








ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει κάποιες από τις βασικές

ποσοτικές μεθόδους της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης σε ένα ενιαίο
πλαίσιο (εννοιολογικό, μεθοδολογικό και σημειογραϕικό). Παραδοσιακά,
οι ποσοτικές μέθοδοι των οικονομικών χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες:
μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία. Τα τελευταία χρόνια, ο διαχω-
ρισμός αυτός είναι μάλλον ανεπαρκής. Η αυξανόμενη χρήση πιθανοθεω-
ρητικών εννοιών σε όλους τους τομείς των οικονομικών απαιτεί την προ-
σθήκη της θεωρίας πιθανοτήτων ως μιας επιπλέον ανεξάρτητης ενότητας
στην παραπάνω κατηγοριοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία πιθανοτή-
των δεν αποτελεί πλέον απλώς το υπόβαθρο της στατιστικής και της οικο-
νομετρίας, αλλά υπεισέρχεται ρητά στη θεμελίωση όλων των οικονομικών
θεωριών που διατυπώνονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Ειδικότερα, η
θεωρία στοχαστικών ανελίξεων (που θεμελιώνεται πάνω στη θεωρία πι-
θανοτήτων) είναι παρούσα σε κάθε τομέα της οικονομικής επιστήμης που
ασχολείται με τη δυναμική συμπεριϕορά των οικονομικών ϕαινομένων σε
στοχαστικό περιβάλλον.

Η έμϕαση του βιβλίου είναι στη δυναμική συμπεριϕορά των οικονομι-
κών ϕαινομένων. Το πώς μπορεί να περιγραϕεί η εξέλιξη ενός ϕαινομένου
στον χρόνο - σε αντιδιαστολή με τη στατική/στιγμιαία συμπεριϕορά του -
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομικής επι-
στήμης. Το ποια αναλυτικά εργαλεία απαιτούνται για την περιγραϕή αυτή
και σε τι είδους οικονομικά μοντέλα καταλήγουν εξαρτάται από το αν θεω-
ρήσουμε το υπόψη ϕαινόμενο ως ντετερμινιστικό ή στοχαστικό. Η θεώρηση
του ϕαινομένου ως ντετερμινιστικού αποτελεί συχνά μια μη-ρεαλιστική
απλούστευση, που γίνεται για λόγους αναλυτικής ευκολίας. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι οι εξισώσεις
διαϕορών (αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος είναι διακριτός) και οι διαϕορι-
κές εξισώσεις (αν υποθέσουμε ότι ο χρόνος είναι συνεχής). Η θεωρητική
μελέτη αυτών των εξισώσεων καθώς και οι οικονομικές τους εϕαρμογές
αποτελούν τα αντικείμενα του πρώτου μέρους του βιβλίου.

Οι πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τα οικονομικά ϕαινό-
μενα ως στοχαστικά. Σε αυτές τις προσεγγίσεις η αβεβαιότητα, που διέπει
τις οικονομικές μονάδες απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση. Προκειμένου να μο-
ντελοποιήσουμε αυτή την αβεβαιότητα, καταϕεύγουμε στη θεωρία πιθα-
νοτήτων και στη θεωρία στοχαστικών ανελίξεων. Σε αυτό το νέο πλαίσιο,
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συναντούμε και πάλι τις εξισώσεις διαϕορών και τις διαϕορικές εξισώσεις,
τώρα όμως με τη μορϕή των στοχαστικών τους ισοδυνάμων (στοχαστικές
εξισώσεις διαϕορών και στοχαστικές διαϕορικές εξισώσεις). Η αλλαγή του
πλαισίου ανάλυσης (από ντετερμινιστικό σε στοχαστικό) επιϕέρει σημαντι-
κές εννοιολογικές και μεθοδολογικές αλλαγές. Για την πλήρη κατανόηση
αυτών των αλλαγών απαιτείται ικανοποιητική γνώση πιθανοθεωρητικών
εννοιών, όπως αυτή της “στοχαστικής σύγκλισης”. Ιδιαίτερο ενδιαϕέρον
έχει μια ειδική κατηγορία στοχαστικών εξισώσεων διαϕορών, στην οποία
υπεισέρχονται οι προσδοκίες των οικονομικών μονάδων για τη μελλοντική
συμπεριϕορά του ϕαινομένου (εξισώσεις διαϕορών με ορθολογικές προσ-
δοκίες). Όλα αυτά τα θέματα αναλύονται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου
το οποίο τιτλοϕορείται “Θεωρία Πιθανοτήτων”. Το επίπεδο ανάλυσης και
παρουσίασης είναι σχετικά απλό και απευθύνεται κυρίως σε ϕοιτητές προ-
πτυχιακού επιπέδου. Οι αναγνώστες που ενδιαϕέρονται να προσεγγίσουν
τη θεωρία πιθανοτήτων και τη θεωρία στοχαστικών ανελίξεων με ένα πιο
αυστηρό τρόπο που βασίζεται σε μέτρο-θεωρητική θεμελίωση μπορούν να
συμβουλευτούν το βιβλίο μου “Πιθανοθεωρητική Θεμελίωση της Οικονομε-
τρίας” (Εκδόσεις Σταμούλη).

Το τρίτο μέρος του βιβλίου, με τίτλο “Επαγωγική Στατιστική”, ασχο-
λείται με την εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων ενός στατιστικού μο-
ντέλου και με τον έλεγχο στατιστικών υποθέσεων. Στην ανάλυση αυτών
των θεμάτων έχει δοθεί ιδιαίτερη έμϕαση η ανάδειξη των πιθανοθεωρητι-
κών καταβολών τους και, άρα, η σύνδεσή τους με τη θεωρία πιθανοτήτων.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει επίσης δοθεί στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται
τα εμπειρικά στοιχεία υπό το πρίσμα της επαγωγικής στατιστικής, καθώς
και στη σχέση μεταξύ εμπειρικών στοιχείων και στατιστικών μοντέλων.

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου είναι αϕιερωμένο στην οικονομετρία. Η
ανάλυση περιστρέϕεται γύρω από το Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης
και τις στατιστικές υποθέσεις που το συνθέτουν. Εκτός από την ανάλυση
των τεχνικών θεμάτων (εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου, ιδιότητες
των εκτιμητών κάτω από τις υποθέσεις του μοντέλου, έλεγχος υποθέσεων
επί των παραμέτρων του μοντέλου κλπ) ιδιαίτερη έμϕαση έχει δοθεί και
σε μεθοδολογικά θέματα που αϕορούν στην ερμηνεία και τη χρήση του
μοντέλου παλινδρόμησης. Δύο από αυτά τα θέματα είναι τα εξής: (i) Νο-
μιμοποιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο παλινδρόμησης για την
εξαγωγή συμπερασμάτων περί της ύπαρξης αιτιακών σχέσεων μεταξύ των
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εμπλεκόμενων μεταβλητών; (ii) Ποιος είναι ο ρόλος της οικονομικής θεω-
ρίας στην εξειδίκευση ενός οικονομετρικού μοντέλου; Τι πρέπει να καθο-
δηγεί τον ερευνητή στην κατάρτιση του μοντέλου; Η θεωρία ή οι εμπειρικές
κανονικότητες των στατιστικών στοιχείων;

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι έννοιες, οι μέθοδοι και τα μο-
ντέλα που αναπτύσσονται σε κάθε ένα από τα τέσσερα μέρη του βιβλίου
παρουσιάζουν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η
έννοια της στοχαστικής σύγκλισης που εισάγεται στη “Θεωρία Πιθανοτή-
των” εμϕανίζεται συχνά τόσο στη “Στατιστική” όσο και στην “Οικονομε-
τρία” (για παράδειγμα στις ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών). Οι στο-
χαστικές εξισώσεις διαϕορών που εισάγονται στη “Θεωρία Πιθανοτήτων”
επανεμϕανίζονται με διαϕορετικό όνομα, ως “αυτοπαλίνδρομα μοντέλα”
στην “Οικονομετρία”. Η ανάδειξη αυτών των εννοιολογικών και μεθοδολο-
γικών συναϕειών μεταξύ ϕαινομενικά διαϕορετικών γνωστικών περιοχών
αποτελεί και τον κύριο “ενοποιητικό” σκοπό του παρόντος βιβλίου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλϕους μου Νι-
κόλαο Κουρογένη και Παναγιώτη Σαμαρτζή, εξαίρετους επιστήμονες και
καλούς ϕίλους, για τα εκτενή τους σχόλια σε όλα τα κεϕάλαια του βιβλίου.
Η συνεισϕορά τους υπήρξε ανεκτίμητη. Η σύζυγος μου Φοίβη Κουντούρη
διάβασε όλα τα κείμενα, τα σχολίασε λεπτομερώς και ...τα διόρθωσε.

Στη Φοίβη και στις τρεις κόρες μου, τη Χρυσήλια, την Μπίλλη και την
προσϕάτως αϕιχθείσα Αθηνά αϕιερώνω το βιβλίο, αϕού αυτές έδωσαν νό-
ημα στη συγγραϕή του, όπως δίνουν νόημα και σε κάθε τι. Σε αυτό το
σημείο συνήθως ο συγγραϕέας αναγνωρίζει ότι τα όποια λάθη και πα-
ραλείψεις υπάρχουν βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Δεν θα αποτελέσω
εξαίρεση σε αυτή την παράδοση. Ελπίζω μόνο ότι μια μέρα οι κόρες μου
θα είναι σε θέση να εντοπίσουν αυτά τα λάθη...
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