ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΚΡΗΔΧΝ

ΜΙΥΑΗΛ Π. ΑΛΛΙΟ

Δπηβιέπσλ: Βαζίιεηνο Αζεκαθφπνπινο
Καζεγεηήο, ΔΜΠ
Τπεύζπλνο: Ησάλλεο σηεξίνπ
Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, ΔΜΠ

Αζήλα, Οθηψβξηνο 2011

2

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ & ΤΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΚΡΗΔΧΝ

ΑΛΛΙΟ Π.ΜΙΥΑΗΛ

Δπηβιέπσλ: Βαζίιεηνο Αζεκαθφπνπινο
Καζεγεηήο, Δ.Μ.Π.
Τπεύζπλνο: Ησάλλεο σηεξίνπ
Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Δ.Μ.Π.
Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ....................................

.................................... .................................

...........................

Βαζίιεηνο Αζεκαθφπνπινο

Ησάλλεο Φαξξάο

Γξεγφξηνο Μέληδαο

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π

Αζήλα, Οθηψβξηνο 2011

3

4

.................................................

Άιιηνο Π. Μηραήι

Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π.

Copyright © Άιιηνο Π. Μηραήι, 2011
Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved.

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ‟
νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε,
απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο
θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην
παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ
ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ην ζπγγξαθέα.
Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ην
ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο
ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.

5

6

ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μνλάδαο Πξνβιέςεσλ θαη ηξαηεγηθήο θαηά ην αθαδεκατθφ
έηνο 2010-2011. Ζ κνλάδα ππάγεηαη ζηνλ Σνκέα Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ
Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ, ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ &
Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Βαζίιεην Αζεκαθφπνπιν γηα ηελ
επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ ζε βάζνο κε ην αληηθείκελν ησλ πξνβιέςεσλ,
θαζψο θαη ηνπο Καζεγεηέο θ. Η. Φαξξά θαη Γξ. Μέληδα γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ επηηξνπή εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ ππεχζπλν ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο
ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Η. σηεξίνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζε θάζε θάζε
ηεο εθπφλεζεο απηνχ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηηο
ζπκβνπιέο ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.

7

8

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ αλαδεηθλχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, κε απνηέιεζκα ην ελδηαθέξνλ γηα απηέο λα απμάλεηαη δηαξθψο.
Πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά κηαο νιφθιεξεο ρψξαο πνπ
απφ κφλα ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθά.
Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε
θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο πξφβιεςεο θαη φρη ηφζν ζε απηφ ηεο δηαρείξηζεο, είλαη ε
πξνζπάζεηα πξφβιεςεο πηζαλψλ δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ
κεζφδσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ. Έηζη, εμεηάδεηαη ε πνξεία εθηά καθξννηθνλνκηθψλ
δεηθηψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ηεο επξσδψλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ
ΚΜΟ, SES, Holt, Απιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο θαη Θ ζηνπο δείθηεο ηνπ ΑΔΠ,
ηνπ ρξένπο (ζε απφιπηα λνχκεξα θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ), ηνπ ειιείκκαηνο (ζε
απφιπηα λνχκεξα θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ), ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή, ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, ηεο αλεξγίαο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ
απνζεκαηηθψλ.

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη σο εμήο:








ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηηο κεζφδνπο ησλ ρξνλνζεηξψλ
ζην δεχηεξν θεθάιαην κειεηψληαη νη δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο κε θχξηα ζεκεία
ηα αίηηα, ηνπο ηξφπνπο δηάδνζεο θαη εμεηάδνληαη σο παξαδείγκαηα νη
πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Αξγεληηλήο
ζην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ
πξνζπάζεηα πξφβιεςεο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ
ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ
κεζφδσλ ησλ ρξνλνζεηξψλ ζηνπο επηιεγκέλνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο,
ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηεο επξσδψλεο, θαη εληνπίδεηαη ε θαιχηεξε
κέζνδνο γηα θαζέλαλ απφ απηνχο
ηέινο, γίλεηαη έλα ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ ζρφιην κεηαμχ Διιάδαο θαη
επξσδψλεο γηα ηελ πνξεία ησλ δεηθηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ
πηζαλή εμέιημή ηνπο

Λέμεηο θιεηδηά: Πξφβιεςε, Γεκνζηνλνκηθή Κξίζε, Υξνλνζεηξέο, Μαθξννηθνλνκηθνί
Γείθηεο, Διιάδα, Δπξσδψλε, Έιιεηκκα, Υξένο, ΑΔΠ, HICP, Αγνξαζηηθή Γχλακε,
Αλεξγία, πλαιιαγκαηηθά Απνζεκαηηθά
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ABSTRACT
The importance of forecasting becomes more and more obvious in recent years, and
as a result, the interest about it steadily increases. That interest becomes even greater
when forecasting concerns the economics of a whole country.
Consequently, the purpose of this diploma thesis, which emphasizes in the part of
forecasting rather than management of crises, is to test if it is possible, with the time
series forecasting methods, to predict an economic crisis that may occur in the public
sector and what could we possibly do to avoid it. In order to achieve this, we examine
the evolution during the past ten years of seven macroeconomic indexes that concern
Greece and we compare them with the same of euro-zone. More specifically we apply
the methods of simple moving averages, simple exponential smoothing, Holt, simple
linear regression and Theta on the indexes of GDP, dept (in euros and as a percentile
of gdp), net borrowing/net lending (in euros and as percentile of gdp), harmonized
index of consumer prices, purchasing power parity, unemployment and net
international reserves.
The structure of the volume is the following:








in the first chapter we describe generally the forecasting process with special
emphasis on time series forecasting methods
the second chapter includes a review of economic crises that concern the
public sector and especially we examine the reasons that result to them, how
they can expand from one country to another, and finally the cases of
Argentina and the countries of southeast Asia are provided as examples
in the third chapter we mention the difficulties that exist in forecasting
economic indexes
in the fourth chapter we present the results we obtained by applying the time
series forecasting methods on the macroeconomic indexes of Greece and eurozone and we conclude which method is best for each index
finally, there is an all in all comparison between Greece and euro-zone
concerning their indexes and the possible future evolution of them.

Key Words: Forecast, Economic Crisis in the Public Sector, Time Series,
Macroeconomic Indexes, Greece, Euro-zone, Net Borrowing/Net Lending, Debt,
GDP, HICP, Purchasing Power Parity, Unemployment, Net International Reserves
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1.ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ
Ζ αλάγθε γηα πξφβιεςε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη γλσξίδνπκε πσο ζα ζπκβεί
θάηη, σζηφζν κεζνιαβεί θάπνηνο ρξφλνο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Δπνκέλσο,
ζέινπκε λα εθηηκήζνπκε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνχλ ηφηε γηα λα κπνξέζνπκε λα
θάλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο. Έηζη, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ ην πφζν ζεκαληηθφ
είλαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο αξθεηά αθξηβείο ψζηε λα πάξνπκε θαη ηηο
θαηάιιειεο απνθάζεηο. Γλσξίδνπκε βέβαηα πσο είλαη αξθεηά απίζαλν λα
πξνβιέςνπκε αθξηβψο ηελ ηηκή ησλ κεγεζψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ φκσο κηα θαιή
πξνζέγγηζή ηεο ζα καο βνεζήζεη πνιχ.
Ο ρξνληθφο νξίδνληαο γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηελ πξφβιεςή καο
παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία θαη κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ αξθεηά ρξφληα κέρξη
κέξεο, ψξεο ή θαη ιεπηά. Απηφ δείρλεη πφζν δηαθνξεηηθέο κπνξεί λα είλαη νη
πξνβιέςεηο πνπ ρξεηαδφκαζηε θαζψο είλαη αιιηψο αλ απηέο είλαη πνιχ θνληηλέο καο
ρξνληθά θαη γλσξίδνπκε ζρεδφλ φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη άιιν αλ θάλνπκε
καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο νπφηε θαη δελ μέξνπκε θαη ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε
πνπ ζα επηθξαηεί ηφηε.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο πξνβιέςεηο καο είλαη ην επξχ θάζκα
εθαξκνγψλ ζην νπνίν είλαη απαξαίηεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δηαθνξεηηθέο
εθαξκνγέο έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ζπλέπεηα θαη νη απαηηήζεηο απφ ηηο
εθάζηνηε πξνβιέςεηο λα κελ είλαη νη ίδηεο.
Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ θάζε
θνξά πνπ ηηο ρξεηαδφκαζηε έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηερληθέο. Έηζη, έρνπκε ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο1:
 Πνζνηηθέο (έρνπκε επαξθείο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο)
Γηα απηή ηελ θαηεγνξία απαηηείηαη λα ππάξρεη αξθεηή πιεξνθνξία απφ ην
παξειζφλ ε νπνία λα κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί κε αξηζκνχο, θαζψο θαη λα
κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη νξηζκέλνη παξάγνληεο ηνπ
παξειζφληνο ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη θαη ζην κέιινλ (ππφζεζε
ζπλέρεηαο). Οη πνζνηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο:
 Υξνλνζεηξέο: Έρνπκε πξφβιεςε ηεο ζπλέρεηαο ελφο δηαρξνληθνχ
κεγέζνπο(-κεηαβιεηήο) βαζηδφκελνη κφλν ζηηο ηηκέο ηεο ίδηαο
κεηαβιεηήο ζην παξειζφλ θαη φρη ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ
πεξηβάιινληφο ηεο. Απηφ γίλεηαη είηε γηαηί καο ελδηαθέξεη κφλν ην ηη
ζα γίλεη θαη φρη ην γηαηί ζα γίλεη έηζη, είηε γηαηί ην πεξηβάιινλ ηεο
κεηαβιεηήο κπνξεί λα είλαη αθαηαλφεην ή πνιχ πεξίπινθν.

1

Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman , Forecasting Methods and
Applications Third Edition , John Wiley &Sons Inc., United States of America 1998, ζει. 8
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 Αηηηνθξαηηθέο: Αληίζεηα, εδψ επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηεο
ζπζρέηηζεο ηνπ κεγέζνπο πνπ ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε κε ηα
ππφινηπα κεγέζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ (ζπλάξηεζεο) ζην νπνίν αλ
αιιάμεη θάπνηα απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο έρνπκε αιιαγή θαη
ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε.
 Πνηνηηθέο (έρνπκε κηθξή ή θαζφινπ πνζνηηθή πιεξνθνξία αιιά επαξθή
πνηνηηθή γλψζε ηνπ ζέκαηνο)
Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηερληθέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γηα δηάθνξνπο
ζθνπνχο, σζηφζν ιφγσ ηεο αδπλακίαο κέηξεζεο ηεο αθξίβεηαο ηεο πξφβιεςεο
ε κεκνλσκέλε ρξήζε ηνπο έρεη αξρίζεη λα θζίλεη θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε
πεξηπηψζεηο πνπ πξνηηκνχκε κηα θξηηηθή πάξα κηα πην αληηθεηκεληθή
πξνζέγγηζε. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα κεζνπξφζεζκν ή
καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ζπλδπαζηηθά κε θάπνηα πνζνηηθή
κέζνδν.
 Απξόβιεπηεο (έρνπκε ειάρηζηε ή θαζφινπ πιεξνθνξία δηαζέζηκε)
Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο πξφβιεςεο πνπ δηαθέξνπλ ζε
αθξίβεηα, ρξνληθφ νξίδνληα θαη θφζηνο. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν
ζεκαληηθή είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Όκσο, κηα πεηπρεκέλε πξφβιεςε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν
ζην λα επηιέμνπκε ηε κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε αθνχ απηφ απνηειεί ην ηξίην
θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Πξψηα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην
πξφβιεκα, ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπκε δηάθνξεο κεζφδνπο πξφβιεςεο θαη ηέινο
λα επηιέμνπκε ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα.
Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε πνζνηηθά δεδνκέλα, ππάξρνπλ πέληε
ζηάδηα πξφβιεςεο2:
I.

II.

III.

IV.

V.

2
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Οξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο. Πνιιέο θνξέο απνηειεί ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη
θαζψο πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ
πξνβιέςεσλ θαζψο θαη ην πνηνο ηηο ρξεηάδεηαη.
πιινγή πιεξνθνξηώλ. ηε θάζε απηή πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπκε ηφζν ηα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα φζν θαη ηελ θξηηηθή θαη εκπεηξηθή δηαζέζηκε
πιεξνθνξία.
Αξρηθή αλάιπζε. Δδψ έρνπκε ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ ηνπο αλά νκάδα. Δπίζεο, ζην
ζηάδην απηφ γίλεηαη θαη ε απνζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα δνχκε αλ
ππάξρεη ηάζε, επνρηαθφηεηα, θχθινο ή θάπνηα ζεκεία κε νκαιήο εμέιημεο.
Δπηινγή ηεο κεζόδνπ πξόβιεςεο. ε απηφ ην ζηάδην δνθηκάδνπκε δηάθνξα
κνληέια πνζνηηθήο πξφβιεςεο θαη βιέπνπκε πνην είλαη απηφ πνπ
αληαπνθξίλεηαη (“θάζεηαη”) θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε.
Υξήζε θαη εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ. Αθνχ έρνπκε επηιέμεη ηελ θαηάιιειε
κέζνδν θαη έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο παξακέηξνπο ηεο, ρξεζηκνπνηνχκε ην
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κνληέιν γηα λα θάλνπκε ηηο πξνβιέςεηο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ γίλεηαη,
αθνχ πεξάζεη θαηξφο θαη έρνπκε ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ
νπνία είρακε θάλεη ηελ πξφβιεςε, νπφηε βξίζθνπκε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά
ηνπ.

2.ΒΑΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
1. Απιντθή κέζνδνο3 (Naive)
ε απηή ηε κέζνδν σο πξφβιεςε παίξλνπκε ηελ ηειεπηαία δηαζέζηκε παξαηήξεζε
δειαδή:
.
Απηή ε κέζνδνο είλαη πάξα πνιχ απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, φκσο κπνξεί λα καο δψζεη
αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα κφλν ζε δεδνκέλα ζρεηηθά ζηαζεξά δειαδή πνπ δελ
παξνπζηάδνπλ επνρηαθφηεηα ή ηάζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νξίδνληα πξφβιεςεο
θπξίσο κία πεξίνδν. Τπνζέηνπκε δειαδή φηη θαη ηελ επφκελε θνξά ην κέγεζφο καο
ζα έρεη ηελ ηηκή πνπ είρε ηελ ηειεπηαία θνξά.

2. Μέζνδνη Δμνκάιπλζεο
Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη δε ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ην θαζέλα ρσξηζηά αιιά φια
κε κηα θνηλή κέζνδν. Απηφ δείρλεη φηη νη κέζνδνη απηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη
αξθεηά θαιά ζε έλα κεγάιν εχξνο ρξνλνζεηξψλ ρσξίο λα απαηηείηαη λα θάλνπκε
πξνζαξκνγέο γηα θαζεκία απφ απηέο. Ζ βαζηθή απνδνρή πνπ θάλνπκε ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο είλαη φηη ππάξρεη έλα εληαίν πξφηππν ζηηο ηηκέο ηνπ θάζε κεγέζνπο
θαη κία δηαθχκαλζε θάζε θνξά. Δπνκέλσο, κε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ κεζφδσλ
πξνζπαζνχκε λα «εμνκαιχλνπκε» ηε δηαθχκαλζε απηή θαη λα βξνχκε κηα ηηκή πνπ
πξνεθηείλνληαο ηε ζα πξνθχςεη ε πξφβιεςή καο. Γειαδή, ν ζηφρνο είλαη λα
επεξεαζηνχκε φζν γίλεηαη ιηγφηεξν απφ ηελ ηπραία δηαθνξά απφ ηελ πξαγκαηηθή
ηηκή ψζηε λα έρνπκε κηα θαιχηεξε πξφβιεςε. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ δχν
κεγάιεο νηθνγέλεηεο κεζφδσλ:
i. Η μέθοδορ απλού ή κινηηού μέζος όπος4.
ηε κέζνδν απινχ κέζνπ φξνπ σο πξφβιεςε παίξλνπκε ην κέζν φξν φισλ ησλ
παξαηεξήζεσλ. Γειαδή, ε πξφβιεςε γηα ηελ t+1 πεξίνδν πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:
3
4
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,
φπνπ
είλαη ε πξφβιεςε γηα ηελ πεξίνδν t+1 θαη
ηα δεδνκέλα ησλ i
πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Όηαλ έρνπκε σο δεδνκέλν πιένλ θαη ην t+1 γηα ηελ
πξφβιεςε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ζα ζπλππνινγηζηεί θαη απηφ ζην κέζν φξν. Έηζη,
αλ θάλνπκε επαλαιεπηηθά δηαδνρηθνχο ππνινγηζκνχο, γηα λα κελ απνζεθεχνπκε φια
ηα δεδνκέλα απφ ηελ αξρή κπνξνχκε λα πάξνπκε ηνλ εμήο ηχπν:
.
Χζηφζν, κε ηε κέζνδν απηή δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαιέο πξνβιέςεηο φηαλ ηα
δεδνκέλα καο έρνπλ ηάζε ή επνρηαθφηεηα αθνχ θάζε επηπιένλ παξαηήξεζε πνπ
πξνζηίζεηαη δελ επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ πξφβιεςή καο πνπ ζα είλαη θνληά ζηνλ
πξνεγνχκελν κέζν φξν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζαξκφδεηαη αξθεηά αξγά
ζηηο κεηαβνιέο ηεο ρξνλνζεηξάο καο θαη γηα απηφ δελ ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ
έρνπκε γξήγνξεο αιιαγέο. Γηα λα απνθχγνπκε απηφ ην πξφβιεκα θαη λα θάλνπκε ηηο
πξνβιέςεηο καο λα πξνζαξκφδνληαη πην γξήγνξα ηξνπνπνηνχκε ηελ παξαπάλσ
κέζνδν θαη θαηαιήγνπκε ζηνπο θηλεηνχο κέζνπο φξνπο, φπνπ θαζνξίδνπκε ην πιήζνο
ησλ ηειεπηαίσλ ρξνληθά παξαηεξήζεσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ κέζν φξν θαη
απηφ παξακέλεη ζηαζεξφ. Γειαδή έρνπκε ηνλ ηχπν:
.
Έηζη, επεηδή ν ππνινγηζκφο θάζε θνξά βαζίδεηαη ζηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα
δεδνκέλα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηελ ηάζε-θχθιν εάλ ππάξρεη. Δπίζεο,
αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα απφ ηνλ απιφ κέζν φξν θαη ζε δεδνκέλα κε επνρηαθφηεηα.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε λέα παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη δηαζέζηκε έρεη αξθεηά
κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Βέβαηα, αλ θαη
κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχνπκε ζε ζρέζε κε
πξηλ, θαη πάιη παξακέλεη αξθεηά κεγάινο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηφζνο φζνο είλαη ν
αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ.
Όζν απηφο ν αξηζκφο κεηψλεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν ν θηλεηφο κέζνο φξνο ζα
αθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ρξνλνζεηξάο ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ θάζε δεδνκέλν
πνπ πξνζηίζεηαη ζα έρεη κεγαιχηεξν βάξνο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφβιεςεο.
Αληίζεηα, φζν πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ κέζν φξν ηφζν πην
κεγάιε είλαη ε εμνκάιπλζε πνπ έρνπκε.
ii. Οι μέθοδοι εκθεηικήρ εξομάλςνζηρ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ππνινγηζκφ κέζνπ φξνπ κε βάξε δηαθνξεηηθά γηα
θάζε παξαηήξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα δίλνπκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πην πξφζθαηα
δεδνκέλα ελψ φζν πξνρσξάκε ζε παιαηφηεξα δεδνκέλα ηφζν κεηψλεηαη ε
ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέζνπ φξνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε
ρξήζε ελφο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ν νπνίνο θζίλεη εθζεηηθά θαζψο πξνρσξάκε ζε
παιαηφηεξεο παξαηεξήζεηο. Οη κέζνδνη απηέο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο αθνχ
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Ίζσο ην
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ζεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη ε απιφηεηά ηνπο, θαζψο είλαη ηδηαίηεξα εχθνιεο ζηελ
εθαξκνγή ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα θαη έλα άιιν βαζηθφ πιενλέθηεκά ηνπο,
ηνλ πεξηνξηζκέλν ππνινγηζηηθφ θφξην πνπ πξνθαινχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο.
Σέινο, δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν αθνχ είλαη ιίγα
ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχληαη.
ε απηή ηελ θαηεγνξία δχν είλαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη αλάινγα κε ην εάλ ηα
δεδνκέλα καο παξνπζηάδνπλ ηάζε ή φρη:
 Απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε5 (SES). Δθαξκφδεηαη ζε δεδνκέλα ρσξίο ηάζε
θαη θπξίσο γηα πξνβιέςεηο ελφο βήκαηνο, αθνχ δελ αληαπνθξίλεηαη ην ίδην
θαιά ζε πην καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο. Χζηφζν, παξνπζηάδεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ηπραηφηεηα ή πνιχ ζφξπβν ζηε
ρξνλνζεηξά καο. Ο ηχπνο πξφβιεςεο απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ πεξίνδν t+1
είλαη:
ή ηζνδχλακα
,
φπνπ
είλαη ε πξφβιεςε πνπ είρε γίλεη γηα ηελ πεξίνδν t,
είλαη ε
πξαγκαηηθή παξαηήξεζε γηα ηελ πεξίνδν t θαη α είλαη έλαο ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1. Δπνκέλσο, βιέπνπκε πσο ν νξηζκφο
ηεο κεζφδνπ είλαη αλαδξνκηθφο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη λα νξίζνπκε
εκείο ηελ πξψηε πξφβιεςε. Έηζη, ζπλήζσο επηιέγνπκε σο F1 είηε ηελ πξψηε
παξαηήξεζε είηε ηνλ κέζν φξν ησλ πξψησλ παξαηεξήζεσλ. Πέξα φκσο απφ
ηελ αξρηθή πξφβιεςε πξέπεη λα θαζνξίζνπκε θαη ηελ ηηκή πνπ ζα έρεη ε
παξάκεηξνο α. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ ιακβάλνπκε ππφςε καο ην ζφξπβν ηεο
ρξνλνζεηξάο θαζψο θαη ην αλ κεηαβάιιεηαη ν κέζνο φξνο ηεο. Έηζη, φζν πην
κηθξή ηηκή ηνπ α έρνπκε ηφζν ζηαζεξφηεξεο γχξσ απφ ηελ αξρηθή ηηκή είλαη
νη πξνβιέςεηο καο, αθνχ ην ζθάικα δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή
δηακφξθσζή ηνπο. Αληίζεηα, φζν κεγαιχηεξν α έρνπκε ηφζν κηθξφηεξε
εμνκάιπλζε πεηπραίλνπκε, θαζψο νη πξνβιέςεηο αθνινπζνχλ πνιχ γξήγνξα
ηηο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδεη ε ρξνλνζεηξά καο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ
ηνπ ζθάικαηνο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πξφβιεςεο. Δπνκέλσο, ζε
ρξνλνζεηξέο κε ζφξπβν επηιέγνπκε κηθξφ α γηα λα κελ επεξεάδνληαη νη
πξνβιέςεηο καο απφ απηφλ θαη ηφηε παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν θαη ε ηηκή πνπ
ζα δψζνπκε ζηελ πξψηε πξφβιεςε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε πεξηπηψζεηο
πνπ έρνπκε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ κέζνπ φξνπ επηιέγνπκε κεγάιν ζρεηηθά
α πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε γξήγνξε απφθξηζε ζηηο αιιαγέο απηέο.
 Μνληέιν γξακκηθήο ηάζεο6 (Holt). Σν κνληέιν απηφ απνηειεί κηα επέθηαζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα
καο έρνπλ ηάζε, θαζψο φπσο πξναλαθέξακε ην κνληέιν ηεο απιήο εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο δελ είρε ηδηαίηεξα θαιά απνηειέζκαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
Δπνκέλσο, γηα λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ ηάζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα

5
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δεδνκέλα καο θαηαιήγνπκε ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο πνπ πεξηγξάθνπλ ην
κνληέιν απηφ:

,
φπνπ
είλαη ην ζθάικα πξφβιεςεο,
είλαη ην επίπεδν ηεο πξφβιεςεο,
είλαη ε θιίζε ηεο πξφβιεςεο,
,
είλαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ
ζθάικαηνο πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ 0 κέρξη 1 θαη ην
είλαη έλαο θπζηθφο
αξηζκφο πνπ κεηαβάιινληάο ηνλ θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηνλ αληίζηνηρν
ρξνληθφ νξίδνληα. Γηα ηηο αξρηθέο ηηκέο S0, L0 έρνπκε δχν ηξφπνπο επηινγήο
ηνπο. Ο έλαο είλαη λα ζέζνπκε S0=Τ0 θαη T0=Y2-Y1 ή T0=(Y4-Y1)/4. Ο άιινο
είλαη λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζε φια ηα
δεδνκέλα καο θαη αθνχ ππνινγίζνπκε ηα a,b λα ζέζνπκε S0=a θαη Σ0=b.
Χζηφζν, ν νξηζκφο ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ηφζν ζε απηφ ην κνληέιν φζν θαη ζην
πξνεγνχκελν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο δελ επεξεάδεη πνιχ ηελ
αθξίβεηα ησλ ηειηθψλ7 καο πξνβιέςεσλ φπσο ίζσο ζα πεξηκέλακε

3. Μέζνδνη απνζύλζεζεο
ηηο κεζφδνπο απηέο ζηφρνο είλαη κε ηε ρξήζε απιψλ ζρέζεσλ λα απνκνλψζνπκε ηα
ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξνλνζεηξψλ8:
 Σάζε. Δίλαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη κπνξεί
λα είλαη αλνδηθή, πησηηθή ή κεδεληθή, δειαδή λα κελ κεηαβάιιεηαη ην
επίπεδν ησλ ηηκψλ. Δπίζεο, ε χπαξμή ηεο ή κε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επηινγή ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε.
 Κύθινο. Αληηπξνζσπεχεη κηα “θπκαηνεηδή” κεηαβνιή πνπ νθείιεηαη ζε
εμσγελείο ζπλζήθεο θαη εκθαλίδεηαη αλά πεξηφδνπο θαηά θαλφλα κεγαιχηεξεο
ηνπ έηνπο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα ζηαζεξέο. Ζ κεηαβνιή απηή είλαη
απνηέιεζκα ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ
δηαδνρηθέο αλφδνπο θαη πθέζεηο.
 Δπνρηαθόηεηα. Δίλαη κηα πεξηνδηθή δηαθχκαλζε πνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ
θχθιν, έρεη ζηαζεξφ κήθνο κηθξφηεξν ηνπ έηνπο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο είλαη
ζπλήζσο θαηαλνεηέο θαη πξνβιέςηκεο θαη γηα απηφ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ
θαη λα απνκνλσζνχλ ζρεηηθά εχθνια.

7
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 Σπραηόηεηα. Αληηπξνζσπεχεη ην ζθάικα αλάκεζα ζην ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ
παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη παξφιν πνπ
κπνξεί λα κεηξεζεί δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί.
Δπνκέλσο, ζεσξνχκε πσο ηα δεδνκέλα καο είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηεζζάξσλ
παξαπάλσ παξαγφλησλ, δειαδή
,
κε απινχζηεξα ην πξνζζεηηθφ ή ην πνιιαπιαζηαζηηθφ κνληέιν, φπνπ ζεσξνχκε φηη νη
παξαηεξήζεηο καο είλαη ην άζξνηζκα ή ην γηλφκελν αληίζηνηρα ησλ πξναλαθεξζέλησλ
παξαγφλησλ. Οη δεκνθηιέζηεξεο κέζνδνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε θιαζζηθή
κέζνδνο απνζχλζεζεο θαη ε Census II, πνπ απνηειεί βειηίσζε ηεο πξψηεο. Ζ ινγηθή
ζε απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη, αξρηθά, κε ρξήζε κέζσλ φξσλ λα ππνινγηζηεί ν επνρηθφο
παξάγνληαο, ν νπνίνο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο θαη λα πξνβιεθζεί, θαη λα
απαιεηθζεί απφ ηα δεδνκέλα. Έηζη, ε ρξνλνζεηξά καο πιένλ έρεη ηάζε, θχθιν θαη
ηπραηφηεηα. ηε ζπλέρεηα, πηνζεηείηαη είηε ην γξακκηθφ είηε ην εθζεηηθφ κνληέιν γηα
ηελ εθηίκεζε ηεο ηάζεο θαη απαιείθεηαη θαη απηή απφ ηε ρξνλνζεηξά καο. ην ηέινο,
απαινίθνπκε ηνλ θχθιν, αλ θαη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εθηηκεζεί, κε απνηέιεζκα
λα κέλεη κφλν ε ηπραηφηεηα, πνπ κπνξνχκε λα ηελ αλαγλσξίζνπκε σζηφζν δελ
κπνξνχκε λα ηελ πξνβιέςνπκε.

4. Μέζνδνη παιηλδξόκεζεο
ε απηή ηελ θαηεγνξία δελ εμεηάδνπκε κεκνλσκέλα κηα ρξνλνζεηξά, αιιά έρνπκε θαη
κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη θαη επεξεάδνπλ ηηο ρξνλνζεηξέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ.
Έηζη, πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε έλα κνληέιν πνπ λα εθθξάδεη ηνλ ηξφπν εμάξηεζήο
ηνπο. Γειαδή, ε πξφβιεςή καο είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκά καο. Απηά ηα κνληέια έρνπλ ην πιενλέθηεκα νηη
κπνξνχκε λα δνθηκάζνπκε πψο δηάθνξεο απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε ζην παξφλ ζα
επεξεάζνπλ ην κέιινλ. Σξεηο είλαη νη θχξηεο ππνθαηεγνξίεο ησλ κεζφδσλ απηψλ:


9

Απιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε9 φπνπ έρνπκε λα πξνβιέςνπκε κηα
κεηαβιεηή (Τ), ηελ νπνία ζπζρεηίδνπκε κε κία κφλν άιιε κεηαβιεηή (Υ) θαη
ππνζέηνπκε φηη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη γξακκηθή (Τ=a+bΥ), ή ηε
κεηαηξέπνπκε ψζηε λα είλαη γξακκηθή, αλ αξρηθά είλαη άιιεο κνξθήο. Έηζη
κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κπνξνχκε λα
ππνινγίζνπκε απηή ηε γξακκηθή ζρέζε, δειαδή ηνπο ζπληειεζηέο a θαη b.
Δπίζεο, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κπνξνχκε λα
δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν φληνο απηέο νη κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ
ηνπο. Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ ππάξρνπλ νξηζκέλνη
ζηαηηζηηθνί δείθηεο πνπ καο επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο νη
κειινληηθέο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο
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πξνβιεπφκελεο θαηά ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα, ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ
ππνινγηζκνχ ηεο επζείαο παιηλδξφκεζεο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπληειεζηψλ
a θαη b
Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε10 πνπ είλαη κηα γελίθεπζε ηεο
παξαπάλσ πεξίπησζεο θαζψο εδψ πάιη πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάςνπκε κηα
κεηαβιεηή αιιά ζε ζρέζε κε πνιιέο άιιεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Έηζη,
ρξεζηκνπνηνχκε αθξηβψο ηα ίδηα κεγέζε κε πξηλ αιιά ηψξα είλαη γεληθεπκέλα
γηα πεξηζζφηεξεο ησλ δχν δηαζηάζεσλ. Χζηφζν, πάιη πξέπεη λα θάλνπκε
ηέζζεξηο βαζηθέο ππνζέζεηο θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν απηή.
Πξψηνλ, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο θαη
ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γεχηεξνλ, ππνζέηνπκε φηη ε δηαθχκαλζε ησλ
ζθαικάησλ παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαζεξή. Δπίζεο, ε απφθιηζε ηεο εθηίκεζεο
απφ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή είλαη ηπραία. Σέινο, ππνζέηνπκε φηη νη απνθιίζεηο
απηέο αλ παξαζηαζνχλ γξαθηθά ζα εκθαλίδνπλ κηα ζρεδφλ θαλνληθή
δηαζπνξά.
Οηθνλνκεηξηθέο κέζνδνη11 φπνπ έρνπκε λα πξνβιέςνπκε πεξηζζφηεξεο απφ
κία κεηαβιεηέο πνπ εμαξηψληαη απφ πνιιέο άιιεο κεηαβιεηέο. Σν αξρηθφ
ζηάδην ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη ε a priori αλάιπζε θαη αλάπηπμε ηνπ
κνληέινπ, πνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο θαη είλαη ην ζηάδην ζην νπνίν
αμηνπνηνχκε ηηο αξρηθέο καο πιεξνθνξίεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ε
επηινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάιπζή ηνπο θαη ηέινο ε πξνζαξκνγή ηνπ
κνληέινπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο
γηα ηηο αηηηνθξαηηθέο ζρέζεηο, λα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε κε αθξίβεηα ηελ
θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ ζηηο αηηηνθξαηηθέο κεηαβνιέο θαη λα εθηηκήζνπκε
ηε βαξχηεηά ηνπο. Έηζη, ε νπζηαζηηθή ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ είλαη γηα
κεγάιεο κεηαβνιέο ησλ αηηηνθξαηηθψλ κεηαβιεηψλ θαζψο βαζίδνληαη θπξίσο
ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ηα
κνληέια πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλα ζην πξφβιεκα πνπ
πεξηγξάθνπλ θάζε θνξά θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηα ίδηα ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο.

5. Απηνπαιηλδξνκηθά κνληέια θηλεηνύ κέζνπ όξνπ12 (ARIMA)
Δίλαη ζηνραζηηθά καζεκαηηθά κνληέια ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε
δηαρξνληθή εμέιημε θπζηθψλ κεγεζψλ πνπ εμαξηψληαη απφ κε ληεηεξκηληζηηθνχο
παξάγνληεο. Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θπζηθά κεγέζε δελ
ηα γλσξίδνπκε απφιπηα θαη δελ μέξνπκε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ.
Δπνκέλσο, κε ηα κνληέια απηά ππνινγίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα ε ηηκή ηνπ κεγέζνπο
πνπ εμεηάδνπκε λα βξίζθεηαη ζε έλα δηάζηεκα. Σα ζηνραζηηθά κνληέια είλαη
νπζηαζηηθά έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ κεγέζνπο πνπ
10
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παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζφλ, ηνπ ηπραίνπ παξάγνληα θαη πηζαλφλ θαη άιισλ
ζηνραζηηθψλ παξαγφλησλ. Σέινο, είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζε βξαρππξφζεζκεο
πξνβιέςεηο θαη φρη ηφζν ζε καθξνπξφζεζκεο αθνχ δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο
πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη φρη ηφζν ζηηο πην παιηέο, αιιά,
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζε δηαθξηηέο ζηάζηκεο ρξνλνζεηξέο. Γηαθξηηέο είλαη νη
ρξνλνζεηξέο πνπ νη παξαηεξήζεηο ηνπο έρνπλ ιεθζεί ζε ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ
ηζαπέρνπλ, ελψ ζηάζηκεο απινπζηεπκέλα είλαη απηέο πνπ ε κέζε ηηκή, ε δηαθχκαλζε
θαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζήο ηνπο είλαη ζηαζεξέο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ.

6. Μέζνδνη θξηηηθήο πξόβιεςεο13
Οη παξαπάλσ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη καο επηηξέπνπλ λα βαζηζηνχκε ζε θαζηεξσκέλα
πξφηππα θαη ππάξρνπζεο ζρέζεηο κεγεζψλ ψζηε λα πξνβιέςνπκε ηε ζπλέρηζή ηνπο,
κε ηελ ππφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη θάπνηα αιιαγή. Όκσο, ζπρλά παξνπζηάδνληαη
αιιαγέο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα λα δηαθφπηεηαη απηή ε ζπλέρεηα θαη επνκέλσο νη
παξαπάλσ κέζνδνη λα κελ κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα εθαξκνζηνχλ. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ε αλζξψπηλε θξίζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ εθηίκεζε ηφζν ηεο
εμέιημεο ησλ αιιαγψλ απηψλ φζν θαη ησλ επηξξνψλ ηνπο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ
κεγεζψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ άκεζα. Δπίζεο, κέζσ ηεο θξηηηθήο πξφβιεςεο
εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ πείξα νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα
ελζσκαησζεί κε θάπνην ηξφπν ζηηο άιιεο κεζφδνπο πξφβιεςεο. Δπηπιένλ, ηπρφλ
εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπκε είλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ ππφςε,
θάηη ην νπνίν δελ ζα γηλφηαλ κε ηνπο άιινπο ηξφπνπο. Χζηφζν, ππάξρνπλ
πξνθαηαιήςεηο θαη πεξηνξηζκνί πνιιέο θνξέο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε
ρξήζε ηνπο. Γηα απηφ ζπρλά ην απνηέιεζκά ηνπο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηε
ζπλεξγαζία κηαο νκάδαο θαη φρη απφ έλα κφλν άηνκν, ή αθφκα ζε ζπλδπαζκφ κε
θάπνηα ζηαηηζηηθή κέζνδν πνπ ζα καο πξνζδηνξίζεη πεξίπνπ ην επίπεδν ζην νπνίν ζα
πξέπεη λα θπκαίλεηαη ε πξφβιεςε απηή.

3.ΦΑΛΜΑΣΑ
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε αθξίβεηά ηεο. Γηα λα ηε κεηξήζνπκε απηή παίξλνπκε
ηηο ηηκέο πνπ καο είλαη ήδε γλσζηέο θαη βιέπνπκε θαηά πφζν ζα κπνξνχζε ε κέζνδφο
καο λα ηηο είρε πξνβιέςεη αλ ζεσξνχζακε φηη ήηαλ άγλσζηεο. Χο κέηξν απηήο ηεο
ζχγθξηζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζθάικαηα, ηα νπνία είλαη δείθηεο πνπ νξίδνληαη κε
βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο θαη απηήο πνπ δίλεη ε θάζε κέζνδνο.
13
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Έηζη, έρνληαο σο αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ηα ζθάικαηα κπνξνχκε λα θάλνπκε άκεζα
ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο θαη λα δνχκε πνηα απφ απηέο
είλαη αθξηβέζηεξε. εκαληηθφ ξφιν φκσο ζην ζε πνην απνηέιεζκα ζα θαηαιήμνπκε
παίδεη θαη ην πνην δείθηε ζθάικαηνο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κέηξν ζχγθξηζεο14.
Βέβαηα αθφκα θαη εάλ επηιέμνπκε ηε κέζνδν κε ην κηθξφηεξν ζθάικα δε καο
εμαζθαιίδεη φηη κε ηελ ίδηα κέζνδν θαη ε πξφβιεςε καο ζα έρεη ην ίδην κηθξφ
ζθάικα, σζηφζν καο δείρλεη πφζν θαιά κπνξεί απηή λα πξνζαξκνζηεί ζηα
ππάξρνληα δεδνκέλα θαη θαη‟ επέθηαζε λα καο δψζεη πηζαλφηαηα θαη ζρεηηθά θαιέο
πξνβιέςεηο.
πκβνιίδνληαο κε Yt ηελ πξαγκαηηθή παξαηήξεζε, κε Ft ηελ πξφβιεςε γηα ηελ ίδηα
πεξίνδν t θαη κε n ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ παξαηεξήζεσλ oη θπξηφηεξνη δείθηεο
ζθαικάησλ είλαη:

14



θάικα



Μέζν ζθάικα



Μέζν απφιπην ζθάικα



Μέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα



ρεηηθφ ή επί ηνηο εθαηφ ζθάικα



Μέζν πνζνζηηαίν ζθάικα

Alex J. Koning, Philip Hans Franses, Michèle Hibon, H.O. Stekler , The M3 competition: Statistical
tests of the results , International Journal of Forecasting, Volume 21, Issue 3, July-September 2005,
Pages 397-409
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Μέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα

4.ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
Παξαπάλσ είδακε σο κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ηνπο δείθηεο ζθαικάησλ
πνπ βνεζνχλ ζην λα βξνχκε πνηα είλαη πην αθξηβήο. Χζηφζν ε επηινγή ηεο κεζφδνπ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη κφλν ζηελ αθξίβεηά ηεο.
Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο15:
 Πξόβιεςε ή θαηαλόεζε. Πνιιέο θνξέο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαηαλνήζνπκε
ηνπο παξάγνληεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ην κέγεζνο πνπ ζέινπκε λα
πξνβιέςνπκε παξά λα πάξνπκε απιψο κηα πξφβιεςή ηνπ. Απηφ ηζρχεη ζε
πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε απνθάζεηο γηα λα αιιάμνπκε
θάπνηνπο παξάγνληεο επηξξνήο κε ζθνπφ λα αιιάμεη θαη ην κέγεζνο πνπ
ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε. Σφηε δε καο αξθεί κφλν λα πξνβιέςνπκε ην
κέγεζνο απηφ αιιά λα γλσξίδνπκε θαη πψο ζα κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε,
αιιάδνληαο θάπνηα άιια πξάγκαηα. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ
έρνπκε επηιέγνπκε είηε ηηο επεμεγεκαηηθέο κεζφδνπο είηε ηηο κεζφδνπο
ρξνλνζεηξψλ. πρλφηεξα πάλησο, αλ ρξεηαδφκαζηε κφλν πξνβιέςεηο,
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ρξνλνζεηξέο θαζψο είλαη απινχζηεξεο θαη θζελφηεξεο
ζηελ εθαξκνγή θαη ελ γέλεη πην αθξηβείο.
 Σα δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Όπσο είδακε ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά κηαο ρξνλνζεηξάο είλαη ε επνρηαθφηεηα, ε ηάζε, ν θχθινο θαη
ε ηπραηφηεηα. Ζ επνρηαθφηεηα, ιφγσ ηεο θαλνληθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη,
πεξηγξάθεηαη αξθεηά θαιά απφ φια ζρεδφλ ηα κνληέια σζηφζν απηφ πνπ
αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα είλαη απηφ ηεο θιαζζηθήο απνζχλζεζεο. Μάιηζηα
θαιφ είλαη λα εθαξκφδεηαη θαη πξηλ ηε ρξήζε ησλ κνληέισλ ARIMA θαζψο
θαη ηεο Holt, αθνχ απηέο έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε
απνεπνρηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, αθνχ ε επνρηαθφηεηα δελ παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε επηινγή ηεο κεζφδνπ, νη θχξηνη παξάγνληεο ζηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε ηπραηφηεηα θαη ε
ηάζε-θχθινο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηπραηφηεηα ηφζν απινχζηεξεο
κέζνδνη είλαη πξνηηκφηεξεο. Έηζη, φηαλ ε ηπραηφηεηα είλαη επηθξαηέζηεξε ηεο
ηάζεο-θχθινπ θαιά απνηειέζκαηα δίλεη ε κέζνδνο ηεο απιήο εθζεηηθήο
15

Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman , φπ. π., ζει. 534-537
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εμνκάιπλζεο. Όκσο, φζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ηάζε-θχθινο ηφζν πην
αθαηάιιειεο γίλνληαη νη κέζνδνη εμνκάιπλζεο, κε απνηέιεζκα φηαλ έρνπκε
κηθξή ηπραηφηεηα λα πξνηηκνχκε ηα κνληέια ARIMA. ε πεξίπησζε πνπ ε
ηπραηφηεηα είλαη κηθξή θαη ε ηάζε ππεξηζρχεη ηνπ θχθινπ επηιέγνπκε ηε
κέζνδν HOLT, ελψ αλ ππεξηζρχεη ν θχθινο ηεο ηάζεο επηιέγνπκε ηελ
εθζεηηθή εμνκάιπλζε ζηαζεξνχ επηπέδνπ κε απνηέιεζκα ε ηάζε λα
πεξηνξίδεηαη σο κέξνο ηεο ηπραηφηεηαο.
 Ο ηύπνο ησλ δεδνκέλσλ (εηήζηα, ηξηκεληαία, κεληαία θηι). Απηφ επεξεάδεη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνλνζεηξάο καο θαη γεληθά φζν κεγαιχηεξε ε
ζηαζεξή πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν παξαηεξήζεσλ ηφζν ε
ηπραηφηεηα κεηψλεηαη. Έηζη, ζηα εηήζηα δεδνκέλα έρνπκε ζρεηηθά κηθξή
ηπραηφηεηα θαη καο ελδηαθέξεη θπξίσο ε ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ. Απφ ηελ
άιιε κεξηά ζηα εκεξήζηα δεδνκέλα θπξηαξρεί ε ηπραηφηεηα ηεο ηάζεο. Σέινο,
ζηα ηξηκεληαία δεδνκέλα, πνπ είλαη ζην ελδηάκεζν, έρνπκε θαη ηάζε θαη
ηπραηφηεηα θαζψο θαη θχθιν θαη επνρηαθφηεηα.
 Ο αξηζκόο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ πξνβιέςεσλ. Καη απηά καο βνεζνχλ λα
επηιέμνπκε ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαζψο ζπλήζσο ρξεηαδφκαζηε
πεξηζζφηεξεο πξνβιέςεηο φηαλ πξνβιέπνπκε γηα παξάδεηγκα ζε εκεξήζηα
βάζε απφ φηη ζε εηήζηα.
Δπίζεο, ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ιακβάλνπκε ππφςε καο θαη ην ρξνληθφ νξίδνληα
γηα ηνλ νπνίν ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ πξφβιεςε θαζψο απηφο αιιάδεη ζπγθξηηηθά ηηο
επηδφζεηο ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ16. Γειαδή, κπνξεί γηα βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο
θάπνηα κέζνδνο λα είλαη θαιχηεξε απφ θάπνηα άιιε πνπ παξνπζηάδεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα ζε καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο πνπ έρεη ε
εθαξκνγή ηεο θάζε κεζφδνπ είλαη άιινο έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηινγήο.
Άιισζηε νη πην πεξίπινθεο θαη ζχλζεηεο κέζνδνη, πνπ ζπλήζσο είλαη θαη πην αθξηβέο,
δε καο δίλνπλ απαξαίηεηα θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα16.

5.ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔΘΟΓΧΝ ΠΡΟΒΛΔΦΗ
Πνιιέο θνξέο είλαη πξνηηκφηεξν λα κελ βαζηδφκαζηε γηα ηελ πξφβιεςή καο ζην
απνηέιεζκα πνπ ζα καο δψζεη κία κφλν κέζνδνο αιιά λα παίξλνπκε πξνβιέςεηο απφ
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη λα ηηο ιακβάλνπκε ππφςε καο θαηαιήγνληαο ζε έλα
ζπλδπαζκφ ηνπο. Γειαδή, δελ είλαη θαιχηεξν πάληα λα επηιέγνπκε ηε κέζνδν πνπ
έρεη ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα αγλνψληαο ηηο ππφινηπεο, αιιά λα ηελ ζπλδπάδνπκε θαη
κε άιιεο κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη ρεηξφηεξνπο δείθηεο ζθαικάησλ.

16

Spyros Makridakis, Michèle Hibon , The M3-Competition: results, conclusions and implications ,
International Journal of Forecasting, Volume 16, Issue 4, October-December 2000, Pages 451-476
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Άιισζηε έρεη βξεζεί17 πσο ζπλήζσο ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ έρεη θαιχηεξα
απνηειέζκαηα απφ ηελ θάζε κέζνδν μερσξηζηά πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηφλ θαη
επίζεο είλαη αξθεηά θαιφο θαη ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο πνπ δελ ππνινγίδνληαη ζε
απηφλ. Αιιά αθφκα θαη εθ ησλ πζηέξσλ λα θαλεί φηη ε απφδνζε ηνπ ζπλδπαζκνχ δελ
ήηαλ πνιχ θαιχηεξε απφ θάπνηα κεκνλσκέλε κέζνδν απηφ δελ ην γλσξίδνπκε απφ
ηελ αξρή θαη επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα ξηζθάξνπκε ηε ρξήζε κφλν κηαο κεζφδνπ.
Γειαδή, ν ζπλδπαζκφο κεζφδσλ αθφκα θαη θαιχηεξνο λα κελ είλαη ζηα
απνηειέζκαηα ζίγνπξα πεξηέρεη πνιχ κηθξφηεξν θίλδπλν ζην λα πέζεη έμσ απφ φηη ε
θάζε κέζνδνο μερσξηζηά18.
Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπκε νθέιε ιφγσ ηεο γεληθφηεηαο19, αθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ
θάπνην πξφηππν πνπ ππάξρεη ζηα δεδνκέλα καο λα κε ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε κία
κέζνδν αιιά λα ιακβάλεηαη απφ θάπνηα άιιε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλάινγα κε ηελ
εμέιημε πνπ ζα έρνπλ ηα κεγέζε πνπ πξνβιέπνπκε κπνξνχκε λα έρνπκε θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ καο ζε πεξηζζφηεξεο πηζαλέο αιιαγέο ζην κέιινλ.
Δπηπιένλ, αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα έρνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
θάλνπκε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο πξνβιέςεηο γηα ην ίδην κέγεζνο, σζηφζν λα κελ
είκαζηε ζε ζέζε λα ζπλδπάζνπκε φια ηα δεδνκέλα ψζηε λα πξνθχςεη κία πξφβιεςε.
ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πξφβιεςεο θαηαιήγνληαο ζε έλα, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο
πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο επηκέξνπο κεζφδνπο.
Δπίζεο, νη δηάθνξεο κέζνδνη δηαθέξνπλ αξθεηά ζηελ ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο
ζηελ εμέιημε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή θάπνηεο επεξεάδνληαη πάξα πνιχ απφ ηα
ηειεπηαία δηαζέζηκα δεδνκέλα ελψ άιιεο φρη ηφζν. Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ηέηνησλ
κεζφδσλ έρεη σο ζπλέπεηα ην κνληέιν πνπ πξνθχπηεη λα είλαη θάηη ελδηάκεζν θαη έηζη
είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάδεηαη αθξηβέζηεξν απφ ηελ θάζε κέζνδν μερσξηζηά.
Βέβαηα φηαλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο κεζφδσλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην
λα επηιέμνπκε ηα θαηάιιεια βάξε γηα ηελ θάζε κέζνδν αθνχ απφ απηά εμαξηάηαη ην
πνηα ζα ζεσξείηαη πην ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. ε
απηφ ην ζηάδην είλαη πηζαλφ λα εηζάγνπκε πξνθαηάιεςε ζην κνληέιν καο θαη γηα
απηφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απηφο ν θίλδπλνο, πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν
κέζνο φξνο ησλ μερσξηζηψλ κεζφδσλ είηε άκεζα σο ηειηθή πξφβιεςε είηε σο έλα
ζεκείν αλαθνξάο κε ην νπνίν ζπγθξίλνπκε ηελ ηειηθή καο πξφβιεςε.
Πέξα απφ ηα βάξε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε επηινγή ηνπ πνησλ κεζφδσλ
πξφβιεςεο ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζην ζπλδπαζκφ καο. Απηφ είλαη βαζηθφ γηαηί είπακε
φηη κπνξεί λα επσθεινχκαζηε απφ ηε γεληθφηεηα, φκσο απηφ δε ζεκαίλεη φηη φζν
17

Spyros Makridakis, Michèle Hibon , φπ. π.
Michèle Hibon, Theodoros Evgeniou , To combine or not to combine: selecting among forecasts and
their combinations , International Journal of Forecasting, Volume 21, Issue 1, January-March 2005,
Pages 15-24
19
G. Elliott, C.W.J. Granger and A. Timmermann , Handbook of Economic Forecasting , Elsevier B.V.
, NORTH-HOLLAND 2006 , ζει 137-140
18

37

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο πεξηιάβνπκε είλαη πάληα θαιχηεξα. Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ
κέζνδνη πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ζηα δεδνκέλα καο νη νπνίεο φκσο βιέπνπκε
φηη δελ πξνζαξκφδνληαη θαιά ζε απηά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο θαηά ηελ εμέιημή ηνπο ζην ρξφλν. Δπνκέλσο, ηέηνηεο
κέζνδνη δε ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ θαζψο φρη κφλν δελ κπνξνχλ
λα πξνζθέξνπλ θάηη, αιιά ην πηζαλφηεξν είλαη λα ρεηξνηεξέςνπλ θαη ηηο αθξηβείο
κεζφδνπο αλ ζπλδπαζηνχλ κε απηέο.
Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζεσξεηηθά βιέπνπκε πσο θαη ζηελ πξάμε ν ζπλδπαζκφο
κεζφδσλ πξφβιεςεο δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα απφ φηη ε ρξήζε κηαο κφλν
κεζφδνπ θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηα ζθάικαηα θαηά ηε ρξήζε
κεκνλσκέλσλ κεζφδσλ, ελψ κε ην ζπλδπαζκφ ηνπο απηά κεηξηάδνληαη. Σέηνηνη
παξάγνληεο είλαη νη παξαθάησ:
 Μέηξεζε ηνπ ιάζνο κεγέζνπο. πρλά ρξεηάδεηαη λα πξνβιέςνπκε έλα
κέγεζνο πνπ δελ κπνξνχκε φκσο λα ην κεηξήζνπκε άκεζα, νπφηε κεηξάκε
θάπνηα άιια πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Έηζη φκσο ππεηζέξρνληαη νξηζκέλα
ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα πνπ κεηψλνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο πξφβιεςήο καο.
 Μέηξεζε ζθαικάησλ. Όηη θη αλ πξνζπαζνχκε λα κεηξήζνπκε πάληα
ππάξρνπλ ζθάικαηα κέηξεζεο ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ζεκαληηθά είηε
ζπζηεκαηηθά. Δπνκέλσο, εάλ έρνπκε έλα ζθάικα κέηξεζεο θνληά ζην 1015% δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κέζνδν πνπ ζα βειηηψζεη ηελ
αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο θαηά 5 ή 10%
 Αζηάζεηα ή αιιαγέο πξνηύπσλ ή ζρέζεσλ. Σα ζηαηηζηηθά κνληέια
ππνζέηνπλ φηη ηα πξφηππα θαη νη ζρέζεηο είλαη ζηαζεξά θάηη πνπ είλαη αξθεηά
δχζθνιν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ πξάμε ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο αιιαγέο
νη νπνίεο εηζάγνπλ ζθάικαηα ζηηο πξνβιέςεηο πνπ δελ είλαη ζπζηεκαηηθά.
 Μνληέια πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηα ζθάικαηα. Ζ επηινγή κεηαμχ ησλ
δηαζέζηκσλ κνληέισλ πξφβιεςεο γίλεηαη κε βάζε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
ζθαικάησλ γηα πξφβιεςε κηαο πεξηφδνπ. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη
λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα πην πνιιέο πεξηφδνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ
είλαη πάληα ε ίδηα ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο.
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ
Καηά θαηξνχο δηάθνξεο ρψξεο έρνπλ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ηα
δεκνζηνλνκηθά ηνπο κεγέζε ηα νπνία κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζηηο ίδηεο θαη ζηηο
θπβεξλήζεηο ηνπο, ιφγσ θαθήο δηαρείξηζεο, είηε ζε παξάγνληεο απφ ην εμσηεξηθφ
ηνπο πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα θξίζε ζε κηα άιιε ρψξα ή κηα
θεξδνζθνπηθή επίζεζε. Δπνκέλσο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε κειέηε ησλ
θξίζεσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ε πξνζπάζεηα λα βξνχκε νκνηφηεηεο κεηαμχ
ηνπο, έηζη ψζηε ηηο γλψζεηο πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε απφ ην παξειζφλ λα ηηο
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζην κέιινλ. Πην αλαιπηηθά ζην
θεθάιαην απηφ ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο: αίηηα, ηξφπνη δηάδνζεο, πηζαλνί
ηξφπνη δηαρείξηζεο θαη παξαδείγκαηα. Σα αίηηα είλαη ζεκαληηθά επεηδή καο δείρλνπλ
ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα
λα πξνζπαζήζνπκε λα ηα δηνξζψζνπκε, ζε κηα αληίζηνηρε πεξίπησζε, γηα λα
απνθχγνπκε κηα κειινληηθή θξίζε θαη αθφκα θη αλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνηξαπεί
κηα δηαθαηλφκελε θξίζε λα είκαζηε θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζή
ηεο. Ηζηνξηθά έρεη παξαηεξεζεί πσο νη θξίζεηο είλαη πνιχ ζπάλην λα πεξηνξηζηνχλ
κφλν ζε κία ρψξα θαη ζρεδφλ πάληα ε εκθάληζή ηνπο ζε θάπνηα επεξεάδεη θαη άιιεο
είηε γεηηνληθέο είηε θαη πην απνκαθξπζκέλεο, κε ζπλέπεηα λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα θξίζε επεθηείλεηαη. Δπίζεο, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
αληηκεησπίζηεθαλ νξηζκέλεο θξίζεηο ζην παξειζφλ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκνη θαη
γηα κεηέπεηηα θξίζεηο είηε κε παλνκνηφηππε εθαξκνγή ηνπο είηε κε δηάθνξεο
παξαιιαγέο. Πέξα φκσο απφ ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο
πεξηβάιινλ, είλαη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά κε ζπλέπεηα λα είλαη ρξήζηκν λα
εμεηαζηνχλ θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα. Γειαδή λα δνχκε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα
θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη ην πσο αληηκεησπίζηεθαλ. Πην αλαιπηηθά:

2.ΑΙΣΙΑ
Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ κηα ρψξα ζην λα αληηκεησπίζεη κηα θξίζε ζηα
δεκνζηνλνκηθά ηεο κπνξεί λα είλαη πνιινί. πρλά κάιηζηα δελ είλαη εχθνιν λα
πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα αθνχ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ππάξρεη κφλν κία αηηία
αιιά ε θξίζε νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ. Δπίζεο, ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα αίηηα απηά
ρσξίο φκσο ηειηθά λα εκθαληζηεί θάπνηα θξίζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Απφ απηφ
κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο φηαλ δεκηνπξγείηαη έλα πξφβιεκα ζηα
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δεκνζηνλνκηθά κηαο ρψξαο είλαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε πνπ έξρεηαη σο
απνηέιεζκα δηάθνξσλ ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Βέβαηα ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη αξθεηά θνηλά αξλεηηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ καο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα φηη απηά παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
θξίζεσλ. Έηζη, απφ ηηο θξίζεηο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε νξηζκέλνπο παξάγνληεο-αίηηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ.
Γχν είλαη νη βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο20 ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ
κηα ρψξα ζην λα αληηκεησπίζεη κηα δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά
ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε πνπ κπνξεί λα αθνινπζεί κηα πνιηηηθή αζπλερή θαη φρη ηφζν
ζπκπαγή. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα ζεκαληηθά μαθληθά αξλεηηθά γεγνλφηα
απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή
επηδείλσζε ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε νδεγψληαο ζε έλα κε βηψζηκν ρξένο ή
ζηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία
αθνξά ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πηζησηέο
ηεο, νη νπνίνη κπνξεί ακνηβαία λα ρεηξνηεξεχνπλ ηελ θαηάζηαζε θαζψο πξνζπαζνχλ
λα απνζπξζνχλ απφ ηε ρψξα απηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ
ξφιν ε εληχπσζε πνπ έρνπλ νη πηζησηέο γηα ηε ρψξα θαζψο κηα απαηζηφδνμε
αληίιεςε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιφγνο θαη ζηε
ζπλέρεηα ν έλαο πηζησηήο λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ άιιν, κε απνηέιεζκα λα
δπζρεξαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε ζέζε ηεο ρψξαο. Απηφ ζπλέβε θαη ζηηο αζηαηηθέο
ρψξεο21 ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 φηαλ νη επελδπηέο απέζπξαλ ηα θεθάιαηά
ηνπο απφ επελδχζεηο ηεο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε παληθνχ. Έηζη, φηαλ αξρηθά έλαο
επελδπηήο απνζχξεηαη απφ κία ρψξα ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηεο πέθηεη, κε
απνηέιεζκα θαη νη ππφινηπνη επελδπηέο λα βηάδνληαη λα απνζπξζνχλ, αλ πξνβιέπνπλ
φηη θαη άιινη ζα θάλνπλ ην ίδην θαη ε αμία ηνπ λνκίζκαηνο ζα κεησζεί αθφκε
πεξηζζφηεξν. Γειαδή, ππάξρεη κηα ζχγρπζε απφςεσλ θαζψο φινη πξνζπαζνχλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Απφ απηή ηελ άπνςε έλα
βαζηθφ αίηην ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη ε ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε
νξηζκέλα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ.
Δπίζεο, έλαο άιινο ηππηθφο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα δεκνζηνλνκηθή
θξίζε είλαη ν αθφινπζνο22. Αξρηθά, ε ρψξα επηδηψθεη λα έρεη ζηαζεξή
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο φκσο ηα απνζέκαηα μέλσλ
λνκηζκάησλ ηεο ρψξαο ζηαδηαθά κεηψλνληαη. Έηζη ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν, πνπ
ζπλήζσο είλαη πξηλ εμαληιεζνχλ ηειείσο ηα απνζέκαηα απφ ηε ζηαδηαθή κείσζή
ηνπο, ππάξρεη κηα μαθληθή επίζεζε πνπ ξαγδαία εμαιείθεη ηα ηειεπηαία απνζέκαηα,
κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα κελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη πιένλ ηελ ηζνηηκία ηνπ
20

Prasanna Gai, Simon Hayes, Hyun Song Shin , Crisis costs and debtor discipline: the efficacy of
public policy in sovereign debt crises , Journal of International Economics Volume 62, Issue 2, March
2004, Pages 245-262
21
Michael Webber , Finance and the real economy: theoretical implications of the financial crisis in
Asia , Geoforum Volume 32, Issue 1, February 2001, Pages 1-13
22
Paul Krugman , A model of balance-of-payments crises , Journal of Money, Credit and Banking,
Volume 11, Issue 3, August 1979, Pages 311-325
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λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο. Οξηζκέλεο θνξέο βέβαηα ε θπβέξλεζε θαηαθέξλεη λα
αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνπ άιινπ είδνπο απνζέκαηα, φπσο ην
λα θαηαθχγεη ζην ζεζαπξνθπιάθηφ ηεο ή λα δηαπξαγκαηεπηεί έλα έθηαθην δάλεην. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε αληηζηξνθή ησλ πξαγκάησλ θαζψο ηα θεθάιαηα πνπ κφιηο
απνζχξζεθαλ επηζηξέθνπλ θαη ε θπβέξλεζε αλαθηά ηα απνζέκαηά ηεο. Χζηφζν,
απηή ε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα είλαη πξνζσξηλή, θαζψο κπνξεί λα ζπκβεί κηα αθφκε
θξίζε πνπ ζα ππνρξεψζεη ηελ θπβέξλεζε λα αλαδεηήζεη αθφκε πεξηζζφηεξα
απνζέκαηα. Απηφ κπνξεί λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο πξνηνχ εγθαηαιεηθζεί
ηειηθά ε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κάιηζηα ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκε πην δχζθνια αλ έρεη
ππάξμεη δαλεηζκφο ηεο ρψξαο ζε λνκίζκαηα άιια εθηφο ηνπ δηθνχ ηεο 23. ε απηφ ην
ζέκα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζα είρε παίμεη θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή πνπ
ππήξρε. Έηζη, αθνχ είρακε κηα πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ηηκψλ αθνινπζνχκελε απφ
εγγπήζεηο γηα ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη πνιχ πηζαλφ λα είρακε
νδεγεζεί ζε ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Απηφ ζπλέβε θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ηνπ Μεμηθφ θαη ηεο Αξγεληηλήο.
Ζ ζηαζεξή ηζνηηκία ηνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα κεγάιν δηάζηεκα απνηεινχζε κηα
ζησπεξή εγγχεζε ζηαζεξφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα λνηθνθπξηά, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο
θαζψο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο λα πάξνπλ βξαρππξφζεζκα δάλεηα ζε δνιάξηα ΖΠΑ.
Μάιηζηα αξθεηέο ηνπηθέο ηξάπεδεο ελψ πήξαλ βξαρππξφζεζκα δάλεηα ζε δνιάξηα
έδσζαλ καθξνπξφζεζκα δάλεηα ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία πεξηκέλνληαο λα
απνπιεξσζνχλ ζην ηνπηθφ λφκηζκα. Απφ απηφ θαίλεηαη πσο νη εκπιεθφκελνη
δαλεηδφκελνη είηε αγλφεζαλ είηε δελ ππνιφγηζαλ ζσζηά ηελ πηζαλφηεηα νη νθεηιέο
ηνπο λα απμεζνχλ εμαηηίαο κηαο μαθληθήο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο. Δπίζεο,
θαίλεηαη λα ππεξεθηίκεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ή θαη ηε ζέιεζε ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο λα
δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή ηε ζπλαιιαγκαηηθή αμία. Όκσο ζε πνιιέο ρψξεο νη
θπβεξλήζεηο δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο ηζνηηκίεο, φπσο πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ, φηαλ ππήξμε μαθληθή δηαθνπή εηζξνήο θεθαιαίνπ, πξάγκα ην νπνίν είρε
δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ θαη νδήγεζε ζε δηαδνρηθέο
πηζησηηθέο θξίζεηο θαη απψιεηεο.
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο απφ έλα
ζεκείν θαη κεηά βιέπνπκε φηη παίδεη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο πνπ έρεη ε θάζε
ρψξα μερσξηζηά. Χζηφζν, ε εκθάληζε δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη ζε ρψξεο ηεο
επξσδψλεο δείρλεη πσο αθφκα θαη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε
είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ δεκνζηνλνκηθή θξίζε, ε νπνία βέβαηα ζα έρεη θάπσο
ηξνπνπνηεκέλα αίηηα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ππήξραλ ηφζν εγρψξηνη φζν θαη
δηεζλείο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε24. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εγρψξηα
αίηηα είλαη ηα απμεκέλα έμνδα ηεο ρψξαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κεησκέλα έζνδα
23

Michael D. Bordo, Christopher M. Meissner, David Stuckler , Foreign currency debt, financial crises
and economic growth: A long-run view , Journal of International Money and Finance, Volume 29,
Issue 4, June 2010, Pages 642-665
24
Rebecca M. Nelson, Paul Belkin, Derek E. Mix , Greece‟s Debt Crisis: Overview, Policy Responses,
and Implications , Congressional Research Service , April 2010
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νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ ειιεηκκάησλ γηα κηα ζεηξά εηψλ. Γηα ηα έμνδα
ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε γήξαλζε ηνπ
πιεζπζκνχ ελψ γηα ηα κεησκέλα έζνδα ε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία. Δπίζεο,
έλα άιιν αίηην ηεο θξίζεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο είλαη ε κείσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηζζφηεξεο
εηζαγσγέο απφ φηη εμαγσγέο. Όζνλ αθνξά ηψξα ηνπο δηεζλείο παξάγνληεο πνπ
επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο, ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο είλαη ε απμεκέλε
πξφζβαζε ζε θεθάιαηα κε ρακειφ επηηφθην. Απηφ ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο έληαμεο
ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε θαζψο ε ηζνηηκία θαζνξηδφηαλ θπξίσο απφ ηηο ηζρπξέο
νηθνλνκίεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο πξάγκα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είρε νδεγήζεη ηνπο
επελδπηέο λα βιέπνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο επξσδψλεο κε απμεκέλε
εκπηζηνζχλε. Απηή ε αίζζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο είρε σο απνηέιεζκα ε Διιάδα λα
κπνξεί λα δαλείδεηαη κε πην επλντθά επηηφθηα απφ πηζαλψο απηά πνπ ζα είρε αλ δελ
ήηαλ κέινο ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη λα εμππεξεηήζεη ην ππάξρνλ ρξένο. Χζηφζν απηή ε εχθνιε
πξφζβαζε ζε θηελά θεθάιαηα νδήγεζε ζηε ζπζζψξεπζε αθφκα κεγαιχηεξνπ ρξένπο.
Σέινο, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ή κε δεκνζηνλνκηθψλ
θξίζεσλ είλαη θαη ν βαζκφο εηδίθεπζεο ηεο νηθνλνκίαο25 ηεο ρψξαο. Γειαδή, φζν πην
εμεηδηθεπκέλε είλαη ε νηθνλνκία κηαο ρψξαο ηφζν πεξηζζφηεξν πηζαλή είλαη κηα θξίζε
ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο. Δπηπιένλ, ε ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ είλαη ν θχξηνο
ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο έρεη αληηθξνπφκελα
απνηειέζκαηα ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θξίζεο. Απφ ηε κία πιεπξά ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ησλ ηξαπεδψλ κεηψλεη ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηεο
νηθνλνκίαο απμάλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε γηα έλα
κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αιιηψο ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ κφλν εζσηεξηθά
απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Χζηφζν, απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ηξαπεδψλ θαη ηνπ ρξένπο ηνπο ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε ξίζθνπ κε
απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα ππεξεπελδχνπλ ζε ζρέδηα πνπ πεξηέρνπλ απμεκέλν ξίζθν.
Έηζη ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρεη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ πηζαλφηεηα
εκθάληζεο κηα θξίζεο εμαξηάηαη απφ ην πνην απφ ηα δχν ζηνηρεία ζα ππεξηζρχζεη.

3.ΣΡΟΠΟΙ ΓΙΑΓΟΗ
Κακία νηθνλνκία δελ κπνξεί λα είλαη εληειψο απνκνλσκέλε απφ ηηο ππφινηπεο αθνχ
αθφκα θη αλ ην επηζπκεί είλαη πνιχ δχζθνιν λα ην πεηχρεη. Απηφ δίλεη κεγάιν
25

Amar Gande, Kose John, Lemma W. Senbet , Bank incentives, economic specialization, and
financial crises in emerging economies , Journal of International Money and Finance, Volume 27,
Issue 5, September 2008, Pages 707-732
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ελδηαθέξνλ ζην θαηά πφζν κηα θξίζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα ρψξα ζα επεξεάζεη θαη
άιιεο ρψξεο, γεηηνληθέο ή κε, θαη, αλ λαη, κε πνηνπο ηξφπνπο ζα γίλεη ε δηάδνζή ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ
αλ κηα ρψξα κε θαιά ζρεηηθά βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα
θξίζε κφλν θαη κφλν επεηδή εκθαλίζηεθε θάπνπ αιινχ θαη ελ ζπλερεία δηαδφζεθε θαη
ζε απηή. Έηζη, ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεηαη, έρεη κειεηεζεί ην θαηά
πφζν νη θξίζεηο είλαη «θνιιεηηθέο» θαη κε πνηνπο ηξφπνπο δηαδίδνληαη.
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ ζπκπεξάλεη φηη νη θξίζεηο ζε Μεμηθφ, Αζία θαη Ρσζία
ήηαλ «θνιιεηηθέο»26, αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο ζαθήο νξηζκφο γηα ην ηη αθξηβψο
ζεκαίλεη απηφ. Κάπνηνη έηζη νλνκάδνπλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ζηνπο δεζκνχο ηεο
αγνξάο αθνχ έρεη ζπκβεί κηα θξίζε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ρσξίο λα εμεγείηαη
πσο ζπλέβε απηφ. Μηα άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη «θνιιεηηθφηεηα» αλ ε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο θξίζεο ζε κηα ρψξα απμάλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ππάξρεη θξίζε θάπνπ αιινχ. Σέινο, άιιε εθδνρή κε ηνλ φξν απηφ δειψλεη ηε
κεηαθνξά ησλ θξίζεσλ πνπ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηηο κεηαβνιέο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο. Γειαδή,
πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο αιιαγέο ζηα
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο.
Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνλ ηειεπηαίν νξηζκφ ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ
εμεγνχλ πσο νη θξίζεηο δηαδίδνληαη δηεζλψο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη θξίζεηο
εμαπιψλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ αιιεινεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ
ρσξψλ. Με βάζε απηφ ε θξίζε ζε κηα ρψξα δηαδίδεηαη, επεηδή αιιάδεη ηα
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή γηα ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε
θξίζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο είλαη ηα θνηλά μαθληθά γεγνλφηα, ην εκπφξην θαη νη άκεζνη
νηθνλνκηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία νη ζπγρξνληζκέλεο
θξίζεηο νθείινληαη ζηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επελδπηψλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε θξίζε ζε κηα ρψξα κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα θξίζε θάπνπ αιινχ
ρσξίο λα πξνθαιέζεη επηπηψζεηο ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο άιιεο ρψξαο κε
απνηέιεζκα ε θξίζε λα δηαδίδεηαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζην «αίζζεκα ηεο αγνξάο» ή
ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά, πνπ
δηαζέηνπλ νη επελδπηέο. Πην αλαιπηηθά νη βαζηθφηεξνη ηξφπνη δηάδνζεο κηαο θξίζεο
απφ κηα ρψξα ζε κηα άιιε είλαη νη παξαθάησ:



Κνηλά μαθληθά γεγνλόηα

Σα γεγνλφηα απηά, είηε ηνπηθά είηε παγθφζκηα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ
αηηία γηα ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε θξίζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ε
απφηνκε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηηο ΖΠΑ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη
26

Fasika Haile, Susan Pozo , Currency crisis contagion and the identification of transmission channels ,
International Review of Economics & Finance Volume 17, Issue 4, October 2008, Pages 572-588
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ην 1994 απνηέιεζε κηα βαζηθή αηηία γηα ηηο δχν θξίζεηο ζην Μεμηθφ ην 1982 θαη
ην 1994. Έλα άιιν πην πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε ππεξηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ
απφ ην 1995 κέρξη ην 1997 πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηεηακέλε επηβξάδπλζε
ζηελ Ηαπσληθή αλάπηπμε ζπλέβαιαλ ζηελ Αζηαηηθή θξίζε, απνδπλακψλνληαο ηνλ
εμσηεξηθφ ηνκέα αξθεηψλ αζηαηηθψλ ρσξψλ ηαπηφρξνλα.



Μαθξννηθνλνκηθέο νκνηόηεηεο

Λφγσ ηεο έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ, αξθεηέο θνξέο νη επελδπηέο αληηκεησπίδνπλ κε
ηνλ ίδην ηξφπν φιεο ηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηα
καθξννηθνλνκηθά ηνπο κεγέζε. Έηζη φηαλ θάπνηα ρψξα ρηππεζεί απφ ηελ θξίζε νη
επελδπηέο ην εθιακβάλνπλ σο κηα λέα πιεξνθνξία γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί
θαη ζε άιιεο παξφκνηεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα λα επηηίζεληαη ζε απηέο. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ε θξίζε δε δηαδίδεηαη ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο δεχηεξεο ρψξαο αιιά εμαηηίαο ηεο αληίιεςεο
πνπ έρνπλ νη επελδπηέο γηα ην ζχλνιν απηψλ ησλ ρσξψλ πνπ ζεσξνχλ παξφκνηεο.



Αιιαγέο ζηε αίζζεζε ησλ επελδπηώλ27

Απηέο νη αιιαγέο, εηδηθά ζρεηηθά κε ηα καθξννηθνλνκηθά θαη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, επεξεάδνπλ ηφζν ηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο φζν θαη
ηε κεηάδνζή ηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαζψο νη νηθνλνκίεο κε πην αδχλακα κεγέζε
είλαη πην επάισηεο φηαλ ππάξρεη θαη θάπνπ αιινχ θξίζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε
νη πην αδχλακεο ρψξεο κπνξεί λα γίλνπλ ζχκαηα ηεο «θνιιεηηθφηεηαο» ησλ
θξίζεσλ ιφγσ ηεο αίζζεζεο ηεο αγνξάο ή ηεο απνθπγήο πςεινχ ξίζθνπ. Έηζη, αλ
κηα ζπλαιιαγκαηηθή θξίζε ζε κηα ρψξα δεκηνπξγεί θφβνπο ζρεηηθά κε
θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη αιινχ, νη επελδπηέο είλαη πηζαλφ λα πεξηκέλνπλ λα
επσθειεζνχλ απφ απηέο ηηο επηζέζεηο ζηα ζπλαιιάγκαηα πνπ ζεσξνχλ πσο θαη
άιινη επελδπηέο ζα πνπιήζνπλ. Σφηε νη θαιχηεξνη ζηφρνη είλαη ζπλαιιάγκαηα
πνπ, παξφιν πνπ ηα ππεξαζπίδνληαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο, είλαη πηζαλφ ηειηθά λα
θαηαξξεχζνπλ θαη ηειηθά λα απνθέξνπλ θεξδνζθνπηθά νθέιε. Σν ξίζθν
εκθάληζεο κηαο θξίζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξεο είλαη
νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ε σξίκαλζε ηνπ
ειιείκκαηνο κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνχ ηφηε ε νηθνλνκία ζα είλαη
πην επάισηε ζηηο πηέζεηο ελφο κηθξνχ κέξνπο ησλ δαλεηζηψλ ηεο.

27

Francesco Caramazza, Luca Ricci, Ranil Salgado , International financial contagion in currency
crises , Journal of International Money and Finance Volume 23, Issue 1, February 2004, Pages 51-70
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Δκπνξηθνί δεζκνί

Όηαλ κηα ρψξα αληηκεησπίδεη κηα θξίζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθή
ππνηίκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηφο ηεο, θαη άιιεο ρψξεο κπνξεί λα ππνζηνχλ
δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα νθείινληαη ζηηο πην
αληαγσληζηηθέο ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξεη ε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. Δπίζεο,
αλ ε πηψζε ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο ζπλνδεχεηαη, σο ζπλήζσο, θαη απφ
κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπίεζε ησλ εηζαγσγψλ, ηφηε νη
επηδξάζεηο ζην εηζφδεκα απηψλ απφ ηνπο νπνίνπο εηζήγαγε ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα
ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ ηειεπηαίσλ. Σα δχν απηά θαηλφκελα
δελ επηδξνχλ κφλν ζηνπο δηκεξείο εκπνξηθνχο δεζκνχο αιιά θαη ζηηο αγνξέο
ηξίησλ κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα.
Δπνκέλσο, νη εκπνξηθνί δεζκνί είλαη ζεκαληηθνί φρη κφλν γηα ηηο ρψξεο πνπ
βξίζθνληαη ζε θξίζε αιιά θαη γηα απηέο νη νπνίεο είλαη επηζθαιείο ζε πεξίπησζε
δηάδνζήο ηεο.



Υξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή κε ηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα δηαδνζεί ε θξίζε πέξα απφ ηα ζχλνξα κηαο ρψξαο θαη λα επεξεάζεη θαη
άιιεο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο είλαη νη άκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλδέζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε ξεπζηφηεηα,
πξνβιήκαηα σο πξνο ηα θίλεηξα θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κάδαο. Ζ θξίζε
ζε
κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο επελδπηέο λα
αλαδηακνξθψζνπλ ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο ζρεηηθά κε ην ξίζθν, ηε ξεπζηφηεηα ή
θάπνην άιιν παξάγνληα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ μεζπάζεη θξίζε ζε κηα ρψξα νη
επελδπηέο πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ζπλήζσο ζα ζειήζνπλ λα κεηψζνπλ ηελ
απμεκέλε πιένλ έθζεζή ηνπο ζην ξίζθν πνπιψληαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ
νπνίσλ ηα θέξδε είλαη επκεηάβιεηα θαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλα κε απηά ζηελ ππφ
θξίζε ρψξα. Δπίζεο, νη επελδπηέο κπνξεί λα ξεπζηνπνηήζνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο
ζηνηρεία, αθφκα θαη απηά πνπ πξννξίδνληαλ γηα άιιν ζθνπφ, ιφγσ ηεο θξίζεο
πνπ εκθαλίζηεθε θαη δεκηνπξγεί άκεζε αλάγθε γηα εχξεζε κεηξεηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο. Δπνκέλσο, ε
ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζχλδεζε κε έλα βαζηθφ δαλεηζηή ηεο ππφ θξίζε
ρψξαο, κε ηελ έλλνηα κηα άιιε ρψξα λα ηνπ ρξσζηάεη ή λα βξίζθεηαη ζην
ραξηνθπιάθηφ ηνπ, ηφηε ε ρψξα απηή γίλεηαη πην επάισηε θαη απμάλνληαη νη
πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζεη θαη απηή πξφβιεκα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο.
Οξηζκέλεο ρψξεο, ινηπφλ, είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο
δηαθνπήο εηζξνήο θεθαιαίσλ κε ηελ έλαξμε κηαο θξίζεο θάπνπ αιινχ, άζρεηα κε
ηα δηθά ηνπο καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, θαζψο ηα δηθά ηνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
κπνξεί λα ζεσξνχληαη φηη πεξηέρνπλ αξθεηφ ξίζθν, φηη είλαη πην εχθνια
ξεπζηνπνηήζηκα ή, ηέινο, λα θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ
πηζησηψλ ηεο ππφ θξίζε ρψξαο.
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4.ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ
Όια ηα παξαπάλσ αθνξνχλ γεληθά ηηο δεκνζηνλνκηθέο θξίζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη
ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ
εκθαληζηεί. Χζηφζν, θάζε θνξά πνπ κηα ρψξα αληηκεησπίδεη θξίζε ηφζν ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη φζν θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο είλαη δηαθνξεηηθά νπφηε έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ε θάζε
πεξίπησζε μερσξηζηά. Παξαθάησ έρνπκε δχν απφ ηηο πην πξφζθαηεο δεκνζηνλνκηθέο
θξίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ:

1.Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΙΑ28
Σν πξψην κηζφ ηνπ 1997 νη εηαηξείεο Hanbo Steel θαη Samni Steel θαηέξξεπζαλ
επεηδή ε θπβέξλεζε ηεο Κνξέαο επηζήκαλε φηη δε ζα ζηήξηδε επ‟ αφξηζην ηέηνηεο
πξνβιεκαηηθέο εηαηξείεο. Οη δχν απηέο θαηαξξεχζεηο ήξζαλ έπεηηα απφ δχν ρξφληα
ζηα νπνία ν δείθηεο ηνπ Κνξεαηηθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ έπεθηε δηαξθψο. ηελ Σατιάλδε
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο θαηέξξεπζαλ, αλάκεζά ηνπο θαη ε κεγαιχηεξε ηεο
ρψξαο, θαζψο ε θπβέξλεζε αξλήζεθε λα αγνξάζεη ηα ρξέε ηνπο. Μάιηζηα ζχκθσλα
κε ην ΓΝΣ ε Σατιάλδε ήηαλ ε πεξηνρή πνπ άξρηζαλ φια ηα πξνβιήκαηα θαη φρη ε
Κνξέα θαη απηφ γηαηί ζηελ πξψηε ππήξραλ πνιιά ζεκάδηα επηθείκελεο θξίζεο
(ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, κείσζε ηνπ ξπζκνχ ησλ
εμαγσγψλ, κεγάια ειιείκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ βξαρππξφζεζκα δάλεηα
θαη ην εμσηεξηθφ ρξένο πνπ απμαλφηαλ ξαγδαία) ηα νπνία απνθάιπςαλ θαη άιιεο
αδπλακίεο ηεο Σατιαλδηθήο νηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ρσξίο αζθάιεηα, θνπζθσκέλε αγνξά αθηλήησλ θαη αδχλακν θαη
εθηεζεηκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ην Μάην ηνπ 1997, νη δηεζλείο επελδπηέο
άξρηζαλ λα πνπινχλ ζπλαιιάγκαηα ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο θαη κε ηε ζεηξά
ηνπο νη θπβεξλήζεηο ηεο Σατιάλδεο, ησλ Φηιηππίλσλ, ηεο Μαιαηζίαο θαη ηεο
Ηλδνλεζίαο δηεχξπλαλ ηηο δψλεο ζηηο νπνίεο γηλφηαλ ην εκπφξην ησλ ζπλαιιαγκάησλ
ηνπο. Παξά ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα ζε απηέο ηηο ρψξεο θαζψο θαη ηε ηγθαπνχξε. χληνκα θαη
ην δνιάξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ δέρζεθε επίζεζε αιιά ην ππεξαζπίζηεθε δπλακηθά ε
θηλέδηθε θπβέξλεζε. Σν Ννέκβξην ηνπ 1997, φηαλ είρε γίλεη εκθαλείο φηη νρηψ απφ
ηηο ηξηάληα κεγαιχηεξεο chaebol (επηρεηξήζεηο εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ειέγρνληαη απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα) ηεο Κνξέαο είηε είραλ ρξενθνπήζεη είηε ήηαλ
νηθνλνκηθά δνξηζκέλεο, ην Κνξεαηηθφ γνπφλ σζνχληαλ πησηηθά. Καη ζηηο 17
Ννέκβξε ηνπ 1997, ε Hokkaido Takushoku Bank θαηέξξεπζε ζεκαηνδνηψληαο φηη
κηα αθφκε θπβέξλεζε ηεο πεξηνρήο απνζηαζηνπνηνχληαλ απφ ηηο εηαηξείεο
πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην παξειζφλ. ηηο αξρέο ηνπ 1998, ηα ζπλαιιάγκαηα ηεο
Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο είραλ παξαζπξζεί θαη απηά ελψ κέρξη ηνλ
28
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Αχγνπζην ηνπ 1998 θαη ην δνιάξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ην γηνπάλ βξέζεθαλ
αληηκέησπα κε ηελ θεξδνζθνπία. Αθφκα θαη ην δνιάξην ηεο Σατβάλ έπεθηε ζηαζεξά
παξφιν πνπ απηφ δελ ηαίξηαδε κε ην ηζηνξηθφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.
ηε ζπλέρεηα ε πνιηηηθννηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ ρσξψλ απηψλ δηαθνξνπνηείηαη
αξθεηά κεηαμχ ηνπο. Δθηφο απφ ηηο πνιχ ιηγφηεξν αλνηθηέο νηθνλνκίεο ηεο
Κακπφηδεο θαη ηεο Μηαλκάξ, ε κφλε ρψξα πνπ γιίησζε ηελ αζηάζεηα είλαη ε Κίλα.
Όιεο νη άιιεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο επεξεάζηεθαλ άιιεο ιηγφηεξν θαη άιιεο
πεξηζζφηεξν.
Ζ Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ε ηγθαπνχξε θαη ε Σατβάλ επεξεάζηεθαλ ζρεηηθά
ιίγν. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 1999 είρε γίλεη ζαθέο φηη ε θξίζε είρε κηθξή επίδξαζε ζην
πνζνζηφ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. Καη ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο, νη ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο είραλ πέζεη θαηά 20-30% απφ ηηο αληίζηνηρεο ην 1995/96, ηα κεξίδηα αγνξάο
ηνπο είραλ κηα κέηξηα κείσζε θαη ελψ ζηελ Απζηξαιία ήηαλ ζε ηζηνξηθά ρακειά
επίπεδα, ζηε Νέα Εειαλδία, ηε ηγθαπνχξε θαη ηελ Σατβάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πνιηηηθέο επηηνθίσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπλαιιαγκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα
ζηε ηγθαπνχξε ηα επηηφθηα ην 1998 δηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ καθξφρξνλν
κέζν φξν ηνπο. Έηζη, αλ θαη κηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 20% ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέα, νπνηαδήπνηε ζνβαξή ζπλέπεηα ηεο
θξίζεο ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πηζαλφηεξν λα κεηαδνζεί κέζσ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ παξά απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο ή ησλ επηηνθίσλ.
Αληίζεηα, πην ζεκαληηθέο ήηαλ νη επηπηψζεηο ζην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Ηαπσλία, ηε
Μαιαηζία θαη ηηο Φηιηππίλεο. Αλ θαη ην δνιάξην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ ην ππεξαζπίζηεθε
ε λνκηζκαηηθή αξρή ηνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (πξνζσξηλά πςειά επηηφθηα,
ππνδηπιαζηαζκφο ηεο αμίαο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, πεξίπνπ 30% κείσζε ηεο αμίαο ησλ
αθηλήησλ) θαη ε παξαγσγή ήηαλ ζηάζηκε θαηά ην 1999. Σν ρξεκαηηζηήξην ηεο
Ηαπσλίαο ζεκείσλε πηψζε απφ ην 1990 θαη ην ζπλάιιαγκά ηεο απφ ηα κέζα ηνπ 1995
κε απνηέιεζκα κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1998 ην γηελ λα αμίδεη κφλν ην 60% ηεο αμίαο πνπ
είρε ζηα κέζα ηνπ 1995. Ζ Ηαπσλία ζπλέρηδε, ππφ ηηο αζθπθηηθέο πηέζεηο ησλ ΖΠΑ,
ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη αλαζρεκαηηζκφ ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. Δπίζεο δερφηαλ πηέζεηο απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ
Δκπνξίνπ λα αλνίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζην δηεζλή αληαγσληζκφ. Σν καιαηζηαλφ
ξίλγθηη έραζε επίζεο ην 40% ηεο αμίαο ηνπ νδεγψληαο ηελ θπβέξλεζε ζηελ επηβνιή
θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ. Οη Φηιηππίλεο είδαλ θη απηέο ην πέζν λα πέθηεη θαηά 40% θαη
ην δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπο λα ππνδηπιαζηάδεηαη. Ζ αλεξγία απμαλφηαλ θαη ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο έπεθηε παξφιν πνπ Φηιηππίλεο απέθπγαλ ηελ
άκεζε παξέκβαζε ηνπ ΓΝΣ.
Όκσο, ηηο πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηηο είραλ ε Σατιάλδε, ε Κνξέα, ην Λάνο θαη ε
Ηλδνλεζία (κε απηή ηε ζεηξά). ηελ Σατιάλδε θαη ηελ Κνξέα ε αμία ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο έπεζε ζην κηζφ ελψ ζην Λάνο θαη ηελ Ηλδνλεζία είλαη κφλν ζην 20%
ηνπ κέγηζηνπ πνπ είραλ ζεκεηψζεη ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ζ Σατιάλδε, ε Κνξέα θαη ε
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Ηλδνλεζία δήηεζαλ ηε ζηήξημε ηνπ ΓΝΣ: Ζ Σατιάλδε δηαπξαγκαηεχηεθε έλα παθέην
$17δηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1997, ε Ηλδνλεζία $40δηο ην Ννέκβξην θαη ε Κνξέα $57δηο
ην Γεθέκβξε. Σν ΓΝΣ θαζφξηζε πξψηα ην παξαδνζηαθφ ηνπ πξφγξακκα ιηηφηεηαο:
αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαη επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηεο παξνρήο ρξεκάησλ, κείσζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θπβεξλήζεσλ κέζσ ηεο θαηάξγεζεο θνηλσληθψλ
πξνγξακκάησλ, δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ηηο δαπάλεο θαη ηηο επηδνηήζεηο. Δπίζεο, ην
ΓΝΣ πίεζε ηηο θπβεξλήζεηο απηέο λα αλαζρεκαηίζνπλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο
ζπζηήκαηα κε ην θιείζηκν αθεξέγγπσλ ηξαπεδψλ θαη επηβάιινληαο φξηα
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Αθφκε, ην ΓΝΣ επηδίσμε λα αλνίμεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ
ηξηψλ απηψλ ρσξψλ σζψληαο ηηο θπβεξλήζεηο λα θαηαξγήζνπλ ηα κνλνπψιηα, λα
ηδησηηθνπνηήζνπλ ηα θξαηηθά κνλνπψιηα, λα κεηψζνπλ ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο
θαη λα αλνίμνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα αζθαιίζεσλ ζε μέλεο
επελδχζεηο. Καη νη δηεπζπληέο ηνπ ΓΝΣ έθαλαλ ζπλερψο νκηιίεο απφ ηα κέζα ηνπ
1997 εθζεηάδνληαο ηηο αξεηέο κηαο αλνηρηήο θαη δηάθαλεο θπβέξλεζεο. Σέινο, ζηελ
Κνξέα ην ΓΝΣ πίεζε θαη γηα αιιαγέο ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ψζηε λα
απνκαθξχλνληαη επθνιφηεξα νη εξγαδφκελνη.
Κιείλνληαο, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή απηή ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο πξέπεη λα
επηζεκαλζεί πσο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε Ηαπσλία πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο
ππνθηλεηέο σο θέληξν ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, σο βαζηθή πεγή ησλ
ηνπηθψλ θεθαιαίσλ θαη σο παξνρέαο βνήζεηαο.

2.Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΗ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ29
ηνλ απφερν ηεο θξίζεο ηεο ηεθίια ηνπ 1998 ζηελ Νφηην Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα
έπεηηα απφ ηελ ππνηίκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ηεο Βξαδηιίαο άξρηζε λα επεξεάδεηαη
θαη ε Αξγεληηλή αθνχ εκθαλίζηεθε νηθνλνκηθή χθεζε. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο
ρψξαο έπεθηε ζπλερψο θαη ζπλνιηθά απφ ην 1999 κέρξη ην 2001 είρε κεησζεί θαηά
25% ηελ ίδηα ψξα πνπ ε αλεξγία θάιπαδε θαη έθηαζε ζην κέγηζηφ ηεο 23% ην 2002.
Ζ νηθνλνκηθή απηή χθεζε κεηαηξάπεθε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε εμαηηίαο
θπξίσο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηεο γεληθεπκέλεο
έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. Αξρηθά, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ηεο
Αξγεληηλήο επηδεηλψζεθε ιφγσ ηεο απνδπλάκσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε έιιεηςε δεκφζηαο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία,
εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εμάξηεζήο ηεο απφ ην δνιάξην, νδήγεζε ζηελ άζθεζε
αζθπθηηθψλ πηέζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπλαιιάγκαηφο ηεο.
Δπηπιένλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο χζηαηνο
δαλεηζηήο ιφγσ ηνπ κεραληζκνχ ζπλαιιάγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε
ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε δαλείσλ. Έηζη, ε έιιεηςε ηεο δεκφζηαο
εκπηζηνζχλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ πέζν νδήγεζαλ ζηελ
29
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αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο απαηηήζεηο κέζσ ησλ
αγνξψλ, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ καδηθή απφζπξζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ
ζηα ηέιε ηνπ 2001 θαη άζθεζε αθφκα κεγαιχηεξε πίεζε ζην πέζν.
Ύζηεξα απφ ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ην 2001, ε θπβέξλεζε νδεγήζεθε ζηε ιήςε
αθξαίσλ έθηαθησλ κέηξσλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2001, ε θπβέξλεζε ηεο Αξγεληηλήο
πάγσζε φιεο ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνίλσζε ηελ πηψρεπζε
ηεο ρψξαο δειαδή ηελ αδπλακία αληαπφθξηζήο ηεο ζην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο. ηηο
αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002 έλαο Έθηαθηνο Δζληθφο Νφκνο θαηήξγεζε ην θαζεζηψο
ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ πέζν θαη ππνηίκεζε ην εζληθφ λφκηζκα ζε 1.4πέζν/US$ αλ
θαη απηή ε επίζεκε ηζνηηκία πνπ εθαξκφζηεθε ζε βαζηθέο ζπλαιιαγέο γξήγνξα
αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα ζεζπηζκέλν θαζεζηψο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ ην
Φεβξνπάξην. Έηζη, ε ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ζην πέζν έγηλε αζχκκεηξα θαζψο
ππήξρε κηα ηζνηηκία γηα ηα δάλεηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά γηα φια ηα ππφινηπα
ζπκβφιαηα, θαη εηδηθά γηα ηηο θαηαζέζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαλ ε επίζεκε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Δπίζεο, ηα νκφινγα ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζχκθσλα κε λφκν ηεο Αξγεληηλήο κεηαηξάπεθαλ ζε πέζν.
Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ηεο κεηαηξνπήο ζε πέζν ησλ νηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πηζησηψλ, έγηλε εθαξκνγή ηεο ηηκαξηζκηθήο
αλαπξνζαξκνγήο. Αξρηθά, ν δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε «Coeficiente de
Estabilizacion Financiera» βαζηδφηαλ ζην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ππνζήθεο
ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη έλα επηπιένλ 3,5% ην ρξφλν πξνζζεηηθά ζην εθαξκνδφκελν
επηηφθην. Απηφο ν δείθηεο είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο νθεηιέηεο ιφγσ ηεο
ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ ηηκψλ πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ππνηίκεζεο ηνπ πέζν. Γηα
απηφ, αληηθαηαζηάζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, γηα ππνζήθεο θάησ ησλ $250.000
αξρηθά, κε έλαλ δείθηε πνπ ζπλδεφηαλ κε ηνπο κηζζνχο θαη ήηαλ επίζεο πξνζζεηηθφο
ζην επηηφθην. Δπίζεο, θαζνξίζηεθε κηα ξήηξα ιήμεο ηζρχνο ηεο αλαζηνιήο γηα ηελ
απαγφξεπζε ηεο ηηκαξηζκηθήο πξνζαξκνγήο, ε νπνία ελ ζπλερεία επαλεθαξκφζηεθε
ηνλ Απξίιην ηνπ 2004.
Έλα άιιν κέηξν πνπ αθνξνχζε ηηο κεγάιεο ππνζήθεο ήηαλ ε αλαζηνιή ζησλ
δηαδηθαζηψλ θαηάζρεζεο. Έηζη, κέζσ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ε επηβνιή ησλ
αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ πήξε αλαζηνιή δχν θνξέο γηα ηξεηο κήλεο ζηελ
πεξίπησζε ππνζήθεο επί αζηηθψλ αθηλήησλ. Χο ζπλέρεηα απηήο ηεο παξέκβαζεο ήξζε
ην πάγσκα ησλ θαηαζρέζεσλ, πνπ ήηαλ κηα εζεινληηθή απφθαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηξαπεδψλ χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε πσο ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα γίλεη
γηα λα θαηαδηψμνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο πνπ πησρεχνπλ θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα
ηνπ 2002. Σν 2003, ζρεδηάζηεθε έλαο λένο κεραληζκφο γηα λα δηεπθνιπλζεί ν
αλαπξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαβαηηθψλ ππνζεθψλ έσο $100.000. Ο λένο κεραληζκφο
πεξηειάκβαλε ηε κεηαθνξά δαλείσλ πνπ έρνπλ ιήμεη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ζα
κπνξνχζε λα αληέμεη ην θφζηνο ηεο αλαδηάξζξσζεο. ε αληάιιαγκα, νη δαλεηζηέο ζα
έπαηξλαλ θπβεξλεηηθά νκφινγα. Σειηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξεο
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ηξάπεδεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ήδε ππεξβνιηθή ηνπο έθζεζε ζηελ θπβέξλεζε,
επέιεμαλ λα αλαπξνγξακκαηίζνπλ ηηο ππνζήθεο κε δηθφ ηνπο θφζηνο.
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1.ΓΔΝΙΚΑ
Οη πξνβιέςεηο είλαη πνιχ ρξήζηκεο ζε έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ
θαζψο ζπρλά ρξεηαδφκαζηε λα εθηηκήζνπκε απφ πξηλ ηελ εμέιημε νξηζκέλσλ
θαηαζηάζεσλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ
είλαη απηφο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ έγθεηηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ
δείρλνπλ ζρεδφλ φινη νη άλζξσπνη (είηε σο θπζηθά πξφζσπα είηε σο κέιε
επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θηι) γηα ηελ ζπλνιηθή πνξεία ηεο ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο
επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηή. Έηζη, έρεη γίλεη αληηιεπηφ πφζν ζεκαληηθέο
είλαη νη πξνβιέςεηο καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαζψο ηηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
αξθεηνί θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο30: γηα ηηο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα πιαίζην
κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, γηα ηηο θπβεξλήζεηο έλα
ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη γηα φινπο έλα πιαίζην
ζπζηεκαηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εμειηρζεί ν θφζκνο ζην κέιινλ.
Δπνκέλσο, ζηελ πξνζπάζεηα πξφβιεςεο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
φιεο νη κέζνδνη ησλ πξνβιέςεσλ, ηφζν νη θξηηηθέο φζν θαη νη ζηαηηζηηθέο. Γεληθά, ηα
ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξε βάζε δίλεηαη ζην ζηαηηζηηθφ κέξνο ησλ
ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη31, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ εμαθνινπζεί λα παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν.
Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην,
πεξηιακβάλνπλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ ηηο ρξνλνζεηξέο θαη ηα
νηθνλνκεηξηθά κνληέια32.
Οη ρξνλνζεηξέο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε βαζίδνληαη ζηα πξφηππα ηνπ
παξειζφληνο, ηα νπνία πξνεθηείλνπλ ζην κέιινλ γηα λα επηηχρνπλ ηελ πξφβιεςε, θαη
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θπξίσο γηα ηε επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. πλήζσο είλαη απιέο θαη
πεξηιακβάλνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ κεηαβιεηψλ, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειφ
ζρεηηθά θφζηνο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξθεηά θαιή ηνπο απφδνζε ζηηο
πξνβιέςεηο ηηο θαζηζηά αξθεηά ειθπζηηθέο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνβιέςεσλ.
Αληίζεηα, ηα νηθνλνκεηξηθά κνληέια έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία
θαη απφ απηή πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ καζεκαηηθέο ζρέζεηο κε κεηαβιεηέο είηε απφ
ηε ζεσξία είηε απφ ηελ παξαηήξεζε παιαηφηεξσλ δεδνκέλσλ. Γεληθά είλαη κεγάια ζε
30

Robert Fildes, Herman Stekler , The state of macroeconomic forecasting , Journal of
Macroeconomics , Volume 24, Issue 4, December 2002, Pages 435-468
31
Ullrich Heilemann, Herman Stekler , Introduction to “The future of macroeconomic forecasting” ,
International Journal of Forecasting , Volume 23, Issue 2, April-June 2007, Pages 159-165
32
J. H. Stock , Time Series: Economic Forecasting , International Encyclopedia of the Social &
Behavioral Sciences , Pages 15721-15724
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κέγεζνο θαζψο απνηεινχλ ζπζηήκαηα πνιιψλ εμηζψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη εθαηνληάδεο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, έρνπλ ην
πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ππνζεηηθέο πνιηηηθέο αιιαγέο θαζψο
βαζίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Χζηφζν, ε πνιππινθφηεηά ηνπο, πνπ αλεβάδεη
ην θφζηνο ηνπο, θαη ε δπζθνιία ζηε δηαρείξηζή ηνπο, ρσξίο λα νδεγνχλ απαξαίηεηα
ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά ησλ ρξνλνζεηξψλ δελ ηα θαζηζηά ηφζν πξνζηηά.
Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζηηο πξνβιέςεηο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε θξηηηθή πξφβιεςε. Βέβαηα νη πξνβιέςεηο πνπ
βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ θξίζε θαίλεηαη λα έρνπλ ρεηξφηεξα
απνηειέζκαηα απφ φηη απηέο ησλ κνληέισλ, αθνχ νη ηειεπηαίεο πεξηέρνπλ πνιχ πην
ζπζηεκαηηθά ηα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα. Χζηφζν ε ζπνπδαηφηεηα ηεο θξηηηθήο
πξφβιεςεο είλαη φρη ζηε κεκνλσκέλε ρξήζε ηεο, αιιά ζην ζπλδπαζκφ ηεο κε θάπνην
ζηαηηζηηθφ κνληέιν, δειαδή ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ καο δίλεη έλα
κνληέιν κε βάζε ηελ θξίζε33.
Μηα ηέηνηα πξνζαξκνγή κπνξεί λα ρξεηάδεηαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: φηαλ, γηα
παξάδεηγκα, έρεη γίλεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ θαζηζηά ηα δεδνκέλα ζηα νπνία
βαζίζηεθε ε πξφβιεςε μεπεξαζκέλα. Δπίζεο, κπνξεί λα κάζνπκε κηα θαηλνχξηα
πιεξνθνξία ηελ νπνία δε ιάβακε ππφςε θαηά ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ή λα έρνπκε
κηα πιεξνθνξία πνπ λα κελ ππάξρεη ηξφπνο λα ηελ ελζσκαηψζνπκε ζην κνληέιν
καο.
Δπνκέλσο, βιέπνπκε πσο ζπρλά είλαη ρξήζηκν λα ζπλδπάδνπκε ην απνηέιεζκα ελφο
κνληέινπ κε ηελ θξηηηθή πξφβιεςε, φκσο απηφ δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη θάζε
θνξά. Έηζη, αλ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά θάπνηνο ιφγνο πξνζαξκνγήο ηεο πξφβιεςεο
ε κεηαβνιή ηεο κε βάζε ηελ θξίζε είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη θαη ζε ρεηξφηεξν
απνηέιεζκα θαζψο δε ζα ππάξρεη θακία επηπιένλ πιεξνθνξία λα ελζσκαησζεί34.
Βέβαηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζαξκνγήο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή
θαη ζην πφζν κεγάιε ζα είλαη ε πξνζαξκνγή πνπ ζα γίλεηαη θαζψο ζπρλά δίλεηαη
πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ θξηηηθή πξφβιεςε πεξηνξίδνληαο έηζη ζεκαληηθά θαη ηνλ
ξφιν ηνπ κνληέινπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Απηή ε κεγάιε δηαθνξά απφ ηελ
πξφβιεςε πνπ καο δίλεηαη ζηαηηζηηθά πνιιέο θνξέο δελ νδεγεί ζε θαιχηεξν
απνηέιεζκα.

33

Robert Fildes, Herman Stekler , The state of macroeconomic forecasting , Journal of
Macroeconomics, Volume 24, Issue 4, December 2002, Pages 435-468
34
Stephen K. McNees , The role of judgment in macroeconomic forecasting accuracy , International
Journal of Forecasting, Volume 6, Issue 3, October 1990, Pages 287-299
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2.ΓΤΚΟΛΙΔ – ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟΣΤΥΙΑ
Μηα πξφβιεςε εηδηθά φηαλ αθνξά ηελ νηθνλνκία δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ απφιπηα
αθξηβήο. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο φπσο έρεη θαλεί εκπεηξηθά πνπ δπζθνιεχνπλ
ηδηαίηεξα ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο θαη θάλνπλ αλαπφθεπθηα ηα ιάζε. Οη
βαζηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη νη εμήο35:








ην κέιινλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην παξειζφλ. Γειαδή, φιεο νη πξνβιέςεηο
πνπ γίλνληαη βαζίδνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ, αθνχ φπσο
έρεη εηπσζεί νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη πξνεθηείλνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ
παξειζφληνο γηα λα καο δψζνπλ ηελ πξφβιεςε γηα ην κέιινλ. Όκσο, ην
παξειζφλ πνηέ δελ επαλαιακβάλεηαη αθξηβψο ην ίδην, κε απνηέιεζκα λα κελ
ζπκβαίλνπλ πάληα ηα ίδηα πξάγκαηα ζην κέιινλ αιιά λα έρνπκε θάπνηα
απφθιηζε,
ε ππφζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο36 είλαη δχζθνιν λα ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκίαο, επεηδή ζε απηφ ησλ ηνκέα νη αιιαγέο είλαη ζπλερείο. Μάιηζηα
ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αζηάζεηαο είλαη πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ην κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηηο πξνβιέςεηο αιιά ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο είλαη πνπ απηέο
έρνπλ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αθξίβεηα. Μάιηζηα, ελψ ζε άιινπο ηνκείο
εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ φπσο ε κεραληθή θαη ε θπζηθή ε πξφβιεςε πνπ
ζα γίλεη δελ επεξεάδεη ζρεδφλ θαζφινπ ην απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπκε, ζηελ
νηθνλνκία φρη κφλν δελ ηζρχεη αιιά κάιινλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Γειαδή,
ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη άξα ην απνηέιεζκα ηεο
πξφβιεςεο
ηα πνιχπινθα ζηαηηζηηθά κνληέια κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ θαιά ην παξειζφλ,
σζηφζν απηφ δελ εγγπάηαη φηη ζα πεξηγξάθνπλ εμίζνπ θαιά θαη ην κέιινλ,
ηα απιά κνληέια αλ θαη κπνξεί λα κελ πεξηγξάθνπλ πνιχ θαιά ην παξειζφλ
είλαη πηζαλφ λα δίλνπλ θαιχηεξεο πξνβιέςεηο,
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θξηηηθή πξφβιεςε είλαη ρεηξφηεξε απφ ηηο
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαζψο επεξεάδεηαη απφ αλζξψπηλεο πξνθαηαιήςεηο θαη
πεξηνξηζκνχο. Μάιηζηα είλαη πηζαλφ λα έρνπκε δηαξθψο πξνθαηεηιεκκέλεο
πξνβιέςεηο πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ζε ηξεηο θπξίσο πεξηπηψζεηο37:
 Πξψηνλ, φηαλ απηφο πνπ θάλεη ηηο πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη
παξάιιεια δελ κπνξεί λα κάζεη απφ ηα ζθάικαηα ζηηο πξνεγνχκελεο
πξνβιέςεηο ηνπ,

35

Spyros Makridakis, Nassim Taleb , Living in a world of low levels of predictability , International
Journal of Forecasting, Volume 25, Issue 4, October-December 2009, Pages 840-844
36
Spyros Makridakis , Forecasting accuracy and the assumption of constancy , Omega, Volume 9,
Issue 3, 1981, Pages 307-311
37
Roy Batchelor , Bias in macroeconomic forecasts , International Journal of Forecasting, Volume 23,
Issue 2, April-June 2007, Pages 189-203
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38

 δεχηεξνλ, φηαλ απηφο πνπ πξνβιέπεη κπνξεί λα θάλεη ζσζηή
αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ, σζηφζν δελ έρεη αξθεηά γηα λα κπνξεί
λα δηαθξίλεη πνηεο αιιαγέο είλαη κφληκεο θαη πνηεο παξνδηθέο ζηε
κεηαβιεηή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη
 ηέινο φηαλ δηαζέηεη θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα
απηφο πνπ θάλεη ηελ πξφβιεςε φκσο ζθφπηκα εηζάγεη πξνθαηάιεςε
πξνθεηκέλνπ λα θάλεη είηε κηα αηζηφδνμε είηε κηα απαηζηφδνμε
πξφβιεςε,
νη εηδηθνί δε θαίλεηαη λα θάλνπλ θαιχηεξεο πξνβιέςεηο απφ θάπνην άιιν
άηνκν πνπ έρεη γλψζε πάλσ ζην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη,
ν ζπκςεθηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ πνιιψλ αηφκσλ βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο
πξφβιεςεο,
ν ζπκςεθηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ παίξλνπκε απφ δχν ή πεξηζζφηεξα
κνληέια βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηε δηαθχκαλζε ησλ
ζθαικάησλ,
ηα ζηαηηζηηθά κνληέια ππνηηκνχλ ηελ αβεβαηφηεηα αθνχ
 ηα γεγνλφηα δελ είλαη αλεμάξηεηα, θαζψο φ,ηη ζπκβαίλεη επεξεάδεη φιν
ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα αθφκα θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, κηαο θαη νη
ρψξεο, νη βηνκεραλίεο θαη νη εηαηξίεο είλαη κεγέζε αιιεινεμαξηψκελα
πνπ επεξεάδνληαη κε παξφκνην ηξφπν
 ηα ζθάικαηα δελ είλαη ζηαζεξά φηαλ κηιάκε γηα ηα νηθνλνκηθά.
Δπνκέλσο, αθνχ δελ ππάξρεη απηή ε εξεκία ηα ζθάικαηα θαη άξα θαη
ε αβεβαηφηεηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξα
 ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ πξφβιεςεο δελ είλαη ππνρξεσηηθά
πεπεξαζκέλε θαη γλσζηή
νη άλζξσπνη , ιφγσ ηεο ππεξαηζηνδνμίαο ηνπο ή ηεο ζεηηθήο ζθέςεο ηνπο
ζπρλά ππνηηκνχλ ηελ αβεβαηφηεηα αθφκα πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα ζηαηηζηηθά
κνληέια.
πάληα ππάξρνπλ γεγνλφηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ
ε ππεξβνιηθή πξνζαξκνγή ελφο κνληέινπ ζηα δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο,
θαζψο απηφ δε ζεκαίλεη πσο απαξαίηεηα ζα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα θαη γηα
ην κέιινλ38
ε δπζθνιία πνπ πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεηαη ζηε κνληεινπνίεζε ηεο ηάζεο
ε αζηάζεηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ηα κνληέια ιφγσ δνκηθψλ θελψλ
ζηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ
ε δηαθνξά39 πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ησλ
ηειεπηαίσλ δηαζέζηκσλ θαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Έηζη, αξθεηέο θνξέο ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηα ηειεπηαία δηαζέζηκα
δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ εμίζνπ θαιά θαη ζηα δεδνκέλα ζε

J. H. Stock , Time Series: Economic Forecasting , International Encyclopedia of the Social &
Behavioral Sciences , Pages 15721-15724
39
Tom Stark, Dean Croushore , Forecasting with a real-time data set for macroeconomists , Journal of
Macroeconomics, Volume 24, Issue 4, December 2002, Pages 507-531
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πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φηαλ δεκηνπξγείηαη ην κνληέιν
γλσξίδνπκε ηη έρεη ζπκβεί κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην θαηαζθεπάδνπκε επνκέλσο
είλαη ινγηθφ λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη ζηα ηειεπηαία δηαζέζηκα
δεδνκέλα αθνχ κπνξεί γηα ην κνληέιν λα ζεσξνχληαη πξνβιέςεηο, σζηφζν
εκείο μέξνπκε ηη έρεη γίλεη. Απηφ βέβαηα δελ κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ην
κέιινλ γηα ην νπνίν νχηε εκείο γλσξίδνπκε πσο ζα εμειηρζεί, κε απνηέιεζκα
λα παξνπζηάδεη ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα.

3.ΛΤΔΙ
Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηά καο λα
θάλνπκε θαιέο πξνβιέςεηο, φκσο απηφ δε ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε
ηειείσο λα θάλνπκε πξνβιέςεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη πξνβιέςεηο δελ κπνξεί λα
είλαη απφιπηα αθξηβείο, σζηφζν θαη κηα ζσζηή εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο πνπ καο
ελδηαθέξεη κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο. Δπνκέλσο,
βιέπνπκε πσο είλαη απαξαίηεην λα μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη
θαη πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρνπκε απηφ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο
νξηζκέλνπο παξάγνληεο αθνχ απνδερζνχκε ηελ αδπλακία απφιπηα αθξηβψλ
πξνβιέςεσλ40:








40

απνθπγή ηεο ςεπδαίζζεζεο ηνπ ειέγρνπ. Με άιια ιφγηα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ην ηη ζα πξνθχςεη ζην
κέιινλ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη απηφ. Με ηελ απνδνρή απηή είλαη πηζαλφ λα
έρνπκε αξθεηά νθέιε ιφγσ ηνπ παξάδνμνπ ηνπ ειέγρνπ φπσο ην νλνκάδνπλ νη
ςπρνιφγνη, δειαδή ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ
απνδερζνχκε ηε κε δπλαηφηεηά καο γηα απφιπηα αθξηβείο πξνβιέςεηο
απνθεχγνληαο έηζη ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ ειέγρνπ.
Πξνζηαηεπηηθή ζηξαηεγηθή. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αθνινπζείηαη ηφζν απφ
κεκνλσκέλα άηνκα φζν θαη απφ νξγαληζκνχο πνπ ζέινπλ λα πξνζηαηεπζνχλ
απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απξφβιεπησλ γεγνλφησλ. ηνλ ηνκέα ησλ
νηθνλνκηθψλ νη ζηξαηεγηθέο απηέο εθθξάδνληαη κε φισλ ησλ εηδψλ ηα
παξάγσγα πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ ξίζθνπ γηα ην κέιινλ.
Να είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπκε απξφβιεπηα αξλεηηθά
γεγνλφηα φπσο γηα παξάδεηγκα λα είκαζηε νηθνλνκηθά ηζρπξνί γηα λα
κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζε κηα πηζαλή νηθνλνκηθή θξίζε.
Γηνξαηηθέο ζηξαηεγηθέο. Πέξα απφ ην λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα
ελδερφκελα κειινληηθά αξλεηηθά γεγνλφηα ην επφκελν βήκα είλαη λα
δεκηνπξγνχκε απφ πξηλ απνζέκαηα κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε

Spyros Makridakis, Nassim Taleb , φπ. π.
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ζπγθεθξηκέλα αξλεηηθά γεγνλφηα πνπ πξφθεηηαη λα επαλαιεθζνχλ ζην
κέιινλ.
Ζ πεξίπησζε ησλ θεθαιαηνχρσλ θνηλνπξαμίαο, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ
ηα ιάζε ζηηο πξνβιέςεηο θαζψο ηα ζθάικαηα δελ ηνπο επεξεάδνπλ πέξα απφ
ηε κηθξή επέλδπζε πνπ έρνπλ θάλεη. Δπίζεο, ζπλήζσο δηαηξνχλ ηα ρξήκαηά
ηνπο ζε έλα κεγάιν εχξνο επελδχζεσλ κε απνηέιεζκα λα κελ εμαξηψληαη
απνθιεηζηηθά απφ κηα πξφβιεςε πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε.
Ζ maxmin πξνζέγγηζε, φπνπ αλαδεηνχληαη πνιχ πςειά θέξδε αιιά κε
ζπγθεθξηκέλα ιίγα ρξήκαηα ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ ρξεκάησλ επελδχεηαη κε
ειάρηζην ή θαη κεδεληθφ ξίζθν
Δθηίκεζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Πάληα κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα πξφβιεςε,
θξηηηθή ή ζηαηηζηηθή, σζηφζν ην πην δχζθνιν θνκκάηη είλαη λα εθηηκήζνπκε
ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο ή αιιηψο ηελ αβεβαηφηεηα ηελ νπνία πεξηέρεη. Απηφ
γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξν ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ αθνχ πνιχ
ζπάληα γεγνλφηα, επεηδή αθξηβψο ζπκβαίλνπλ ηφζν πνιχ αξαηά, κπνξεί λα κε
ιεθζνχλ ππφςε ζηελ εθηίκεζή καο αιιά φηαλ ζπκβνχλ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ
ηφζν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ λα αλαηξνχλ ηα νθέιε αξθεηψλ πξνεγνχκελσλ
ρξφλσλ.
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ
ε απηφ ην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη ησλ ρξνλνζεηξψλ γηα
ηελ πξφβιεςε ηεο πνξείαο νξηζκέλσλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο
κηαο ρψξαο, νη νπνίνη καο δείρλνπλ θαη ηε γεληθφηεξε εμέιημή ηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο eurostat γηα ηα έηε 20002010 νη εηήζηεο ηηκέο ησλ εμήο δεηθηψλ γηα ηελ Διιάδα θαζψο θαη γηα ηελ Δπξσδψλε:










ΑΔΠ
ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο (ζε €)
ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ
έιιεηκκα (ζε €)
έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ
ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή
αγνξαζηηθή δχλακε
αλεξγία
ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά

ηε ζπλέρεηα, κε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Matlab εθαξκφζηεθαλ ζε
θαζεκία απφ ηηο ρξνλνζεηξέο απηέο νη κέζνδνη πξφβιεςεο ηνπ Κηλεηνχ Μέζνπ Όξνπ,
ηεο Απιήο Δθζεηηθήο Δμνκάιπλζεο, ηεο Δθζεηηθήο Δμνκάιπλζεο κε Γξακκηθή Σάζε,
ηεο Απιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο θαη ηέινο ε κέζνδνο Θ. Δπίζεο, φπνπ
ρξεηαδφηαλ ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηαο παξακέηξνπ εθηεινχληαλ ε κέζνδνο γηα
δηάθνξεο ηηκέο ηεο θαη ηειηθά επηιεγφηαλ απηή γηα ηελ νπνία είρακε ην κηθξφηεξν
ηεηξαγσληθφ ζθάικα ελψ ηαπηφρξνλα ππήξρε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ηεο
Διιάδαο κε ηα αληίζηνηρα ηεο Δπξσδψλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηιέρζεθε ν αξηζκφο
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηε
κέζνδν ηνπ θηλεηνχ κέζνπ φξνπ, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ α ζηελ απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε, νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ α,b ζηε κέζνδν εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο κε
γξακκηθή ηάζε, θαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ α ζηε κέζνδν Θ. Σέινο, ε επηινγή γηα ην
πνην κνληέιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηειηθά γηα θάζε δείθηε έγηλε κε βάζε ην κηθξφηεξν
Μέζν Σεηξαγσληθφ θάικα θαη ην κηθξφηεξν Μέζν Απφιπην Πνζνζηηαίν θάικα.

Αλαιπηηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ.
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2.ΑΚΑΘΑΡΙΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ
Γηα ην κέζν ΑΔΠ ζηελ επξσδψλε πήξακε ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ησλ 13
ρσξψλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ επξσδψλε κέρξη ην 2007 θαη δηαηξέζακε ην ζπλνιηθφ
απηφ ΑΔΠ δηά 13 γηα λα πξνθχςεη ην κέζν ΑΔΠ

1.ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο
ε απηή ηε κέζνδν δνθηκάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία δχν, ηξία, ηέζζεξα, πέληε θαη έμη
δεδνκέλα. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη
ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Billions

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
6E+12
5E+12
4E+12
3E+12
2E+12
1E+12
0
n=2

n=3
greece

n=4

n=5

n=6

eurozone

Γξάθεκα 1 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ
επξσδώλε κε ηε κέζνδν θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Δπνκέλσο, βιέπνπκε πσο ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα επηηπγράλεηαη γηα
n=2 θαη γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο, δειαδή φηαλ ε πξφβιεςε πξνθχπηεη σο ν κέζνο
φξνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ. Απηφ δείρλεη θαη ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη θαη ζηηο
δχν ρξνλνζεηξέο. Παξαηεξνχκε πσο ην MSE γηα ηελ επξσδψλε είλαη αξθεηά
κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά σζηφζν απηφ νθείιεηαη ζην φηη θαη ην κέζν ΑΔΠ ηεο
επξσδψλεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ αξρηθά γηα ηελ Διιάδα
θαη κεηά γηα ηελ Δπξσδψλε
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Γράφθμα 2 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που
ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρουγια το ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ
*Πεγή:Eurostat
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Γράφθμα 3 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που
ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου για το μζςο ΑΕΠ ςτθν ευρωηϊνθσ
*Πεγή:Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε

ε απηή ηε κέζνδν επεηδή ε παξάκεηξνο α είλαη ζπλερήο κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηηκέο
απφ κεδέλ έσο έλα δνθηκάζηεθαλ φιεο νη ηηκέο ζην δηάζηεκα απηφ αλά 0.01. Ζ
ζπγθξηηηθή γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε
ηεο παξακέηξνπ α θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
1,2E+22
1E+22
8E+21
6E+21
4E+21
2E+21
0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

0
a
greece

eurozone

Γξάθεκα 4 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ
επξσδώλεο κε ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α

Παξαηεξνχκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο φηη φζν απμάλεηαη
ην α ηφζν κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα έρνπκε κε απνηέιεζκα ην κηθξφηεξν
λα εκθαλίδεηαη γηα α=1. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα πνπ δείρλεη ηηο
θακπχιεο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο
παξακέηξνπ α ηφζν γηα ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο φζν θαη ην αληίζηνηρν ζηελ επξσδψλε.
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Γράφθμα 5 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ του α του ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ
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Γράφθμα 6 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ του α του μζςου ΑΕΠ ςτθν
Ευρωηϊνθ

69

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ε απηή ηε κέζνδν πξνβιέςεσλ έρνπκε δχν παξακέηξνπο ηηο a,b. Ζ a είλαη ν
ζπληειεζηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ
ηχπν πνπ καο δίλεη ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ηελ θιίζε T. Καη νη δχν απηέο παξάκεηξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ κεδέλ θαη έλα. Έηζη,
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ
ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα γηα θάζε ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο
ηηκέο ηνπ b αλά 0.1. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη ζηα γξαθήκαηα πνπ
αθνινπζνχλ:

Γξάθεκα 7 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ
επξσδώλε αληίζηνηρα κε ηε κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηα γξαθήκαηα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
γηα ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεηαη γηα ην δεχγνο ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(1,0.1),
ελψ γηα ην κέζν ΑΔΠ ζηελ επξσδψλεο γηα (a,b)=(1,0).
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Μέζνδνο Θ

Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά,
θαη ηελ απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε ζηελ νπνία απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο
παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο, επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ
α κεηαμχ κεδέλ θαη έλα θαη ππνινγίδνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν
ηεηξαγσληθφ ζθάικα πξνέθπςε ην παξαθάησ δηάγξακκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
3,5E+21
3E+21
2,5E+21
2E+21
1,5E+21
1E+21
5E+20

0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

0
a
greece

eurozone

Γξάθεκα 8 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ
επξσδώλε κε ηε κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη γηα ηηο δχν ρξνλνζεηξέο ην
ειάρηζην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα παξνπζηάδεηαη γηα α=1. Γηα απηή ηελ ηηκή ηνπ α
άιισζηε θαη ε αληίζηνηρε θακπχιε πξνβιέςεσλ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε απηή ησλ
δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.
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Γράφθμα 9 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο Θ για διαφορετικζσ τιμζσ του α του ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ
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Γράφθμα 10 Προβλζψεισ με τθ μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ του α του μζςου ΑΕΠ ςτθν
Ευρωηϊνθ

73

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

2.ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
1,2E+21
1E+21
8E+20
6E+20
4E+20
2E+20
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 11 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο
θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Μζςο Απόλυτο Ποςοςτιαίο Σφάλμα
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 12 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ΑΔΠ ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ζηελ επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Παξαηεξνχκε πσο ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε δίλεη ηα κηθξφηεξα ζθάικαηα θαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο επνκέλσο επηιέγνπκε απηή γηα ηελ πξφβιεςε θαη ησλ δχν ΑΔΠ.
Αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα θαζεκηά ρξνλνζεηξά απφ θάζε κέζνδν
θαίλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα.
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Γράφθμα 13 Προβλζψεισ με τισ διάφορεσ μεκόδουσ για το ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ
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Γράφθμα 14 Προβλζψεισ με τισ διάφορεσ μεκόδουσ για το μζςο ΑΕΠ ςτθν ευρωηϊνθ
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2.ΥΡΔΟ
Γηα ην κέζν ρξένο ηεο επξσδψλεο πήξακε ην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο επξσδψλεο θαη ην
δηαηξέζακε δηα ηνλ αξηζκφ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε θάζε πεξίνδν αθνχ απηφο άιιαμε ην
2006, ην 2007, ην 2008 θαη ην 2010.
1.ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο
πγθξηηηθά ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο ρξνλνζεηξέο ηνπ
ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ηεο επξσδψλεο ηφζν ζε απφιπηα απφιπηα
λνχκεξα φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαίλεηαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα:

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα

Billions

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
450

6E+12

400
5E+12

350
300

4E+12

250
3E+12

200
150

2E+12

100
1E+12

50
0

0
n=2
greece

n=3

n=4

n=5

eurozone

n=6

n=2

n=3

n=4

greece

n=5

n=6

eurozone

Γξάθεκα 15 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ζηελ
επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα κε ηε κέζνδν θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα
δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
επηηπγράλεηαη γηα n=2 θαη γηα ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, δειαδή φηαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο πξφβιεςεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν ηειεπηαία δεδνκέλα. Δπίζεο
βιέπνπκε φηη ηα ζθάικαηα ζηηο πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επξσδψλε θαη ηδηαίηεξα
ηα απφιπηα λνχκεξα είλαη κηθξφηεξα θαζψο ην ρξένο θπκαίλεηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα
θαη δελ έρεη απμεηηθή ηάζε φπσο ζπκβαίλεη κε απηφ ηεο Διιάδαο.
Αθνινπζνχλ νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα θάζε πεξίπησζε
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Γράφθμα 16 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ μζκοδο του ΚΜΟ
για διαφορετικό αρικμό των ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 17 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό των ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον
υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 18 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο του
ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό των ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του
μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat

80

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 19 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο του
ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό των ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηά αληηζηνηρία κε απηή ηνπ ΑΔΠ δνθηκάζηεθαλ φιεο νη
ηηκέο ηνπ α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Οη ζπγθξηηηθέο γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο
Διιάδαο θαη επξσδψλεο ζε απφιπηα λνχκεξα θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ παξάκεηξν α θαίλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
8E+21
7E+21
6E+21
5E+21
4E+21
3E+21
2E+21
1E+21
0

greece

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

eurozone

a

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
250
200
150
greece

100

eurozone

50
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

0
a

Γξάθεκα 20 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ζηελ
επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο
θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α

Παξαηεξνχκε θαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο φηη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ α, κε απνηέιεζκα ην κηθξφηεξν λα εκθαλίδεηαη γηα α=1.
Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ γξαθήκαηα πνπ δείρλνπλ ηηο θακπχιεο ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα θάζε πεξίπησζε
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Γράφθμα 21 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ μζκοδο
SES για ενδεικτικζσ τιμζσ του α
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Γράφθμα 22 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν Ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο SES για ενδεικτικζσ τιμζσ του α
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Γράφθμα 23 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο
SES για ενδεικτικζσ τιμζσ του α
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Γράφθμα 24 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν Ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ
μζκοδο SES για ενδεικτικζσ τιμζσ του α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)
ε απηή ηε κέζνδν πξνβιέςεσλ έρνπκε δχν παξακέηξνπο ηηο a,b. Ζ a είλαη ν
ζπληειεζηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ
ηχπν πνπ καο δίλεη ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ηελ θιίζε T. Καη νη δχν απηέο παξάκεηξνη θπκαίλνληαη κεηαμχ κεδέλ θαη έλα. Έηζη,
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ απηψλ
ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα γηα θάζε ηηκή ηνπ α θαη ηνπ b ζην
δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.1. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη
ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ:

Γξάθεκα 25 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ζηελ πξώηε γξακκή ζε
απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ζηελ επξσδώλε ζηε δεύηεξε
γξακκή ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό κε ηε κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ
a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηα γξαθήκαηα ηα κηθξφηεξα κέζα ηεηξαγσληθά
ζθάικαηα
παξνπζηάδνληαη γηα ηα δεχγε ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(0.7,0.6),
(a,b)=(1,0.9), (a,b)=(1,0), (a,b)=(1,0.9) αληίζηνηρα.
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Μέζνδνο Θ
Δπεηδή ζην κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε απιή
εθζεηηθή εμνκάιπλζε απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαιχηεξεο ηηκήο γηα ηελ
παξάκεηξν α. Δπνκέλσο, ηξέρνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ α κεηαμχ
κεδέλ θαη έλα θαη ππνινγίδνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
2E+21
1,5E+21
1E+21
greece
5E+20

eurozone
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

0
a

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
120
100
80
60
greece

40

eurozone

20
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

0
a

Γξάθεκα 26 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο
ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ κε ηε κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο
παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φζν
κεγαιχηεξν είλαη ην α ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, κε
απνηέιεζκα ην ειάρηζην λα παξνπζηάδεηαη γηα α=1. Γηα απηή ηελ ηηκή ηνπ α άιισζηε
θαη νη αληίζηνηρεο θακπχιεο πξνβιέςεσλ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζε απηέο ησλ
δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.
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Γράφθμα 27 Προβλζψεισ του χρζουσ τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ μζκοδο Θ για
διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ
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Γράφθμα 28 Προβλζψεισ του μζςου χρζουσ ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο Θ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ
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Γράφθμα 29 Προβλζψεισ του χρζουσ τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο Θ για
διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ
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Γράφθμα 30 Προβλζψεισ του μζςου χρζουσ ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ
μζκοδο Θ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ

92

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

2. ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
140
120
100
80
60
40
20
0

1,2E+21
1E+21
8E+20
6E+20
4E+20
2E+20
0
KMO

SES

greece

Holt

LRL

Theta

KMO

eurozone

SES
greece

Holt

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 31 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ρξένπο ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα
γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Μζςο Απόλυτο
Ποςοςτιαίο Σφάλμα
14
12
10
8
6
4
2
0

Μζςο Απόλυτο
Ποςοςτιαίο Σφάλμα
8
6
4
2
0

KMO

SES
greece

Holt

LRL

eurozone

Theta

KMO

SES
greece

Holt

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 32 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ρξένπο
ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ρξένπο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο
δηάθνξεο κεζόδνπο

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα φζνλ αθνξά ην κέζν ρξένο ζηελ επξσδψλε επηιέγνπκε
ηε holt θαζψο δίλεη ηα κηθξφηεξα ζθάικαηα. ε ζρέζε κε ην ρξένο ηεο Διιάδαο
παξαηεξνχκε φηη ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα έρεη ε holt αιιά ην
κηθξφηεξν κέζν απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα ην έρεη ε Θ. Όκσο, επεηδή ε δηαθνξά
ζην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα είλαη αξθεηά κηθξφηεξε απφ ηε δηαθνξά ζην κέζν
απφιπην πνζνζηηαίν ζθάικα ηειηθά επηιέγνπκε ηε κέζνδν Θ γηα ην ρξένο. Αλαιπηηθά
νη πξνβιέςεηο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο είλαη νη εμήο.
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Γράφθμα 33 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τισ διάφορεσ
μεκόδουσ
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Γράφθμα 34 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 35 Προβλζψεισ για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τισ διάφορεσ
μεκόδουσ
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Γράφθμα 36 Προβλζψεισ για το μζςο χρζοσ ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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3.ΔΛΛΔΙΜΜΑ
Γηα ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε πήξακε ζηνηρεία γηα ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ησλ
13 ρσξψλ πνπ απνηεινχζαλ ηελ επξσδψλε κέρξη ην 2007 θαη δηαηξέζακε ην ζπλνιηθφ
απηφ έιιεηκκα δηά 13 γηα λα πξνθχςεη ην κέζν έιιεηκκα

1.ΜΔΘΟΓΟΙ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο
Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο δνθηκάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο
πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία δχν,
ηξία, ηέζζεξα, πέληε θαη έμη δεδνκέλα. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη
ζε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Billions

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
1E+11

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
7
6
5
4
3
2
1
0

8E+10
6E+10
4E+10
2E+10
0
n=2
greece

n=3

n=4

n=5

eurozone

n=6

n=2

n=3
greece

n=4

n=5

n=6

eurozone

Γξάθεκα 37 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ
ειιείκκαηνο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα κε ηε κέζνδν
θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Παξαηεξνχκε πσο ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα επηηπγράλεηαη γηα n=2 γηα
ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο ηφζν ζε απφιπηα λνχκεξα φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ,
αιιά γηα n=3 γηα ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε δελ παξνπζηάδεη ηφζε απμεηηθή
ηάζε φζε ην αληίζηνηρν ζηελ Διιάδα, αιιά θπκαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζε ζηαζεξά
επίπεδα. Παξαθάησ θαίλνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο
ηνπ n.

98

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 38 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα ςτθν Ελλάδα ςε απόλυτα νοφμερα με τθ μζκοδο
του ΚΜΟ για διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται ςτον υπολογιςμό του
μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat

99

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 39 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται ςτον
υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 40 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα ςτθν Ελλάδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο του
ΚΜΟ για διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται ςτον υπολογιςμό του μζςου
όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 41 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ
μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό πλικοσ ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται ςτον υπολογιςμό
του μζςου όρου
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε
Όπσο θαη γηα ηνπο άιινπο δείθηεο ζε απηή ηε κέζνδν δνθηκάζηεθαλ φιεο νη ηηκέο ηνπ
α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Ζ γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ κέζνπ
ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε ηεο παξακέηξνπ α θαίλνληαη ζηα παξαθάησ
δηαγξάκκαηα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
1E+20
8E+19
6E+19
4E+19

greece

2E+19

eurozone

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

0
a

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

greece

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

eurozone

a

Γξάθεκα 42 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ
ειιείκκαηνο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο
εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α

Παξαηεξνχκε φηη γηα ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο ηφζν ζε απφιπηα λνχκεξα φζν θαη σο
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ α κε
απνηέιεζκα ην ειάρηζην λα ζεκεηψλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεη γηα α=1. ρεηηθά κε
ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε ηζρχεη ην αθξηβψο αληίζεην κε απνηέιεζκα ην
ειάρηζην θαη ζηηο δχν αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο λα εκθαλίδεηαη γηα α=0. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ην έιιεηκκα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηάζε ελψ ζηελ επξσδψλε φρη
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Γράφθμα 43 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 44 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με
τθ μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 45 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ
μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α

106

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 46 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με
τθ μζκοδο SES για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ηε κέζνδν ηεο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο κε γξακκηθή ηάζε έρνπκε δχν παξακέηξνπο
ηηο a,b. Ζ a είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα
πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν
ζπληειεζηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ
ηχπν πνπ καο δίλεη ηελ θιίζε T. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ
ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα γηα θάζε
ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ b αλά 0.1 ζην δηάζηεκα ζην νπνίν
θπκαίλνληαη δειαδή απφ κεδέλ έσο έλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη
ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ:

Γξάθεκα 47 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο ζηελ πξώηε
γξακκή ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα θαη ηνπ κέζνπ ειιείκκαηνο ζηελ
επξσδώλε ζηε δεύηεξε γξακκή ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό κε ηε κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο
ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην γξάθεκα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα ηα δεχγε ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(1,1), (a,b)=1,0,
(a,b)=(0,0.2), (a,b)=(0,0.2).
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Μέζνδνο Θ
Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ δε ρξεηάδνληαη δνθηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ, θαη ηελ απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε ζηελ νπνία απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο,
επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηκέο ηνπ α κεηαμχ κεδέλ θαη έλα αλά 0.01 θαη
βξίζθνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πξνέθπςαλ ηα
παξαθάησ δηαγξάκκαηα:
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Γξάθεκα 48 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ
ειιείκκαηνο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ κε ηε κέζνδν Θ γηα
δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ην ειάρηζην κέζν
ηεηξαγσληθφ ζθάικα εκθαλίδεηαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεη γηα α=0 εθηφο απφ απηή ηνπ
ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο ζε απφιπηα λνχκεξα. Αθνινπζνχλ νη πξνβιέςεηο πνπ
πξνθχπηνπλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
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Γράφθμα 49 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ μζκοδο Θ
για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 50 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τθ
μζκοδο Θ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 51 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα ςτθν Ελλάδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ μζκοδο Θ
για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 52 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τθ
μζκοδο Θ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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2.ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ
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Γξάθεκα 53 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ειιείκαηνο ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ειιείκκαηνο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο
δηάθνξεο κεζόδνπο
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Γξάθεκα 54 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ
ειιείκκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ κέζνπ ειιείκκαηνο ζηελ επξσδώλε ζε απόιπηα λνύκεξα θαη σο πνζνζηό
ηνπ ΑΔΠ γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Σα κηθξφηεξα ζθάικαηα παξνπζηάδνπλ ε κέζνδνο LRL γηα ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο
πνπ έρεη ηάζε θαη ε κέζνδνο ΚΜΟ γηα ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε πνπ
θπκαίλεηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα. Μάιηζηα παξαηεξνχκε φηη ελψ ην MSE γηα ηελ
επξσδψλε είλαη κηθξφηεξν απφ ηεο Διιάδαο γηα ην MAPE ηζρχεη ην αληίζεην. Απηφ
νθείιεηαη ζηα πνιχ κηθξά λνχκεξα ηνπ κέζνπ ειιείκκαηνο ηεο επξσδψλεο πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ παξνλνκαζηή κε απνηέιεζκα ην MAPE λα απμάλεηαη πάξα πνιχ.
Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο.
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Γράφθμα 55 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα ςτθν Ελλάδα ςε απόλυτα νοφμερα με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 56 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ςε απόλυτα νοφμερα με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 57 Προβλζψεισ για το ζλλειμμα ςτθν Ελλάδα ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τισ διάφορεσ
μεκόδουσ
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Γράφθμα 58 Προβλζψεισ για το μζςο ζλλειμμα ςτθν ευρωηϊνθ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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4.ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟ ΓΔΙΚΣΗ ΣΙΜΧΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ
Γηα ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο επξσδψλεο πήξακε ηα ζηνηρεία
ησλ 13 θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο ηα νπνία ηελ απνηεινχζαλ κέρξη ην 2007

1. ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο
Αληίζηνηρα, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο έγηλαλ ππνινγηζκνί ηνπ κέζνπ
φξνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηειεπηαία δχν, ηξία, ηέζζεξα, πέληε θαη έμη δεδνκέλα.
Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
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Γξάθεκα 59 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή γηα
ηελ Διιάδα θαη ηελ επξσδώλε κε ηε κέζνδν ηνπ θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Βιέπνπκε απφ ην δηάγξακκα φηη ην ειάρηζην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα n=2 θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαη ππάξρεη αληίζηνηρε αιιαγή ηνπ
κε ηελ αχμεζε ηνπ n. Πξάγκαηη, γηα n=2 νη πξνβιέςεηο είλαη πην θνληά ζηα δεδνκέλα
φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ πνπ παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα
ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.
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Γράφθμα 60 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι για τθν Ελλάδα
με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον
υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 61 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ ευρωηϊνθσ
με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον
υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε

Όπσο θαη πξνεγνχκελα ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο δνθηκάζηεθαλ φιεο νη ηηκέο ηνπ
α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Τπνινγίδνληαο γηα θάζε πεξίπησζε ην
κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα έρνπκε ηελ παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε ζπλαξηήζεη
ηεο παξακέηξνπ α.
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Γξάθεκα 62 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηεο
Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο κε ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο
παξακέηξνπ α

Παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηνπ α ηφζν κεηψλεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα κε απνηέιεζκα ην ειάρηζην λα εκθαλίδεηαη γηα α=1 θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα πνπ δείρλεη ηηο θακπχιεο ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α.
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Γράφθμα 63 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ
Ελλάδασ με τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ
παραμζτρου α
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Γράφθμα 64 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ
ευρωηϊνθσ με τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ
παραμζτρου α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ηε κέζνδν απηή εκθαλίδνληαη δχν παξάκεηξνη νη a,b. Ζ a είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην
πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη ηελ θιίζε T. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζακε
ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα γηα θάζε ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ b αλά
0.1 ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη
ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ:

Γξάθεκα 65 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηεε
Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο αληίζηνηρα κε ηε κέζνδν HOLT γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην γξάθεκα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα ην δεχγνο ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(0.9,0), (a,b)=(1,0) αληίζηνηρα.
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Μέζνδνο Θ

Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ,
θαη ηελ απιή εθζεηηθή εμνκάιπλζε ζηελ νπνία ρξεηάδεηαη ε εθηίκεζε ηεο
παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο, επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηκέο ηνπ α κεηαμχ
κεδέλ θαη έλα αλά 0.01 θαη βξίζθνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα πξνέθπςε ην παξαθάησ δηάγξακκα:
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Γξάθεκα 66 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή κε
ηε κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα φζν απμάλεηαη ην α
κεηψλεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κε απνηέιεζκα ην ειάρηζην λα εκθαλίδεηαη
γηα α=1 θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. Γηα ηελ ηηκή απηή ηνπ α άιισζηε θαη ε
αληίζηνηρεο θακπχιεο πξνβιέςεσλ αθνινπζνχλ θαιχηεξα απηέο ησλ δεδνκέλσλ φπσο
θαίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηηο πξνβιέςεηο πνπ
πξνθχπηνπλ γηα ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο.

126

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 67 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ Ελλάδασ με
τθ μζκοδο Θ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 68 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ ευρωηϊνθσ
με τθ μζκοδο Θ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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2. ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ
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Γξάθεκα 69 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ
δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηεο Διιάδαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο επξσδώλεο γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο
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Γξάθεκα 70 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηνπ
ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή ηεο Διιάδαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο επξσδώλεο γηα ηηο
δηάθνξεο κεζόδνπο

Παξαηεξνχκε πσο ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε δίλεη ηα κηθξφηεξα ζθάικαηα θαη
γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, επνκέλσο επηιέγνπκε απηή γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ
ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή. Αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο πνπ
πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηελ Διιάδα θαη γηα
ηελ επξσδψλε απφ θάζε κέζνδν θαίλνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα.
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Γράφθμα 71 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ Ελλάδασ με
τισ διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 72 Προβλζψεισ για τον εναρμονιςμζνο δείκτθ τιμϊν καταναλωτι τθσ ευρωηϊνθσ
με τισ διάφορεσ μεκόδουσ
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5.ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ
Γηα ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ζηελ επξσδψλε πήξακε ηα ζηνηρεία ησλ 13 θξαηψλ
κειψλ ηεο επξσδψλεο ηα νπνία ηελ απνηεινχζαλ κέρξη ην 2007
1. ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο

Αληίζηνηρα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο δνθηκάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηά
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία δχν, ηξία,
ηέζζεξα, πέληε θαη έμη δεδνκέλα. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη ζε
θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
0,005
0,0045
0,004
0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
n=2

n=3

n=4
greece

n=5

n=6

eurozone

Γξάθεκα 73 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ
επξσδώλε κε ηε κέζνδν θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Παξαηεξνχκε πσο ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα επηηπγράλεηαη, θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο, γηα n=2 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε πξνθχπηεη σο ν κέζνο
φξνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη νη
πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n.
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Γράφθμα 74 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο του ΚΜΟ
για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 75 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο του
ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου
όρου
Πεγή: Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε

Όπσο θαη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο ζε απηή ηε κέζνδν δνθηκάζηεθαλ νη ηηκέο
ηνπ α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Τπνινγίδνληαο γηα θάζε πεξίπησζε
ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαηαιήμακε ζηελ παξαθάησ γξαθηθή
παξάζηαζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξάκεηξν α:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
0,01
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

0
a
greece

eurozone

Γξάθεκα 76 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζε Διιάδα θαη
επξσδώλε κε ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε πσο κε ηελ αχμεζε ηνπ α κεηψλεηαη ην
κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ έρνπκε κε απνηέιεζκα ην ειάρηζην λα εκθαλίδεηαη
γηα α=1 θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα πνπ
δείρλνπλ ηηο θακπχιεο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο
ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ζε θάζε πεξίπησζε.
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Γράφθμα 77 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο τθσ
απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 78 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο
τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληαη δχν παξάκεηξνη νη a,b. Ζ a είλαη ν αξηζκφο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν αξηζκφο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην
πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη ηελ θιίζε T. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα γηα θάζε ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ b αλά 0.1 ζην δηάζηεκα
κεηαμχ κεδέλ θαη έλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη ζηα γξαθήκαηα
πνπ αθνινπζνχλ:

Γξάθεκα 79 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζε Διιάδα θαη
επξσδώλε κε ηε κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην γξάθεκα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα ηα δεχγε ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(0.8,0), (a,b)=(1,0) αληίζηνηρα.
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Μέζνδνο Θ

Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ δε ρξεηάδνληαη δνθηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ, θαη ηελ απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε ζηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο,
επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηκέο ηνπ α κεηαμχ κεδέλ θαη έλα αλά 0.01 θαη
βξίζθνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πξνέθπςε ην
παξαθάησ δηάγξακκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005

0
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0,16
0,2
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0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
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0,72
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0,92
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1
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Γξάθεκα 80 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζε Διιάδα θαη
επξσδώλε κε ηε κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ε θακπχιε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ
ζθάικαηνο ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη ειάρηζην γηα α=0.83 ελψ γηα ηεο επξσδψλεο γηα
α=1. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ελδεηθηηθέο ηηκέο
ηνπ α θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.
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Γράφθμα 81 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο Θ για
ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 82 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο Θ για
διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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2. ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
0,001
0,0009
0,0008
0,0007
0,0006
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 83 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηεο αγνξαζηηθήο
δύλακεο ζε Διιάδα θαη επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Μζςο Απόλυτο Ποςοςτιαίο Σφάλμα
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 84 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηεο
αγνξαζηηθήο δύλακεο ζε Διιάδα θαη επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Παξαηεξνχκε πσο ε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε δίλεη ηα κηθξφηεξα ζθάικαηα ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κε απνηέιεζκα λα επηιέγνπκε απηή γηα ηελ πξφβιεςε ηεο
αγνξαζηηθήο δχλακεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ επξσδψλε. Αλαιπηηθά νη
πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ αγνξαζηηθή δχλακε απφ θάζε κέζνδν θαίλνληαη
ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα
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Γράφθμα 85 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν Ελλάδα με τισ διάφορεσ
μεκόδουσ
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Γράφθμα 86 Προβλζψεισ για τθν αγοραςτικι δφναμθ ςτθν ευρωηϊνθ με τισ διάφορεσ
μεκόδουσ
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6.ΑΝΔΡΓΙΑ
Γηα ηελ αλεξγία ζηελ επξσδψλε πήξακε ηα ζηνηρεία ησλ 13 θξαηψλ κειψλ ηεο
επξσδψλεο ηα νπνία ηελ απνηεινχζαλ κέρξη ην 2007
1. ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο

Αληίζηνηρα κε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο δνθηκάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία δχν, ηξία, ηέζζεξα,
πέληε θαη έμη δεδνκέλα. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε
πεξίπησζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
n=2

n=3

n=4
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n=5

n=6
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Γξάθεκα 87 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξσδώλε κε
ηε κέζνδν θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ
κέζνπ όξνπ

Παξαηεξνχκε πσο ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα επηηπγράλεηαη, θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο, γηα n=2 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε πξνθχπηεη σο ν κέζνο
φξνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ επξσδψλε έρνπλ κηθξφηεξα ζθάικαηα θαη ζηαζεξά ζρεδφλ φζν
απμάλεη ην n θάηη πνπ νθείιεηαη ζην φηη ε αλεξγία ζηελ επξσδψλε θπκαίλεηαη ζε
ζηαζεξά επίπεδα ζε αληίζεζε κε απηή ηεο Διιάδαο πνπ παξνπζηάδεη ηάζε. Παξαθάησ
θαίλνληαη αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο γηα θάζε πεξίπησζε.
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Γράφθμα 88 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για
διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 89 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο του ΚΜΟ για
διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε

Όπσο θαη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο ζε απηή ηε κέζνδν δνθηκάζηεθαλ νη ηηκέο
ηνπ α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Τπνινγίδνληαο γηα θάζε πεξίπησζε
ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαηαιήμακε ζηελ παξαθάησ γξαθηθή
παξάζηαζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξάκεηξν α:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
2,5
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Γξάθεκα 90 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αλεξγίαο ζε Διιάδα θαη επξσδώλε κε ηε
κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε πσο κε ηελ αχμεζε ηνπ α έρνπκε παξφκνηα
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζθάικαηνο θαη ζηηο δχν ρξνλνζεηξέο, κε απνηέιεζκα ην ειάρηζην
λα εκθαλίδεηαη γηα α=1 ζε απηή ηεο Διιάδαο θαη γηα α=0.99 ζε απηή ηεο επξσδψλεο.
Απηφ θαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα πνπ δείρλνπλ ηηο θακπχιεο ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ζε
θάζε πεξίπησζε.
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Γράφθμα 91 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο τθσ απλισ
εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 92 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο τθσ απλισ
εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληαη δχν παξάκεηξνη νη a,b. Ζ a είλαη ν αξηζκφο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν αξηζκφο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην
πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη ηελ θιίζε T. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα γηα θάζε ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ b αλά 0.1 ζην δηάζηεκα
κεηαμχ κεδέλ θαη έλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη ζην γξάθεκα πνπ
αθνινπζεί:

Γξάθεκα 93 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αλεξγίαο ζε Διιάδα θαη επξσδώλε κε ηε
κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην γξάθεκα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα ηα δεχγε ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(1,1), (a,b)=(1,0) αληίζηνηρα.
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Μέζνδνο Θ

Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ δε ρξεηάδνληαη δνθηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ, θαη ηελ απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε ζηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο,
επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηκέο ηνπ α κεηαμχ κεδέλ θαη έλα αλά 0.01 θαη
βξίζθνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πξνέθπςε ην
παξαθάησ δηάγξακκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
2,5
2
1,5
1
0,5

0
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

0
a
greece

eurozone

Γξάθεκα 94 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ηεο αλεξγίαο ζε Διιάδα θαη επξσδώλε κε ηε
κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ε θακπχιε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ
ζθάικαηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεη ειάρηζην γηα α=1. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ α θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο.
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Γράφθμα 95 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα με τθ μζκοδο Θ για ενδεικτικζσ
τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 96 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν ευρωηϊνθ με τθ μζκοδο Θ για διαφορετικζσ
τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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2. ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 97 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηεο αλεξγίαο ζε
Διιάδα θαη επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Μζςο Απόλυτο Ποςοςτιαίο Σφάλμα
14
12
10
8
6
4
2
0
KMO

SES

Holt
greece

LRL

Theta

eurozone

Γξάθεκα 98 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ηεο αλεξγίαο
ζε Διιάδα θαη επξσδώλε γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Παξαηεξνχκε πσο γηα ηελ αλεξγία ζηελ Διιάδα ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα δίλεη ε
holt ελψ γηα ηελ αλεξγία ζηελ επξσδψλε επηιέγνπκε ηε κέζνδν Θ. Αλαιπηηθά νη
πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ αλεξγία απφ θάζε κέζνδν θαίλνληαη ζηα
παξαθάησ γξαθήκαηα

155

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 99 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν Ελλάδα με τισ διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 100 Προβλζψεισ για τθν ανεργία ςτθν ευρωηϊνθ με τισ διάφορεσ μεκόδουσ
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7.ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΑ
Γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά ηεο επξσδψλεο πήξακε ηα ζηνηρεία γηα ηελ
επξσδψλε ησλ 17 θξαηψλ-κειψλ πνπ ην 2000 ήηαλ 11 θαη απμήζεθαλ ην 2006, ην
2007, ην 2008 θαη ην 2010. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη ζηελ ηάμε
κεγέζνπο κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ απνζεκαηηθψλ ηεο επξσδψλεο θαη ηεο Διιάδαο δελ
κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζπγθξηηηθά ζην ίδην γξάθεκα θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κπνξεί λα
γίλεη κφλν πνηνηηθά.

1. ΜΔΘΟΓΟΗ
Κηλεηόο Μέζνο Όξνο
Αληίζηνηρα κε ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο δνθηκάζηεθαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηειεπηαία δχν, ηξία, ηέζζεξα,
πέληε θαη έμη δεδνκέλα. Σν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε
πεξίπησζε θαίλεηαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα:

1,2E+10

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
Billions

Billions

Μζςο Τετραγωνικό
Σφάλμα
1E+10
8E+09
6E+09

2E+13
1,5E+13
1E+13

4E+09

5E+12

2E+09
0

0
n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
greece

n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
eurozone

Γξάθεκα 101 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκαηηθώλ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο κε ηε κέζνδν θηλεηνύ κέζνπ όξνπ γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ

Παξαηεξνχκε πσο ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα επηηπγράλεηαη, θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο, γηα n=2 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε πξνθχπηεη σο ν κέζνο
φξνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξνβιέςεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ Διιάδα έρνπλ κηθξά ζθάικαηα φζν απμάλεη ην n θάηη πνπ
νθείιεηαη ζην φηη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά ζηελ Διιάδα θπκαίλνληαη ζε
ζηαζεξά επίπεδα ζε αληίζεζε κε απηή ηεο επξσδψλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηάζε.
Παξαθάησ θαίλνληαη αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο γηα θάζε πεξίπησζε.

158

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Γράφθμα 102 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ Ελλάδασ με τθ μζκοδο
του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό του μζςου
όρου
*Πεγή: Eurostat
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Γράφθμα 103 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ ευρωηϊνθσ με τθ
μζκοδο του ΚΜΟ για διαφορετικό αρικμό ςτοιχείων που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό
του μζςου όρου
*Πεγή: Eurostat
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Απιή Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε

Όπσο θαη γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο δείθηεο ζε απηή ηε κέζνδν δνθηκάζηεθαλ νη ηηκέο
ηνπ α ζην δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο έλα αλά 0.01. Τπνινγίδνληαο γηα θάζε πεξίπησζε
ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαηαιήμακε ζηελ παξαθάησ γξαθηθή
παξάζηαζε ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξάκεηξν α:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
4E+19
3,5E+19
3E+19
2,5E+19
2E+19
1,5E+19
1E+19
5E+18
0
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
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a

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
8E+21
7E+21
6E+21
5E+21
4E+21
3E+21
2E+21
1E+21
0
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

eurozone

a

Γξάθεκα 104 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκαηηθώλ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο κε ηε κέζνδν ηεο απιήο εθζεηηθήο εμνκάιπλζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο
παξακέηξνπ α

Δδψ παξαηεξνχκε πσο ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα ην ειάρηζην κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα εκθαλίδεηαη γηα α=0.78 ελψ γηα ηελ επξσδψλε γηα α=1. Απηφ θαίλεηαη θαη
ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα πνπ δείρλνπλ ηηο θακπχιεο ησλ πξνβιέςεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ γηα νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ζε θάζε πεξίπησζε.
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Γράφθμα 105 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ Ελλάδασ με τθ
μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 106 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά ςτθν ευρωηϊνθ με
τθ μζκοδο τθσ απλισ εκκετικισ εξομάλυνςθσ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου
α
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Δθζεηηθή Δμνκάιπλζε κε Γξακκηθή Σάζε (Holt)

ε απηή ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληαη δχν παξάκεηξνη νη a,b. Ζ a είλαη ν αξηζκφο πνπ
πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη
ην ζηαζεξφ επίπεδν S, ελψ ε b είλαη ν αξηζκφο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί ην
πξνεγνχκελν ζθάικα πξφβιεςεο ζηνλ ηχπν πνπ καο δίλεη ηελ θιίζε T. Γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ ππνινγίζακε ην κέζν ηεηξαγσληθφ
ζθάικα γηα θάζε ηηκή αλά 0.1 ηνπ α γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ b αλά 0.1 ζην δηάζηεκα
κεηαμχ κεδέλ θαη έλα. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαίλνληαη ζην γξάθεκα πνπ
αθνινπζεί:

Γξάθεκα 107 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκαηηθώλ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο κε ηε κέζνδν HOLT θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ a,b

Όπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην γξάθεκα ην κηθξφηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα
παξνπζηάδεηαη γηα ηα δεχγε ησλ παξακέηξσλ (a,b)=(0.6,0.2), (a,b)=(1,1) αληίζηνηρα.
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Μέζνδνο Θ
Σν κνληέιν απηφ γηα ηελ παξαγσγή πξνβιέςεσλ ζπλδπάδεη ηελ απιή γξακκηθή
παιηλδξφκεζε, φπνπ δε ρξεηάδνληαη δνθηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ, θαη ηελ απιή εθζεηηθή
εμνκάιπλζε ζηελ νπνία είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε ηεο παξακέηξνπ α. Δπνκέλσο,
επαλαιακβάλνληαο ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηκέο ηνπ α κεηαμχ κεδέλ θαη έλα αλά 0.01 θαη
βξίζθνληαο θάζε θνξά ην αληίζηνηρν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα πξνέθπςε ην
παξαθάησ δηάγξακκα:

Μζςο Τετραγωνικό Σφάλμα
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Γξάθεκα 108 Μέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα γηα πξνβιέςεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο Διιάδαο
θαη ηεο επξσδώλε κε ηε κέζνδν Θ γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ α ηεο απιήο εθζεηηθήο
εμνκάιπλζεο

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο έρνπκε
ειάρηζην γηα α=0.75θαη ελψ ζε απηή ηεο επξσδψλεο γηα α=1. Παξαθάησ
παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ α θαη γηα ηηο
δχν πεξηπηψζεηο.
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Γράφθμα 109 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ Ελλάδασ με τθ
μζκοδο Θ για ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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Γράφθμα 110 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ ευρωηϊνθσ με τθ
μζκοδο Θ για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ παραμζτρου α
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2. ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΘΟΓΧΝ
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Γξάθεκα 111 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο
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Γξάθεκα 112 πγθξηηηθό γξάθεκα κέζσλ απόιπησλ πνζνζηηαίσλ ζθαικάησλ ζηελ πξόβιεςε ησλ
ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο επξσδώλεο γηα ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο

Παξαηεξνχκε πσο γηα ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά ηεο Διιάδαο ιακβάλνληαο
ππφςε καο θαη ηα δχν ζθάικαηα επηιέγνπκε ηε κέζνδν Θ ελψ γηα απηά ηεο
επξσδψλεο επηιέγνπκε ηε κέζνδν holt. Αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα
ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά απφ θάζε κέζνδν θαίλνληαη ζηα παξαθάησ
γξαθήκαηα
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Γράφθμα 113 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ Ελλάδασ με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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Γράφθμα 114 Προβλζψεισ για τα ςυναλλαγματικά αποκεματικά τθσ ευρωηϊνθσ με τισ
διάφορεσ μεκόδουσ
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1. ΤΝΟΦΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ΑΔΠ
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Γράφθμα 115 Σφγκριςθ ΑΕΠ Ελλάδασ – ευρωηϊνθσ

Σν κέζν ΑΔΠ ζηελ επξσδψλε είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο,
πνπ είλαη θαη ζρεηηθά κηθξή ρψξα, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζχγθξηζε ζε
απφιπηα λνχκεξα, φκσο κπνξνχκε λα ηα ζπγθξίλνπκε πνηνηηθά. Έηζη, παξαηεξνχκε
αληίζηνηρε αλνδηθή ηάζε ηφζν ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο φζν θαη ζε
απηή ηνπ κέζνπ ΑΔΠ ηεο επξσδψλεο κέρξη ην 2007-2008, φηαλ ζπλέβε μαθληθά ε
παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε νπφηε ζεκεηψλεηαη κία θακπή θαη ζηηο δχν ρξνλνζεηξέο.
Χζηφζν, ε δηαθνξά ζηηο δχν ρξνλνζεηξέο είλαη φηη ελψ ζηελ επξσδψλε ην κέζν ΑΔΠ
θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη ην 2009-2010 ην αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο βιέπνπκε πσο
ζπλερίδεη λα έρεη πησηηθή ηάζε. Απηφ βέβαηα επεηδή ζπκβαίλεη ζηηο ηειεπηαίεο δχν
κφλν παξαηεξήζεηο δελ έρεη εκθαληζηεί θαη ζηελ ρξνλνζεηξά πξνβιέςεσλ γηα ην
ειιεληθφ ΑΔΠ ην νπνίν θαίλεηαη λα εμαθνινπζεί λα έρεη αλνδηθή ηάζε.
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ΥΡΔΟ
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Γράφθμα 116 Σφγκριςθ χρζουσ Ελλάδασ – ευρωηϊνθσ ςε απόλυτα νοφμερα και ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ
αντίςτοιχα

Βιέπνπκε φηη ζε απφιπηα λνχκεξα ην κέζν ρξένο ησλ θξαηψλ ηεο επξσδψλεο είλαη
αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην ρξένο ηεο Διιάδαο, σζηφζν αλ ηα δνχκε σο πνζνζηά ηνπ
ΑΔΠ, φπνπ κπνξεί λα γίλεη άκεζε ζχγθξηζε, ηφηε ηα πξάγκαηα αληηζηξέθνληαη κε
ηελ Διιάδα λα παξνπζηάδεη αξθεηά κεγαιχηεξα πνζνζηά. Έηζη, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ
2000 ππήξρε κηα ζηαζεξφηεηα θαη ζηηο δχν ρξνλνζεηξέο πνζνζηψλ απηή ηεο Διιάδαο
θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 100% ηνπ ΑΔΠ ηεο ελψ ηεο επξσδψλεο ζην 70%. Απφ ην 2006
θαη κεηά ζηελ ρξφλνζεηξά ηεο Διιάδαο εκθαλίδεηαη κηα ζαθήο αλνδηθή ηάζε θάηη ην
νπνίν αξρίδεη λα θαίλεηαη θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο επξσδψλεο απφ ην 2008. Όκσο
επεηδή ε θιίζε ηνπ είλαη ζρεδφλ ε ίδηα ή ίζσο είλαη θαη κηθξφηεξε ηεο επξσδψλεο
βιέπνπκε πσο ην ρξένο ηεο Διιάδαο ζπλερίδεη λα απέρεη αξθεηά θαη ίζσο ε απφζηαζε
απμάλεηαη απφ ην κέζν ρξένο ηεο επξσδψλεο.
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ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Billions
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Γράφθμα 117 Σφγκριςθ ελλείματοσ Ελλάδασ – ευρωηϊνθσ ςε απόλυτα νοφμερα και ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ
αντίςτοιχα

Γηαπηζηψλνπκε πσο ην έιιεηκκα ζηελ Διιάδα ηφζν ζε απφιπηα λνχκεξα φζν θαη σο
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξνπζίαδε δηαξθή απμεηηθή ηάζε κέρξη θαη ην 2008 ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ην κέζν έιιεηκκα ζηελ επξσδψλε βιέπνπκε λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην
κεδέλ. Μάιηζηα ζηελ επξσδψλε, κε εμαίξεζε ην 2000, εκθαληδφηαλ πιεφλαζκα
κέρξη ην 2008 πνπ παξαηεξνχκε κία βχζηζε ηεο ρξνλνζεηξάο, ε νπνία φκσο είλαη
πεξηζηαζηαθή, θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζε ηηκέο θνληά ζην κεδέλ. ηελ Διιάδα
ην έιιεηκκα άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη απφ ην 2008 θαη κεηά κε απνηέιεζκα κέρξη ηφηε
λα ππήξρε ζαθήο απφζηαζε απφ απηφ ηεο επξσδψλεο πξάγκα πνπ νδεγνχζε θαη ζηελ
αχμεζε ηνπ ρξένπο.
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
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Γράφθμα 118 Συγκριτικό γράφθμα του εναρμονιςμζνου δείκτθ τιμϊν καταναλωτι Ελλάδασ-ευρωηϊνθσ

ε απηφ ην δείθηε βιέπνπκε κία απφιπηα γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ηφζν ζρεηηθά κε
ηελ Διιάδα φζν θαη κε ηελ επξσδψλε θαη κάιηζηα θπκαίλνληαη θαη ζην ίδην επίπεδν.
Χζηφζν ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη κηα ειαθξψο κεγαιχηεξε θιίζε πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ν πιεζσξηζκφο ηεο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν ηεο
επξσδψλεο
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Γράφθμα 119 Σφγκριςθ αγοραςτικισ δφναμθσ Ελλάδασ - ευρωηϊνθσ

Βιέπνπκε πσο ε αγνξαζηηθή δχλακε ζηελ Διιάδα είρε κηα εμέιημε απμεηηθή ζρεδφλ
γξακκηθά κέρξη ην 2009 φηαλ θαη παξνπζηάδεηαη κηα θάκςε. ηελ επξσδψλε, ελψ
ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ρξφλν κε ην ρξφλν, ππάξρεη κηα καθξνρξφληα αλνδηθή ηάζε
πνπ θπξηαξρεί κηθξφηεξε απφ απηή ηεο Διιάδαο. Χζηφζν, ε Διιάδα είρε κηθξφηεξε
θαη εμαθνινπζεί λα έρεη κηθξφηεξε αγνξαζηηθή δχλακε απφ φηη ε επξσδψλε κε ηε
δηαθνξά βέβαηα απηή λα κεηψλεηαη.
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Γράφθμα 120 Σφγκριςθ ανεργίασ Ελλάδασ - ευρωηϊνθσ

Παξαηεξνχκε πσο δηαρξνληθά ε αλεξγία ζηελ Διιάδα θπκαηλφηαλ γχξσ ζην 10%
δειαδή πςειφηεξα απφ απηή ηεο επξσδψλεο πνπ ήηαλ πεξίπνπ ζην 8%. Καη ζηηο δχν
ρξνλνζεηξέο ππάξρεη αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά θαζψο εκθαλίδεηαη κηα κείσζε απφ ην
2005 κέρξη ην 2008 νπφηε εκθαλίδεηαη θαη πάιη αχμεζε. Όκσο, ελψ ζηελ επξσδψλε
απηή ε αχμεζε θαίλεηαη λα νδεγεί ζε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο αλεξγίαο γχξσ ζην 10%
γηα ηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη απμεηηθή ηάζε ρσξίο λα θαίλεηαη θάπνηα
ζηαζεξνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα.
Απηφ θαζηζηά ακθίβνιν θαη ην θαηά πφζν ε αγνξαζηηθή δχλακε ηεο Διιάδαο πνπ
είδακε πξνεγνπκέλσο ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεη ηε δηαθνξά ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο
επξσδψλεο ή αλ ε κείσζε ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηελ
Διιάδα ζα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα έηε αληί γηα ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο πξφβιεςεο.
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ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΑ
Billions



14
12
10
8

€

6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Billions

data

forecast

1000
800
600

€

400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
data

forecast

Γράφθμα 121 Σφγκριςθ ςυναλλαγματικϊν αποκεματικϊν Ελλάδασ - ευρωηϊνθσ

Οη δχν ρξνλνζεηξέο απέρνπλ πάξα πνιχ κεηαμχ ηνπο θαη είλαη θπζηνινγηθφ αθνχ
ππάξρεη πνιχ κεγάιε δηαθνξά κεγέζνπο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζην ζχλνιν ηεο
επξσδψλεο. Έηζη δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο δχν ρξνλνζεηξέο ζε απφιπηα
λνχκεξα γηα απηφ θαη ζα ηηο παξαηεξήζνπκε πνηνηηθά θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηηο
κεηαβνιέο ηνπο. Δπνκέλσο, βιέπνπκε πσο ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά ηεο
Διιάδαο παξνπζίαζαλ κηα κεγάιε κείσζε απφ ην 2000 έσο ην 2004 ζηε ζπλέρεηα
ζηαζεξνπνηήζεθαλ θαη απφ ην 2008 έρνπλ αξρίζεη λα απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ.
Αληίζεηα απηά ηεο Δπξψπεο θπκαίλνληαλ ζε ζηαζεξά επίπεδα θαη κάιηζηα απφ ην
2008 παξνπζηάδνπλ θαη απηά αχμεζε κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπ
επξψ.

πλνιηθά, παξαηεξείηαη κηα απφθιηζε ηεο Διιάδαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απφ ην
κέζν φξν ηεο επξσδψλεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο φπσο
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ην ρξένο, ην νπνίν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμαλφηαλ δηαξθψο, κεγαιψλνληαο
ηε δηαθνξά ηνπ απφ ην αληίζηνηρν κέζν ηεο επξσδψλεο
ην έιιεηκκα, πνπ απμαλφηαλ ελψ ζηελ επξσδψλε ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθφ ή
ππήξρε πιεφλαζκα
ν πιεζσξηζκφο, ν νπνίνο ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ηεο επξσδψλεο

ε νπνία δπζρέξαηλε ηε ζέζε ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν. Μάιηζηα απηά αλ ζπλδπαζηνχλ
κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαζηζηά
ακθίβνιε ηελ ζπλέρηζε ηεο αλφδνπ ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, θαζψο θαη ηελ
ειάηησζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ πνπ κεηψλεη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ
κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο απμάλνληαλ νη πηζαλφηεηεο
εκθάληζεο θξίζεο ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, κέρξη έλα ζεκείν
κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ παξνπζηάζηεθε.

2.ΠΙΘΑΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Μεγάιν ζέκα ζπδήηεζεο γίλεηαη θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεηαη κηα θξίζε γηα ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ήηαλ θαιχηεξν λα δηαρεηξηζηεί θαη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα
κέηξα. Χζηφζν, ηα κέηξα απηά δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν
φηη είλαη ζσζηά ή ιάζνο γηα απηφ θαη δελ γίλνληαη πάληα απνδεθηά απφ φινπο θαη
ππάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ην πνηα είλαη θαιχηεξα λα εθαξκνζηνχλ. Άιισζηε ε θάζε
πεξίπησζε θξίζεο, αλ θαη κπνξεί λα παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε άιιεο αληίζηνηρεο,
είλαη δηαθνξεηηθή, κε απνηέιεζκα θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο ίζσο λα ρξεηαζηεί λα είλαη
δηαθνξεηηθή. Γεληθά, έρνπκε δχν θαηεγνξίεο κέηξσλ αλάινγα κε ην πφηε πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε. Έηζη, απφ ηε κία έρνπκε ηα κέηξα πνπ δξνπλ
απνηξεπηηθά, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε θξίζε, ελψ άιια αθνξνχλ ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν αληηκεηψπηζεο αθνχ έρεη εκθαληζηεί ε θξίζε.
Ξεθηλψληαο κε ηα κέηξα πνπ ζηφρν έρνπλ λα θαηαπνιεκήζνπλ νξηζκέλα απφ ηα αίηηα
εκθάληζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θξίζεσλ, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ν
πεξηνξηζκφο ηεο έθζεζεο ηεο ρψξαο ζε δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα41. Έηζη, νη
θπβεξλήζεηο πνπ δαλείδνληαη είλαη πξνηηκφηεξν λα επηδηψθνπλ ηα δάλεηα πνπ
παίξλνπλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο λα είλαη ζην ηνπηθφ λφκηζκα. Μάιηζηα ε βειηίσζε
ηεο ξεπζηφηεηαο έρεη βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
αγνξψλ, θαη ε ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ αζθαιείαο, εηδηθά ζηελ αλαηνιηθή Αζία,
έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθή αζθάιεηα έλαληη ηπρφλ κειινληηθψλ αζηαζεηψλ. Όζνλ
αθνξά ηελ απνηξνπή ιήςεο δαλείσλ ζε μέλα λνκίζκαηα απφ ηδηψηεο ή εηαηξείεο
ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ειεχζεξε δηαθχκαλζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη
41

180

Michael D. Bordo, Christopher M. Meissner, David Stuckler , φπ. π.

ΕΠΙΛΟΓΟ

φρη ε καθξφρξνλε ζπγθξάηεζή ηνπο, θάηη ην νπνίν φκσο δελ είλαη βηψζηκε επηινγή
γηα ηηο κηθξέο, αλνηθηέο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θξίζεο ζε κηα ρψξα,
φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη ε εμεηδίθεπζε πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη ε
νηθνλνκία ηεο. Γηα ηε δηεχξπλζή ηεο, ινηπφλ, δχν42 είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα κέηξα
πνπ έρνπλ αλαθεξζεί. Πξψηνλ, νη εγγπήζεηο ησλ δαλείσλ, δειαδή εάλ κηα εηαηξεία
δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ην δάλεηφ ηεο ζηελ ηξάπεδα, ηφηε ε θπβέξλεζε θαιχπηεη
ηε δηαθνξά. Απηφ απμάλεη ηελ πξφζβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα ζε δηαζέζηκα θεθάιαηα
αθνχ νη ηξάπεδεο είλαη πην πξφζπκεο λα δαλείζνπλ. Γεχηεξνλ, ε θνξνιφγεζε ησλ
βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ, κε ηε ινγηθή ηνπ λα αλαγθαζηνχλ νη εηαηξείεο λα πάξνπλ
θπξίσο κεζνπξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα δάλεηα, πνπ ζα ηηο νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ
επελδχζεηο.
Οζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο αθνχ έρεη εκθαληζηεί κηα θξίζε έρνπλ
αλαπηπρζεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. ε πνιιέο θξίζεηο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί
ππήξρε ζεκαληηθφ ρξένο ησλ ηξαπεδψλ γηα ην νπνίν έπξεπε επίζεο λα βξεζεί ιχζε.
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε43, θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ ηελ αγνξά κέξνπο ηνπ ρξένπο ησλ
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απφ πνιπκεξείο νξγαληζκνχο θαη ηε κεηαθχιηζε ηνπ ρξένπο ζηηο
θπβεξλήζεηο κε κεγάιεο πεξηφδνπο απνπιεξσκήο θαη κε επλντθά επηηφθηα. Απφ ηελ
άιιε κεξηά νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη αληηηίζεληαη ζε κηα ηέηνηα πξφηαζε ιφγσ
ηεο ελζάξξπλζεο πνπ ζα έδηλε γηα απεξίζθεπην δαλεηζκφ. Ηδηαίηεξα κάιηζηα απφ ηε
ζηηγκή πνπ ην πξφβιεκα έρεη πξνθχςεη σο ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθήο θαθνδηαρείξηζεο
απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη απεξίζθεπηνπ δαλεηζκνχ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Απφ
ηελ πιεπξά ηνπο νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη πξνηείλνπλ ηφζν σο άκεζε φζν θαη
σο καθξνπξφζεζκε ιχζε ην ζπλδπαζκφ πξνγξακκάησλ δηαξζξσηηθψλ πξνζαξκνγψλ
απφ ηηο θπβεξλήζεηο καδί κε ηε ζηαδηαθή απφζβεζε ηνπ ρξένπο ηφζν απφ ηνπο
επίζεκνπο φζν θπξίσο απφ ηνπο ηδησηηθνχο πηζησηέο. Μάιηζηα αλ ε κείσζε ηνπ
ρξένπο ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ δηεπθνιχλεηαη απφ ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε επελδχζεηο
ζε ηνπηθφ ζπλάιιαγκα ηφζν ην θαιχηεξν. Οη λενθιαζηθνί αλαγλσξίδνπλ ην
πξφβιεκα ζηελ απνθπγή κηαο θξίζεο ξεπζηφηεηαο απνθεχγνληαο παξάιιεια θαη ηε
κεηαθνξά ησλ δεκηψλ ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Χζηφζν,
δηαθσλνχλ φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε ηε δηάζσζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ θπβέξλεζε
αθνχ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήηαλ νη κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ ζα ζψδνληαλ, κε
απνηέιεζκα νη θαηαζέζεηο λα κεηαθέξνληαλ ζε απηέο θαη νη κηθξέο ηξάπεδεο λα είραλ
πξφβιεκα αληαγσληζκνχ.
Όκσο, νη θευλζηαλνί νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη αμίδεη ην ξίζθν ε ελζάξξπλζε
γηα πεξεηαίξσ απεξίζθεπην δαλεηζκφ αλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη νη
θίλδπλνη κηα θξίζεο ξεπζηφηεηαο. Μάιηζηα θαηά ηελ άπνςή ηνπο ε παξέκβαζε ηεο
πνιηηείαο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη απαξαίηεηε θαη επηζπκεηή φρη κφλν
βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα αθνχ ιφγσ ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
42
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Chris Edwards , The debt crisis and development: A comparison of major economic theories ,
Geoforum, Volume 19, Issue 1, 1988, Pages 3-28
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ηξαπεδψλ ππάξρεη ζεκαληηθφ ξίζθν νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο αλ κηα ειεχζεξε
αγνξά ιεηηνπξγήζεη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ
πσο ε ρξενθνπία κηαο ρψξαο κπνξεί λα δξάζεη ζπζηαιηηθά γηα ηελ παγθφζκηα
νηθνλνκία θη ελψ είλαη ππέξ ηεο επηκήθπλζεο επηζεκαίλνπλ πσο αξθεηέο θνξέο νη
αλαπξνζαξκνγέο έρνπλ θαζπζηεξήζεη απιά γηα κεξηθά ρξφληα ηελ θξίζε.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή αλάιπζε ην ζέκα δελ είλαη αλ ζα πξέπεη νη
ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία αιιά ππφ
πνηνχο φξνπο θαη κε πνηα κνξθή ζα ην θάλνπλ απηφ. Γειαδή, ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη
ππάξρεη θξαηηθή παξέκβαζε ζην εκπφξην, ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη γηαηί πήξε απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη φρη θάπνηα άιιε. Όκσο, γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα ηνπ
πνηα είλαη ε πην πεηπρεκέλε θξαηηθή παξέκβαζε απαηηείηαη ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε
φρη κφλν ησλ αγνξψλ αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο θάζε ρψξαο θαζψο θαη
ηεο δνκήο ηνπο.
Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο αλαδφκεζεο44 ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
θαη ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα κηα βηψζηκε αλάθακςε
θαη ζηαζεξή αλάπηπμε ζηηο ρψξεο πνπ έρεη εκθαληζηεί θξίζε. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ αζθαιή καθξννηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο αιιαγέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζα απμήζνπλ ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ζα αλαθηεζεί
ε εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ θαη ζα απνθαηαζηαζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε φπσο έγηλε
ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο.
Όζνλ αθνξά ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο αλαδφκεζήο
ηνπ είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε ιήςε κέηξσλ
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ
πηζησηψλ. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη έλα ζχζηεκα αζθάιεηαο
θαηαζέζεσλ ζπρλά ρξεηάδεηαη νη θπβεξλήζεηο λα εγγπεζνχλ ηηο θαηαζέζεηο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην θιείζηκν ηξαπεδψλ, ε απψιεηα επηπιένλ θεθαιαίσλ
θαη κηα πηζαλή θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα
ππάξμνπλ παξεκβάζεηο ζε ηδξχκαηα πνπ εκθαλψο δελ είλαη βηψζηκα θαη πξνθαινχλ
νπζηαζηηθά ηε ζπζζψξεπζε πεξεηαίξσ απσιεηψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο κπνξεί λα
έρνπλ ηε κνξθή θιεηζίκαηνο θαη ξεπζηνπνίεζεο ή ζπγρσλεχζεσλ κε πην πγηείο
ηξάπεδεο ή πξνζσξηλέο θξαηηθνπνηήζεηο κε βηψζηκσλ ηξαπεδψλ. Βέβαηα νη
παξεκβάζεηο απηέο πξέπεη λα γίλνπλ κε ηξφπν πνπ λα εληζρχεη θαη φρη λα ππνζθάπηεη
αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα.
Έπεηηα πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζρέδην γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ αδχλακσλ αιιά βηψζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. ε
κηα κε ζπζηεκηθή θξίζε, ε πιεηνςεθία ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ έρνπλ κηθξή αιιά
ζεηηθή θαζαξή ζέζε θαη αλαθεθαιαηνπνηνχληαη απφ ηδησηηθνχο επελδπηέο κε
απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί ζε ιίγεο άιπηεο πεξηπηψζεηο.
44
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Όκσο ζε κηα ζπζηεκηθή θξίζε ην απαηηνχκελν θεθάιαην ππεξβαίλεη ην δηαζέζηκν
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ζπλέπεηα ε θπβέξλεζε λα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην
αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα ηνπ δεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζνχλ ηα δηαζέζηκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ρξήζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ απνθαηάζηαζε ελφο πγηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ηνκέα θαη ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ πνπ είλαη βαζηθά δεκφζηα αγαζά απαξαίηεηα
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξνήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηνλ
πξαγκαηηθφ ηνκέα. Χζηφζν, γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα
αλαγλσξίδνληαη νη απψιεηέο ηνπο απφ δάλεηα πνπ δελ εμππεξεηνχληαη θαη λα
βαζίδεηαη αξρηθά ζε ηδησηηθά θεθάιαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε δεκφζηα. Δπίζεο, ε
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη κφλν ζε βηψζηκα
ηδξχκαηα θαη κάιηζηα ζε απηά πνπ ζα βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ην ζρέδην ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ θάπνην θφζηνο γηα ηνπο λπλ ηδηνθηήηεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη επηβνιή
νξηζκέλσλ ζεζκψλ θαη αιιαγέο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηε δηαρείξηζε. Μεηά ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε κάιηζηα νη ηδηνθηήηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα
πξέπεη λα έρνπλ θάπνην θίλεηξν λα αλαδηαξζξψζνπλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ δψζεη ζε
άηνκα πνπ κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα
δάλεηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα απνπιεξσζνχλ νχηε κε αλαδηάξζξσζε είηε ζα
δηαρεηξηζηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ηξάπεδαο είηε ζα πσιεζνχλ ζε κηα θεληξηθήο
δηαθπβέξλεζεο εηαηξεία σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Απηή ε
δηαρείξηζε κε δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο έγηλε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο
αλαηνιηθήο Αζίαο. Όκσο, δελ είλαη αξθεηφ κφλν απηφ αιιά ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ
θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ηξάπεδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ζπλεηή δηαρείξηζε θαη
απζηεξή επίβιεςε ηεο αλαδφκεζήο ηνπ κε ζθνπφ έλα κειινληηθφ πγηέο
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα νη ηξάπεδεο απφ κφλεο ηνπο ζα πξέπεη λα
πξνρσξήζνπλ ζε ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο έηζη ψζηε λα είλαη θεξδνθφξεο θαζψο πεξλάεη
ν θαηξφο.
Ζ εηαηξηθή αλαδφκεζε είλαη θαη απηή κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί κηα κεγάιε πεξίνδνο αβεβαηφηεηαο θαη κηθξήο αλάπηπμεο ε θπβέξλεζε
πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο δηεπθνιχλνληαο
ηελ αλαδηάξζξσζε ρξένπο, εηζάγνληαο έλα λνκηθφ, ξπζκηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ πιαίζην
γηα ηελ πηψρεπζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ θαη βειηηψλνληαο ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
ηνλ φξν εηαηξηθή αλαδφκεζε πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε αλαδφκεζε ρξένπο φζν θαη ε
ιεηηνπξγηθή αλαδφκεζε ηεο εηαηξείαο.
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3.ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή πέληε κεζφδσλ ρξνλνζεηξψλ
θαη ησλ παξαιιαγψλ ηνπο ζε πέληε καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Χο πηζαλέο
κειινληηθέο επεθηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο:
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Δθαξκνγή ησλ ίδησλ κεζφδσλ ζε πεξηζζφηεξνπο δείθηεο πνπ ζα δψζνπλ κηα
θαιχηεξε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο ρψξαο
Δθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο κε ζηφρν ηελ εχξεζε θάπνηαο
πνπ λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνπο δηαζέζηκνπο δείθηεο
Δλζσκάησζε θξηηηθήο πξφβιεςεο θαζψο ππάξρνπλ δηαξθείο αιιαγέο ζην
πεξηβάιινλ ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη κέζνδνη ησλ
ρξνλνζεηξψλ
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