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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νομισματοπιστωτικό σύστημα μιας οικονομίας 

αποτελείται από το σύνολο των θεσμών, οργανισμών και 

αγορών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των 

πλεονασματικών και ελλειμματικών οικονομικών μονάδων. Η 

διαμεσολάβηση συνιστάται αφενός μεν στην συγκέντρωση των 

αποταμιεύσεων από τις πλεονασματικές μονάδες και αφετέρου 

στην εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών των 

ελλειμματικών. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μαζί με τις 

αντίστοιχες αγορές στο οικονομικό σύστημα αφορούν τόσο στη 

δυνατότητα προσέλευσης των αποταμιευτικών πόρων όσο και 

στην ικανότητα μετασχηματισμού των συγκεντρωθέντων 

κεφαλαίων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρηματοδοτικές 

ανάγκες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Οι εμπορικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του 

νομισματικοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 10 

του ν. 5076/1931 που ρυθμίζει τη λειτουργία των τραπεζών 

στην Ελλάδα, «Τράπεζες είναι οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες 

ανεξάρτητα από κάθε άλλο σκοπό τους δέχονται κατ’ 

επάγγελμα καταθέσεις χρημάτων ή άλλων αξιών». Για την 

πληρέστερη κατανόηση του όρου Τράπεζα κρίνεται σκόπιμη η 

παράθεση ενός ακόμη ορισμού: «Τράπεζα είναι η επιχείρηση
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που κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα ενεργεί πιστωτικές 

πράξεις».

Η τράπεζα αποτελεί μια επιχείρηση, η οποία έχει 

αντικείμενο εμπορίας το χρήμα. Όπως και κάθε εμπορική 

επιχείρηση, η τράπεζα έχει ως τελικό στόχο την μεγιστοποίηση 

του κέρδους. Επιπλέον όμως, η τράπεζα χαρακτηρίζεται από μία 

ιδιομορφία. Παρ’ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί μια κοινή 

εμπορική επιχείρηση είναι ταυτόχρονα και κοινωνικός 

οργανισμός που ανήκει στην υπηρεσία του συνόλου. Αυτή η 

ιδιομορφία δεν παρουσιάζεται σε καμία άλλη επιχείρηση, ούτε 

στις επιχειρήσεις «κοινής ωφέλειας». Κάθε πολίτης, κάθε 

επιχείρηση μπορεί να γίνει πελάτης στην τράπεζα. Η διαφορά 

της τράπεζας από τις επιχειρήσεις «κοινής ωφέλειας» είναι ότι ο 

«πελάτης» της τράπεζας είναι πάντα κερδισμένος. Είτε σαν 

καταθέτης εισπράττοντας τόκους, είτε σαν πιστούχος, 

δανειζόμενος χρήμα που θα το χρησιμοποιήσει για να κερδίσει 

περισσότερα από αυτά που δανείστηκε, είτε μισθώνοντας τις 

οργανωμένες υπηρεσίες της τράπεζας για να κερδίσει χρόνο και 

σιγουριά για τη σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση της δουλειάς 

του. Ένα άλλο σημείο που κάνει τις τράπεζες να διαφέρουν από 

τις κοινές εμπορικές επιχειρήσεις είναι το στοιχείο του έντονου 

κρατικού παρεμβατισμού και της αδιάκοπης άμεσης ή έμμεσης 

κρατικής εποπτείας που παρατηρείται σε όλο το φάσμα της 

λειτουργίας των τραπεζών.
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Η τεράστια συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι η βασική αιτία της 

κυβερνητικής παρέμβασης καθώς και της έντονης 

επιστημονικής ενασχόλησης μακροοικονομικών κυρίως 

ερευνητών. Έτσι λοιπόν, πριν το κύριο μέρος της παρούσης 

εργασίας που αφορά την κατανόηση και οικονομετρική 

εκτίμηση της συνάρτησης πιστώσεων στην Ελλάδα κρίνεται 

σκόπιμη η παρουσίαση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος 

στην οικονομία.

3



2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όσο πιο απρόσκοπτη, πιο αποτελεσματική είναι η 

λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος, του οποίου το 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχουν οι τράπεζες, τόσο πιο 

μεγάλη είναι η αύξηση του παραγόμενου προϊόντος της 

οικονομίας και κατά συνέπεια η ικανοποίηση των 

καταναλωτικών επιθυμιών του κοινωνικού συνόλου. 

Αναλυτικότερα, το τραπεζικό σύστημα προάγει την οικονομική 

ανάπτυξη με το να ασκεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Το τραπεζικό σύστημα κινητοποιεί την αποταμίευση. Οι 

τράπεζες που είναι γνωστές για την οικονομική τους 

επιφάνεια και φερεγγυότητα συλλέγουν την αποταμίευση 

των νοικοκυριών που διστάζουν να αναλάβουν τον 

κίνδυνο απευθείας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και 

να υποστούν το κόστος συλλογής σχετικών πληροφοριών. 

Ομοίως οι επιχειρήσεις και γενικώς οι έχοντες ανάγκη 

κεφαλαίων προσφεύγουν στις τράπεζες αποφεύγοντας έτσι 

το κόστος εξεύρεσης χρηματοδοτών.
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• Το τραπεζικό σύστημα κατανέμει τη διαθέσιμη 

αποταμίευση, δηλαδή επιλέγει εκείνους που θα λάβουν και 

θα χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια. Οι τράπεζες που 

διαθέτουν γνώσεις, αρμοδιότητες και πληροφορίες 

μπορούν και επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν τα πλέον 

αποδοτικά σχέδια επένδυσης και αποτιμούν τον κίνδυνο 

με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

• Το τραπεζικό σύστημα συμβάλλει στη μείωση του 

κινδύνου κατανέμοντας την αποταμίευση μεταξύ μεγάλου 

αριθμού διαφορετικών σχεδίων επένδυσης. Η εν λόγω 

διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο και κατ’ ακολουθία 

ενθαρρύνει την αποταμίευση.

• Οι τράπεζες έχουν την ικανότητα να δημιουργούν 

ρευστότητα. Οι επενδύσεις γενικώς δεσμεύουν κεφάλαια 

για πολλά έτη, αλλά οι αποταμιευτές επιθυμούν να 

μπορούν να ρευστοποιούν τους τίτλους τους κάθε φορά 

που παρουσιάζεται ανάγκη. Οι τράπεζες έχουν την 

δυνατότητα να μετασχηματίζουν τη ρευστή και 

βραχυχρόνια αποταμίευση που πραγματοποιούν κυρίως τα 

νοικοκυριά, σε μακροχρόνια κεφάλαια τα οποία έχουν 

ανάγκη κυρίως οι επιχειρήσεις για τις επενδύσεις τους.

• Το τραπεζικό σύστημα διευκολύνει το εμπόριο με τη 

δημιουργία χρήματος. Το άνοιγμα λογαριασμών και η 

διάθεση πιστωτικών καρτών επιτρέπουν στα νοικοκυριά 

να προβαίνουν σε αγορές επί πιστώσει με παράλληλη
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εγγύηση προς τις επιχειρήσεις ότι θα πληρωθούν. Με την 

προεξόφληση συναλλαγματικών βοηθούν τις επιχειρήσεις 

να χρηματοδοτούν τις ενδιάμεσες εισροές τους, μέχρις 

ότου προβούν στην πώληση των προϊόντων τους.

• Το τραπεζικό σύστημα ελέγχει τις επιχειρήσεις και τους 

ιθύνοντες τους. Οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων 

ευρισκόμενοι υπό τη συνεχή επίβλεψη των τραπεζών 

αναγκάζονται να μην χρησιμοποιούν τη μυστική 

πληροφόρηση που διαθέτουν προς όφελος τους και σε 

βάρος των δανειστών και των μετόχων.

Η απαρίθμηση των πιο πάνω λειτουργιών του τραπεζικού 

συστήματος πείθει ότι ένα τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί 

αποτελεσματικά συντελεί σε αύξηση του επιπέδου της 

αποταμίευσης και της επένδυσης συμβάλλοντας έτσι 

αποφασιστικά στη οικονομική ανάπτυξη.
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3. Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στο προηγούμενο μέρος αναφέραμε ότι οι τράπεζες έχουν 

κοινωνική υπόσταση και προάγουν την ανάπτυξη της 

οικονομίας, χωρίς να είναι όμως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 

Αυτό σημαίνει ότι βασικός στόχος της τραπεζικής 

δραστηριότητας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Το 

κέρδος είναι ίσο με τους τόκους από τη χορήγηση πιστώσεων 

μείον οι δαπάνες, οι οποίες συνίστανται από διοικητικά 

λειτουργικά έξοδα των τραπεζών, από παροχή υπηρεσιών στις 

συμψηφιστικές πληρωμές, από το εναλλακτικό κόστος στα 

διατηρούμενα αποθέματα και από έξοδα τυχόν 

αναχρηματοδότησης του υλικού από συναλλαγματικές των 

τραπεζών στη Κεντρική Τράπεζα. (Σ’ αυτό το σημείο 

υποθέτουμε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν τόκους για τις 

καταθέσεις όψεως.)

Η κύρια λοιπόν πηγή κέρδους των εμπορικών τραπεζών 

είναι οι χορηγούμενες πιστώσεις. Τα στοιχεία που λαμβάνονται
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υπ’ όψιν από τις τράπεζες, όταν διαμορφώνουν την πιστωτική 

πολιτική που θα ακολουθήσουν, αποτελούν τις παραμέτρους 

μιας συνάρτησης πιστώσεων.

3.1. Η συνάρτηση πιστώσεων

Η προμήθευση πιστώσεων αποτελεί -όπως είναι λογικό- 

την εξαρτημένη μεταβλητή της συνάρτησης πιστώσεων. Η εν 

λόγω μεταβλητή ισούται με τη δημιουργία τραπεζικών 

καταθέσεων μείον τα διατηρούμενα αποθεματικά1. Δηλαδή, σε 

μαθηματική μορφή έχουμε:

Κ = D - R (1)

όπου Κ: προσφορά πιστώσεων 

D: καταθέσεις όψεως 

R: διατηρούμενα αποθεματικά

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εισάγουμε δύο ακόμα 

σημαντικές έννοιες, την προσφορά χρήματος και την 

νομισματική βάση.

1 Η Κεντρική Τράπεζα για λόγους ασφαλείας και νομισματικής πολιτικής υποχρεώνει 
τις εμπορικές τράπεζες να μην χορηγούν ένα ποσοστό των καταθέσεων που δέχονται 
από το κοινό, αλλά να το διατηρούν ως αποθεματικά στο ενεργητικό τους.
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Η προσφορά χρήματος είναι εκείνη η ποσότητα χρήματος, 

η οποία προσφέρεται από τον τραπεζικό τομέα δηλαδή τη 

Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες στο μη τραπεζικό 

τομέα (δηλαδή το λεγόμενο κοινό). Ανάλογα με τον προς 

επιλογή ουσιώδη ορισμό της ποσότητας χρήματος, μπορεί η 

προσφορά χρήματος να εκφρασθεί με την μορφή τριών τύπων:

• Τύπος ΜΙ: Μετρητό χρήμα, δηλαδή κέρματα και 

τραπεζογραμμάτια συν καταθέσεις όψεως.

• Τύπος M2: ΜΙ συν προθεσμιακές καταθέσεις.

• Τύπος M3: M2 συν καταθέσεις ταμιευτηρίου.

Στην παρούσα ανάλυση θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο ΜΙ.

Η νομισματική βάση αποτελείται από την πραγματική 

ποσότητα χρήματος της Κεντρικής Τράπεζας που διατηρείται 

από το κοινό και τις εμπορικές τράπεζες (πραγματική χρηματική 

βάση).

Αν συμβολίσουμε με C τη ποσότητα χρήματος της 

Κεντρικής Τράπεζας που διατηρείται από το κοινό και λάβουμε 

υπ’ όψιν τους παραπάνω ορισμούς, μπορούμε να εκφράσουμε 

τη προσφορά χρήματος και τη νομισματική βάση με τη βοήθεια 

των τύπων (2) και (3) αντίστοιχα:

Μ = C +D (2)

Β = C +R (3)

Αν στο δεύτερο μέρος της σχέσης (1) προσθαφαιρέσουμε 

τον όρο C προκύπτει:

Κ= (D + C) - (R + C)
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και σύμφωνα με τους τύπους (2) και (3) έχουμε:

Κ= Μ - Β (4)

Η συνολική προσφορά της νομισματικής βάσης θεωρούμε 

ότι είναι εξωγενώς ορισμένη, δηλαδή:

Bs= Β

Ο διαχωρισμός της χρηματικής βάσης όμως, δεν είναι ένα 

δεδομένο μέγεθος, αλλά καθορίζεται από τη συμπεριφορά του 

κοινού και των τραπεζών. Το κοινό επιθυμεί ένα συγκεκριμένο 

διαχωρισμό μεταξύ μετρητού χρήματος C και λογιστικού 

χρήματος D. Έτσι το χρήμα που διατηρείται από το κοινό σε 

μετρητά μπορεί να γραφτεί ως εξής:

C = cD

όπου το c παριστάνει τον επιθυμητό συντελεστή μετρητού 

χρήματος.

Οι τράπεζες διατηρούν, ως γνωστόν, καθορισμένα από το 

νόμο (δεσμευμένα) αναγκαστικά και πιθανώς εθελοντικά 

(ελεύθερα) αποθέματα ως συγκεκριμένο ποσοστό α των 

καταθέσεων όψεως που δημιούργησαν:

R = aD

Η συνολική ζήτηση λοιπόν για χρήμα Κεντρικής Τράπεζας 

Bd συντίθεται από τη σχέση:

Bd = cD + aD (5)

Η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για χρήμα 

Κεντρικής Τράπεζας εκφράζεται ως εξής:

Β = Bs = Bd

ίο



οπότε με τη βοήθεια της σχέσης (5) έχουμε:

Β = cD + aD = (c + a)D

Άρα οι προμηθευμένη ποσότητα λογιστικού χρήματος ισούται 

με:

D = —Β (6)
a + c

Η συνολική ποσότητα χρήματος όπως αυτή εκφράζεται από τη 

σχέση (2) είναι:

M = c + D = cD + D = (l + c)D

Αν αντικαταστήσουμε το D με την ισοδύναμη τιμή του (σχέση 

6) τότε θα έχουμε:

Μ = —Β (7)
a + c

Χρησιμοποιώντας τη σχέση (7), η σχέση (4) μετατρέπεται ως 

εξής:

Κ = Μ-Β = — Β-Β = [— - 1]Β (8)
a+c a + c

Συμβολίζοντας τον όρο - 1
a + c

με τη σταθερά λ καταλήγουμε στην ακόλουθη συνάρτηση 

πιστώσεων:

Κ = λΒ (9)

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχέση (9) η συνολική τραπεζική 

χρηματοδότηση της οικονομίας μπορεί να εκφρασθεί από ένα 

γραμμικό συνδυασμό της νομισματικής βάσης χωρίς σταθερό 

όρο. Στο επόμενο τμήμα θα επιχειρήσουμε την οικονομετρική
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εκτίμηση της παραπάνω συνάρτησης πιστώσεων 

χρησιμοποιώντας στοιχεία της ελληνικής οικονομίας.

3.2. Οικονομετρική εκτίμηση της συνάρτησης 

πιστώσεων στην Ελλάδα

Κάθε οικονομετρική εκτίμηση αποτελεί την εφαρμογή 

στατιστικών μεθόδων για την εμπειρική ανάλυση μιας 

οικονομικής σχέσης. Η συνάρτησης χορήγησης πιστώσεων

Κ = λΒ

είναι μία οικονομική σχέση, που προσδιορίστηκε σύμφωνα με 

κάποιες βασικές αρχές και έννοιες της νομισματικής θεωρίας. 

Οι κανόνες όμως, που διέπουν ένα πραγματικό οικονομικό 

περιβάλλον είναι δύσκολο να εκφρασθούν πλήρως από μία 

προσδιοριστική (deterministic) σχέση του τύπου Υ = αΧ. Η 

ισχύς μιας τέτοιας σχέσης εξασθενεί όσον αφορά την εμπειρική 

επαλήθευσή της, διότι δεν περιλαμβάνει κάποιους 

απρόβλεπτους κυρίως παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στο 

πραγματικό κόσμο. Αν συμβολίσουμε με e τους παράγοντες 

αυτούς, η σχέση (9) μετατρέπεται σε ένα στοχαστικό μοντέλο 

της μορφής

Κ = λΒ + e (10)
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Βασικός σκοπός της στοχαστικής θεώρησης της σχέσης (9) 

είναι ο έλεγχος (testing) της θεωρίας που παρουσιάστηκε στο 

τμήμα 3.1. Εφαρμόζοντας λοιπόν, οικονομετρικούς ελέγχους 

πάνω σε βάσεις δεδομένων από την ελληνική οικονομία θα 

προσπαθήσουμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, όσον 

αφορά τη σχέση ανάμεσα στη νομισματική βάση και στη 

προσφορά πιστώσεων στην Ελλάδα.

3.2.1. Βάσεις δεδομένων

Η εκτίμηση του υποδείγματος (10) προϋποθέτει την 

συλλογή τιμών που αντιστοιχούν στις δύο μεταβλητές Κ και Β. 

Πιο συγκεκριμένα, στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε δύο 

χρονοσειρές (ακολουθίες) που αποτελούνται από 41 

παρατηρήσεις, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο από το 1960 

μέχρι το 2000.

Οι τιμές (σε εκατομμύρια δραχμές) της προσφοράς 

πιστώσεων Κ και της νομισματικής βάσης Β για τα έτη 1960 - 

2000 παραθέτονται στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

έτος Β

1960 10505

1961 12178

1962 14362

1963 16802

1964 20160

1965 23278

1966 26098

1967 33446

1968 33094

1969 35441

1970 38878

1971 43007

1972 50556

1973 64859

1974 80212

1975 91647

1976 111721

1977 132214

1978 160146

1979 182867

1980 209561

1981 260458

1982 300165

1983 342607

1984 400759

1985 505260

1986 541446

1987 628868

1988 735472

1989 969318

1990 1162041

1991 1255547

1992 1410091

1993 1512043

1994 1687698

1995 1863552

1996 1941400

1997 2182700

1998 2205900

1999 2683000

2000 2637700

έτος Κ

1960 29234

1961 32635

1962 37947

1963 45399

1964 52632

1965 59265

1966 68717

1967 79434

1968 91823

1969 111004

1970 134439

1971 162817

1972 199150

1973 237726

1974 286284

1975 362794

1976 442317

1977 547990

1978 664940

1979 796631

1980 982223

1981 1277873

1982 1625645

1983 1921981

1984 2357825

1985 2852419

1986 3403638

1987 3862720

1988 4558791

1989 5614893

1990 5925913

1991 6442571

1992 7164483

1993 7558191

1994 8287473

1995 10021203

1996 11359584

1997 12852767

1998 14808375

1999 16614451

2000 20920902

Τα συμπεράσματα από την εκτίμηση της συνάρτησης 

πιστώσεων που εξετάζουμε θα μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα,
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μόνο εάν οι παραπάνω μακροοικονομικές χρονοσειρές είναι 

στάσιμες. Στην επόμενη θεματική ενότητα παρουσιάζουμε την 

έννοια της στασιμότητας καθώς και πως αυτή σχετίζεται με την 

ύπαρξη ή μη τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας σε μία 

ακολουθία.

3.2.2. Στασιμότητα των μακροοικονομικών σειρών

Η ακολουθία Υ, θα λέμε ότι είναι ασθενώς στάσιμη 

(weakly stationary), εάν ικανοποιούνται οι παρακάτω σχέσεις:

P(Y,) = P(YI+J (11) Ε(Υ,) = μ ν t (12)

Var(Y,) = σγ ν t (13)

Cov(Y„ Y,_k) = E [(Yf- μ)( Y- μ)] = yk (14)

Σύμφωνα με τη σχέση (11), η οριακή κατανομή 

πιθανότητας στη χρονική στιγμή t είναι η ίδια με την οριακή 

κατανομή πιθανότητας σε οποιοδήποτε άλλη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με τις σχέσεις (12) και (13), η μέση τιμή και η 

διακύμανση της χρονοσειράς είναι ανεξάρτητες του χρόνου και 

ίσες με τις σταθερές μ και σ2 αντιστοίχως.

Τέλος, σύμφωνα με τη σχέση (14), η συνδιακυμάνσεις είναι 

ανεξάρτητες του χρόνου t και εξαρτώνται μόνο από την χρονική 

υστέρηση κ. Να σημειωθεί εδώ, ότι ο συνδυασμός των σχέσεων 

(13) και (14) υπονοεί, ότι ανεξάρτητες του χρόνου θα είναι όχι 

μόνο οι συνδιακυμάνσεις αλλά και οι αυτοσυσχετίσεις, οι
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οποίες προσδιορίζονται με τη βοήθεια της ακόλουθης 

συνάρτησης (autocorrelation function ή ACF):

Ρ»= — (15)
r ο

όπου

γ0= Cov(Yf,Y/-o) = Ε [(Υ,- μ)2] = Ε(Υ2) -2μΕ(Υ/) +μ2 = 

= Ε(Υ2) - 2 Ε(Υ,) Ε(Υ,) + Ε2(Υ,) = Ε(Υ2) - Ε2 (Υ,) =

= Var(Y,) = o2

Κάθε μακροοικονομική χρονοσειρά Υ, αποτελεί μια 

σύνθεση της τάσης (trend) με εποχικές (seasonal) και 

ακανόνιστες (irregular) συνιστώσες. Έχουμε δηλαδή ότι:

Υ,= Τάση + Εποχικές συνιστώσες + Ακανόνιστες 

συνιστώσες

Για να απαλλάξουμε την ακολουθία Υ, από την τάση, θα 

πρέπει προηγουμένως να γνωρίζουμε εάν η τάση είναι 

στοχαστική (stochastic) ή προσδιοριστική (prosdioristic). Στη 

περίπτωση που η τάση είναι στοχαστική, η ακολουθία Υ, 

καθίσταται στάσιμη με τη λήψη των πρώτων διαφορών 

(difference stationary process ή DF). Έστω ότι η γεννήτρια 

συνάρτηση των παρατηρήσεων της χρονοσειράς Υ, 

περιγράφεται από μία εξίσωση της μορφής :

Y»=a0+a1Y<_1+a2Yf_2+........ + ε, (16)

όπου τα ε, κατανέμονται κανονικά.

Με την χρήση του τελεστή χρονικών υστερήσεων (Lag 

operator) L, από τη σχέση (16) προκύπτει ότι:
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Y, — a0+ a,LY,+ a2L2 Y,+__+ ε,<=>

<=>(1- a,L - a2L2-...) Y, = a0+ ε, «

<^C(L)Y, = a0+ ε, (17)

όπου C(L) = 1 - ]Γα,ζ'
/=1

Από τη σχέση (17) γίνεται φανερό ότι η χρονοσειρά Υ, 

είναι στάσιμη, εάν όλες οι ρίζες του πολυωνύμου C(L) είναι 

κατά απόλυτη τιμή μεγαλύτερες της μονάδας. Στη περίπτωση 

που ρ ρίζες βρίσκονται επί του μοναδιαίου κύκλου (unit cycle), 

[δηλαδή ρ από τις ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου C(L) 

είναι ακριβώς ίσες με τη μονάδα] και οι υπόλοιπες είναι κατά 

απόλυτη τιμή μεγαλύτερες της μονάδας, τότε η ακολουθία Υ, 

θα λέμε ότι έχει ρ μοναδιαίες ρίζες (unit roots) και θα 

καθίσταται στάσιμη παίρνοντας τις ρ πρώτες διαφορές. Με 

άλλα λόγια η χρονοσειρά ΑΡΥ θα είναι στάσιμη και θα 

συγκλίνει προς μία μακροχρόνια τιμή ισορροπίας.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αν μια ακολουθία μπορεί να 

γίνει στάσιμη ενώ η τάση της είναι προσδιοριστική. Έστω ότι η 

γεννήτρια συνάρτηση της ακολουθίας Υ, είναι της μορφής:

Υ( = a0 + a,t + ε, (18)

Παίρνοντας μια χρονική υστέρηση από τη σχέση (18) 

προκύπτει ότι:

ΥΜ =a0+a,(t-1) + εΜ (19)
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Αφαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (18) και (19) παίρνουμε

οτι:

Υ,- YM=a0 +α1ί + ε,-α0 - a,t + a,-ε,_ = a, + ε,-ε,_, (20) 

Από τη σχέση (20) και με τη χρήση του τελεστή χρονικών 

στερήσεων προκύπτει ότι:

ο(Υ,_,= a, + ε,- ε,_, « Υ,- L Υ,= a, + ε,-ίε,ο 

«(1 - L)Y,= a,+ (1 - L)s, «C(L)Y,= a,+ Θ(Σ)ε,«

<=> Υ,= -3- + ^ε,« Υ,= -3_ +ε, (21)
C(L) C{L) ' * C(L)

όπου C(L) = 0(L) = 1 - L

Η σχέση (21) υπονοεί ότι η Υ, δε θα συγκλίνει προς μια 

μακροχρόνια τιμή ισορροπίας (είναι δηλαδή μη στάσιμη) καθώς 

η ρίζα του πολυωνύμου C(L) εντοπίζεται επί του μοναδιαίου 

κύκλου.

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό, ότι για να 

εκτιμήσουμε μια παλινδρόμηση πρέπει οι μεταβλητές της να 

είναι ακολουθίες, στις οποίες δεν υπάρχουν μοναδιαίες ρίζες. 

Με άλλα λόγια, οι χρονοσειρές που χρησιμοποιούμε σε κάθε 

οινονομετρική εκτίμηση θα πρέπει να συγκλίνουν προς μία 

μακροχρόνια τιμή ισορροπίας. Σε διαφορετική περίπτωση, τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκτίμησή μας είναι 

ασήμαντα και η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος μας 

ανύπαρκτη.
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Για την έγκυρη λοιπόν, οικονομετρική εκτίμηση της 

συνάρτησης πιστώσεων στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη η 

εξέταση της στασιμότητας των δύο χρονοσειρών του 

υποδείγματος, οι οποίες ως γνωστόν είναι η προσφορά 

πιστώσεων Κ και η νομισματική βάση Β. Στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εντοπισμού μιας ή 

περισσοτέρων μοναδιαίων ριζών σε μια ακολουθία. Στο 

επόμενο μέρος (3.2.3) θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Dickey 

και Pantula για τον έλεγχο πολλαπλών μοναδιαίων ριζών στη 

χρονοσειρά Κ, ενώ τη στασιμότητα της χρονοσειράς Β θα την 

εξετάσουμε σύμφωνα με τον επαυξημένο έλεγχο Dickey - 

Fuller (μέρος 3.2.4.).
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3.2.3. Έλεγχος για την ύπαρξη πολλαπλών μοναδιαίων 

ριζών στην ακολουθία της προσφοράς πιστώσεων

Ο έλεγχος Dickey και Pantula (1987) τον οποίο διεξάγουμε 

παρακάτω, μας επιτρέπει να διερευνήσουμε την ύπαρξη 

πολλαπλών μοναδιαίων ριζών σε μια ακολουθία, όπως είναι η 

προσφορά πιστώσεων. Η εν λόγω διαδικασία ελέγχου 

αποτελείται από τα εξείς βήματα:

Βήμα 1°

Εκτιμούμε με την μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων την 

ακόλουθη εξίσωση

Δ3Κ, = β0 + α2ί + β,Δ2Κ,_, +u, (22)

όπου

Δ3Κ : η τρίτη διαφορά της προσφοράς πιστώσεων Κ το έτος t 

Δ2 Κ: η δεύτερη διαφορά της προσφοράς πιστώσεων Κ το 

έτος t-1

u, : τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης 

β0,α2,βι: σταθερές

Σημειώνουμε ότι η ερμηνευτική μεταβλητή t 

πολλαπλασιασμένη με τη σταθερά α2 φανερώνει τη τάση 

(trend) της παλινδρόμησης.

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος (22) 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Dependent Variable: D(DDK)

Method: Least Squares

Equation 22

Sample(adjusted): 1963 2000

Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DDK(-I) -1.608021 0.281119 -5.720066 0.0000

C -225102.4 160606.5 -1.401577 0.1698

T 16317.07 6499.570 2.510485 0.0168

R-squared 0.500256 Mean dependent var 65749.05

Adjusted R-squared 0.471699 S.D.dependent var 594931.0

S.E. of regression 432421.4 Akaike info criterion 28.86785

Sum squared resid 6.54E+12 Schwarz criterion 28.99713

Log likelihood -545.4891 F-statistic 17.51793

Durbin-Watson stat 1.534960 Prob(F-statistic) 0.000005

Για να είναι τα αποτελέσματά μας έγκυρα είναι απαραίτητο 

να εξετάσουμε εάν τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης (22) 

πάσχουν από αυτοσυσχέτιση ή ετεροσκεδαστικότητα. Στην 

περίπτωση που οι τιμές του τυχαίου όρου u συσχετίζονται 

μεταξύ τους (αυτοσυσχέτιση) ή δεν έχουν σταθερή διακύμανση 

(ετεροσκεδαστικότητα), τότε οι εκτιμητές ελάχιστων 

τετραγώνων του υποδείγματος θα είναι μεροληπτικοί1, ενώ οι 

έλεγχοι υποθέσεων που θα χρειαστεί να κάνουμε στη συνέχεια 

θα είναι αναξιόπιστοι.

Η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων της εξίσωσης (22) 

μπορεί να διερευνηθεί εξετάζοντας το γράφημα των 

αυτοσυσχετίσεων (correlogram of residuals), του οποίου τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

Ένας εκτιμητής θ είναι αμερόληπτος όταν ισχύει Ε(0) = θ, όπου Ε(Θ) είναι η
αναμενόμενη τιμή του θ. Δηλαδή, όταν εκτιμούμε μια παράμετρο θ θέλουμε η 
κατανομή του εκτιμητή αυτής να έχει το κέντρο της στο θ, επειδή έτσι
εξασφαλίζουμε τουλάχιστον, ότι οι τιμές της θ είναι γύρω από τη θ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.065 -0.065 0.1718 0.678

2 -0.025 -0.029 0.1985 0.906

3 0.053 0.049 0.3193 0.956

4 -0.060 -0.054 0.4806 0.975

5 0.183 0.180 2.0192 0.846

6 0.092 0.112 2.4197 0.877

7 -0.074 -0.048 2.6901 0.912

8 -0.008 -0.033 2.6935 0.952

9 -0.116 -0.120 3.3988 0.946

10 -0.217 -0.272 5.9629 0.818

Η στήλη με το όνομα “probability” (Prob) στον πίνακα 4 

αποτελεί ένα από τα εργαλεία, που έχουμε στη διάθεσή μας και 

τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε 

συμπεράσματα σχετικά με τη στατιστική σημαντικότητα των 

αυτοσυσχετίσεων των καταλοίπων2.

Στον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι οι 10 πρώτες 

αυτοσυσχετίσεις των καταλοίπων του υποδείγματος (22) είναι 

στατιστικά ασήμαντες, διότι οι αντίστοιχες τιμές του probability 

είναι όλες μεγαλύτερες του 0,05 \

Η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησης (22) διερευνάται με τη βοήθεια του πίνακα 5 * 1

2
Ένα εναλλακτικό εργαλείο για παράδειγμα, είναι η στήλη της στατιστικής Q που 

εκφράζει την χ2 κατανομή. Συγκεκριμένα η απουσία αυτοσυσχέτΐσης αποδεικνύεται 
εάν ισχύει Q(m) < χ2α, όπου ν είναι ο αριθμός υστερήσεων και α το επίπεδο

σημαντικότητας. Στον πίνακα 4 έχουμε για ε.σ.= 10%, Q(m) = 5,9629< 15,99 = χ,2010

(οι κριτικές τιμές της κατανομής χ2 παρουσιάζονται στον πίνακα 1 του στατιστικού 
παραρτήματος).
1 Για ένα ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων 
αρκεί η εξέταση της τιμής του probability που αντιστοιχεί στη τελευταία υστέρηση 
που έχουμε λάβει.
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που παρουσιάζει το κορρελόγραμμα των καταλοίπων, τα οποία 

είναι υψωμένα στο τετράγωνο (correlogram of residuals 

squared).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.011 0.011 0.0048 0.945

2 0.006 0.006 0.0062 0.997

3 0.044 0.044 0.0912 0.993

4 0.001 0.000 0.0913 0.999

5 0.182 0.182 1.6201 0.899

6 -0.006 -0.012 1.6216 0.951

7 0.056 0.057 1.7734 0.971

8 -0.021 -0.040 1.7953 0.987

9 0.050 0.055 1.9273 0.993

10 0.141 0.104 3.0025 0.981

Οι τιμές της στήλης του probability και στον παραπάνω 

πίνακα είναι όλες μεγαλύτερες του 0,05 για τις δέκα πρώτες 

χρονικές υστερήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κατάλοιπα 

της παλινδρόμησης (22) δεν πάσχουν από 

ετεροσκεδαστικότητα. Η απουσία ετεροσκεδαστικότητας 

επιβεβαιώνεται αν διεξάγουμε επιπλέον τους ελέγχους ARCH 

και White Heteroskedasticity (WH).

Γνωρίζοντας πλέον ότι η παλινδρόμηση (22) έχει 

ομοσκεδαστικά και μη αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα έχουμε 

την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της 

εκτίμησής μας για τη διερεύνηση ύπαρξης πολλαπλών 

μοναδιαίων ριζών στη χρονοσειρά της προσφοράς πιστώσεων.
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Συνεχίζουμε λοιπόν, την ανάλυσή μας θεωρώντας τις εξής 

στατιστικές υποθέσεις:

Hq.' η χρονοσειρά Κ έχει τρεις μοναδιαίες ρίζες (μηδενική 

υπόθεση).

Hi·' η χρονοσειρά Κ δεν έχει τρεις μοναδιαίες ρίζες 

(εναλλακτική υπόθεση).

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, εάν η t-στατιστική του 

εκτιμητή β, είναι μικρότερη από την κριτική τιμή ττ των 

Dickey- Fuller. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κριτικές 

τιμές τΧ για διάφορα μεγέθη δείγματος και επίπεδα 

σημαντικότητας1 .
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Τιμές ττ (η = παρατηρήσεις, α = ε.σ.)

α 0,01 0,025 0,05 0,10 0,90 0,95 0,957 0,99

25 -4,38 -3,95 -3,60 -3,24 -1,14 -0,80 -0,50 -0,15

50 -4,15 -3,80 -3,50 -3.18 -1,19 -0,87 -0,58 -0,24

100 -4,04 -3,73 -3,45 -3,15 -1,22 -0.90 -0,62 -0.28

250 -3,99 -3,69 -3,43 -3,13 -1,23 -0,92 -0,64 -0,31

300 -3,98 -3,68 -3,42 -3,13 -1,24 -0,93 -0,65 -0,32

00 -3,96 -3,66 -3,41 -3,12 -1,25 -0,94 -0,66 -0,33

Ως γνωστόν, το δείγμα μας αποτελείται από 41 παρατηρήσεις, 

οπότε για επίπεδο σημαντικότητας 10% η κριτική τιμή τχ είναι 

ίση περίπου με -3,18. Επιπλέον, από τον πίνακα 3 

παρατηρούμε ότι η t-στατιστική του εκτιμητή βχ είναι ίση με 

-5,720066. Σύμφωνα λοιπόν, με τους Dickey και Pantula η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, διότι η τιμή του τ ^ είναι

1 Το επίπεδο σημαντικότητας εκφράζει την πιθανότητα που υπάρχει να απορρίψουμε 
τη μηδενική υπόθεση ενώ αυτή είναι σωστή. Εάν δηλαδή θεωρήσουμε ε.σ. = 0,01 η 
πιθανότητα να κάνουμε λάθος στον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης είναι ίση με 1%.
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μικρότερη από την τιμή ττ (τ·< ττ), οπότε καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι η χρονοσειρά της προσφοράς πιστώσεων δεν 

έχει τρεις μοναδιαίες ρίζες.

Βήμα 2°

Γνωρίζοντας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, ότι η 

ακολουθία της προσφοράς πιστώσεων Κ δεν έχει τρεις 

μοναδιαίες ρίζες προχωρούμε στην εκτίμηση της παρακάτω 

εξίσωσης με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (OLS 

method):

Δ3Κ, = β0 + a2t + β,Δ2ΚΜ + β2ΔΚ,_, + u, (23) 

όπου ΔΚ,_, είναι η πρώτη διαφορά της μεταβλητής Κ το έτος 

t-Ι, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι γνωστές από το πρώτο 

βήμα.

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής εκτίμησης του 

υποδείγματος (23) παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Dependent Variable: DDDK
Method: Least Squares
Equation 23
Sample(adjusted): 1963 2000
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -15957.20 198817.9 -0.080260 0.9365
T -952.2414 11948.87 -0.079693 0.9369

DDK(-I) -1.853775 0.309438 -5.990787 0.0000
DK(-1) 0.437875 0.256970 1.703995 0.0975

R-squared 0.539576 Mean dependent var 65749.05
Adjusted R-squared 0.498951 S.D. dependent var 594931.0
S.E. of regression 421121.0 Akaike info criterion 28.83853
Sum squared resid 6.03E+12 Schwarz criterion 29.01091
Log likelihood -543.9320 F-statistic 13.28167
Durbin-Watson stat 1.885314 Prob(F-statistic) 0.000007
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Η απουσία αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων αποδεικνύεται 

από το κορρελόγραμμα του πίνακα 8, ενώ η ομοσκεδαστικότητά 

τους προκύπτει από το κορρελόγραμμα του πίνακα 9.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.165 -0.165 1.1167 0.291

2 -0.160 -0.192 2.1947 0.334

3 -0.004 -0.072 2.1954 0.533

4 -0.180 -0.242 3.6450 0.456

5 0.126 0.027 4.3727 0.497

6 0.170 0.136 5.7532 0.451

7 -0.015 0.074 5.7649 0.567

8 0.034 0.095 5.8247 0.667

9 -0.087 0.002 6.2235 0.717

10 -0.229 -0.208 9.0720 0.525

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.079 0.079 0.2559 0.613

2 0.055 0.049 0.3827 0.826

3 0.129 0.122 1.1002 0.777

4 0.048 0.028 1.2034 0.878

5 0.371 0.363 7.5330 0.184

6 -0.002 -0.077 7.5332 0.274

7 0.058 0.047 7.6955 0.360

8 -0.011 -0.124 7.7012 0.463

9 0.067 0.084 7.9339 0.541

10 0.195 0.042 10.003 0.440

Στο σημείο αυτό θεωρούμε τις εξής στατιστικές 

υποθέσεις:

Η ο: η χρονοσειρά Κ έχει δύο μοναδιαίες ρίζες 

Η*: η χρονοσειρά Κ δεν έχει δύο μοναδιαίες ρίζες 

Οι Dickey και Pantula έχουν αποδείξει, ότι εάν οι t- 

στατιστικές των εκτιμητών μ, και β2 είναι ταυτόχρονα 

μικρότερες από την κριτική τιμή ττ των Dickey-Fuller, η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, οπότε η υπό εξέταση 

χρονοσειρά δεν έχει δύο μοναδιαίες ρίζες.

Από τον πίνακα 7 προκύπτει, ότι οι t-στατιστικές των 

εκτιμητών μ, και β2 είναι-5,990787 και 1,703995 αντίστοιχα
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(τ^ = -5,990787 και τ. = 1,703995). Ως γνωστόν, η κριτική τχ

που μας ενδιαφέρει παρουσιάζεται στον πίνακα 6 και είναι ίση 

με -3,18. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η τιμή τΑ είναι μεγαλύτερη

από την εν λόγω κριτική τιμή (τ^< τχ ενώ τ ■> τχ), οπότε

είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε την μηδενική υπόθεση 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι η ακολουθία των 

χορηγούμενων πιστώσεων έχει δύο μοναδιαίες ρίζες.

3.2.4. Έλεγχος για την ύπαρξη τουλάχιστον μιας 

μοναδιαίας ρίζας στη χρονοσειρά της νομισματικής βάσης.

Την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στη χρονοσειρά της 

νομισματικής βάσης θα τη διερευνήσουμε ακολουθώντας τη 

μεθοδολογία που έχουν προτείνει οι Dickey-Fuller (1976). 

Αρχικά, θα εφαρμόσουμε τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller 

(augmented Dickey-Fuller ή ADF test) προκειμένου να 

εξετάσουμε την ύπαρξη τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στη 

χρονοσειρά της νομισματικής βάσης Β. Κατά τη διαδικασία του 

ελέγχου αυτού χρησιμοποιούμε ένα υπόδειγμα στο οποίο 

ενδογενής μεταβλητή είναι η πρώτη διαφορά της νομισματικής 

βάσης, την οποία συμβολίζουμε το έτος t με ΔΒ,, ενώ ως 

ερμηνευτικές μεταβλητές περιλαμβάνονται η πρώτη υστέρηση 

της Β (Β,_,), ο χρόνος t (τάση του υποδείγματος), καθώς και
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υστερήσεις της ΔΒ,. Η παλινδρόμηση λοιπόν, που πρόκειται να 

εκτιμήσουμε σκοπεύοντας να συνάγουμε συμπεράσματα 

σχετικά με τη στασιμότητα της χρονοσειράς Β έχει τη εξής 

γενική μορφή:

ΔΒ, = α0 + γΒ+ a2t + Σαδβ,_, + u, (24)
ι=1

Η τιμή του κ, δηλαδή του αριθμού των χρονικών 

υστερήσεων ΔΒ, τις οποίες θα συμπεριλάβουμε τελικά, στην 

προς εκτίμηση παλινδρόμηση επιλέγουμε να προσδιοριστεί με 

τη χρησιμοποίηση του πληροφοριακού κριτηρίου SBC 

(Schwartz Bayesian Criterion). Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε μια 

μέγιστη τιμή για την παράμετρο κ, Kmax, η οποία συνήθως στη 

διεθνή βιβλιογραφία επιλέγεται αναλογικά με το μέγεθος του 

δείγματος Τ μέσω της σχέσης Kmax = 4τ Στη συνέχεια 

εκτιμούμε με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων την υπό

θεώρηση εξίσωση για κ = 0,1,.....Kmax και υπολογίζουμε τις

αντίστοιχες τιμές του πληροφοριακού κριτηρίου με τη βοήθεια 

της παρακάτω σχέσης:

SBC = ln(|l)+*^2l (25)

όπου κ: ο αριθμός των συντελεστών της εκτιμηθείσας εξίσωσης 

Τ: ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων 

Η τιμή της παραμέτρου κ που τελικά επιλέγεται, είναι εκείνη για 

την οποία η τιμή του κριτηρίου SBC ελαχιστοποιείται.
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Οι SBC τιμές που προκύπτουν μέσω της σχέσης (25), 

ύστερα από διαδοχικές εκτιμήσεις του υποδείγματος (24) για 

κ = 1,2....6ι παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 10

k 0 1 2 3 4 5 6

SBC 25,53628 25,02321 24,96692 25,01710 25,14275 25,10756 25,09785

Στον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι η τιμή του 

πληροφοριακού κριτηρίου SBC ελαχιστοποιείται, όταν το κ 

παίρνει τη τιμή 2. Σύμφωνα λοιπόν, με τη παραπάνω ανάλυση 

επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε δύο χρονικές υστερήσεις της 

ΔΒ, ως ερμηνευτικές μεταβλητές της παλινδρόμηση (24). 

Συμπερασματικά, θα εξετάσουμε την ύπαρξη ή μη μιας 

μοναδιαίας ρίζας στην ακολουθία της νομισματικής βάσης 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα (24), του οποίου η ακριβής 

μορφή είναι πλέον η εξής:

ΔΒ, = γΒ,_, + β j ΔΒ+ β2ΔΒ,_2 + α0 + a2t + u, (26)

Αν εκτιμήσουμε με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων 

την εξίσωση (26) θα λάβουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 1

1 Επιλέγουμε tcmax = 6 χρησιμοποιώντας τη σχέση icmax = Vt = « 6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ADF Test Statistic 1.512407 1% Critical Value* -4.2165

5% Critical Value -3.5312

10% Critical Value -3.1968

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(B)

Method: Least Squares

Equation 26

Sample(adjusted): 1963 2000

Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

B(-1) 0.047684 0.031529 1.512407 0.1399

D(B(-1)) -0.652406 0.177405 -3.677501 0.0008

D(B(-2)) 0.595441 0.238261 2.499117 0.0176

C -30827.56 27038.56 -1.140133 0.2624

@TREND(1960) 3779.272 1961.312 1.926910 0.0626

R-squared 0.728859 Mean dependent var 69035.21

Adjusted R-squared 0.695994 S.D.dependent var 97840.92

S.E. of regression 53946.33 Akaike info criterion 24.75145

Sum squared resid 9.60E+10 Schwarz criterion 24.96692

Log likelihood -465.2775 F-statistic 22.17699

Durbin-Watson stat 1.809521 Prob(F-statistic) 0.000000

Τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης (26) είναι μη 

αυτοσυχετιζόμενα και ομοσκεδαστικά, όπως φαίνεται στο 

κορρελογράμματα των πινάκων 12 και 13 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.093 0.093 0.3531 0.552

2 -0.089 -0.099 0.6880 0.709

3 -0.346 -0.334 5.8958 0.117

4 0.113 0.186 6.4677 0.167

5 0.178 0.114 7.9195 0.161

6 -0.141 -0.328 8.8629 0.181

7 -0.205 -0.053 10.923 0.142

8 -0.286 -0.216 15.053 0.058

9 0.086 -0.096 15.442 0.079

10 0.140 0.098 16.507 0.086

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.412 0.412 6.9688 0.008

2 0.075 -0.114 7.2044 0.027

3 0.113 0.153 7.7554 0.051

4 -0.061 -0.205 7.9224 0.094

5 -0.027 0.124 7.9558 0.159

6 0.154 0.120 9.0833 0.169

7 0.113 0.020 9.7109 0.206

8 0.052 -0.005 9.8472 0.276

9 0.316 0.351 15.065 0.089

10 0.139 -0.202 16.115 0.096
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Η διαδικασία του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller 

συνεχίζεται με τη θεώρηση των εξείς στατιστικών υποθέσεων: 

Η0: η χρονοσειρά Β έχει τουλάχιστον μια μοναδιαία ρίζα 

Η£: η χρονοσειρά Β δεν έχει μοναδιαία ρίζα 

Οι Dickey και Fuller απέδειξαν, ότι εάν η t-στατιστική του 

εκτιμητή γ είναι μεγαλύτερη της κριτικής τιμής τΧ του πίνακα 6, 

τότε οφείλουμε να υιοθετήσουμε τη μηδενική υπόθεση. Ως 

γνωστόν, το δείγμα της οικονομετρικής μελέτης μας 

αποτελείται από 41 παρατηρήσεις, οπότε από τον πίνακα 6 

προκύπτει ότι, για επίπεδο σημαντικότητας 10%, η κριτική τιμή 

ττ είναι ίση περίπου με -3,18 (τχ = -3,18). Τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης της παλινδρόμησης (26) που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11, αναφέρουν ότι η t-στατιστική του εκτιμητή γ είναι 

ίση με 1,512407 (τ?= 1,512407). Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η 

τιμή τ· η οποία αποκαλείται και ADF test statistic, είναι 

μεγαλύτερη από την κριτική τιμή τχ, οπότε σύμφωνα με τους 

Dickey-Fuller είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε τη 

μηδενική υπόθεση.

Στην απόρριψη της εναλλακτικής υπόθεσης 

καταλήγουμε επίσης, εάν χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυσή μας 

τις κριτικές τιμές του McKinnon (McKinnon critical values), οι 

οποίες παρατίθενται στον πίνακα 11. Στα επίπεδα 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% αντιστοιχούν οι κριτικές τιμές 

-4,2165, -3,5312, -3,1968. Εύκολα λοιπόν, παρατηρούμε ότι η 

τιμή ADF test statistic είναι μεγαλύτερη από τις κριτικές του
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McKinnon που αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα

σημαντικότητας.

Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει τον επαυξημένο 

έλεγχο των Dickey-Fuller. Ακολουθώντας λοιπόν, την 

συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι η χρονοσειρά της νομισματικής βάσης έχει τουλάχιστον μια 

μοναδιαία ρίζα, δηλαδή δεν είναι στάσιμη. Για να 

πραγματοποιήσουμε την οικονομετρική μελέτη της συνάρτησης 

πιστώσεων οφείλουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς τον 

αριθμό των μοναδιαίων ριζών που βρίσκονται στην ακολουθία 

της νομισματικής βάσης.

Σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση του τμήματος 3.2.2., 

εάν μια ακολουθία έχει σίγουρα μια μοναδιαία ρίζα και η πρώτη 

διαφορά της έχει επίσης μια μοναδιαία ρίζα, τότε στην εν λόγω 

ακολουθία υπάρχουν τουλάχιστον δύο μοναδιαίες ρίζες. Η 

διαδικασία ελέγχου λοιπόν, για τον ακριβή εντοπισμό του 

αριθμού των μοναδιαίων ριζών της χρονοσειράς της 

νομισματικής βάσης Β συνεχίζεται εφαρμόζοντας τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller στις πρώτες διαφορές της Β. 

Για τη διεκπεραίωση του ελέγχου αυτού χρησιμοποιούμε το 

ακόλουθο υπόδειγμα των Dickey-Fuller:

Δ2Β, =γΔΒΜ + ΣΑΔ2β,_, +α0 + a2t + u, (27)
ι=1

όπου ΔΒ οι δεύτερες διαφορές της χρονοσειράς Β.

Η τιμή του κ που επιλέγεται μετά από τις διαδοχικές 

εκτιμήσεις της παλινδρόμησης (27) είναι αυτή, στην οποία το
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πληροφοριακό κριτήριο SBC ελαχιστοποιείται. Οι SBC τιμές 

για κ = 0,1,2,3,4,5,6 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 14

k 0 1 2 3 4 5 6

SBC 25,14435 24,93821 25,03171 25,14373 25,00939 25,03697 25,17052

Από τον πίνακα 14 προκύπτει, ότι θα συμπεριλάβουμε μία 

χρονική υστέρηση της ΔΒ, ως ερμηνευτική μεταβλητή της 

παλινδρόμησης (27). Για να συνεχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία 

διερεύνησης τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στην 

ακολουθία της ΔΒ, μετασχηματίζουμε την εξίσωση (27) για 

κ = 1 ως εξής:

Δ2Β, = γΔΒΜ + β,Δ2ΒΜ + α0 + a2t + u, (28) 

Κατόπιν, εκτιμούμε με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων 

την παλινδρόμηση (28) και παίρνουμε τα αποτελέσματα που

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ADF Test Statistic -2.428756 1 % Critical Value* -4.2165
5% Critical Value -3.5312
10% Critical Value -3.1968

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(B,2)
Method: Least Squares
Equation 28
Sample(adjusted): 1963 2000
Included observations: 38 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(B(-1)) -0.743482 0.306116 -2.428756 0.0206

D(B(-1),2) -0.750131 0.219226 -3.421717 0.0016
C -46820.98 25351.61 -1.846864 0.0735

@TREND(1960) 4986.601 1825.106 2.732226 0.0099
R-squared 0.832615 Mean dependent var -1249.579
Adjusted R-squared 0.817846 S.D.dependent var 128769.3
S.E. of regression 54958.15 Akaike info criterion 24.76583
Sum squared resid 1.03E+11 Schwarz criterion 24.93821
Log likelihood -466.5508 F-statistic 56.37478
Durbin-Watson stat 1.871910 Prob(F-statistic) 0.000000
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Τα κατάλοιπα του υποδείγματος (28) δεν πάσχουν από 

αυτοσυσχέτιση ή ετεροσκεδαστικότητα, όπως προκύπτει από 

την εξέταση των πινάκων 16 και 17 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.056 0.056 0.1307 0.718

2 -0.098 -0.102 0.5374 0.764

3 -0.339 -0.331 5.5140 0.138

4 0.143 0.186 6.4337 0.169

5 0.231 0.180 8.8933 0.113

6 -0.099 -0.262 9.3586 0.154

7 -0.144 0.009 10.377 0.168

8 -0.244 -0.151 13.395 0.099

9 0.133 -0.026 14.323 0.111

10 0.190 0.190 16.282 0.092

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.266 0.266 2.9054 0.088

2 0.082 0.013 3.1925 0.203

3 0.198 0.186 4.8905 0.180

4 0.017 -0.090 4.9039 0.297

5 0.001 0.012 4.9039 0.428

6 0.072 0.040 5.1515 0.525

7 0.106 0.101 5.6997 0.575

8 0.118 0.074 6.4075 0.602

9 0.298 0.259 11.059 0.272

10 0.237 0.085 14.096 0.169

Σύμφωνα με τους Dickey και Fuller οφείλουμε να 

αποδεχτούμε τη μηδενική υπόθεση του ADF ελέγχου περί 

ύπαρξης τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στη χρονοσειρά 

ΔΒ, διότι η τιμή της t-στατιστικής του εκτιμητή γ της 

παλινδρόμησης (28) όπως φαίνεται από τον πίνακα 15 είναι ίση 

με —2,42875 (ADF test statistic = -2,42875) και ταυτόχρονα 

μεγαλύτερη από την κριτική τιμή ττ του πίνακα 6, η οποία 

ισούται με -3,18 (ε.σ. = 10%). Η μη στασιμότητα της 

χρονοσειράς ΔΒ επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση της τ.

με τις κριτικές τιμές του McKinnon, οι οποίες ισούνται με - 

4,2165, -3,5312, -3,1968 για ε.σ. 1%, 5%, 10% αντίστοιχα 

(πίνακας 15).
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Το πόρισμα της μέχρι τώρα ανάλυσής μας είναι, ότι η 

ακολουθία της νομισματικής βάσης Β έχει δύο τουλάχιστον 

μοναδιαίες ρίζες. Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν, να εξετάσουμε 

τη στασιμότητα και της δεύτερης διαφοράς της Β 

αποσκοπώντας στον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού των 

μοναδιαίων ριζών της νομισματικής βάσης . Η ύπαρξη 

τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στη χρονοσειρά Δ2Β θα 

διερευνηθεί με τον ADF έλεγχο, σύμφωνα με τον οποίο αρχικά 

χρησιμοποιούμε τη παρακάτω εξίσωση:

Δ3Β, =γΔ;ΒΜ + Χαδ’β,_, +α0 +a2t + u, (29)
1=1

Από τον πίνακα 18 προκύπτει, ότι εάν ακολουθήσουμε τη 

γνωστή διαδικασία επιλογής της τιμής του κ, με βάση το 

πληροφοριακό κριτήριο SBC, το κ θα λάβει τη τιμή 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 18

k 0 1 2 3 4 5 6

SBC 25,00247 25,13131 25,20033 24,99386 25,07435 25,21771 25,32985

Το υπόδειγμα (29) λοιπόν τροποποιείται ως εξής:

Δ3Β, = γΔ2Β(_, + β1Δ3Βί_1 + β2Δ3Β,_2 + β3Δ3Β,_3 + α0 + 

+ a2t + u, (30)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης με την μέθοδο OLS της 

παλινδρόμησης (30) παρουσιάζονται στον πίνακα 19, ενώ η 

απουσία αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας στα 

κατάλοιπα της εξίσωσης προκύπτει από τα κορρελογράμματα 

20 και 21 αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19

ADF Test Statistic -6.395938 1% Critical Value* -4.2412

5% Critical Value -3.5426

10% Critical Value -3.2032

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(B,3)

Method: Least Squares

Equation 30

Sample(adjusted): 1966 2000

Included observations: 35 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(B(-1),2) -4.730985 0.739686 -6.395938 0.0000

D(B(-1),3) 2.329046 0.649966 3.583336 0.0012

D(B(-2),3) 1.755502 0.458710 3.827043 0.0006

D(B(-3),3) 0.889560 0.256852 3.463325 0.0017

C -9576.416 22172.03 -0.431914 0.6690

@TREND(1960) 1537.445 902.9541 1.702683 0.0993

R-squared 0.954604 Mean dependent var -14918.86

Adjusted R-squared 0.946777 S.D. dependent var 227272.6

S.E. of regression 52432.18 Akaike info criterion 24.72723

Sum squared resid 7.97E+10 Schwarz criterion 24.99386

Log likelihood -426.7266 F-statistic 121.9636

Durbin-Watson stat 1.735784 Prob(F-statistic) 0.000000

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.132 0.132 0.6599 0.417

2 0.033 0.016 0.7027 0.704

3 -0.123 -0.132 1.3166 0.725

4 0.023 0.058 1.3393 0.855

5 -0.244 -0.256 3.9070 0.563
6 -0.275 -0.248 7.2871 0.295

7 -0.137 -0.063 8.1613 0.319

8 -0.099 -0.164 8.6275 0.375

9 0.028 -0.002 8.6663 0.469

10 0.101 0.050 9.1914 0.514

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.157 0.157 0.9408 0.332

2 0.178 0.158 2.1895 0.335

3 0.079 0.032 2.4433 0.486

4 0.086 0.046 2.7536 0.600

5 0.531 0.524 14.935 0.011
6 0.040 -0.146 15.007 0.020

7 0.065 -0.117 15.205 0.033

8 -0.026 -0.024 15.237 0.055

9 0.053 0.054 15.376 0.081

10 0.105 -0.259 15.944 0.101

Από τον πίνακα 19 παρατηρούμε ότι η t-στατιστική του 

εκτιμητή γ της παλινδρόμησης (30) είναι ίση με -6,395938 

(τχ-= -6,395938). Επίσης, γνωρίζουμε από τον πίνακα 6 ότι η 

κριτική τιμή των Dickey-Fuller, που αφορά το δείγμα της
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μελέτης μας είναι ίση με -3,18 (ε.σ. = 10%), ενώ οι κριτικές 

τιμές του McKinnon είναι -4,2422 για ε.σ. = 1% , -3,542 για 

ε.σ. = 5% και -3,209 για ε.σ. = 10% (πίνακα 19). Σύμφωνα με 

τους Dickey-Fuller οφείλουμε να απορρίψουμε τη μηδενική 

υπόθεση του ADF ελέγχου, που αναφέρεται στην ύπαρξη 

τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζες στη χρονοσειρά ΔΒ, διότι 

ισχύουν οι παρακάτω ανισότητες:

τγ.< τΧ και τγ. < McKinnon critical values

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η δεύτερη διαφορά της 

νομισματικής βάσης είναι μια στάσιμη ακολουθία.

Στο σημείο αυτό θυμίζουμε, ότι εφαρμόσαμε τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller στη χρονοσειρά της 

νομισματικής βάσης αποδεικνύοντας ότι στη Β υπάρχει 

τουλάχιστον μια μοναδιαία ρίζα. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε 

τον ίδιο έλεγχο στη χρονοσειρά ΔΒ καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι η εν λόγω ακολουθία έχει επίσης τουλάχιστον 

μια μοναδιαία ρίζα. Κατόπιν, απορρίψαμε τη μηδενική υπόθεση 

του ADF ελέγχου περί ύπαρξης τουλάχιστον μιας μοναδιαίας 

ρίζας στην ακολουθία Δ2Β. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν των 

προαναφερθέντων συμπερασμάτων είναι, ότι η χρονοσειρά της 

νομισματικής βάσης έχει ακριβώς δύο μοναδιαίες ρίζες.
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3.2.5. Η εκτίμηση της συνάρτησης

Δ2Κ, = λΔ2Β, +ε(

Στα πλαίσια της θεωρητικής ανάλυσης του τμήματος 3.2.2. 

αποδείξαμε ότι, εάν μια ακολουθία Υ, έχει ρ μοναδιαίες ρίζες 

καθίσταται στάσιμη παίρνοντας τις ρ πρώτες διαφορές. Με αυτό 

τον τρόπο η χρονοσειρά ΔΡΥ, που θα προκόψει, θα συγκλίνει 

προς μια μακροχρόνια τιμή ισορροπίας. Επιπλέον, γνωρίζουμε 

ότι τα αποτελέσματα από την οικονομετρική εκτίμηση ενός 

υποδείγματος είναι έγκυρα μόνο όταν το υπόδειγμα αυτό 

περιλαμβάνει, ως μεταβλητές, στάσιμες χρονοσειρές. Επίσης, 

στο τμήμα 3.2.3. αποδείξαμε, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

Dickey και Pantula, ότι η χρονοσειρά της προσφοράς 

πιστώσεων έχει δύο μοναδιαίες ρίζες, ενώ στο τμήμα 3.2.4., 

εφαρμόζοντας τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller, 

καταλήξαμε στο πόρισμα ότι και στην ακολουθία της 

νομισματικής βάσης υπάρχουν δύο μοναδιαίες ρίζες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, πρέπει να εκτιμήσουμε 

τη συνάρτηση πιστώσεων Κ, = λΒ, + ε, εκφρασμένη σε 

δεύτερες διαφορές. Η συνάρτηση που θα προκόψει είναι η 

Δ2Κ, = λΔ2Β, + ε, (31), η οποία θα εκτιμηθεί βάση των 

στάσιμων πλέον χρονοσειρών Δ2Κ και Δ2Β. Η οικονομική 

ερμηνεία των δεύτερων διαφορών της χρονοσειράς πιστώσεων 

και της νομισματικής βάσης καθώς και τα συμπεράσματα από
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τη οικονομετρική εκτίμηση της συνάρτησης (31) στην Ελλάδα, 

παρατίθενται στο τέλος του τμήματος.

Ο πίνακας 22 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εκτίμηση της παλινδρόμησης 31 με τη 

μέθοδο OLS.

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Dependent Variable: DDK

Method: Least Squares

Equation 31

Sample(adjusted): 1962 2000

Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DDB -2.113953 0.508889 -4.154056 0.0002

R-squared 0.272981 Mean dependent var 110334.6

Adjusted R-squared 0.272981 S.D. dependent var 467502.9

S.E. of regression 398618.3 Akaike info criterion 28.65470

Sum squared resid 6.04E+12 Schwarz criterion 28.69736

Log likelihood -557.7667 Durbin-Watson stat 1.665827

Στις στήλες “coefficient”, “Std. Error”, “t-statistic” και 

“Prob” του παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται αντιστοίχως, οι 

εκτίμηση του μοναδικού συντελεστή του υποδείγματος, το 

τυπικό του σφάλμα, η t-στατιστική μέσω της οποίας θα ελεγχθεί 

η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή και τέλος η 

πιθανότητα αποδοχής της μη σημαντικότητάς του. Προτού 

όμως, ερμηνεύσουμε τις αριθμητικές τιμές που παρατίθενται 

στις στήλες του πίνακα 22, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε 

κατά πόσο ικανοποιούνται οι υποθέσεις του απλού γραμμικού 

υποδείγματος αναφορικά με τα κατάλοιπα της εξίσωσης (31). 

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να διερευνήσουμε την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης ή ετεροσκεδαστικότητας στα κατάλοιπα του
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υποδείγματος μας. Για το λόγο αυτό θα εξετάσουμε τις 

πληροφορίες που μας δίνουν τα κορρελογράμματα των πινάκων 

23 και 24.
ΠΙΝΑΚΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 24

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.050 -0.050 0.1054 0.745

2 -0.079 -0.082 0.3762 0.829

3 0.251 0.245 3.1713 0.366

4 -0.178 -0.174 4.6108 0.330

5 0.181 0.236 6.1525 0.292

6 0.218 0.138 8.4566 0.207

7 -0.142 -0.026 9.4644 0.221

8 0.085 -0.003 9.8339 0.277

9 -0.164 -0.237 11.269 0.258

10 -0.098 -0.035 11.796 0.299

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.323 0.323 4.3776 0.036

2 0.053 -0.057 4.4991 0.105

3 0.105 0.117 4.9845 0.173

4 0.217 0.168 7.1326 0.129

5 0.463 0.401 17.225 0.004

6 0.164 -0.104 18.536 0.005

7 0.084 0.094 18.888 0.009

8 -0.007 -0.183 18.891 0.015

9 0.019 -0.050 18.911 0.026

10 0.230 0.048 21.836 0.016

Αν παρατηρήσουμε λοιπόν τη στήλη “prob” του πίνακα 23, 

στον οποίο παρουσιάζεται το κορρελόγραμμα των καταλοίπων 

(correlogram of residuals) καταλήγουμε στο ασφαλές 

συμπέρασμα, ότι τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης (31) δεν 

συσχετίζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα ισχύει,

Prob(lO)1 = 0,299 > 0,05. Ωστόσο στο κορρελόγραμμα των 

καταλοίπων τα οποία είναι υψωμένα στο τετράγωνο 

(correlogram of residuals squared - πίνακας 14) αποδεικνύεται η 

ύπαρξη ετεροσκεδαστικότηατας στα κατάλοιπα του

υποδείγματος (31), διότι ισχύει Prob(10) = 0,016 < 0,05. Το 

πρόβλημα της μη σταθερής διακύμανσης των καταλοίπων είναι 

απαραίτητο να ξεπεραστεί, ώστε ο εκτιμητής λ της συνάρτησης 

πιστώσεων που εξετάζουμε, να είναι αμερόληπτος.

1 Ο συμβολισμός Prob(10) αναφέρεται στο probability της δέκατης χρονικής 
υστέρησης που έχουμε λάβει.
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Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό 

υποθέτοντας, ότι η ετεροσκεδαστικότητα είναι της μορφής: 

σ,=σ2χ2(32). Βασιζόμενοι λοιπόν, στην υπόθεση ότι πλέον η 

διακύμανση των καταλοίπων δεν εκφράζεται από μια σταθερά 

(ομοσκεδαστικότητα), αλλά είναι μια συνάρτηση του τύπου 

(32) εκτιμούμε με τη μέθοδο OLS την εξίσωση

-j—ί-= λ + -γ— (33), η οποία προέκυψε αφού διαιρέσαμε κατά
Δ Β, Δ Β,

μέλη με Δ2Β, την εξίσωση (31).

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Dependent Variable: DDK/DDB
Method: Least Squares
Equation 33
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 132.7636 129.3480 1.026407 0.3112

R-squared 0.000000 Mean dependent var 132.7636
Adjusted R-squared 0.000000 S.D.dependent var 807.7777
S.E. of regression 807.7777 Akaike info criterion 16.25176
Sum squared resid 24795185 Schwarz criterion 16.29441
Log likelihood -315.9093 Durbin-Watson stat 2.051942
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26

Correlogram of residuals
Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.027 -0.027 0.0300 0.863
2 -0.028 -0.028 0.0630 0.969
3 -0.030 -0.031 0.1018 0.992
4 -0.031 -0.034 0.1456 0.997
5 -0.029 -0.032 0.1840 0.999
6 -0.004 -0.009 0.1849 1.000
7 -0.003 -0.007 0.1854 1.000
8 -0.007 -0.010 0.1877 1.000
9 -0.007 -0.010 0.1904 1.000
10 -0.007 -0.010 0.1934 1.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Correlogram of residuals squared
Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.027 -0.027 0.0307 0.861
2 -0.028 -0.028 0.0638 0.969
3 -0.028 -0.030 0.0994 0.992
4 -0.029 -0.031 0.1376 0.998
5 -0.030 -0.033 0.1792 0.999
6 -0.004 -0.009 0.1800 1.000
7 -0.005 -0.009 0.1811 1.000
8 -0.005 -0.009 0.1826 1.000
9 -0.006 -0.009 0.1845 1.000
10 -0.007 -0.009 0.1870 1.000

Παρατηρώντας αρχικά τον πίνακα 27, συμπεραίνουμε ότι 

με τη μέθοδο που ακολουθήσαμε πετύχαμε τη λύση του 

προβλήματος της ετεροσκεδαστικότητας, ενώ στον πίνακα 26 

αποδεικνύεται η απουσία αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα της 

εξίσωσης (33). Από τον πίνακα 25 όμως, προκύπτει ότι ο 

εκτιμημένος συντελεστής λ είναι στατιστικά ασήμαντος διότι 

ισχύει Prob = 0,3112 > 0,05. Επιπλέον, τη στατιστική 

σημαντικότητα του εκτιμητή λ μπορούμε να την ελέγξουμε 

σύμφωνα με την t-στατιστική. Γενικά, εάν η απόλυτη τιμή της t- 

στατιστικής ενός εκτιμητή είναι μικρότερη της αντίστοιχης 

κριτικής τιμής ν, τότε ο εν λόγω εκτιμητής είναι στατιστικά 

ασήμαντος. Όσον αφορά λοιπόν, τον εκτιμητή λ της 

συνάρτησης πιστώσεων (33) ισχύει = 1,026407 < tc = 1,68, 

οπότε συμπεραίνουμε ότι ο λ είναι στατιστικά ασήμαντος. 

Επιπρόσθετα, από το scatter plot (διάγραμμα 1) των 

μεταβλητών Δ2Κ, και Δ2Β, αποδεικνύεται μια αρνητική σχέση 1

1 Οι κριτικές τιμές της t-στατιστικής παρουσιάζονται στον πίνακα 2 του στατιστικού 
παραρτήματος.
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μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, γεγονός όμως που 

αντιφάσκει με το θετικό πρόσημο της τιμής του X, η οποία 

παρουσιάζεται στο πίνακα των οικονομετρικών αποτελεσμάτων 

(i=132,763, πίνακας 25).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΔΒ

\ κ
Η προσπάθειά μας λοιπόν, να λύσουμε το πρόβλημα της 

ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων της παλινδρόμησης (31) 

προσδιορίζοντας την ακριβή μορφή της συνάρτησης 

διακύμανσης (τύπος 32), είχε ως συνέπεια τη δημιουργία νέων 

προβλημάτων στατιστικής σημαντικότητας και εγκυρότητας 

στα αποτελέσματα της εκτίμησης της μετασχηματισμένης 

συνάρτησης πιστώσεων (τύπος 33). Για το λόγο αυτό, θα 

συνεχίσουμε τη μελέτη μας που αποσκοπεί στον προσδιορισμό 

μιας εκτιμημένης συνάρτησης πιστώσεων, η οποία θα έχει 

ομοσκεδαστικά και μη αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα, 

θεωρώντας ότι η μορφή της ετεροσκεδαστικότητας είναι 

άγνωστη. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε προτείνεται από 

τον καθηγητή Γ. Χρήστου1 και αποτελείται από τα εξής βήματα: 1

1 Χρήστου Γ. (1998), «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», Τόμος 3, Gutenberg, Αθήνα.
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Βήιια 1°

Εξάγουμε τα εκτιμημένα κατάλοιπα έ, της παλινδρόμησης 

(31), τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 28.

Κατόπιν, υπολογίζουμε το τετράγωνο των εκτιμημένων 

καταλοίπων του πίνακα 28. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η 

χρονοσειρά ε,2, την οποία περιλαμβάνει ο πίνακας 29.

ΠΙΝΑΚΑΣ 28

t ε,
1962 2991.230
1963 2681.172
1964 1721.609
1965 -1107.349
1966 2189.042
1967 10836.98
1968 -14605.44
1969 12497.56
1970 6558.209
1971 6405.856
1972 15184.72
1973 16520.64
1974 12201.65
1975 19669.53
1976 21275.44
1977 27035.75
1978 27002.70
1979 3725.190
1980 62299.74
1981 161222.0
1982 28466.86
1983 -45654.34
1984 172718.2
1985 156729.6
1986 -87789.71
1987 16173.50
1988 277538.8
1989 629014.6
1990 -832014.1
1991 -4102.089
1992 334285.5
1993 -439381.0
1994 491378.7
1995 1004869.
1996 -602529.1
1997 500331.9
1998 1371.820
1999 809991.3
2000 1396046.

ΠΙΝΑΚΑΣ 29

t *7
1962 8947457.
1963 7188683.
1964 2963937.
1965 1226221.
1966 4791905.
1967 1.17Ε+08
1968 2.13Ε+08
1969 1.56Ε+08
1970 43010104
1971 41034986
1972 2.31 Ε+08
1973 2.73Ε+08
1974 1.49Ε+08
1975 3.87Ε+08
1976 4.53Ε+08
1977 7.31 Ε+08
1978 7.29Ε+08
1979 13877042
1980 3.88Ε+09
1981 2.60Ε+10
1982 8.10Ε+08
1983 2.08Ε+09
1984 2.98Ε+10
1985 2.46Ε+10
1986 7.71 Ε+09
1987 2.62Ε+08
1988 7.70Ε+10
1989 3.96Ε+11
1990 6.92Ε+11
1991 16827134
1992 1.12Ε+11
1993 1.93Ε+11
1994 2.41 Ε+11
1995 1.01Ε+12
1996 3.63Ε+11
1997 2.50Ε+11
1998 1881889.
1999 6.56Ε+11
2000 1.95Ε+12
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Βτίιια 2°

Θέτουμε g,=e,2, και στη συνέχεια εκτιμούμε την 

παλινδρόμηση In g,= ο,Δ2Β,+ u, (34) με την μέθοδο OLS, 

λαμβάνοντας τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 30

Dependent Variable: LNG
Method: Least Squares
Equation 34
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DDB 1.91 E-06 2.79E-05 0.068615 0.9457

R-squared -25.166086 Mean dependent var 21.13564
Adjusted R-squared -25.166086 S.D.dependent var 4.267957
S.E. of regression 21.83179 Akaike info criterion 9.029918
Sum squared resid 18111.83 Schwarz criterion 9.072574
Log likelihood -175.0834 Durbin-Watson stat 0.032587

Κατόπιν, εξάγουμε τις προσαρμοσμένες τιμές (fitted values) 

της lng,, οι οποίες συμβολίζονται με lng, και παραθέτονται στον 

πίνακα 31. Την χρονοσειρά των τιμών lng, την ονομάζουμε 

lngl,.

Στη συνέχεια θέτουμε gl,= e lng1'. Έτσι δημιουργούμε μια 

νέα χρονοσειρά, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα 32.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31

t Inflit
1962 1.000978

1963 1.000490

1964 1.001757

1965 0.999541

1966 0.999430

1967 1.008697

1968 0.985382

1969 1.005175

1970 1.002087

1971 1.001324

1972 1.006562

1973 1.013000

1974 1.002010

1975 0.992535

1976 1.016658

1977 1.000802

1978 1.014328

1979 0.990084

1980 1.007627

1981 1.047373

1982 0.978828

1983 1.005244

1984 1.030500

1985 1.092684

1986 0.877529

1987 1.102944

1988 1.037365

1989 1.275498

1990 0.924370

1991 0.827173

1992 1.123814

1993 0.904316

1994 1.151366

1995 1.000381

1996 0.829091

1997 1.366953

1998 0.658960

1999 2.382223

2000 0.368235

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

t git
1962 0.000977

1963 0.000490

1964 0.001756

1965 -0.000459

1966 -0.000570

1967 0.008659

1968 -0.014725

1969 0.005162

1970 0.002085

1971 0.001323

1972 0.006540

1973 0.012916

1974 0.002008

1975 -0.007493

1976 0.016521

1977 0.000801

1978 0.014226

1979 -0.009965

1980 0.007598

1981 0.046286

1982 -0.021400

1983 0.005230

1984 0.030044

1985 0.088637

1986 -0.130645

1987 0.097983

1988 0.036683

1989 0.243336

1990 -0.078643

1991 -0.189742

1992 0.116729

1993 -0.100576

1994 0.140949

1995 0.000381

1996 -0.187426

1997 0.312584

1998 -0.417092

1999 0.868034

2000 -0.999033
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Βήμα 3°

Εκτιμούμε την παλινδρόμηση (31) με τη μέθοδο των 

σταθμισμένων ελάχιστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας ως 

σταθμισμένη μεταβλητή την w,, η οποία εκφράζεται από τη

σχέση: w'= /ζι,

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του 3ου βήματος καθώς 

και τα κορρελογράμματα των καταλοίπων της συνάρτησης 

πιστώσεων (31) παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 33

Dependent Variable: DDK
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints
Weighting series: 1/G1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DDB -4.349591 0.281145 -15.47098 0.0000

Weighted Statistics
R-squared 0.857482 Mean dependent var 212970.0
Adjusted R-squared 0.857482 S.D. dependent var 1076151.
S.E. of regression 406262.9 Akaike info criterion 28.69270
Sum squared resid 6.27E+12 Schwarz criterion 28.73535
Log likelihood -558.5076 Durbin-Watson stat 2.704704

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Correlogram of residuals
Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.401 -0.401 6.7755 0.009
2 -0.059 -0.263 6.9277 0.031
3 0.108 -0.035 7.4483 0.059
4 -0.264 -0.306 10.640 0.031
5 0.172 -0.088 12.026 0.034
6 0.115 0.109 12.661 0.049
7 -0.078 0.096 12.962 0.073
8 0.144 0.203 14.027 0.081
9 -0.282 -0.137 18.281 0.032
10 0.036 -0.100 18.352 0.049

Correlogram of residuals squared
Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 0.659 0.659 18.281 0.000
2 0.434 -0.002 26.406 0.000
3 0.459 0.308 35.778 0.000
4 0.373 -0.086 42.147 0.000
5 0.426 0.335 50.670 0.000
6 0.421 -0.090 59.243 0.000
7 0.212 -0.171 61.478 0.000
8 0.133 -0.070 62.394 0.000
9 0.150 0.017 63.600 0.000
10 0.084 -0.091 63.989 0.000
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Χρησιμοποιώντας τη τιμή της Q(m) στατιστικής που 

αντιστοιχεί στη δέκατη υστέρηση του πίνακα 34, δεχόμαστε 

οριακά ότι τα κατάλοιπα συσχετίζονται μεταξύ τους, διότι 

ισχύει Q(m) = 18,352 > 18,302 = χ,20. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουμε παρατηρώντας τη στήλη του probability, στην 

οποία η τελευταία τιμή ισούται με 0,049 < 0,05.

Η αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων υποστηρίζεται πιο 

ισχυρά από τη στατιστική Breusch- Godfrey, τα αποτελέσματα 

της οποίας περιλαμβάνονται στον πίνακα 36.
ΠΙΝΑΚΑΣ 36

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 4.758793 Probability 0.002204

Obs*R-squared 22.61470 Probability 0.000400

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DDB 3.869954 0.701134 5.519567 0.0000

RESID(-I) 0.249907 0.168809 1.480408 0.1482

RESID(-2) -0.128987 0.182030 -0.708603 0.4835

RESID(-3) 0.532635 0.183609 2.900917 0.0066

RESID(-4) -0.157971 0.194132 -0.813729 0.4216

RESID(-5) 0.464015 0.188308 2.464127 0.0191

R-squared 0.579864 Mean dependent var 105095.8

Adjusted R-squared 0.516207 S.D. dependent var 477769.2

S.E. of repression 332313.4 Akaike info criterion 28.40618

Sum squared resid 3.64E+12 Schwarz criterion 28.66212

Log likelihood -547.9206 Durbin-Watson stat 2.338587

Η τιμή της Breusch - Godfrey στατιστικής για πέντε 

υστερήσεις ισούται με 22,615, ενώ η αντίστοιχη κριτική τιμή 

της χ2- κατανομής είναι ίση με 11,071. Αφού λοιπόν ισχύει, 

BG(5) = 22,615 > 11,071 = χ2, σύμφωνα με τους Breucsh και 

Godfrey τα κατάλοιπα αυτοσυσχετίζονται.
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Ωστόσο, η στατιστική των Durbin - Watson δεν μας 

παρέχει σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων της συνάρτησης πιστώσεων. Στον πίνακα 33 

παρατηρούμε ότι η τιμή d της συγκεκριμένης στατιστικής, η 

οποία εκφράζεται από τη σχέση

Σ(έ< -£,-ι)2

/=!

ισούται με 2,704704. Σύμφωνα με τους Durbin και Watson, εάν 

η τιμή d βρίσκεται ανάμεσα στα όρια 4-du και 4-dL, όπου du και 

dL είναι οι κριτικές τιμές της εν λόγω στατιστικής1, η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης είναι αβέβαιη. Για επίπεδο σημαντικότητας 

1% και μέγεθος δείγματος 41 παρατηρήσεων, οι κριτικές τιμές 

du και dL ισούνται με 1,34 και 1,246 αντίστοιχα, οπότε δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν τα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησής μας συσχετίζονται μεταξύ τους, διότι ισχύει: 

4-du =2,656 < 2,704704 < 2,754 = 4-dL 

Η ύπαρξη όμως αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα της 

εξίσωσης δεν επιβεβαιώνεται αν εξετάσουμε διαγραμματικά τη 

σχέση των καταλοίπων το έτος t, με τα κατάλοιπα του 

προηγούμενου έτους. Παρατηρώντας το διάγραμμα 2, 1 2

1 Οι κριτικές τιμές των Durbin και Watson παρουσιάζονται στους πίνακες 3 και 4 του 
στατιστικού παραρτήματος για ε.σ. 1% και 5% αντίστοιχα.
2 Αξίζει να σημειωθεί, ότι εάν θεωρήσουμε ε.σ. 5%, υιοθετούμε οριακά τη υπόθεση 
περί αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων. Συγκεκριμένα, από τον πίνακα 4 του 
στατιστικού παραρτήματος προκύπτει, ότι οι κριτικές τιμές du και 0l ισούνται με 1,54 
και 1,44 αντίστοιχα. Οπότε, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου των Durbin 
και Watson τα κατάλοιπα αυτοσυσχετίζονται, διότι ισύει:

4-dL = 2,56 < 2,704704 < 4
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καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η γραμμική σχέση μεταξύ 

των ε, και ε,_, είναι πολύ ασθενής, γεγονός που συνηγορεί υπέρ 

της απουσίας αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα της 

παλινδρόμησης (31).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ε,

φο03 0
ο
ο

ο

ε,-1

Ο έλεγχος για της ύπαρξη ή μη ετεροσκεδαστικότητας στα 

κατάλοιπα της συνάρτησής μας θα διεξαχθεί αρχικά, 

εξετάζοντας τις τιμές του πίνακα 35. Στις στήλες “Q-stat” και 

“prob” του πίνακα αυτού παρατηρούμε τις τιμές 63,989 και 0 

αντίστοιχα. Αφού λοιπόν ισχύουν οι ανισότητες

Q(w) - 63,989 > χ?0 = 18,31 (ε.σ. = 0.05) 

και prob(10) = 0 <0.05

συμπεραίνουμε ότι τα κατάλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά.

Την μη σταθερή διακύμανση των καταλοίπων αποδεικνύει 

και ο έλεγχος ARCH, ο οποίος παρουσιάζεται στον πίνακα 37.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37

ARCH Test:

F-statistic 10.22706 Probability 0.000012

Obs*R-squared 21.96997 Probability 0.000531

Test Equation:

Dependent Variable: STD RESIDA2

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1967 2000

Included observations: 34 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.50E+10 3.90E+10 1.152322 0.2589

STD RESIDA2(-1) 0.660069 0.158305 4.169605 0.0003

STD RESIDA2(-2) -0.395101 0.188848 -2.092166 0.0456

STD RESIDA2(-3) 0.542257 0.186273 2.911086 0.0070

STD RESIDA2(-4) -0.453701 0.199035 -2.279503 0.0305

STD RESIDA2(-5) 0.662020 0.191921 3.449431 0.0018

R-squared 0.646176 Mean dependent var 1.84E+11

Adjusted R-squared 0.582993 S.D. dependent var 2.90E+11

S.E. of regression 1.87E+11 Akaike info criterion 54.90729

Sum squared resid 9.81 E+23 Schwarz criterion 55.17664

Log likelihood -927.4238 F-statistic 10.22706

Durbin-Watson stat 2.234686 Prob(F-statistic) 0.000012

Η τιμή της ARCH στατιστικής για πέντε υστερήσεις είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κριτική τιμή της χ2 -κατανομής. 

Συγκεκριμένα ισχύει:

ARCH(5) = 21,970 > 11,0071 = χ2 (ε.σ. =0,05) 

Χρησιμοποιώντας όμως, τη στατιστική του White, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα είναι 

ομοσκεδαστικά. Από τον πίνακα 38 προκύπτει ότι η τιμή WH 

της στατιστικής αυτής είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

κριτική τιμή της χ2 - κατανομής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 1.764683 Probability 0.185732

Obs*R-squared 3.482102 Probability 0.175336

Test Equation:

Dependent Variable: STD RESIDA2

Method: Least Squares

Sample: 1962 2000

Included observations: 39

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1.36E+11 4.54E+10 3.000704 0.0049

DDB 72758.76 354677.7 0.205141 0.8386

DDBA2 1.560437 0.834660 1.869549 0.0697

R-squared 0.089285 Mean dependent var 1.61E+11

Adjusted R-squared 0.038689 S.D.dependent var 2.77E+11

S.E. of regression 2.72E+11 Akaike info criterion 55.56853

Sum squared resid 2.66E+24 Schwarz criterion 55.69650

Log likelihood -1080.586 F-statistic 1.764683

Durbin-Watson stat 0.790425 Prob(F-statistic) 0.185732

Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω πίνακα, ισχύει:

WH = 3,482 < 5,991 = χ] (ε.σ. = 0,05)

Επίσης, στο διάγραμμα 3 που απεικονίζει τα κατάλοιπα της 

εκτιμημένης συνάρτησης πιστώσεων, παρατηρούμε ότι αρχικά 

το γράφημα των καταλοίπων είναι πολύ κοντά στο μηδέν, αλλά 

μετά το έτος 1979 η διακύμανση του γραφήματος αυξάνεται 

αναλογικά με τον χρόνο t. Αιτία της απότομης αυτής 

διακύμανσης που επιδεικνύει η ακολουθία των καταλοίπων 

διαχρονικά, πιθανότατα είναι η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, η 

οποία σημειώθηκε το 1979. Οι πληθωριστικές συνέπειες της 

κρίσης αυτής ήταν πολύ έντονες, δεδομένου ότι το σύστημα 

συναλλαγματικών ισοτιμιών Breton - Woods είχε καταρρεύσει 

το 1974, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πρώτης πετρελαϊκής
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κρίσης (1973). Η ξαφνική λοιπόν αυξητική τάση των τιμών, 

ενδεχομένως ευθύνεται για την εκδήλωση κάποιας 

διαρθρωτικής μεταβολής κατά την περίοδο, στην οποία έχουμε 

εκτιμήσει τη συνάρτηση πιστώσεων στην Ελλάδα. Η 

διαρθρωτική αυτή μεταβολή μπορεί να εξηγήσει την αντίφαση 

στα συμπεράσματα των ελέγχων που διεξήγαμε προηγουμένως, 

όσον αφορά την ύπαρξη ή μη ετεροσκεδαστικότητας στα 

κατάλοιπα του εκτιμημένου υποδείγματος.

Αν υιοθετήσουμε την υπόθεση ότι τα κατάλοιπα είναι iid, 

δηλαδή είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους1 και της ίδιας κατανομής, 

είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε με ασφάλεια τα 

αποτελέσματα της οικονομετρικής εκτίμησης της 

παλινδρόμησης (31), η οποία ως γνωστόν είναι η συνάρτηση 

πιστώσεων εκφρασμένη σε δεύτερες διαφορές.

1 Τα κατάλοιπα μιας εκτιμημένης συνάρτησης είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, όταν δε 
συσχετίζονται είτε γραμμικά, είτε μη γραμμικά. Στο διάγραμμα 1 έχουμε διαπιστώσει 
την ανεξαρτησία των καταλοίπων του υποδείγματος (31).
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Καταρχήν σύμφωνα με τον πίνακα 33, η ερμηνευτική 

ικανότητα του εκτιμηθέντος υποδείγματος (31) είναι πολύ 

υψηλή, καθώς βάσει του συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού 

R2, το υπόδειγμα που εξειδικεύσαμε ερμηνεύει το 86% της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής, η οποία είναι η 

προσφορά πιστώσεων εκφρασμένη σε δεύτερες διαφορές. Η 

ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος παραμένει υψηλή, 

βάσει και του διορθωμένου συντελεστή πολλαπλού 

προσδιορισμού, σύμφωνα με τον οποίο το υπόδειγμα ερμηνεύει 

επίσης το 86% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Η πολύ καλή προσαρμογή του υποδείγματος στα 

δεδομένα μας επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα 3, στο 

οποίο, εκτός από τα κατάλοιπα της εκτιμημένης συνάρτησης 

πιστώσεων απεικονίζονται οι παρατηρούμενες (actual) και οι 

προσαρμοσμένες (fitted) τιμές των δεύτερων διαφορών της 

προσφοράς πιστώσεων, καλύπτοντας την περίοδο 1962 - 2000.

Επιπλέον, ο συντελεστής λ του εκτιμημένου υποδείγματος 

(31) είναι στατιστικά σημαντικός, διότι η απόλυτη τιμή της t- 

στατιστικής του, που παρουσιάζεται στον πίνακα 33, είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κριτική τιμή tc, η οποία 

εξάγεται από τον πίνακα 2 του στατιστικού παραρτήματος. Σε 

μαθηματική μορφή έχουμε:

te= 1,68 (ε.σ.=10%)t.= -4,154056 

οπότε
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Επίσης, η πιθανότητα αποδοχής της μη σημαντικότητας του 

συντελεστή λ, όπως αυτή εκφράζεται από την τιμή της στήλης 

“prob” του πίνακα 33 είναι μηδενική.

Η οικονομική ερμηνεία της εκτιμημένης τιμής του 

συντελεστή λ της ερμηνευτικής μεταβλητής Δ2Β του 

υποδείγματος (31), προϋποθέτει την ακόλουθη μαθηματική 

διαδικασία.

Καταρχήν, εκφράζουμε την εξίσωση (9) σε πρώτες 

διαφορές και διαιρούμε κατά μέλη με τον μέσο κ της 

ακολουθίας της προσφοράς πιστώσεων, οπότε προκύπτει η 

σχέση (34):

Κ= λΒ οΔΚ= ίΔΒ οΔΚΐ = ΔδΒ (34)κ κ ν '

Στη συνέχεια, διαιρούμε την εξίσωση (34) με τον μέσο β 

της χρονοσειράς της νομισματικής βάσης και παίρνουμε τη

σχέση: ΔΚ 1 = λ ΔΒ
ΊΓ ¥ ΊίΊΓ (45)

Τα πηλίκα ^ και ^ της εξίσωσης (35) αποτελούν τους

ρυθμούς μεταβολής χΚ και χΒ των χρονοσειρών Κ και Β 

αντίστοιχα, ως προς τους μέσους αυτών.

Η εξίσωση (35) λοιπόν, παίρνει τη μορφή

xici = xBi (36)
Β Κ V 7

Αν εκφράσουμε την εξίσωση (36) σε πρώτες διαφορές 

προκύπτει η εξής σχέση:
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AxKi=AxBi (37)
Β Κ ν 7

η οποία αποτελεί μια εναλλακτική μορφή της συνάρτησης 

πιστώσεων του τύπου (31)1.

Κατόπιν, μετασχηματίζουμε την εξίσωση (37) ως εξής:

— = λ ί (38)
ΔχΒ Κ ν 7

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε τη σχέση (38) κατά μέλη

με το πηλίκο όπου χΒ και χΚ οι μέσοι των ρυθμών 
χΚ

μεταβολής των Β και Κ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να προκόψει 

η ακόλουθη εξίσωση:

ΔχΒ χ^ f jcf ^

Αν παρατηρήσουμε τη σχέση (39) θα διαπιστώσουμε ότι 

το αριστερό της μέλος εκφράζει την ελαστικότητα του ρυθμού 

μεταβολής της προσφοράς πιστώσεων ως προς το ρυθμό 

μεταβολής της νομισματικής βάσης. Η συγκεκριμένη 

ελαστικότητα αφορά τον μέσο Β της ακολουθίας της 

νομισματικής βάσης. Αν συμβολίσουμε με ε την εν λόγω 

ελαστικότητα τότε η εξίσωση (39) μετατρέπεται ως εξής:

ε = λ = ίΕ (40) όπου ε=—^(41)
ΚχΚ ν 7 ΔχΒ χΚ ν 7

Για να υπολογίσουμε την παραπάνω ελαστικότητα 

αντικαθιστούμε τις τιμές των όρων λ, Β, κ, χΒ και χΚ στον 

τύπο (40). Συγκεκριμένα, στον πίνακα 33 παρατηρούμε ότι η

1 Η εξίσωση (37) δηλαδή, είναι μια συνάρτηση πιστώσεων εκφρασμένη σε δεύτερες 
διαφορές.
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τιμή του εκτιμη μενού συντελεστή λ του υποδείγματος (31) 

είναι ίση με -4,349591. Επίσης, από τις χρονοσειρές των 

χορηγούμενων πιστώσεων και της νομισματικής βάσης εύκολα 

μπορούμε να εξάγουμε τους αντίστοιχους μέσους κ και β. 

Επιπλέον, κατά τη διεξαγωγή της μαθηματικής διαδικασίας 

προηγουμένως, (τύπος 35), είχαμε ορίσει τους ρυθμούς 

μεταβολής των Κ και Β ως εξής:

χΚ=4£ και χΒ = ^5Κ Β

Οπότε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές χρονοσειρές των 

πρώτων διαφορών ΔΚ και ΔΒ, καθώς και τις τιμές των μέσων 

κ και β, παράγουμε τις δύο χρονοσειρές των ρυθμών 

μεταβολής χΚ και χΒ. Από τις δύο νέες αυτές χρονοσειρές 

εύκολα εξάγουμε τους μέσους και χΚ και χΒ. Οι τιμές λοιπόν, 

των όρων του τύπου (40) είναι οι εξής:

λ= -4,34959 

κ = 3777002 

β= 649196,5 

xic =0,138282 

xB=0,101171
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Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές στον τύπο (40) 

έχουμε:

ο = _4 14959 * 649196>5 * °>101171 =
’ 3777002 0,138282

= -4,34959 * 0,1718814 * 0,7316281 =

= -4,34959 * 0,1257532 =

= -0,5469748

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του τμήματος 3.2.5., 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ελαστικότητα του ρυθμού 

μεταβολής της προσφοράς πιστώσεων χΚ ως προς τον ρυθμό 

μεταβολής της νομισματικής βάσης χΒ είναι ίση περίπου με 

-0,55. Αν δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής της νομισματικής βάσης 

αυξηθεί κατά 1%, ο ρυθμός μεταβολής των χορηγούμενων 

πιστώσεων θα μειωθεί κατά 0,55%. Η εν λόγω ρυθμοί 

μεταβολής λοιπόν, έχουν μια αρνητική ανελαστική σχέση, διότι 

ισχύει: \ε\ < 1 και ε < 0
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3.3 Η προτίμηση των ελληνικών τραπεζών για χορήγηση 

πιστώσεων.

Στο τμήμα 3.1. της παρούσας εργασίας αποδείξαμε 

θεωρητικά, ότι η προμήθευση των τραπεζικών πιστώσεων 

μπορεί να εκφραστεί από ένα γραμμικό συνδυασμό της 

νομισματικής βάσης χωρίς σταθερό όρο (σχέση 9). Επιπλέον, 

στα πλαίσια της ανάλυσης του τμήματος 3.2. επιβεβαιώσαμε 

την ισχύ της συνάρτησης πιστώσεων του τύπου (9) στην 

Ελλάδα την περίοδο 1960-2000, όπως αυτή προκύπτει από τη 

στατιστική σημαντικότητα του εκτιμημένου συντελεστή λ. 

Ωστόσο, στη μέχρι τώρα μελέτη μας δεν έχουμε λάβει υπόψη το 

ρόλο των επιτοκίων, στη διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής 

των τραπεζών. Στο τμήμα 3.3. λοιπόν, θα εξετάσουμε κατά 

πόσο τα επιτόκια χορηγήσεων, προθεσμίας και 

αναπροεξόφλησης επηρεάζουν τη προτίμηση των ελληνικών 

τραπεζών προς πιστοδότηση, εκτιμώντας για την περίοδο 1960- 

2000 τις παρακάτω συναρτήσεις:

w = f(r, rd) (42) και

w = f(r, rt) (43)

όπου

w είναι η τάση των τραπεζών για χορήγηση πιστώσεων, η 

οποία εκφράζεται από τη σχέση:
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w = - (41)'

r είναι το επιτόκιο χορηγήσεων,

rd είναι το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο της Κεντρικής 

Τράπεζας και

η είναι το επιτόκιο προθεσμίας που αφορά καταθέσεις μέχρι 

ενός έτους.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την εκτίμηση των 

συναρτήσεων (42) και (43) θα παρουσιαστεί συνοπτικά, διότι το 

οικονομετρικό υπόβαθρο στο οποίο θα βασιστούμε, είναι 

γνωστό από την ανάλυση του τμήματος 3.2.

3.3.1. Εκτίμηση της συνάρτησης 

w = f(r, rd)

Οι βάσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιήσουμε για να 

εξετάσουμε εάν επαληθεύεται εμπειρικά η συνάρτηση (42) στα 

πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, παραθέτονται στους 

παρακάτω πίνακες: 1

1 Ως γνωστόν Κ και D είναι η προσφορά πιστώσεων και οι καταθέσεις όψεως 
αντίστοιχα.
2 To rd είναι το επιτόκιο βάσει του οποίου η Κ.Τ. προεξοφλεί εμπορικά γραμμάτια και 
συναλλαγματικές από τις εμπορικές τράπεζες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 39

1960 8.824027

1961 8.321010

1962 9.266667

1963 10.02850

1964 10.07504

1965 11.65945

1966 11.36194

1967 13.09927

1968 12.33186

1969 13.44525

1970 13.74491

1971 14.20866

1972 11.95809

1973 12.49874

1974 14.31993

1975 15.10760

1976 15.51391

1977 16.41819

1978 15.56872

1979 15.16815

1980 16.85034

1981 17.08386

1982 18.15045

1983 18.00552

1984 16.63099

1985 16.79771

1986 17.24496

1987 17.70931

1988 19.17706

1989 18.99182

1990 14.06087

1991 13.21889

1992 1.289003

1993 10.61991

1994 7.494238

1995 7.795926

1996 7.070662

1997 7.060715

1998 6.419937

1999 4.899213

2000 6.672270

ΠΙΝΑΚΑΣ 40

1960 0.070000

1961 0.070000

1962 0.070000

1963 0.070000

1964 0.070000

1965 0.070000

1966 0.075000

1967 0.075000

1968 0.075000

1969 0.075000

1970 0.075000

1971 0.075000

1972 0.075000

1973 0.075000

1974 0.105000

1975 0.105000

1976 0.105000

1977 0.105000

1978 0.180000

1979 0.180000

1980 0.160000

1981 0.180000

1982 0.180000

1983 0.180000

1984 0.180000

1985 0.193000

1986 0.204000

1987 0.252000

1988 0.276000

1989 0.270000

1990 0.269000

1991 0.253000

1992 0.221000

1993 0.189000

1994 0.168000

1995 0.166000

1996 0.135000

1997 0.115000

1998 0.086500

1999 0.074200

2000 0.034800

ΠΙΝΑΚΑΣ 41

1960 0.060000

1961 0.060000

1962 0.060000

1963 0.055000

1964 0.055000

1965 0.055000

1966 0.055000

1967 0.045000

1968 0.050000

1969 0.065000

1970 0.065000

1971 0.065000

1972 0.065000

1973 0.090000

1974 0.080000

1975 0.100000

1976 0.100000

1977 0.110000

1978 0.140000

1979 0.190000

1980 0.205000

1981 0.205000

1982 0.205000

1983 0.205000

1984 0.205000

1985 0.205000

1986 0.205000

1987 0.205000

1988 0.190000

1989 0.190000

1990 0.190000

1991 0.190000

1992 0.190000

1993 0.215000

1994 0.205000

1995 0.185000

1996 0.165000

1997 0.145000

1998 0.145000
1999 0.118000

2000 0.081000

Ο πίνακας 39 περιλαμβάνει τις τιμές της χρονοσειράς της 

προτίμησης των ελληνικών τραπεζών για χορήγηση πιστώσεων 

w την περίοδο 1960-2000. Οι ακολουθίες του επιτοκίου 

χορηγήσεων r και του αναπροεξοφλητικού επιτοκίου της
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Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος rd για την ίδια περίοδο 

παρουσιάζονται στους πίνακες 40 και 41 αντίστοιχα.

Αν εφαρμόσουμε τον επαυξημένο έλεγχο Dickey - Fuller 

για να εξετάσουμε την στασιμότητα των παραπάνω 

χρονοσειρών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και στις τρεις 

ακολουθίες υπάρχει τουλάχιστον μια μοναδιαία ρίζα. Η μη 

στασιμότητα των χρονοσειρών w, r και rd αποδεικνύεται στους 

πίνακες 42, 43 και 44 αντίστοιχα1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 42
ADF Test Statistic -1.283025 1% Critical Value* -4.2092

5% Critical Value -3.5279
10% Critical Value -3.1949

•MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(W)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
W(-1) -0.129481 0.100919 -1.283025 0.2079

D(W(-1)) -0.418748 0.156098 -2.682599 0.0111
C 3.049548 1.617608 1.885221 0.0677

@TREND(1960) -0.070082 0.035920 -1.951062 0.0591
R-squared 0.291032 Mean dependent var -0.042275
Adjusted R-squared 0.230264 S.D. dependent var 2.807634
S.E. of regression 2.463267 Akaike info criterion 4.737769
Sum squared resid 212.3689 Schwarz criterion 4.908390
Log likelihood -88.38649 F-statistic 4.789183
Durbin-Watson stat 1.915583 Prob(F-statistic) 0.006719

1 ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ADF test statistic = -1,283025 > -3,1949 (ε.σ. 10%) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ADF test statistic = 1,087828 > -3,1931 (ε.σ. 10%) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ADF test statistic = 1,369758 > -3,1931 (ε.σ. 10%)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43
ADF Test Statistic 1.087828 1% Critical Value* -4.2023

5% Critical Value -3.5247
10% Critical Value -3.1931

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(R)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1961 2000
Included observations: 40 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R(-1) 0.065301 0.060029 1.087828 0.2837
C 0.008201 0.007424 1.104652 0.2764

@TREND(1960) -0.000885 0.000349 -2.533256 0.0157
R-squared 0.156284 Mean dependent var -0.000880
Adjusted R-squared 0.110678 S.D. dependentvar 0.020971

-4.936587
-4.809921
3.426812
0.043115

S.E. of regression 0.019777 Akaike info criterion
Sum squared resid 0.014471 Schwarz criterion
Log likelihood 101.7317 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.580301 Prob(F-statistic)

ΠΙΝΑΚΑΣ 44
ADF Test Statistic 1.369758 1% Critical Value* -4.2023

5% Critical Value -3.5247
10% Critical Value -3.1931

'MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RD)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1961 2000
Included observations: 40 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RD(-1) 0.082477 0.060213 1.369758 0.1790

C 0.006533 0.005419 1.205528 0.2357
@TREND(1960) -0.000829 0.000328 -2.530394 0.0158

R-squared 0.168437 Mean dependent var 0.000525
Adjusted R-squared 0.123488 S.D. dependent var 0.015576
S.E. of regression 0.014583 Akaike info criterion -5.545925
Sum squared resid 0.007868 Schwarz criterion -5.419259
Log likelihood 113.9185 F-statistic 3.747264
Durbin-Watson stat 1.339488 Prob(F-statistic) 0.032965
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Από τα κορρελογράμματα των πινάκων 45 και 46 

προκύπτει ότι τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης των Dickey - 

Fuller, που εκτιμήσαμε στα πλαίσια της διερεύνησης για την 

ύπαρξη τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στη χρονοσειρά w 

είναι μη αυτοσυσχετιζόμενα και ομοσκεδαστικά. Στο ίδιο 

συμπέρασμα, όσον αφορά τα κατάλοιπα των παλινδρομήσεων 

Dickey - Fuller καταλήγουμε, εξετάζοντας τα ζεύγη των 

πινάκων 47-48 και 49-50, τα οποία αφορούν τις χρονοσειρές r 

και rd αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 45 ΠΙΝΑΚΑΣ 46

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.034 0.034 0.0484 0.826
2 0.044 0.043 0.1316 0.936
3 -0.173 -0.176 1.4536 0.693
4 -0.137 -0.131 2.3109 0.679
5 -0.009 0.015 2.3148 0.804
6 0.072 0.058 2.5629 0.861
7 0.154 0.111 3.7446 0.809
8 -0.038 -0.072 3.8200 0.873
9 -0.107 -0.108 4.4339 0.881
10 -0.173 -0.114 6.0798 0.809

ΠΙΝΑΚΑΣ 47

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.195 0.195 1.6369 0.201
2 0.029 -0.010 1.6728 0.433
3 0.146 0.148 2.6448 0.450
4 0.167 0.117 3.9506 0.413
5 -0.131 -0.197 4.7739 0.444
6 -0.129 -0.094 5.5969 0.470
7 0.016 0.022 5.6095 0.586
8 -0.009 0.006 5.6140 0.690
9 0.182 0.297 7.4136 0.594
10 0.025 -0.063 7.4492 0.682

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.086 0.086 0.3134 0.576
2 0.058 0.050 0.4563 0.796
3 -0.025 -0.034 0.4836 0.922
4 -0.001 0.001 0.4836 0.975
5 -0.042 -0.039 0.5661 0.990
6 -0.052 -0.047 0.6987 0.995
7 -0.056 -0.044 0.8579 0.997
8 -0.048 -0.038 0.9791 0.998
9 -0.017 -0.007 0.9941 0.999
10 0.001 0.003 0.9941 1.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 48

Correlogram of residuals squared
Delays AC PAC Q-Stat Prob

1 -0.055 -0.055 0.1314 0.717
2 -0.031 -0.034 0.1732 0.917
3 -0.062 -0.066 0.3485 0.951
4 0.029 0.021 0.3888 0.983
5 -0.067 -0.069 0.6045 0.988
6 -0.048 -0.059 0.7190 0.994
7 -0.035 -0.044 0.7828 0.998
8 -0.084 -0.104 1.1531 0.997
9 0.283 0.271 5.4790 0.791
10 -0.038 -0.027 5.5579 0.851
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49 ΠΙΝΑΚΑΣ 50

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.189 0.189 1.5441 0.214
2 -0.071 -0.111 1.7667 0.413
3 -0.113 -0.081 2.3461 0.504
4 0.000 0.033 2.3461 0.672
5 0.000 -0.024 2.3461 0.799
6 0.057 0.057 2.5079 0.868
7 -0.132 -0.162 3.3983 0.846
8 -0.161 -0.104 4.7521 0.784
9 -0.079 -0.040 5.0921 0.826
10 -0.090 -0.130 5.5469 0.852

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.297 0.297 3.8102 0.051
2 0.107 0.021 4.3177 0.115
3 0.009 -0.032 4.3210 0.229
4 0.116 0.132 4.9542 0.292
5 0.018 -0.054 4.9694 0.420
6 0.030 0.026 5.0140 0.542
7 -0.083 -0.098 5.3689 0.615
8 -0.133 -0.113 6.2970 0.614
9 -0.109 -0.025 6.9455 0.643
10 -0.085 -0.054 7.3534 0.692

Η ύπαρξη τουλάχιστον μιας μοναδιαίας ρίζας στις 

χρονοσειρές w, r και rd μας αναγκάζει να διεξάγουμε τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey - Fuller και στις πρώτες διαφορές 

των χρονοσειρών αυτών, ώστε να εντοπίσουμε πιθανές δεύτερες 

μοναδιαίες ρίζες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 51
ADF Test Statistic -10.12418 1 % Critical Value* -4.2092

5% Critical Value -3.5279
10% Critical Value -3.1949

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(W,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(W(-1)) -1.490041 0.147177 -10.12418 0.0000

C 1.279983 0.852790 1.500935 0.1421
@TREND(1960) -0.065313 0.036047 -1.811911 0.0783

R-squared 0.740117 Mean dependent var 0.058361
Adjusted R-squared 0.725679 S.D. dependent var 4.745095
S.E. of regression 2.485275 Akaike info criterion 4.732447
Sum squared resid 222.3572 Schwarz criterion 4.860413
Log likelihood -89.28271 F-statistic 51.26192
Durbin-Watson stat 1.932469 Prob(F-statistic) 0.000000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52
ADF Test Statistic -4.462157 1% Critical Value* -4.2092

5% Critical Value -3.5279
10% Critical Value -3.1949

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(R,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(R(-1)) -0.732561 0.164172 -4.462157 0.0001
C 0.010576 0.006891 1.534909 0.1335

@TREND(1960) -0.000548 0.000292 -1.876522 0.0687
R-squared 0.359554 Mean dependent var -0.001010
Adjusted R-squared 0.323973 S.D. dependent var 0.023785
S.E. of regression 0.019556 Akaike info criterion -4.957257
Sum squared resid 0.013768 Schwarz criterion -4.829290
Log likelihood 99.66651 F-statistic 10.10541
Durbin-Watson stat 1.990224 Prob(F-statistic) 0.000329

ΠΙΝΑΚΑΣ 53
ADF Test Statistic -3.713860 1% Critical Value* -4.2092

5% Critical Value -3.5279
10% Critical Value -3.1949

'MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RD,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(RD(-1)) -0.602609 0.162260 -3.713860 0.0007

C 0.007724 0.004947 1.561327 0.1272
@TREND(1960) -0.000370 0.000207 -1.791493 0.0816

R-squared 0.285657 Mean dependent var -0.000949
Adjusted R-squared 0.245972 S.D.dependent var 0.016054
S.E. of regression 0.013941 Akaike info criterion -5.634227
Sum squared resid 0.006996 Schwarz criterion -5.506261
Log likelihood 112.8674 F-statistic 7.197994
Durbin-Watson stat 2.019513 Prob(F-statistic) 0.002346
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Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι η ακολουθίες 

Aw, Δγ και Δγ είναι στάσιμες1. Επιπλέον, η ισχύς του 

συμπεράσματος αυτού, επιβεβαιώνεται στα ζεύγη πινάκων 54- 

55, 56-57 και 58-59, που αφορούν τις χρονοσειρές Aw, Δγ και 

Ατά αντίστοιχα, στα οποία αποδεικνύεται ότι τα κατάλοιπα των 

παλινδρομήσεων που εκτιμήσαμε στα πλαίσια των 

επαυξημένων ελέγχων Dickey - Fuller είναι μη 

αυτοσυσχετιζόμενα και ομοσκεδαστικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 54 ΠΙΝΑΚΑΣ 55
Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.021 0.021 0.0182 0.893
2 -0.010 -0.010 0.0225 0.989
3 -0.211 -0.210 1.9959 0.573
4 -0.185 -0.185 3.5548 0.470
5 -0.039 -0.046 3.6267 0.604
6 0.053 0.004 3.7612 0.709
7 0.132 0.060 4.6328 0.705
8 -0.079 -0.136 4.9557 0.762
9 -0.116 -0.135 5.6709 0.772
10 -0.171 -0.151 7.2745 0.699

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.138 0.138 0.8034 0.370
2 0.129 0.112 1.5224 0.467
3 -0.038 -0.071 1.5858 0.663
4 -0.026 -0.028 1.6174 0.806
5 -0.056 -0.037 1.7664 0.880
6 -0.063 -0.049 1.9601 0.923
7 -0.067 -0.046 2.1877 0.949
8 -0.019 0.004 2.2054 0.974
9 -0.025 -0.017 2.2380 0.987
10 -0.010 -0.014 2.2432 0.994

1 ΠΙΝΑΚΑΣ 51: ADF test statistic = -10,12418 < -3,1949 (ε.σ. 10%) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 52: ADF test statistic = -4,462157 < -3,1949 (ε.σ. 10%) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 53: ADF test statistic = -3,713860 < -3,1949 (ε.σ. 10%)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 56 ΠΙΝΑΚΑΣ 57

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.021 -0.021 0.0179 0.893
2 -0.021 -0.021 0.0366 0.982
3 0.142 0.141 0.9267 0.819
4 0.207 0.216 2.8753 0.579
5 -0.116 -0.103 3.5084 0.622
6 -0.086 -0.116 3.8645 0.695
7 0.075 0.007 4.1421 0.763
8 -0.049 -0.062 4.2668 0.832
9 0.186 0.282 6.1015 0.730
10 -0.011 0.023 6.1088 0.806

ΠΙΝΑΚΑΣ 58

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.040 -0.040 0.0658 0.798
2 0.039 0.038 0.1332 0.936
3 -0.061 -0.058 0.2980 0.960
4 0.163 0.158 1.5070 0.825
5 -0.012 0.002 1.5143 0.911
6 0.065 0.052 1.7202 0.944
7 -0.041 -0.020 1.8025 0.970
8 -0.086 -0.121 2.1865 0.975
9 -0.052 -0.051 2.3311 0.985
10 -0.041 -0.064 2.4246 0.992

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.021 -0.021 0.0178 0.894
2 -0.038 -0.038 0.0789 0.961
3 0.002 0.000 0.0791 0.994
4 0.009 0.007 0.0826 0.999
5 -0.086 -0.086 0.4287 0.995
6 -0.053 -0.056 0.5639 0.997
7 -0.040 -0.049 0.6431 0.999
8 -0.067 -0.074 0.8731 0.999
9 0.293 0.292 5.4564 0.793
10 -0.092 -0.104 5.9245 0.822

ΠΙΝΑΚΑΣ 59

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.264 0.264 2.9250 0.087
2 -0.104 -0.186 3.3886 0.184
3 -0.124 -0.047 4.0724 0.254
4 0.070 0.114 4.2970 0.367
5 0.140 0.069 5.2181 0.390
6 0.080 0.035 5.5305 0.478
7 -0.174 -0.186 7.0460 0.424
8 -0.225 -0.115 9.6583 0.290
9 -0.161 -0.128 11.045 0.273
10 -0.169 -0.216 12.617 0.246
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Η στασιμότητα των χρονοσειρών Aw, Δγ και Ard μας δίνει 

την δυνατότητα να εκτιμήσουμε τη συνάρτηση (42), η οποία θα 

είναι εκφρασμένη όμως, σε πρώτες διαφορές. Συγκεκριμένα, 

θεωρούμε ότι η εξαρτημένη μεταβλητή Aw της εν λόγω 

συνάρτησης είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των 

ερμηνευτικών μεταβλητών Ar και Ard με σταθερό όρο. Σε 

μαθηματική μορφή έχουμε:

Aw, = c + αΔτ, + βΔι^ + ε, (45)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της συνάρτησης (45) με 

την μέθοδο OLS περιλαμβάνονται στον πίνακα 60, ενώ οι 

έλεγχοι των καταλοίπων όσον αφορά την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας παρουσιάζονται 

στους πίνακες 61 και 62 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 60
Dependent Variable: DW

Method: Least Squares
Equation 45
Sample(adjusted): 1961 2000
Included observations: 40 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.059277 0.446663 -0.132712 0.8951

DR 6.199300 22.42369 0.276462 0.7837
DRD 20.83607 30.19066 0.690150 0.4944

R-squared 0.018978 Mean dependent var -0.053794
Adjusted R-squared -0.034050 S.D.dependent var 2.772362
S.E. of regression 2.819166 Akaike info criterion 4.982798
Sum sguared resid 294.0648 Schwarz criterion 5.109464
Log likelihood -96.65595 F-statistic 0.357894
Durbin-Watson stat 2.825124 Prob(F-statistic) 0.701541
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ΠΙΝΑΚΑΣ 61 ΠΙΝΑΚΑΣ 62

Correlogram of residuals

jlays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.427 -0.427 7.8425 0.005
2 0.268 0.105 11.009 0.004
3 -0.190 -0.054 12.651 0.005
4 -0.027 -0.179 12.685 0.013
5 0.004 -0.040 12.686 0.027
6 0.002 0.024 12.686 0.028
7 0.139 0.150 12.677 0.031
8 -0.073 0.015 12.688 0.032
9 -0.043 -0.140 12.691 0.037
10 -0.132 -0.193 12.699 0.044

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.408 0.408 7.1667 0.007
2 0.094 -0.087 7.5586 0.023
3 -0.008 -0.017 7.5611 0.056
4 -0.069 -0.062 7.7836 0.100
5 -0.082 -0.034 8.1049 0.151
6 -0.088 -0.048 8.4867 0.205
7 -0.063 -0.013 8.6911 0.276
8 -0.016 0.013 8.7048 0.368
9 -0.027 -0.041 8.7446 0.461
10 -0.017 -0.002 8.7617 0.555

Παρατηρώντας τους πίνακες 61 και 62 καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι τα κατάλοιπα του εκτιμημενού υποδείγματος 

(45) είναι ομοσκεδαστικά αλλά αυτοσυσχετίζονται. Για να 

λύσουμε το πρόβλημα αυτό θεωρούμε αρχικά ότι η 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων είναι πρώτου βαθμού δηλαδή 

εκφράζεται από τη σχέση:

AR(1): έ, =ρέ,_, +u, (46)

Εισάγοντας λοιπόν την σχέση AR(1) ως ερμηνευτική 

μεταβλητή στο υπόδειγμα (45), προκύπτει η εξής 

μετασχηματισμένη συνάρτηση:

Aw, — c + αΔτ, + βΔτ^ + γΑΙΙ(1) + ε, (47)

Από την εκτίμηση του παραπάνω υποδείγματος με τη 

μέθοδο OLS παράγονται οι παρακάτω πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 63
Dependent Variable: DW
Method: Least Squares
Equation 47
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.047895 0.278555 -0.171940 0.8645

DR 21.63722 17.76221 1.218161 0.2313
DRD -1.201089 23.49531 -0.051120 0.9595

AR(1) -0.484093 0.154753 -3.128162 0.0035
R-squared 0.227635 Mean dependent var -0.042275
Adjusted R-squared 0.161433 S.D.dependent var 2.807634
S.E. of regression 2.571043 Akaike info criterion 4.823415
Sum squared resid 231.3592 Schwarz criterion 4.994037
Log likelihood -90.05660 F-statistic 3.438461
Durbin-Watson stat 1.931806 Prob(F-statistic) 0.027172
Inverted AR Roots |_ -.48

ΠΙΝΑΚΑΣ 64 ΠΙΝΑΚΑΣ 65

Correlogram of residuals

)elays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.024 0.024 0.0240
2 0.019 0.019 0.0402 0.841
3 -0.110 -0.111 0.5737 0.751
4 -0.073 -0.069 0.8160 0.846
5 0.050 0.059 0.9334 0.920
6 0.081 0.071 1.2519 0.940
7 0.159 0.141 2.5151 0.867
8 -0.063 -0.068 2.7208 0.910
9 -0.096 -0.084 3.2118 0.920
10 -0.166 -0.130 4.7354 0.857

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.170 0.170 1.2134
2 0.155 0.130 2.2581 0.133
3 -0.041 -0.090 2.3312 0.312
4 -0.071 -0.076 2.5612 0.464
5 -0.079 -0.040 2.8571 0.582
6 -0.079 -0.045 3.1605 0.675
7 -0.064 -0.038 3.3678 0.761
8 -0.032 -0.011 3.4194 0.844
9 -0.028 -0.022 3.4598 0.902
10 -0.015 -0.020 3.4728 0.943

Στον πίνακα 64 αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων έχει λυθεί1 , ενώ από τον 

πίνακα 65 προκύπτει ότι τα κατάλοιπα του υποδείγματος μας 

είμαι ομοσκεδαστικά. Αφού ικανοποιούνται πλέον οι υποθέσεις 

του κλασικού γραμμικού υποδείγματος αναφορικά με τα 

κατάλοιπα της εξίσωσης (47), είμαστε σε θέση να

1 Εάν δεν είχε λυθεί θα ήμασταν αναγκασμένοι να εξετάσουμε την ύπαρξη 
αυτοσυσχέτισης 2ου βαθμού κ.ο.κ..
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ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα της οικονομετρικής 

εξειδίκευσης της συνάρτησης προτίμησης των ελληνικών 

τραπεζών προς πιστοδότηση. Σύμφωνα με τις τιμές των στηλών 

“t-statistic” και “prob” του πίνακα 631 οι συντελεστές των 

ανεξάρτητων μεταβλητών Δγ και Ατά, οι οποίες εκφράζουν τις 

αποδόσεις των αντίστοιχων επιτοκίων r και rd είναι στατιστικά 

ασήμαντοι. Συμπερασματικά, η εξέλιξη της ακολουθίας Aw την 

περίοδο 1960-2000 δεν φαίνεται ότι μπορεί να ερμηνευτεί μέσα 

από τη μελέτη της διαχρονικής πορείας των τιμών των 

χρονοσειρών Δγ και Ard. Η άποψη αυτή ενισχύεται, αν 

παρατηρήσουμε τον συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2, 

σύμφωνα με τον οποίο το υπόδειγμα (47) ερμηνεύει μόλις το 

23% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής Aw. Η 

ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος μειώνεται ακόμη 

περισσότερο, βάσει του διορθωμένου συντελεστή πολλαπλού 

προσδιορισμού, ο οποίος ισούται με 16%.

3.3.2. Εκτίμηση της συνάρτησης 

w = f(r, rt)

Για να πραγματοποιήσουμε την εκτίμηση της συνάρτησης 

(43) θα βασιστούμε στα δεδομένα των πινάκων 39 και 40, οι 

οποίοι αναφέρονται στις ακολουθίες w και r, καθώς και στα

ί* =1,2186161 <1,68 = tc και prob(a) = 0,2313 > 0,05

= -0,051120 < 1,68 = tc και prob(/§) = 0,9595 > 0,05
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στοιχεία του πίνακα 66 ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη του

μεγέθους του επιτοκίου προθεσμίας η κατά τα έτη 1960-2000.
ΠΙΝΑΚΑΣ 66
t ft

1960 0.052500
1961 0.060000
1962 0.060000
1963 0.057500
1964 0.057500
1965 0.057500
1966 0.062500
1967 0.062500
1968 0.062500
1969 0.062500
1970 0.062500
1971 0.062500
1972 0.062500
1973 0.062500
1974 0.085000
1975 0.095000
1976 0.095000
1977 0.095000
1978 0.125000
1979 0.160000
1980 0.190000
1981 0.180000
1982 0.180000
1983 0.180000
1984 0.185000
1985 0.185000
1986 0.185000
1987 0.180000
1988 0.227000
1989 0.178000
1990 0.205000
1991 0.206000
1992 0.194000
1993 0.192000
1994 0.171000
1995 0.145000
1996 0.119000
1997 0.112000
1998 0.100000
1999 0.081000
2000 0.048000

Η ύπαρξη ακριβώς μιας μοναδιαίας ρίζας τόσο στη 

χρονοσειρά w όσο και στη χρονοσειρά r έχει αποδειχτεί στο 

τμήμα 3.3.1., οπότε αρκεί να εξετάσουμε τη στασιμότητα της 

ακολουθίας rt για να συνεχίσουμε τη διαδικασία της
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οικονομετρικής εξειδίκευσης της συνάρτησης (43). Για να 

διεξάγουμε τον έλεγχο εντοπισμού τουλάχιστον μιας μοναδιαίας 

ρίζας στην ακολουθία rt θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία του 

επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller, του οποίου τα τελικά

αποτελέσματα παραθέτονται στον πίνακα 67.
ΠΙΝΑΚΑΣ 67

ADF Test Statistic 0.877482 1 % Critical Value* -4.2023
5% Critical Value -3.5247
10% Critical Value -3.1931

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1961 2000
Included observations: 40 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RT(-1) 0.058238 0.066369 0.877482 0.3859

C 0.007991 0.006515 1.226553 0.2277
@TREND(1960) -0.000743 0.000330 -2.251937 0.0303

R-squared 0.139783 Mean dependent var -0.000113
Adjusted R-squared 0.093285 S.D. dependent var 0.018111
S.E. of regression 0.017246 Akaike info criterion -5.210490
Sum squared resid 0.011004 Schwarz criterion -5.083824
Log likelihood 107.2098 F-statistic 3.006210
Durbin-Watson stat 2.231672 Prob(F-statistic) 0.061694

Τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης Dickey-Fuller είναι μη 

αυτοσυσχετιζόμενα και ομοσκεδαστικά, όπως προκύπτει από 

τους πίνακες 68 και 69.
ΠΙΝΑΚΑΣ 68 ΠΙΝΑΚΑΣ 69

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.128 -0.128 0.7037 0.402
2 0.174 0.160 2.0418 0.360
3 0.019 0.060 2.0578 0.560
4 0.055 0.038 2.2015 0.699
5 0.131 0.134 3.0253 0.696
6 0.050 0.069 3.1483 0.790
7 -0.103 -0.145 3.6912 0.815
8 0.062 0.002 3.8916 0.867
9 -0.048 -0.018 4.0169 0.910
10 -0.014 -0.057 4.0279 0.946

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.072 -0.128 22.854 0.019
2 -0.067 0.065 23.127 0.027
3 -0.121 -0.075 24.034 0.031
4 -0.016 0.151 24.051 0.045
5 -0.001 -0.174 24.051 0.064
6 -0.039 0.048 24.160 0.086
7 -0.096 -0.071 24.826 0.099
8 -0.115 -0.119 25.834 0.104
9 -0.114 -0.047 26.878 0.108
10 -0.080 -0.069 27.422 0.124

74



Σύμφωνα με τον πίνακα 67 \ στη χρονοσειρά rt υπάρχει 

τουλάχιστον μια μοναδιαία ρίζα, οπότε οφείλουμε να 

επαναλάβουμε τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller στην 

πρώτη διαφορά της rt αποσκοπώντας στον προσδιορισμό του 

ακριβούς αριθμού μοναδιαίων ριζών της εν λόγω ακολουθίας. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 70, 

ενώ η μη αυτοσυσχέτιση και η ομοσκεδαστικότητα των 

καταλοίπων της συγκεκριμένης εκτιμηθείσας παλινδρόμησης 

Dickey-Fuller αποδεικνύονται στους πίνακες 71 και 72 

αντίστοιχα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 70
ADF Test Statistic -6.210425 1% Critical Value* -4.2092

5% Critical Value -3.5279
10% Critical Value -3.1949

•MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(RT(-1)) -1.059271 0.170563 -6.210425 0.0000

C 0.011904 0.006223 1.912829 0.0638
@TREND(1960) -0.000579 0.000262 -2.209032 0.0336

R-squared 0.518304 Mean dependent var -0.001038
Adjusted R-squared 0.491543 S.D. dependent var 0.024721
S.E. of regression 0.017627 Akaike info criterion -5.164926
Sum squared resid 0.011186 Schwarz criterion -5.036960
Log likelihood 103.7161 F-statistic 19.36793
Durbin-Watson stat 1.924368_ Prob(F-statistic) 0.000002

’ADF test statistic = 0,877482>-4,2023 (ε.σ.1%), -3,5247 (ε.σ.5%), -3,1931 (ε.σ.10%)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 71 ΠΙΝΑΚΑΣ 72

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.010 0.010 0.0040 0.950
2 0.215 0.215 1.9953 0.369
3 0.088 0.088 2.3371 0.505
4 0.118 0.076 2.9719 0.563
5 0.170 0.143 4.3321 0.503
6 0.071 0.033 4.5751 0.599
7 -0.084 -0.170 4.9248 0.669
8 0.052 -0.007 5.0643 0.751
9 -0.054 -0.045 5.2175 0.815
10 -0.032 -0.070 5.2747 0.872

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.118 -0.091 16.512 0.021
2 0.047 0.161 16.626 0.034
3 0.185 0.066 18.444 0.030
4 0.234 0.055 21.465 0.018
5 0.067 -0.078 21.721 0.027
6 -0.032 0.057 21.780 0.040
7 -0.137 -0.099 22.935 0.042
8 -0.053 0.094 23.114 0.058
9 -0.043 -0.050 23.235 0.079
10 -0.040 -0.030 23.349 0.105

Η σύγκριση της τιμής ADF test statistic με τις αντίστοιχες 

κριτικές τιμές του MacKinnon συνηγορεί υπέρ της 

στασιμότητας της χρονοσειράς Δη1. Για να εκτιμήσουμε λοιπόν 

τη συνάρτηση (43), είναι απαραίτητο να την εκφράσουμε σε 

πρώτες διαφορές, δεδομένου ότι και ο χρονοσειρές w και r 

έχουν ακριβώς μια μοναδιαία ρίζα έκαστος. Η

μετασχηματισμένη, προς εκτίμηση συνάρτηση προτίμησης των 

ελληνικών τραπεζών για χορήγηση πιστώσεων του τμήματος 

αυτού έχει την εξής μορφή:

Aw, — c + αΔτ, + βΔτ1( + ε,

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (48) με την 

μέθοδο OLS παραθέτονται στον πίνακα 73 ενώ τα 

κορρελογράμματα των ε, και ε,2 παρουσιάζονται στους πίνακες 

74 και 75 αντίστοιχα:

1 ADF test statistic = -6,210425<-4,2092 (ε.σ.1%), -3,5279 (ε.σ.5%), -3,1949 (ε.σ.10%)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 73
Dependent Variable: DW
Method: Least Squares
Equation 48
Sample(adjusted): 1961 2000
Included observations: 40 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.046790 0.448453 -0.104336 0.9175

DR 6.796750 24.59711 0.276323 0.7838
DRT 9.095367 28.48178 0.319340 0.7513

R-squared 0.009081 Mean dependent var -0.053794
Adjusted R-squared -0.044482 S.D. dependent var 2.772362
S.E. of regression 2.833352 Akaike info criterion 4.992836
Sum squared resid 297.0316 Schwarz criterion 5.119502
Log likelihood -96.85672 F-statistic 0.169533
Durbin-Watson stat 2.884230 Prob(F-statistic) 0.844711

ΠΙΝΑΚΑΣ 74 ΠΙΝΑΚΑΣ 75

Correlogram of residuals

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 -0.452 -0.452 8.8076 0.003
2 0.288 0.105 12.483 0.002
3 -0.220 -0.070 14.675 0.002
4 0.026 -0.148 14.705 0.005
5 -0.001 -0.001 14.705 0.012
6 0.001 0.016 14.705 0.023
7 0.144 0.158 15.763 0.027
8 -0.050 0.078 15.782 0.031
9 -0.037 -0.099 15.790 0.036
10 -0.118 -0.173 15.796 0.044

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.437 0.437 8.2178 0.004
2 0.096 -0.117 8.6246 0.013
3 0.009 0.016 8.6281 0.035
4 -0.079 -0.099 8.9226 0.063
5 -0.089 -0.015 9.3054 0.097
6 -0.085 -0.048 9.6655 0.139
7 -0.066 -0.013 9.8853 0.195
8 -0.028 -0.001 9.9275 0.270
9 -0.024 -0.026 9.9588 0.354
10 -0.019 -0.010 9.9784 0.442

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων του 

εκτιμημενού υποδείγματος (48) που προκύπτει από τη εξέταση 

του πίνακα 74, μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε το εν λόγω 

υπόδειγμα εισάγοντας ως ερμηνευτική μεταβλητή την AR(1), 

οπότε έχουμε:

Aw, = c + αΔτ, + βΔη + γΑΙΙ(1) + ε,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76
Dependent Variable: DW
Method: Least Squares
Equation 49
Sample(adjusted): 1962 2000
Included observations: 39 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 9 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.048886 0.277855 -0.175941 0.8614

DR 21.59145 20.76344 1.039879 0.3055
DRT -0.699581 26.44140 -0.026458 0.9790

AR(1) -0.483215 0.154749 -3.122568 0.0036
R-squared 0.227593 Mean dependent var -0.042275
Adjusted R-squared 0.161386 S.D.dependent var 2.807634
S.E. of regression 2.571114 Akaike info criterion 4.823471
Sum squared resid 231.3720 Schwarz criterion 4.994092
Log likelihood -90.05768 F-statistic 3.437625
Durbin-Watson stat 1.931773 Prob(F-statistic) 0.027196
Inverted AR Roots -.48

ΠΙΝΑΚΑΣ 77 ΠΙΝΑΚΑΣ 78

Correlogram of residuals

Delays > O PAC Q-Stat Prob
1 0.024 0.024 0.0235
2 0.020 0.019 0.0406 0.840
3 -0.109 -0.110 0.5677 0.753
4 -0.076 -0.072 0.8336 0.841
5 0.049 0.058 0.9488 0.917
6 0.082 0.072 1.2706 0.938
7 0.158 0.140 2.5167 0.867
8 -0.065 -0.070 2.7320 0.909
9 -0.096 -0.084 3.2263 0.919
10 -0.167 -0.131 4.7641 0.854

Correlogram of residuals squared

Delays AC PAC Q-Stat Prob
1 0.167 0.167 1.1729
2 0.154 0.130 2.2002 0.138
3 -0.041 -0.089 2.2749 0.321
4 -0.070 -0.075 2.5006 0.475
5 -0.079 -0.040 2.7935 0.593
6 -0.079 -0.045 3.0954 0.685
7 -0.064 -0.039 3.3028 0.770
8 -0.031 -0.010 3.3516 0.851
9 -0.028 -0.023 3.3921 0.907
10 -0.015 -0.020 3.4050 0.946

Από τον πίνακα 77 προκύπτει, ότι το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης έχει πλέον λυθεί, ενώ η ομοσκεδαστικότητα 

των καταλοίπων του εκτιμηθέντος υποδείγματος (49) είναι 

δεδομένη σύμφωνα με τον πίνακα 78. Απαλλαγμένοι λοιπόν 

από τα προβλήματα που παραβιάζουν τις υποθέσεις του 

κλασσικού γραμμικού υποδείγματος συνεχίζουμε την ανάλυσή 

μας ερμηνεύοντας τα οικονομετρικά αποτελέσματα του πίνακα
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76. Οι τιμές των στηλών “t-statistic” και “prob” του πίνακα 

αυτού1 αποδεικνύουν τη μη στατιστική σημαντικότητα των 

εκτιμητών ά και β του υποδείγματος (49). Η μεταβλητότητα 

δηλαδή της χρονοσειράς Aw δεν μπορεί να ερμηνευτεί από τη 

διαχρονική εξέλιξη των αποδόσεων των επιτοκίων r και rt. Η 

πολύ περιορισμένη προσαρμογή του εκτιμηθέντος υποδείγματος 

(49) στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1960- 

2000 επιβεβαιώνεται και από τις χαμηλές τιμές τόσο του απλού 

όσο και του διορθωμένου συντελεστή R2, οι οποίες ισούνται με 

0,23 και 0,16 αντίστοιχα.

1= 1,039879 < 1,68 = tc και prob(a) = 0,3055 > 0,05

t. = 0,026458 < 1,68 = tc και prob(β) = 0,9790 > 0,05

79



4. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο ξεκίνημα της παρούσας εργασίας εξηγήσαμε ότι ο 

βασικός λόγος που αξίζει κανείς να ασχοληθεί με τη μελέτη της 

πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών, είναι η τεράστια συμβολή 

του τραπεζικού συστήματος στην αύξηση του παραγόμενου 

προϊόντος κάθε χώρας.

Στην ενότητα 2 παραθέσαμε μια σειρά από λειτουργίες που 

ασκούν οι εμπορικές τράπεζες, οι οποίες διαμεσολαβώντας 

μεταξύ των ελλειμματικών και των πλεονασματικών μονάδων 

προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα είναι 

προσηλωμένες στον τελικό στόχο της δράστηριότητάς τους, ο 

οποίος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.

Κατόπιν, στα πλαίσια του τρίτου μέρους της μελέτης μας 

εργαστήκαμε για την εξεύρεση μιας συνάρτησης πιστώσεων, η 

οποία θα ερμηνεύει την πιστοδοτική συμπεριφορά των 

τραπεζών. Συγκεκριμένα, η θεωρητική ανάλυση του τμήματος 

3.1. μας οδήγησε στην κατασκευή μιας συνάρτησης η οποία 

έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τις χορηγούμενες πιστώσεις, που 

είναι η κύρια πηγή κέρδους των εμπορικών τραπεζών και ως 

ανεξάρτητη τη νομισματική βάση. Η σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών της συνάρτησης, όπως αποδείξαμε, είναι γραμμική 

χωρίς σταθερό όρο και μαθηματικά εκφράζεται από τον τύπο 

(9):

Κ = λΒ (9)
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Στο τμήμα 3.2., που αποτελεί το κυριότερο κομμάτι της 

εργασίας μας εξετάσαμε -ακολουθώντας γνωστές από τη 

σύγχρονη βιβλιογραφία οικονομετρικές μεθόδους- κατά πόσο η 

συνάρτηση πιστώσεων του τύπου (9) προσαρμόζεται στα 

πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 

1960-2000.

Στην αρχή της εμπειρικής μας ανάλυσης κρίναμε 

απαραίτητο να εξηγήσουμε θεωρητικά την έννοια της 

στασιμότητας των χρονολογικών μακροοικονομικών σειρών 

(τμήμα 3.2.2.). Συγκεκριμένα, αναφέραμε τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να τηρεί μια χρονοσειρά, ώστε να είναι στάσιμη και 

αποδείξαμε τη σχέση της στασιμότητας με την ύπαρξη 

μοναδιαίων ριζών σε μια ακολουθία.

Στη συνέχεια, έχοντας τονίσει τη σημασία της 

στασιμότητας στην εγκυρότητα κάθε οικονομετρικής 

εκτίμησης, προχωρήσαμε στη διεξαγωγή ελέγχων για την 

ύπαρξη μοναδιαίων ριζών στις ακολουθίες της προσφοράς 

πιστώσεων Κ και της νομισματικής βάσης Β. Εφαρμόζοντας 

τον έλεγχο Dickey και Pantula εντοπίσαμε δύο μοναδιαίες ρίζες 

στη χρονοσειρά των χορηγούμενων πιστώσεων ενώ ο ίδιος 

αριθμός μοναδιαίων ριζών αποδείξαμε -σύμφωνα με τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller- ότι υπάρχει και στη 

χρονοσειρά της νομισματικής βάσης.

Δεδομένου ότι μια ακολουθία που περιέχει δύο μοναδιαίες 

ρίζες καθίσταται στάσιμη, δηλαδή συγκλίνει σε μια 

μακροχρόνια τιμή, αν πάρουμε τις δεύτερες διαφορές της, στο
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τμήμα 3.2.5., εκτιμήσαμε τη συνάρτηση πιστώσεων του τύπου 

(31):

Δ2Κ, = λΔ2Β, + ε, (31)

Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος αυτού θα 

μπορούσε να είναι υψηλή λόγω της στασιμότητας που διέπει τις 

χρονοσειρές ΔΚ και ΔΒ, αλλά η οικονομετρική εξειδίκευσή του 

με την μέθοδο OLS ανέδειξε πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας 

των εκτιμηθέντων καταλοίπων, η οποία πιθανόν να οφείλεται 

στην εκδήλωση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης του 1979, την 

οποία θεωρούμε ως επικρατέστερη διαρθρωτική μεταβολή την 

περίοδο 1960-2000 στην Ελλάδα.

Η λύση του προβλήματος της μη σταθερής διακύμανσης 

των καταλοίπων της παλινδρόμησης (31) επιτεύχθηκε τελικά 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του καθηγητή Γ. Χρήστου , οπότε 

καταλήξαμε στον προσδιορισμό της τιμής του αμερόληπτου 

εκτιμητή λ. Από τον πίνακα 33 των οικονομετρικών 

αποτελεσμάτων προέκυψε ότι, η ερμηνευτική ικανότητα του 

εκτιμηθέντος υποδείγματος (31) είναι πολύ καλή, ενώ 

ταυτόχρονα ο συντελεστής λ της νομισματικής βάσης 

αποδείχθηκε στατιστικά σημαντικός με μηδενική πιθανότητα 

αποδοχής της μη σημαντικότητάς του.

Η οικονομική ερμηνεία όμως, της εκτιμημένης τιμής του 

συντελεστή λ διατυπώθηκε κατόπιν μιας σύντομης 

μαθηματικής διαδικασίας, η οποία οδήγησε στη εξαγωγή του 

τύπου (39):
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ΔχΚ χΒ (39)= λ ——
ΔχΒ χΚ Κ χΚ

Παρατηρώντας τον τύπο (39) διαπιστώσαμε ότι το αριστερό 

του μέλος εκφράζει την ελαστικότητα του ρυθμού μεταβολής 

της προσφοράς πιστώσεων ως προς τον ρυθμό μεταβολής της 

νομισματικής βάσης, η οποία στον μέσο της ακολουθίας Β 

υπολογίστηκε ότι ισούται με -0,55.

Η οικονομετρική και μαθηματική ανάλυση λοιπόν του 

υποδείγματος 3.2.5. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν ο ρυθμός 

μεταβολής της νομισματικής βάσης αυξηθεί κατά 1%, ο ρυθμός 

μεταβολής των χορηγούμενων πιστώσεων θα μειωθεί κατά 

0,55%. Με άλλα λόγια, μελετώντας τη χρονοσειρά του ρυθμού 

μεταβολής της νομισματικής βάσης μπορούμε να ερμηνεύσουμε 

τη διαχρονική πορεία του ρυθμού μεταβολής της προσφοράς 

πιστώσεων, βάσει της αρνητικής ανελαστικής σχέσης η οποία 

αποδείξαμε ότι διέπει τους εν λόγω ρυθμούς μεταβολής.

Στην τελευταία ενότητα της εργασίας μας (3.3.), 

διερευνήσαμε κατά πόσο τα επιτόκια χορηγήσεων, 

αναπροεξόφλησης και προθεσμίας επηρεάζουν τη προτίμηση 

των ελληνικών τραπεζών προς πιστοδότηση. Με στόχο την 

εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο θέμα αυτό εκτιμήσαμε τις 

συναρτήσεις (42) και (43), χρησιμοποιώντας δεδομένα της 

ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1960-2000.

Σύμφωνα με τα οικονομετρικά αποτελέσματα των 

τμημάτων 3.3.1. και 3.3.2., η τάση των ελληνικών τραπεζών 

για χορήγηση πιστώσεων δεν μπορεί να ερμηνευτεί από το ύψος
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των επιτοκίων ή τις αποδόσεις αυτών. Συγκεκριμένα, 

εκτιμημένοι συντελεστές των ανεξαρτήτων μεταβλητών των 

μετασχηματισμένων υποδειγμάτων (45) και (48) αποδείχθηκαν 

στατιστικά ασήμαντοι. Επιπλέον, η ερμηνευτική ικανότητα των 

εν λόγω υποδειγμάτων όπως αυτή εκφράζεται από τους 

αντίστοιχους απλούς και διορθωμένους συντελεστές R2 είναι 

πολύ χαμηλή.

Ως πιθανότερη αιτία της μη στατιστικής σημαντικότητας 

των εκτιμητών και της ανεπιτυχούς προσαρμογής των 

υποδειγμάτων (45) και (48) στα δεδομένα της ελληνικής 

οικονομίας κατά τα έτη 1960-2000, μπορεί αν θεωρηθεί η 

πλήρως κρατικά ρυθμισμένη επιτοκιακή πολιτική που 

επικρατούσε στο τραπεζικό σύστημα την περίοδο της μελέτης 

μας. Η πιστωτική πολιτική των εμπορικών τραπεζών εκείνη την 

περίοδο στην Ελλάδα και ειδικότερα η προτίμησή τους για 

προσφορά πιστώσεων, ήταν αδύνατο να διαμορφωθεί βάσει του 

μη προβλέψιμου ύψους των επιτοκίων χορηγήσεων 

αναπροεξόφλησης και προθεσμίας, το οποίο καθοριζόταν 

αυστηρά από την κυβέρνηση μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, 

διότι οι επιδιώξεις της νομισματοπιστωτικής κρατικής πολιτικής 

δεν συμπίπτουν πάντοτε με το βασικό στόχο των εμπορικών 

τραπεζών, που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.
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5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας (1) τιμών της χ2ν α 

(ν = βαθμοί ελευθερίας, α = ε.σ.)

α
V

0,10 0,05 0,01

1 2,71 3,84 6,64
2 4,61 5,99 9,21
3 6,25 7,82 11,34
4 7,78 9,49 13,28
5 9,24 11,07 15,09
6 1065 12,59 16,81
7 12,02 14,07 18,48
8 13,36 15,51 20,09
9 14,68 16,92 21,67
10 15,99 18,31 23,21
11 17,27 19,68 21,73
12 18,55 21,03 26,22
13 19,81 22,36 27,69
14 21,06 23,69 29,14
15 22,31 25,00 20,58
16 23,54 26,30 32,00
17 24,77 27,59 33,41
18 25,99 28,87 34,81
19 27,20 30,14 36,19
20 28,41 31,41 37,57
21 29,62 32,67 38,93
22 30,81 33,92 40,29
23 32,00 35,17 41,64
24 33,20 36,42 42,98
25 34,38 37,65 44,31
26 35,56 38,89 45,64
27 36,74 40,11 45,96
28 37,92 41,34 48,28
29 39,09 42,56 49,56
30 40,26 63,77 50,89

85



Πίνακας (2) τιμών της tv α 
(ν = βαθμοί ελευθερίας, α = ε.σ.)

α
V

0,10 0,05 0,25 0,01

1 6,31 12,71 25,45 63,99
2 2,92 4,30 6,21 9,92
3 2,35 3,18 4,18 5,84
4 2,13 2,78 3,50 4,60
5 2,02 2,57 3,16 4,03
6 1,94 2,45 2,97 3,71
7 1,89 2,36 2,84 3,50
8 1,86 2,31 2,75 3,36
9 1,83 2,26 2,69 3,25
10 1,81 2,23 2,63 3,17
11 1,80 2,20 2,59 3,11
12 1,78 2,18 2,56 3,05
13 1,77 2,16 2,53 3,01
14 1,76 2,14 2,51 2,98
15 1,75 2,13 2,49 2,95
16 1,75 2,12 2,47 2,92
17 1,74 2,11 2,46 2,90
18 1,73 2,10 2,45 2,88
19 1,73 2,09 2,43 2,86
20 1,72 2,08 2,42 2,84
30 1,70 2,04 2,36 2,75
40 1,68 2,02 2,33 2,70
60 1,67 2,00 2,30 2,66
100 1,65 1,98 2,27 2,61
οο 1,64 1,96 2,24 2,58
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Πίνακας (3) Κατώτατων (d^) και Ανώτατων (du) ορίων του d των Durbin-Watson 
σε ε.σ. α = 0,01 με η-παρατηρήσεις και 

κ-ανεξάρτητες μεταβλητές

κ= 1 κ = 3 κ = 5
Π dL du dL du dL du
15 0,81 1,07 0,59 1,46 0,39 1,96
20 0,95 1,15 0,77 1,41 0,60 1,74
25 1,05 1,21 0,90 1,41 0,75 1,65
30 U3 1,26 1,01 1,42 0,88 1,61
35 1,18 1,29 1,05 1,44 0,95 1,60
40 1,25 1,34 1,15 1,46 1,05 1,58
45 1,27 1,37 1,19 1,48 1,09 1,58
50 1,32 1,40 1,24 1,49 1,16 1,59
55 1,36 1,42 1,25 1,50 1,19 1,60
60 1,38 1,45 1,32 1,52 1,25 1,60
65 1,39 1,47 1,35 1,55 1,25 1,60
70 1,42 1,49 1,37 1,56 1,26 1,61
80 1,47 1,52 1,42 1,57 1,36 1,62
90 1,49 1,54 1,46 1,59 1,39 1,63
100 1,52 1,56 1,48 1,60 1,44 1,65
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Πίνακας (4) Κατώτατων (<1l) και Ανώτατων (du) ορίων του d των Durbin-Watson 
σε ε.σ. α = 0,05 με η-παρατηρήσεις και 

κ-ανεξάρτητες μεταβλητές

κ= 1 κ = 3 κ = 5
η dL du dL du dL du
15 1,08 1,36 0,82 1,75 0,56 2,21
20 1,20 1,41 1,00 1,68 0,79 1,99
25 1,29 1,45 1,12 1,66 0,95 1,89
30 1,35 1,49 1,21 1,65 1,07 1,83
35 1,40 1,52 1,28 1,65 1,16 1,80
40 1,44 1,54 1,34 1,66 1,23 1,79
45 1,48 1,57 1,38 1,67 1,29 1,78
50 1,50 1,59 1,42 1,67 1,34 1,77
55 1,53 1,60 1,45 1,68 1,38 1,77
60 1,55 1,62 1,48 1,69 1,41 1,77
65 1,57 1,63 1,50 1,70 1,44 1,77
70 1,58 1,64 1,52 1,70 1,46 1,77
80 1,61 1,66 1,56 1,72 1,51 1,77
90 1,63 1,68 1,59 1,73 1,54 1,78
100 1,65 1,69 1,61 1,74 1,57 1,78
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