα:  Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Χ. 

 

 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων που αναφέρονται στη σημαντικότητα ή όχι των 

συνόλων των συντελεστών του υποδείγματος VAR εφαρμόζεται το 

συνηθισμένο στατιστικό F του ελέγχου Wald. Όταν το p – value είναι 

μεγαλύτερο από το 0.05 επίπεδο σημαντικότητας τότε αποδεχόμαστε τη 

μηδενική υπόθεση. 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι στο προηγούμενο υποκεφάλαιο βρήκαμε ότι η τάξη του 

μοντέλου VAR για τις μεταβλητές που εξετάζουμε είναι k =2. Καθώς είναι 

γνωστή η τάξη του μοντέλου VAR συνεχίζουμε τη μελέτη μας με τον έλεγχο 

της αιτιότητας του Granger.  

 

 

Στο Πίνακα 19 παρουσιάζονται οι σχέσεις αιτιότητας που υπάρχουν μεταξύ 

των μεταβλητών του υποδείγματος. Σε αυτόν παρατηρούμε ότι η μεταβλητή 

LINF προκαλεί κατά Granger τη μεταβλητή LDJ, οι μεταβλητές LIPI και LDJ 

προκαλούν κατά Granger η μία την άλλη, οι μεταβλητές LIPI και LINF 

προκαλούν κατά Granger η μία την άλλη, η μεταβλητή LINF προκαλεί κατά 

Granger  τη μεταβλητή  LRFR  και  τέλος η  μεταβλητή  LRFR  προκαλεί  κατά 

Granger τη μεταβλητή LIPI, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το p – value είναι 

μικρότερο από το 0.05 επίπεδο σημαντικότητας. 
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Πίν. 19. Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger για το υπόδειγμα VAR όλων 

των μεταβλητών. 

Μηδενική Υπόθεση: F-Statistic Probability 

  LINF  δεν προκαλεί κατά Granger  LDJ  4.69949  0.01401 

  LDJ  δεν προκαλεί κατά Granger  LINF  0.05751  0.94418 

  LIPI  δεν προκαλεί κατά Granger  LDJ  4.92337  0.01165 

  LDJ  δεν προκαλεί κατά Granger  LIPI  9.47661  0.00037 

  LRFR  δεν προκαλεί κατά Granger  LDJ  1.37843  0.26241 

  LDJ  δεν προκαλεί κατά Granger  LRFR  0.40708  0.66802 

  LIPI  δεν προκαλεί κατά Granger  LINF  13.1394  3.2E-05 

  LINF  δεν προκαλεί κατά Granger  LIPI  6.63481  0.00298 

  LRFR  δεν προκαλεί κατά Granger  LINF  0.49788  0.61112 

  LINF  δεν προκαλεί κατά Granger  LRFR  5.92354  0.00520 

  LRFR  δεν προκαλεί κατά Granger  LIPI  12.6863  4.3E-05 

  LIPI  δεν προκαλεί κατά Granger  LRFR  0.11203  0.89427 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή επηρεάζει το χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones Industrial 

Average, τη βιομηχανική παραγωγή και τα κυβερνητικά ομόλογα. Επιπλέον 

παρατηρούμε ότι η βιομηχανική παραγωγή επηρεάζει το χρηματιστηριακό 

δείκτη Dow Jones Industrial Average και το δείκτη τιμών καταναλωτή. Ακόμη 

διαπιστώνουμε ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial Average 

επηρεάζει τη βιομηχανική παραγωγή ενώ τα επιτόκια φαίνεται ότι επηρεάζουν 

μόνο τη βιομηχανική παραγωγή (Σχήμα 2).  

 

 LRFR 

 LIPI  LINF 

 LDJ  

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2    Αιτιακή σχέση των μεταβλητών του υποδείγματος. 
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Χ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι αναμφισβήτητα στενά συνδεδεμένη 

με τη θετική εξέλιξη των χρηματιστηριακών αγορών της, η δε σχέση των δύο 

αυτών παραμέτρων, κατά κανόνα, είναι αμφίδρομη και σπάνια αυτός ο 

κανόνας στις υγιείς αγορές παρουσιάζει εξαιρέσεις. 

 

Η χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν ανέκαθεν 

αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, γιατί ήταν προπύργιο των αγορών 

της υφηλίου και κατά συνέπεια ελκυστική σε αυτούς για την εξαγωγή 

οικονομικών μοντέλων, θεωριών, κ.ά. Η οικονομική επίδραση των αγορών της 

στις αντίστοιχες αγορές όλων των ηπείρων της γης, είτε των ανεπτυγμένων 

είτε των αναπτυσσόμενων χωρών, είναι δεδομένη. Παρόλα αυτά όμως, οι 

αγορές της γνώρισαν περιόδους μεγάλης οικονομικής ευημερίας, όπως και 

κρίσεις. Παραδειγματικά αναφέρουμε σαν περίοδο οικονομικής ευημερίας 

αυτή που ακολούθησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την προεδρία του 

Warren Harding (1921 - 1923) και σαν περίοδο οικονομικής ύφεσης αυτή του 

1929 στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης. 

 

Η οικονομική κρίση που παρατηρήθηκε στην αμερικάνικη αγορά στην αρχή 

της θητείας του George Bush (2001) επιδεινώθηκε με την τρομοκρατική 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στους δίδυμους πύργους της 

Νέας Υόρκης. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί που μεσολάβησαν στο Αφγανιστάν 

το 2002 και ο πόλεμος της χώρας με το Ιράκ το 2003, δημιούργησε σε 

αρκετούς αβεβαιότητες για την οικονομική μεγέθυνση της χώρας και αρνητικό 

κλίμα σε όλες τις αγορές του κόσμου.  

 

Τα έτη 2004 και 2005 η αμερικάνικη οικονομία παρουσιάζει αντιφάσεις με 

τάση ανάκαμψης. Από τη μια, η ανεργία υποχωρεί, η κερδοφορία της 

βιομηχανίας σημειώνει άνοδο, κ.ά. και από την άλλη, παρατηρούνται 

ελλείμματα   στο   εμπορικό   ισοζύγιο,  δανεισμός,   φούσκες  στις  τιμές   των 
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ακινήτων, κ.ά. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η κυβέρνηση Bush βρέθηκε 

αντιμέτωπη με την προοπτική βαθιάς ύφεσης τα έτη  2001 και 2002, έλαβε 

στη συνέχεια σειρά παρεμβατικών οικονομικών μέτρων για να την αποτρέψει. 

Η ανάκαμψη που σημειώθηκε τα επόμενα χρόνια είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά 

όχι βέβαιη σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

 

Το μεγαλύτερο και τεχνολογικά ανεπτυγμένο φυσικό χρηματιστήριο των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι το NYSE, στο οποίο είναι εισηγμένες οι 

μετοχές 2.800 περίπου εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το 80% του όγκου 

των συναλλαγών. Το δεύτερο κατά σειρά σε μέγεθος φυσικό χρηματιστήριο 

είναι το AMEX, που αντιπροσωπεύει το 10% του όγκου των συναλλαγών και 

ακολουθούν άλλα εφτά επίσημα, κατά πολύ μικρότερα σε μέγεθος, φυσικά 

χρηματιστήρια που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο ποσοστό του όγκου των 

συναλλαγών. Πέρα από αυτή τη μορφή των φυσικών χρηματιστηρίων 

υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά χρηματιστήρια, από τα οποία την πρωτιά την 

έχει το σύστημα NASDAQ. Σε αυτό διαπραγματεύονται οι μετοχές 

περισσότερων από 3.300 εταιρειών. 

 

Το NYSE, η μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά του πλανήτη, βρίσκεται στην καρδιά 

του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και επηρεάζει την πορεία των άλλων 

χρηματιστηριακών αγορών. Το NYSE περιλαμβάνει εταιρείες κάθε κλάδου της 

οικονομίας και θέτει αυστηρές προϋποθέσεις σε αυτές τόσο για να λάβουν την 

άδεια διαπραγμάτευσης, όσο και για να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται τις 

μετοχές τους. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης αγοροπωλησίας των μετοχών 

των εταιρειών του μπορεί να θεωρηθεί πολύπλοκη (seat, specialists, floor 

broker, κ.ά.) για τα ελληνικά δεδομένα. Η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση 

εταιρειών στο NYSE προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην εκάστοτε εταιρεία.  

 

Στο AMEX διαπραγματεύονται κυρίως οι μετοχές εταιρειών μικρής ή μέσης 

κεφαλαιοποίησης. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι συναλλαγές του είναι πολύ 

πιο ήπιες, από ότι στις άλλες βασικές αμερικάνικες χρηματιστηριακές αγορές. 

Το AMEX και το NYSE δουλεύουν με τον ίδιο περίπου τρόπο και με μικρές 

διαφοροποιήσεις. 
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Στο NASDAQ οι εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών δίνονται μέσω ενός 

πολύπλοκου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Η 

αγορά εδρεύει στη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τον οποίο 

επικοινωνούν περισσότερα από 500.000 τερματικά σε όλο τον κόσμο και 

γενικά ο ανταγωνισμός στο σύστημα NASDAQ είναι σκληρότερος από ό,τι 

στις άλλες χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  

 

Οι γνωστότεροι δείκτες τιμών για τα αμερικάνικα χρηματιστήρια είναι ο Dow 

Jones Industrial Average και ο Standard and Poor’s 500. Στον πρώτο, που 

είναι και το σημαντικότερο βαρόμετρο της παγκόσμιας χρηματιστηριακής 

αγοράς, αναφέρονται όλοι οι αναλυτές και οι διεθνείς παρατηρητές που 

προσπαθούν να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν τις εθνικές και κατά 

επέκταση τις διεθνείς εξελίξεις.  

 

Ο Dow Jones είναι ένας σύνθετος δείκτης, 65 ισάριθμων εταιρειών, και 

περιλαμβάνει κλάδους διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως το 

δείκτη των βιομηχανικών εταιρειών (Dow Jones Industrial Average), το δείκτη 

των εταιρειών μεταφοράς (Dow Jones Transportation) και αυτόν της κοινής 

ωφελείας (Dow Jones Utilities). Η χρηματιστηριακή βαρύτητα του πρώτου 

δείκτη είναι υψηλότατη και αδιαμφισβήτητη παγκοσμίως, παρά τις υπαρκτές 

αδυναμίες του. Οι επενδυτές όλου του κόσμου ενημερώνονται άμεσα για την 

πορεία του δείκτη και χαράζουν τις επόμενες επενδυτικές τους επιλογές με 

βάση την εξέλιξη των τιμών των μετοχών του. 

 

Ο δείκτης Standard and Poor’s 500 είναι σταθμισμένος με την 

κεφαλαιοποίηση των μετοχών των 500 εταιρειών που περιλαμβάνει και οι 

οποίες διαπραγματεύονται στο NYSE, στο AMEX και στο NASDAQ. Από 

μεγάλη μερίδα επενδυτών θεωρείται ικανός να απεικονίσει μέσω της 

ημερήσιας μεταβολής του, ολόκληρο το εύρος της χρηματιστηριακής αγοράς. 

 

Οι τιμές των χρηματιστηριακών μετοχών καθορίζονται από τις δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης. Η ζήτηση των χρηματιστηριακών τίτλων 

επηρεάζεται   από   την   οικονομική   κατάσταση   της   επιχείρησης   και   τις 
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μελλοντικές προοπτικές της. Ένας ακόμη παράγοντας για την απόκτηση 

χρηματιστηριακών τίτλων αποτελεί και η οικονομική κατάσταση του κλάδου 

στον οποίο ανήκει η εταιρεία. 

 

Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια χώρα, είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που έχουν επίδραση στις τιμές των μετοχών. 

Το αυξανόμενο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το χαμηλό ποσοστό 

πληθωρισμού, τα χαμηλά επιτόκια, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, οι 

φορολογικές απαλλαγές και το πλεόνασμα των κυβερνητικών 

προϋπολογισμών είναι σημάδια οικονομικής μεγέθυνσης μιας χώρας. Σε αυτή 

την περίπτωση η οικονομία επιδρά θετικά στα κέρδη των επιχειρήσεων και οι 

πολίτες έχουν χρήματα για να επένδυση στη χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης 

η εμπιστοσύνη των επενδυτών, η ψυχολογία, η πληροφόρηση και η παιδεία 

του κοινού παίζουν εξίσου σπουδαίο ρόλο στις επενδύσεις. 

 

Αντίθετα, η πολιτική αβεβαιότητα και οι εκλογές επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονομία μιας χώρας. Δηλαδή η πολιτική αστάθεια μεταφέρεται στους τομείς 

της οικονομίας, με αποτέλεσμα την έλλειψη εμπιστοσύνης από τους 

επενδυτές στη χρηματιστηριακή αγορά. Διεθνή γεγονότα και εξελίξεις όπως, 

αναταραχές, συγκρούσεις, συρράξεις, πόλεμοι, πετρελαϊκές κρίσεις, κ.ά., 

επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες τις αγορές του κόσμου. 

 

Είναι δύσκολο να αρνηθεί κάποιος ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της 

χρηματιστηριακής αγοράς και της υπόλοιπης οικονομίας. Η σχέση αυτή έχει 

αποδειχτεί ότι είναι διπλής κατευθύνσεως. Ένα πλήθος ερευνητών έχουν 

αναλύσει την επίδραση της οικονομίας στη χρηματιστηριακή αγορά από τη 

σκοπιά διαφόρων θεωριών. Αυτοί μελέτησαν τη συμπεριφορά των 

μακροοικονομικών μεταβλητών και των χρηματιστηριακών δεικτών, 

ανέπτυξαν μεθοδολογίες και μοντέλα για την εύρεση της σχέσης που 

υφίσταται μεταξύ τους και κατέληξαν σε συμπεράσματα προσδιορισμού αυτής 

της σχέσης.  

 

Τα υποδείγματα  διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων ή μοντέλα  VAR έχουν 
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πολλές χρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τις προθέσεις του κάθε ερευνητή. 

Η ενδογένεια όλων των μεταβλητών, η πλούσια δομή και η δυνατότητα 

πρόβλεψης συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των 

μοντέλων VAR. Μειονεκτήματα θεωρούνται η απουσία θεωρητικού 

υπόβαθρου και ο προσδιορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων. 

 

Το μοντέλο VAR που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία περιλαμβάνει 

τέσσερις μεταβλητές, το χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones Industrial 

Average, το δείκτη τιμών καταναλωτή, τη βιομηχανική παραγωγή και τα 

κυβερνητικά ομόλογα. Για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των 

μεταβλητών πραγματοποιήθηκε αρχικά ο έλεγχος της στασιμότητας. Αυτή 

ελέγχθηκε με τις κλασικές μεθόδους, μέσω των γραφικών παραστάσεων και 

συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως, καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους, μέσω 

της εξέτασης της μοναδιαίας ρίζας με τον απλό και επαυξημένο έλεγχο των 

Dickey – Fuller.  

 

Οι γραφικές παραστάσεις των κλασικών ελέγχων έδειξαν ότι τα δεδομένα είναι 

μη στάσιμα, καθώς παρουσιάζουν τάση είτε ανοδική, είτε καθοδική, από τα 

οποία δε, απουσιάζει ο σταθερός μέσος όρος. Στα ίδια συμπεράσματα 

καταλήγουμε από την ανάλυση των συναρτήσεων αυοσυσχετίσεως και 

μερικής αυτοσυσχετίσεως, καθώς και από τα αντίστοιχα διαγράμματά τους,  

 

Ο απλός και επαυξημένος έλεγχος των Dickey – Fuller έδειξε ότι οι 

χρονολογικές σειρές που εξετάζουμε δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των μεταβλητών και εξετάζοντας τις πρώτες 

διαφορές τους διαπιστώσαμε ότι επιτεύχθηκε η στασιμότητα. Το γεγονός αυτό 

σημαίνει ότι οι χρονολογικές σειρές των μεταβλητών του Dow Jones Industrial 

Average, του δείκτη τιμών καταναλωτή, της βιομηχανικής παραγωγής και των 

κυβερνητικών ομολόγων είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι (1). 

 

Ακολούθησε ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης εξετάζοντάς την πρώτα με δύο 

μεταβλητές και στη συνέχεια με πολλές, μέσω του ελέγχου των Engle – 

Granger  για  τη  στασιμότητα  των  καταλοίπων  τους.  Ο  έλεγχος  των  δύο 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κατιρτζόγλου Σοφία, Επιβλέπων καθηγητής Δριτσάκης Νικόλαος 94



Συμπεράσματα – Συζήτηση   

 

μεταβλητών έδειξε για αυτήν, ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Αντίθετα, ο αντίστοιχος έλεγχος με 

πολλές μεταβλητές έδειξε τη σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Η διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων στις δύο 

αυτές περιπτώσεις οφείλεται στο λεγόμενο σφάλμα εξειδικεύσεως. Ακόμη η 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών ελέγχθηκε με το 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM) και έδειξε ότι οι μεταβλητές βρίσκονται 

σε ισορροπία. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η αναζήτηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης των 

μεταβλητών του υποδείγματος με τη μεθοδολογία του Johansen, η οποία 

κάνει χρήση του μοντέλου VAR. Από τη μεθοδολογία αυτή προέκυψε ότι 

υπάρχουν δύο συνολοκληρωμένα διανύσματα, που επιβεβαιώνει τη 

μακροχρόνια σχέση που υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων μεταβλητών του 

υποδείγματος. 

 

Ακολούθησε ο έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger, ο οποίος έδειξε ότι ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή επηρεάζει το χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones 

Industrial Average, τη βιομηχανική παραγωγή και τα κυβερνητικά ομόλογα. 

Έδειξε ακόμη ότι η βιομηχανική παραγωγή επηρεάζει το χρηματιστηριακό 

δείκτη Dow Jones Industrial Average και το δείκτη τιμών καταναλωτή. Τέλος 

διαπιστώθηκε ότι ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones Industrial Average 

επηρεάζει τη βιομηχανική παραγωγή ενώ τα επιτόκια φαίνεται να επηρεάζουν 

μόνο τη βιομηχανική παραγωγή. 
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Παράρτημα Α   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

 

 

Πίν. a. Στατιστικά AIC, SCH για τη μεταβλητή U1. 

 

Κριτήρια p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

Akaike - 3.4435 - 3.4408 - 3.4364 - 3.4330 

Schwartz - 3.4364 - 3.4266 - 3.4150 - 3.4044 

 

 

 

Πίν. b. Στατιστικά AIC, SCH για τη μεταβλητή U2. 

 

Κριτήρια p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

Akaike - 2.5731 - 2.5811 - 2.6020 - 2.5993 

Schwartz - 2.5660 - 2.5669 - 2.5806 - 2.5707 

 

 

 

Πίν. c. Στατιστικά AIC, SCH για τη μεταβλητή U3. 

 

Κριτήρια p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

Akaike - 2.7876 - 2.7853 - 2.7825 - 2.7788 

Schwartz - 2.7805 - 2.7710 - 2.7611 - 2.7502 
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Παράρτημα Α   

 

 

 

Πίν. d. Στατιστικά AIC, SCH για τη μεταβλητή U4. 

 

Κριτήρια p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 

Akaike - 2.5540 - 2.5513 - 2.5660 - 2.5649 

Schwartz -2.5418 - 2.5370 - 2.5446 - 2.5364 
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