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Μία από τις βασικές συνέπειες της ασυμμετρίας είναι ότι επηρεάζει την προτίμηση 
της μέτρησης. Για παράδειγμα, οι περισσότερες κατανομές εισοδημάτων ή κερδών πα-
ρουσιάζουν θετική ασυμμετρία. Έτσι, η μέση τιμή των κερδών θα είναι μεγαλύτερη από 
αυτή της διαμέσου. Σε μια διαπραγμάτευση μισθών μεταξύ εργαζομένων και εργοδο-
τών, οι εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων, θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν 
τη διάμεσο ως μέτρηση του μέσου όρου των κερδών των εργατών, ενώ η διοίκηση θα 
προτιμούσε να χρησιμοποιήσει το μέσο.

Επίσης η άθροιση γίνεται δυσκολότερη. Για παράδειγμα, παρακάτω παρουσιάζεται  
η περίπτωση των ημερών απουσίας 11 εργαζομένων λόγω ασθένειας. 

0 0 0 0 1 1 1 2 2 5 21

  (ημέρες απουσίας ανά  εργαζόμενο)

Ο μέσος όρος απουσιών για τους 11 εργαζομένους σε αυτή την περίπτωση είναι 3 
και η διάμεσος 1. Ποιο είναι το πιο αντιπροσωπευτικό μέτρο; Η απάντηση στην ερώτη-
ση αυτή υποδεικνύει ότι η άθροιση σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται περισσότερο δύσκο-
λη λόγω της μη κανονικότητας των δεδομένων. Ο μέσος και η διάμεσος μπορεί να δια-
φέρουν κατά πολύ.

1.5   Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές 
πιθανοτήτων 

1.5.1  Θεωρία πιθανοτήτων 
Πιθανότητα είναι η τυπική μέτρηση της περίπτωσης να συμβούν κάποια γεγονότα (εν-
δεχόμενα). Ένα ενδεχόμενο (event) είναι μια πιθανή έκβαση. Για παράδειγμα, εάν στρί-
ψουμε ένα νόμισμα υπάρχουν δύο αποτελέσματα, κεφαλή ή γράμματα. Ας ονομάσουμε 
τη δραστηριότητα παραγωγής ενός ενδεχόμενου ως πείραμα (experiment). Ένα πείρα-
μα είναι μία διαδικασία που μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλουμε κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες και η οποία έχει δύο τουλάχιστον πιθανές εκβάσεις που χαρακτηρίζονται 
από αβεβαιότητα σχετικά με το ποια έκβαση θα λάβει χώρα. 

Όλες οι διαφορετικές εκβάσεις ενός πειράματος αποτελούν τα αποτελέσματα του 
πειράματος αυτού και το σύνολο όλων των βασικών εκβάσεων αποτελεί το δειγματικό 
χώρο ή δειγματοχώρο (sample space). Υπάρχουν διακριτοί δειγματικοί χώροι με αριθμή-
σιμο και συνεχείς ή μη διακριτοί δειγματοχώροι με μη αριθμήσιμο πλήθος σημείων. Ο 
δειγματικός χώρος συμβολίζεται συνήθως με το Ν ή Ω ή με το αγγλικό γράμμα S από 
τη λέξη space που εκφράζει το χώρο. 

Πιθανότητα είναι ο αριθμός που ορίζεται σε ένα γεγονός και ο οποίος δίνει μία 
ακριβή ένδειξη του πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό το γεγονός. Από τώρα και στο 
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εξής Pr(.) θα δείχνει την πιθανότητα του οποιουδήποτε ενδεχομένου περιέχεται στις 
παρενθέσεις. Γενικά,

                                 Πόσες φορές ένα γεγονός λαμβάνει χώρα
    Ρr(γεγονός) =     (1.17)

                                   Συνολικός αριθμός πιθανών εκβάσεων 

Αυτός ο ορισμός ορίζει την εκ των προτέρων πιθανότητα.

Ιδιότητες πιθανοτήτων 

Αν Α είναι ένα τυχαίο γεγονός του δειγματοχώρου Ν, τότε ισχύουν τα ακόλουθα: 

(i)   Η πιθανότητα ενός οποιουδήποτε ενδεχομένου Α παίρνει τιμές από 0 μέχρι 1. 
Δηλαδή: 0≤Pr(A)≤1     ∀A⊆N

(ii)  Η πιθανότητα του δειγματοχώρου είναι: Pr(N) =1

(iii) Αν δύο γεγονότα Α και Β είναι ασυμβίβαστα τότε η ένωσή τους θα δίνεται από:  
Pr(A+B)=Pr(A)+Pr(B)

Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή και ως μερικό αθροιστικό θεώρημα και ισχύει και 
στην περίπτωση περισσοτέρων ενδεχομένων.

Ας σημειωθεί ότι δύο ενδεχόμενα από τον ίδιο δειγματοχώρο Ν ονομάζονται συ-
μπληρωματικά, αν η εμφάνιση του ενός αποκλείει την εμφάνιση του άλλου και το 
άθροισμά τους δίνει το δειγματοχώρο Ν. Δηλαδή:

A∪A = N και Α∩Α=∅ 

όπου το ∅ συμβολίζει το κενό σύνολο, και ∪ και ∩ είναι τα μαθηματικά σύμβολα της 
ένωσης και τομής δύο συνόλων αντίστοιχα.

Ανεξάρτητα γεγονότα (independent events) είναι αυτά των οποίων η πιθανότητα δεν 
επηρεάζεται από την εμφάνιση ή όχι άλλων γεγονότων. Για παράδειγμα, εάν 'στρίψου-
με' ένα νόμισμα δύο φορές, η περίπτωση του νομίσματος να έρθει γράμματα την πρώτη 
φορά και η περίπτωση του νομίσματος να έρθει γράμματα τη δεύτερη φορά είναι δύο 
ανεξάρτητα γεγονότα. 

Από την άλλη πλευρά, εάν τραβήξουμε δύο κάρτες από ένα πακέτο των 52 και την 
πρώτη κάρτα που τραβήξουμε δεν την επανατοποθετήσουμε, τότε έχουμε δεσμευμένα 
γεγονότα (conditional events). Το δεύτερο γεγονός θα εξαρτάται από το τι θα συμβεί 
στην πρώτη περίπτωση. Αμοιβαίως αποκλειόμενα γεγονότα (mutually exclusive) ή 
ασυμβίβαστα είναι αυτά που δεν μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα, όταν εκτελείται ένα 
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πείραμα. Για παράδειγμα, 'στρίβοντας' ένα νόμισμα θα έχουμε είτε κεφαλή είτε γράμ-
ματα. Τα γεγονότα κεφαλή και γράμματα είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Εκεί όπου τα 
γεγονότα είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα, η πιθανότητα του ενός ή του άλλου μπορεί να 
βρεθεί προσθέτοντας τις πιθανότητες μεταξύ τους. Έτσι έχουμε:

Pr(κεφαλή ή γράμματα) = Pr(κεφαλή) + Pr(γράμματα) = 0,5 + 0,5 = 1

Eίναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα αμοιβαίως αποκλειόμενα και τα ανεξάρ-
τητα γεγονότα διαφέρουν. Τα πρώτα αναφέρονται στο αν ή όχι δύο γεγονότα μπορούν 
να συμβούν ταυτοχρόνως. Τα δεύτερα στο αν ή όχι το συμβάν του ενός γεγονότος επη-
ρεάζει την πιθανότητα να συμβεί το άλλο.

Δηλαδή, στην πρόσθεση αμοιβαίως αποκλειόμενων γεγονότων έχουμε:

Pr(A U B) = Pr(A) + Pr(B)

Ο συμβολισμός της ένωσης (U) σημαίνει ότι θα συμβεί είτε το ένα γεγονός είτε το 
άλλο. Δηλαδή, Pr(A ή B)=Pr(AUB). Ομοίως, στην πρόσθεση μη αμοιβαίως αποκλειό-
μενων γεγονότων έχουμε:

Pr(A U B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A∩ B)

Ο συμβολισμός της τομής (∩) σημαίνει ότι θα συμβούν μαζί και τα δύο γεγονότα. 
Δηλαδή Pr(A και B)=Pr(A∩B )=Pr(A, B). Όταν τα Α και Β είναι αμοιβαίως αποκλειό-
μενα, τότε Pr(A ∩ B)=0 και τα δύο γεγονότα δεν μπορούν να συμβούν την ίδια χρονική 
στιγμή.

Το γεγονός μία από τις βασικές εκβάσεις του συνόλου A∩B να λάβει χώρα ονομά-
ζεται κοινό γεγονός (joint event). Η πιθανότητα του συνδεδεμένου γεγονότος ονομάζε-
ται κοινή ή συνδεδεμένη πιθανότητα (joint probability). Ρr(Α και Β) περιγράφεται ως 
συνδεδεμένη πιθανότητα των Α και Β. Ισχύει ότι:

Pr(A ∩ B) = Pr(B ∩A)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να παραλληλίσουμε τη συνδεδεμένη πιθανότητα με 
την πιθανότητα ενός απλού γεγονότος (είτε Α ή Β μόνο), η πιθανότητα ενός μόνο γεγο-
νότος ονομάζεται οριακή πιθανότητα (marginal probability).

Στην περίπτωση εξαρτημένων γεγονότων, τότε Pr(A∩B)=Pr(A)*Pr(B|A). Η πιθα-
νότητα τα γεγονότα Α και Β να συμβούν μαζί είναι ίση με την πιθανότητα του γεγονό-
τος Α επί την πιθανότητα του γεγονότος Β δεδομένου ότι το γεγονός Α έχει ήδη συμβεί. 
Pr(B|A) είναι η δεσμευμένη πιθανότητα (conditional probability) του Β δεδομένου ότι 
το Α έχει ήδη συμβεί και δίνεται από τη σχέση:
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           Pr(A και B)
 Pr(B|A) =      με  Pr(A)>0

           Pr(A)

Δύο ενδεχόμενα Α και Β σε ένα χώρο πιθανοτήτων Pr(Ν), Ν, P είναι ανεξάρτητα, 
όταν ισχύει η σχέση Pr(A∩B)=Pr(A)xPr(B). Αν ισχύει η σχέση αυτή τότε: 

Pr(A  B) Pr( ) ( )Pr( / ) Pr( )
Pr(B) Pr( )

A P BA B A
B

∩
= = =

οπότε, αν Pr(Α|Β)=Pr(Α) και Pr(B|A)=Pr(Β), τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ανεξάρτητα 
μεταξύ τους και η πραγματοποίηση του ενός δεν επηρεάζει την εμφάνιση ή όχι του  
άλλου. 

Αν δύο ενδεχόμενα δεν είναι ανεξάρτητα θα είναι εξαρτημένα.  Για δύο ανεξάρτητα 
ενδεχόμενα έχουμε:

Pr(B|A)= Pr(A  B) 
Pr(A) 

∩
⇔Pr(A ∩B) = Pr(B|A)Pr(A)=Pr(A)Pr(B) 

αφού  Pr(B|A)=Pr(B).

1.5.2  Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
Τυχαία μεταβλητή είναι αυτή που παίρνει αριθμητικές τιμές ανάλογα με τα δυνατά 
αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης. Με κεφαλαία γράμματα συμβολίζουμε τις τυχαί-
ες μεταβλητές και με μικρά γράμματα τις τιμές, που μία τυχαία μεταβλητή παίρνει. 
Δηλαδή, Pr(X=x) είναι η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή Χ να πάρει τη συγκεκριμένη 
τιμή x. Οι τυχαίες μεταβλητές διακρίνονται σε διακριτές (discrete, αυτές που ορίζονται 
σε πεδία τιμών με αριθμήσιμα πλήθη τιμών) και συνεχείς (continuous, όταν το πεδίο 
τιμών της είναι οι πραγματικοί αριθμοί ή κάποια διαστήματα αυτών). 

Η κατανομή πιθανοτήτων δείχνει τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος και 
την πιθανότητα τους να συμβούν. Η σημασία των κατανομών πιθανοτήτων είναι ότι 
προνοούν τον τρόπο που μπορεί να βρεθεί η πιθανότητα ενός γεγονότος, χωρίς να χρη-
σιμοποιούμε τους νόμους των πιθανοτήτων, οι οποίοι μερικές φορές είναι δύσκολο να 
υπολογιστούν.
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Παράδειγμα 1.7 

Αν X είναι η μεταβλητή των πιθανών αποτελεσμάτων από τη ρίψη ενός ζαριού, τότε 
x=1, x=2, x=3, x=4, x=5, x=6 και αυτό σημαίνει ότι:

Ρr(x)=Pr(X=x)=1/6  καθώς  x=1,2,3…,6

και η κατανομή πιθανότητας μπορεί να γραφτεί ως:
x:                1      2      3      4       5       6

Pr(X=x)      1/6   1/6  1/6   1/6    1/6    1/6
Γραφικά έχουμε:

5 61

1/6

2 3 4

Πιθανότητα

Αποτελέσματα

Σχήμα 1.14: Κατανομή πιθανότητας από τη ρίψη ζαριού

1.5.2.1  Διακριτές κατανομές πιθανοτήτων 
Η κατανομή πιθανότητας Pr(x) μιας τυχαίας διακριτής μεταβλητής Χ, είναι η πιθανότη-
τα η μεταβλητή αυτή να πάρει την τιμή x για όλες τις πιθανές τιμές της Χ.

 Pr(x)=Pr(X=x) (1.18)

όπου Pr(Χ=x) ≥ 0 για κάθε τιμή του x και Σx  Pr(Χ=x)=1.
Εκτός της κατανομής πιθανότητας ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάρτηση αθροι-

στικής κατανομής (cumulative distribution function) μιας τυχαίας διακριτής κατανομής, 
η οποία δίνει την πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή Χ να λάβει τιμές ίσες ή μικρότερες 
κάποιας ορισμένης τιμής x της μεταβλητής. Δηλαδή:

F(x) = Pr(X≤x) = Σk≤x P(Χ=k)
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Παράδειγμα 1.8 

Υποθέτουμε ότι ρίχνουμε ένα κέρμα και έστω x ο αριθμός του αποτελέσματος.

Pr(x=γράμματα)= Pr(x=κεφαλή)=1/2

Η συνάρτηση πιθανότητας είναι:

Pr(x)=Pr(X=x)=1/2

Η κατανομή πιθανότητας περιέχει όλες τις πληροφορίες για την τυχαία μεταβλητή. 
Εάν σταθμίσουμε κάθε πιθανή έκβαση με την πιθανότητα εμφάνισής της, τότε μπορού-
με να βρούμε τη μέση ή αναμενόμενη τιμή της τυχαίας διακριτής μεταβλητής ως:

Ε(Χ)=μx=Σx x Pr(x)

Ομοίως αν λάβουμε εκ νέου υπόψη κάθε πιθανή έκβαση με την πιθανότητα της να 
λάβει χώρα, τότε η διακύμανση δίνεται από τον τύπο:

Var(Χ) = σx²= Σx (x-μx)² Pr(x) = Ε(Χ2)-[Ε(Χ)2]

1.5.2.2  Συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων
Όπως ειπώθηκε, τυχαία μεταβλητή είναι αυτή της οποίας η πραγματική τιμή είναι αβέ-
βαιη και εξαρτάται από την τύχη. Για κάθε πιθανή έκβαση μιας τυχαίας μεταβλητής 
υπάρχει μία πιθανότητα η μεταβλητή να πάρει αυτή την τιμή. Μία συνεχής τυχαία κα-
τανομή είναι αυτή η οποία μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή x σε ένα διάστημα από 
πραγματικούς αριθμούς όπως: [a,b], (-∞,c], [d,+∞,),( -∞,+∞). Έτσι για μία συνεχή τυ-
χαία μεταβλητή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την πιθανότητα να πάρουμε μία συγκε-
κριμένη τιμή, αφού έχουμε να κάνουμε με διαστήματα τιμών. Μερικές βασικές τυχαίες 
συνεχείς μεταβλητές είναι ο χρόνος, το ύψος, το μήκος, το βάρος, κ.λπ.  

 Η συνήθης διαδικασία για τη μοντελοποίηση μιας τυχαίας συνεχούς μεταβλητής Χ 
είναι ο καθορισμός των πιθανοτήτων για κάθε τάξη διαστήματος (με τις συχνότητες να 
βρίσκονται σε αυτά τα διαστήματα) και μετά η κατασκευή γραφήματος μιας συνεχούς 
συνάρτησης. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σππ) είναι τέτοια ώστε οι πιθανό-
τητες που αντιστοιχούν στην τάξη διαστημάτων να ισούται με την περιοχή του γραφή-
ματος της σππ. Το Σχήμα 1.15 αντιπροσωπεύει μια σππ. 
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X0

f(x)

Σχήμα 1.15: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

Iδιότητες

Οι συνθήκες τις οποίες μια συνεχής συνάρτηση f(x) πρέπει να ικανοποιεί, ώστε να είναι 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, είναι:

• f(x)≥0 για όλες τις τιμές της Χ. Καθώς οι πιθανότητες (εμβαδά) είναι θετικές ποσό-

τητες έτσι πρέπει να είναι και το ολοκλήρωμα f x dx
a

b

( )∫  το οποίο επαληθεύεται από 
τη συνθήκη f(x)≥0.

• Η συνολική περιοχή κάτω από την καμπύλη είναι 1, καθώς αναπαριστά την πιθα-

νότητα η X να παίρνει οποιαδήποτε τιμή f x dx( ) =
−∞

∞

∫ 1. Το εμβαδόν κάτω από την 
καμπύλη κατά μήκος όλων των τιμών πρέπει να ισούται με τη συνολική πιθανότη-
τα που είναι 1. Τα όρια του ολοκληρώματος λαμβάνονται να είναι ±∞ έτσι ώστε 
όλες οι περιπτώσεις να καλύπτονται. 

• Ο μέσος της Χ δίνεται ως Ε(Χ)= ∫ x f(x) dx, όπου η ολοκλήρωση γίνεται σε όλο το 
διάστημα της Χ.

• Η διακύμανση της Χ δίνεται από: 

Var(X) =E{(X-μ)2} = ∫ (Χ-μ)2f(x)dx = E(X2)-μ2

Η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής είναι το 
εμβαδόν κάτω από την καμπύλη ανάμεσα στην ελάχιστη δυνατή τιμή της μεταβλητής 
Χ και μιας συγκεκριμένης τιμής x. Δηλαδή, στην περίπτωση μιας συνεχούς τυχαίας 
μεταβλητής έχουμε:

F x f x dx
x

( ) ( )=
−∞
∫    x∈R

όπου f(x) είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής Χ.
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1.6  Χρήσιμες συνεχείς κατανομές 
Σε πολλές έρευνες ίσως να μην είμαστε σε θέση να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά 
με τυχαίες μεταβλητές στηριζόμενοι αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της κανονικής 
κατανομής. Πολλά δειγματικά χαρακτηριστικά δεν θα έχουν κανονικές κατανομές. 
Όμως, υπάρχουν αρκετά δειγματικά στατιστικά τα οποία, αν και δεν κατανέμονται κα-
νονικά, σχηματίζονται από μαθηματικούς μετασχηματισμούς μιας (ή και περισσοτέ-
ρων) κανονικής τυχαίας μεταβλητής. Εδώ θα εξετάσουμε τις κατανομές χ2, F και t.

1.6.1  H κανονική (normal) κατανομή
Η κανονική κατανομή είναι συνεχής και μία από τις πιο σημαντικές κατανομές. Είναι 
μια συμμετρική συνάρτηση σε μορφή καμπάνας. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότη-
τας της κανονικής κατανομής δίνεται ως: 

 f(x) =  
1
2

e
-(x- )

2

2

2

σ π

µ

σ  (1.19)

Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί μια καμπύλη σε μορφή καμπάνας, που ονομάζεται 
Gaussian ή καμπύλη κανονικής κατανομής, και όπου f(x) είναι το ύψος της κατανομής, 
μ και σ είναι ο μέσος και η τυπική απόκλιση της κατανομής, e=2,7183 και π=3,1416. 
Εάν μία τυχαία μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή με μέσο (μ) και διακύμανση 
(σ²) τότε γράφουμε: X~N (μ, σ²). Δηλαδή, η μεταβλητή Χ κατανέμεται (~) κανονικά 
(Ν) με μέσο (μ) και διακύμανση (σ2). Διαφορετικοί συνδυασμοί του μέσου και της δια-
κύμανσης δημιουργούν ένα άπειρο αριθμό δυνατών τυχαίων μεταβλητών που να ακο-
λουθούν την κανονική κατανομή. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα πινακοποίησης όλων των 
πιθανών κατανομών το οποίο λύνεται με τη μετατροπή των κατανομών αυτών σε τυπο-
ποιημένη (τυπική) κανονική κατανομή με μέσο μ=0 και διακύμανση σ2=1. 

Για να καταλάβουμε την κανονική κατανομή, έστω ότι κατασκευάζουμε ένα ιστό-
γραμμα με τα ύψη κάποιων ανθρώπων. Ας πάρουμε ένα τυχαίο δείγμα 50 ανθρώπων 
και ας κατασκευάσουμε ένα ιστόγραμμα και το αντίστοιχο πολύγωνο συχνοτήτων. 
Αυτό το διάγραμμα θα μας δώσει κάποια ιδέα για την κατανομή των δεδομένων. Κατό-
πιν ας αυξήσουμε το μέγεθος του δείγματος σε 250 ανθρώπους και ας ξανακατασκευά-
σουμε ένα ιστόγραμμα για τα νέα αυτά δεδομένα χρησιμοποιώντας, όμως, περισσότε-
ρες τάξεις διαστήματος τώρα που έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το 
διάγραμμα θα είναι πιο εξομαλυμένο συγκρινόμενο με το πρώτο και σχεδόν συμμετρι-
κό γύρω από το κέντρο. Αν συνεχίσουμε την δειγματοληψία για 1.000, 1.500, 2.000 ή 
περισσότερους ανθρώπους, τότε μία καλοσχηματισμένη καμπύλη θα δημιουργηθεί. 
Αυτή η κατανομή θα είναι συμμετρική γύρω από το μέσο της κατανομής.

Μερικές από τις εφαρμογές της κανονικής κατανομής προκύπτουν μόνες τους με 
φυσικό τρόπο. Για παράδειγμα, περιμένουμε μερικές μεταβλητές να έχουν κανονική 
κατανομή, όπως το ύψος και το βάρος των ανθρώπων, κ.λπ. Κάποιες σημαντικές ιδιό-
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τητες της τυποποιημένης κανονικής κατανομής είναι ότι:

1) Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη είναι ίσο με τη μονάδα.
2) Η καμπύλη είναι συμμετρική γύρω από το 0.
3) Το μεγαλύτερο εμβαδόν κάτω από την καμπύλη βρίσκεται μεταξύ των τιμών ±3.  

Συγκεκριμένα:
Pr (μ-1σ ≤ Χ ≤ μ+1σ) = 0.68

Pr (μ-2σ ≤ Χ ≤ μ+2σ) = 0.95445

Pr (μ-3σ ≤ Χ ≤ μ+3σ) = 0.9974

Η πρώτη σχέση δείχνει ότι με πιθανότητα 68% οι παρατηρήσεις της υπό εξέταση 
μεταβλητής βρίσκονται μεταξύ ±1 τυπικής απόκλισης. Ομοίως για τις υπόλοιπες σχέ-
σεις.

1.6.2 Κατανομή χ2

Η κατανομή αυτή έχει πολλές εφαρμογές σε ελέγχους ανεξαρτησίας, καλής προσαρμο-
γής και ελέγχου υποθέσεων σχετικά με τις πληθυσμιακές διακυμάνσεις. Ορίζεται για 
ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές Χ1, Χ2,…,Χν που κατανέμονται κανονικά με μέσο μ 
και διακύμανση 1. Δηλαδή Χi ~ N(0,1) για κάθε i=1,2,3,…,v. Παίρνοντας το άθροισμα 
των τετραγώνων των μεταβλητών αυτών, έχουμε:

Χ2 = Χ1
2+Χ2

2+…+Χν
2 = Xi

i

2

1=
∑
ν

 ~ χν
2

Δηλαδή, το άθροισμα των τετραγώνων των ανεξάρτητων τυπικών κανονικών τυ-
χαίων μεταβλητών κατανέμεται ως χ2 τυχαία μεταβλητή με ν βαθμούς ελευθερίας. Η 
κατανομή εξαρτάται από τους βαθμούς ελευθερίας ν, παίρνει θετικές τιμές 0<χ2<∞ και 
έχει την ακόλουθη μορφή:

5 Το ποσοστό 0,9544 βρίσκεται ±2 τυπικές αποκλίσεις από τον πληθυσμιακό μέσο. Αν θέλουμε 
να βρούμε την τιμή που αντιστοιχεί ακριβώς στο 95%, τότε από τον πίνακα της τυποποιημένης 
κανονικής κατανομής στο Παράρτημα, βρίσκουμε το 95/2=47,5% ή 0,475. Η διαίρεση διά δύο 
γίνεται, επειδή ο πίνακας παρουσιάζει το μισό τμήμα της κατανομής, ενώ για το άλλο μισό τα 
χωρία είναι συμμετρικά. Έτσι ψάχνουμε στο σώμα του πίνακα να βρούμε την τιμή 0,475 που 
αντιστοιχεί στο 1,9 και 06 δηλαδή στο 1,96. Άρα, Pr (μ-1,96σ ≤ Χ ≤ μ+1,96σ)=0.95. Ομοίως για 
το 0,9974 μπορούμε να βρούμε το 99% με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή 99/2=49,5 ή 0,495. Η τιμή 
αυτή αντιστοιχεί στο 0,495 είναι είτε το 2,57 είτε το 2,58 ή και ο μέσος όρος αυτών των δύο 
τιμών (2,575). Βρείτε για εξάσκηση την τιμή Ζ που αντιστοιχεί στο 90% και που είναι το 1,645.
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Σχήμα 1.16: Κατανομή χ2 για διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας

Η συνολική περιοχή κάτω από την καμπύλη ισούται με 1. Η καμπύλη δεν είναι 
συμμετρική καθώς παρουσιάζει ασυμμετρία προς τα δεξιά. Αρχίζει από το 0 στον ορι-
ζόντιο άξονα, αναρριχάται απότομα στο υψηλότερό της σημείο και επεκτείνεται επα-
νερχόμενη προς τα δεξιά, προσεγγίζοντας τον οριζόντιο άξονα σε κάποιο σημείο της 
κίνησης αυτής. Καθώς οι βαθμοί ελευθερίας αλλάζουν η κατανομή αλλάζει τόσο μορφή 
όσο και θέση και τείνει προς την τυπική κανονική κατανομή όσο ν→∞. Η μαθηματική 
ελπίδα της κατανομής είναι Ε( Xν

2)=ν, ενώ η διακύμανσή της είναι Var( Xν
2 )=2ν.  

Στο Παράρτημα παρουσιάζεται ο πίνακας της χ2 κατανομής. Για να βρούμε τη ζη-
τούμενη κριτική τιμή, πρέπει να ορίσουμε τους βαθμούς ελευθερίας στην κάθετη στήλη 
και το επίπεδο σημαντικότητας στην οριζόντια γραμμή. Ο πίνακας δίνει την πιθανότητα 
Pr(χ2 > χα

2). Στην εκτιμητική χρησιμοποιούμε την πιθανότητα ή το εμβαδό που βρίσκε-
ται δεξιά της 2

,ναc  . Αν θέλουμε να ορίσουμε ένα διάστημα [Χ1
2, Χ2

2] μέσα στο οποίο να 
βρεθεί η χ2 με πιθανότητα 1-α και βαθμούς ελευθερίας ν τότε βρίσκουμε το σημείο 2

1c  
του άξονα της χ2 δεξιά του οποίου βρίσκεται αυτή με πιθανότητα 1- 1 2− α και το σημείο 2

2c  
δεξιά του οποίου βρίσκεται η Χ2 με πιθανότητα 1 2− α .    

0

α/2
α/2

1 ̶ α

f(χ2)

χ2χ2 χ2α
2

1 ̶
α
2

Σχήμα 1.17: Χρήση κατανομής χ2



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ48

1.6.3  Κατανομή F
Χρησιμοποιείται στην ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), στην ανάλυση παλινδρόμη-
σης και σε πολλές οικονομετρικές εφαρμογές. Μια τυχαία μεταβλητή κατανέμεται ως 
F, αν σχηματίζεται από το λόγο δύο ανεξάρτητων χ2 μεταβλητών. Δηλαδή:

Αν  Υ1 ~ 2
1νχ   και  Υ2 ~ 2

2νχ   και  Υ1 ,Υ2 ανεξάρτητες, τότε: 

F
Y
Y v

= 1 1

2 2

/
/
ν

 = 
s
s
1
2

2
2  ~ Fν1, ν2

όπου  ν1 =n1-1 και ν2 = n2-1.
Συνήθως η καμπύλη F είναι συμμετρική προς τα δεξιά, ενώ η μορφή της εξαρτάται 

από τους βαθμούς ελευθερίας ν1, ν2. Η f(F) καμπύλη τείνει προς την κανονική, όταν οι 
τιμές ν1 και ν2 είναι μεγάλες. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατανομής είναι η μέση 
τιμή της και η διακύμανσή της.

Ε(F)= 
ν

ν

2

2 2−   με  ν2>2    Var(F)= 
2 2

2 4
2
2

1 2

1 2
2

2

ν ν ν

ν ν ν

( )
( ) ( )

+ −

− −
 για ν2 ≥4

Οι πίνακες της κατανομής δίνουν τις τιμές της F για τις οποίες ισχύει:

Pr(F>Fv1,v2,α)=α

Οι πίνακες της κατανομής διαβάζονται, αφού ορίσουμε τους βαθμούς ελευθερίας 
v1 και v2 και το επίπεδο σημαντικότητας α (συνήθως 0,05 ή 0,01).

Αν για μια δεδομένη καμπύλη F επιθυμούμε να βρούμε την κριτική τιμή της F από 
τους πίνακες για F0,95 με περιοχή 0,05 στα αριστερά της τότε:

0

0,05
0,95

f(F)

F0,95

Fv1,v2

F

Σχήμα 1.18: Χρήση κατανομής F
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Για μια F-κατανομή με ν1, ν2 βαθμούς ελευθερίας η τιμή της F1-α με α περιοχή στα 
αριστερά της ισούται με το αντίστροφο 1/Fα της F τιμής με περιοχή α στα δεξιά μιας F 
καμπύλης με (ν2, ν1) βαθμούς ελευθερίας. 

1.6.4  Κατανομή t
Χρησιμοποιείται στην Επαγωγική Στατιστική και σε πολλές οικονομετρικές εφαρμο-
γές, όπως σε τεστ ελέγχου ατομικής στατιστικής σημαντικότητας των διαφόρων μετα-
βλητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική της κανονικής κατανομής, όταν ο 
πληθυσμός είναι άγνωστος και πρέπει να εκτιμηθεί και ταυτόχρονα το μέγεθος του 
δείγματος που αναλύουμε είναι μικρό (n<30). 

Αν μια τυχαία μεταβλητή Ζ ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και 
διακύμανση 1 [Ζ~Ν(0,1)] και μια μεταβλητή Υ ανεξάρτητη της Ζ ακολουθεί την κατα-
νομή χ2 με ν=n-1 βαθμούς ελευθερίας, τότε η τυχαία συνεχής μεταβλητή: 

αν

ν

,~ t
Y
Zt =

ακολουθεί την κατανομή t με ν βαθμούς ελευθερίας. Η κατανομή αυτή έχει μέση τιμή 
Ε(t)=0 και διακύμανση 

2
2

−
=
ν

ν
σ t  . Είναι συμμετρική στο μέσο της σημείο t=0.

Η διακύμανση μιας t-κατανεμημένης μεταβλητής είναι μεγαλύτερη από αυτή μιας 
τυποποιημένης κανονικής κατανομής. Αυτό αναμένεται, καθώς επιτρέπουμε περαιτέρω 
βαθμό διαφοροποίησης. Η t προσεγγίζει την τυποποιημένη κανονική κατανομή, καθώς 
οι βαθμοί ελευθερίας αυξάνουν:

t ~ N(0,1) καθώς  ν→∞

Δηλαδή, μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μέσο αριθμητικό είναι πιθανότερες με την 
t κατανομή παρά με την τυποποιημένη κανονική κατανομή. 

Οι πίνακες μας δίνουν την πιθανότητα για κάθε τιμή t που βρίσκεται εκτός κάποιου 
διαστήματος, δηλαδή:

Pr(|t|>tv, α) = α

έτσι, ώστε το άθροισμα των εμβαδών δεξιά του tv, α και αριστερά του - tv, α να είναι ίσο 
με α. 
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0

α/2α/2

1 ̶ α

̶  tν,α/2 tν,α/2

Σχήμα 1.19: Χρήση κατανομής t

Στον πίνακα του Παραρτήματος η κάθετη στήλη είναι οι βαθμοί ελευθερίας, ενώ η 
οριζόντια γραμμή τα διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας α. Η συνολική περιοχή κάτω 
από την καμπύλη t είναι ίση με 1. Η κατανομή είναι συμμετρική γύρω από το 0 και 
επεκτείνεται απεριόριστα και προς τις δύο πλευρές, προσεγγίζοντας τον οριζόντιο άξο-
να κατά τη διαδικασία αυτή. Καθώς οι βαθμοί ελευθερίας αυξάνουν, οι καμπύλες t 
μοιάζουν όλο και περισσότερο με την τυποποιημένη κανονική κατανομή.

1.7  Επαγωγική Στατιστική: Εκτιμητική 
Πολλές φορές δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από άλλους είναι διαθέσιμα και ικανοποι-
ούν τις ανάγκες μας. Αλλά, πολύ συχνά, τα δεδομένα που απαιτούνται για τον έλεγχο 
ενός ζητήματος δεν είναι διαθέσιμα και θα πρέπει να συλλεχθούν από εμάς. Έλεγχος 
μιας θεωρίας σημαίνει ότι θέλουμε να δούμε εάν ισχύει γενικά για όλο τον πληθυσμό. 
Αλλά, επειδή είναι δύσκολο να εξετάσουμε το κάθε στοιχείο του πληθυσμού, μπορούμε 
να κάνουμε μια ερευνά σε ένα υποσύνολο όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την 
υπό μελέτη θεωρία. Συχνά συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα με δειγματοληψία χρησιμο-
ποιώντας υποσύνολα του πληθυσμού.

Δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία ένα τμήμα του υπό μελέτη πληθυ-
σμού, επιλέγεται για εξέταση με τέτοιο τρόπο που να είναι δυνατή η γενίκευση από το 
επιλεγμένο δείγμα στο σύνολο του πληθυσμού. Η ιδέα της δειγματοληψίας συνεπάγε-
ται ότι υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός από τον οποίο παίρνουμε το δείγμα. Η ανάλυ-
ση του συνολικού πληθυσμού μπορεί να είναι αδύνατη, εξαιτίας χρονικών και χρηματι-
κών περιορισμών.  

Τα δείγματα θα πρέπει να επιλέγονται τυχαία. Ο ευκολότερος τρόπος να εξασφαλι-
στεί ότι το δείγμα θα είναι αντιπροσωπευτικό είναι να πάρουμε ένα απλό τυχαίο δείγμα. 
Σε έναν πληθυσμό μεγέθους Ν, κάθε δείγμα μεγέθους n είναι τυχαίο, όταν έχει την ίδια 
πιθανότητα να επιλεγεί με όλα τα άλλα δείγματα. Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει από 
ένα πεπερασμένο πληθυσμό (π.χ. επιλογή καρτών από ένα πακέτο καρτών χωρίς επα-
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νάθεση) ή από ένα άπειρο πληθυσμό (π.χ. επιλογή καρτών από ένα πακέτο καρτών με 
επανάθεση). Κάποιες βασικές μέθοδοι δειγματοληψίας είναι η απλή τυχαία δειγματο-
ληψία (simple random sampling), η συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling), 
η στρωματοποιημένη τυχαία απλή δειγματοληψία (Stratified sampling), η δειγματολη-
ψία κατά δεσμίδες (cluster sampling), η δειγματοληψία μεριδίων (quota sampling) και 
η δειγματοληψία σε πολλά στάδια (multistage sampling). Για περισσότερες λεπτομέρει-
ες βλέπε Χάλκος (2020).

1.7.1  Δειγματικά στατιστικά και πληθυσμιακοί παράμετροι
Επαγωγική Στατιστική είναι η μεθοδολογία εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικών με τις 
ιδιότητες ενός πληθυσμού με τη χρήση δειγμάτων. Η επαγωγική στατιστική μπορεί να 
πάρει τη μορφή της εκτίμησης και του ελέγχου υποθέσεων. Εκτίμηση είναι η διαδικασία 
εξαγωγής συμπερασμάτων ή εκτίμησης μιας παραμέτρου από το αντίστοιχο στατιστικό 
μέγεθος του δείγματος. Εάν δεν έχουμε καμία πληροφορία χρησιμοποιούμε την εκτιμη-
τική προσέγγιση, ενώ αν έχουμε πληροφορία από πριν χρησιμοποιούμε τον έλεγχο υπο-
θέσεων. 

Η διαδικασία, λοιπόν, εκτίμησης των άγνωστων πληθυσμιακών παραμέτρων από 
κάποιο τυχαίο δείγμα ονομάζεται εκτιμητική και είναι πολύ σημαντική στην επαγωγική 
στατιστική. Για τη σωστή χρήση της επαγωγικής στατιστικής πρέπει να επιλέγουμε 
αντιπροσωπευτικά δείγματα από τον υπό εξέταση πληθυσμό, με σκοπό να υπολογίσου-
με τις πληθυσμιακές παραμέτρους χρησιμοποιώντας στατιστικά δείγματος παρέχοντας 
κάποιο μέγεθος της ακρίβειας των υπολογισμών αυτών. Παράμετρος είναι ένα περιγρα-
φικό στατιστικό (π.χ. ο μέσος μ ή η διακύμανση σ2) του πληθυσμού. Στατιστικό είναι 
ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό του δείγματος. Το δειγματικό στατιστικό που χρησι-
μοποιείται για την εκτίμηση μιας πληθυσμιακής παραμέτρου αποτελεί μια εκτιμήτρια. 
Στην στατιστική δύο τύποι εκτίμησης παρουσιάζουν ενδιαφέρον και σημαντικότητα: η 
σημειακή εκτίμηση και η εκτίμηση διαστημάτων εμπιστοσύνης. 

Η εκτίμηση μιας άγνωστης πληθυσμιακής παραμέτρου αποτελεί μια σημειακή εκτί-
μηση και δίνεται από έναν απλό αριθμό. Δηλαδή, η σημειακή εκτίμηση μιας πληθυσμι-
ακής παραμέτρου είναι μια συγκεκριμένη τιμή της υπό εκτίμηση παραμέτρου που υπο-
λογίζεται από την πληροφορία που παρέχει το συλλεχθέν δείγμα. Οι τρεις πληθυσμιακοί 
παράμετροι (ο μέσος µ, η διακύμανση σ2 και η αναλογία π) που συνήθως μας ενδιαφέ-
ρουν στην εκτίμηση βασίζονται στα δειγματικά στατιστικά του μέσου Χ, της διακύμαν-
σης s2 και της αναλογίας p.

Οι γενικεύσεις σχετικά με τις πληθυσμιακές παραμέτρους προέρχονται από δειγ-
ματικά στατιστικά που είναι συναρτήσεις τυχαίων αριθμών. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνου-
με για μια δειγματική συνάρτηση που ονομάζεται εκτιμήτρια συνάρτηση και επιλέγεται 
σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Οι άριστες ιδιότητες των εκτιμητριών είναι η αμερολη-
ψία, η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια και η επάρκεια, όπως συζητούνται αργότερα. 
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Η αδυναμία παραδοχής ότι μια σημειακή εκτίμηση με τη βοήθεια ενός τυχαίου 
δείγματος μπορεί να συμπέσει ακριβώς με την πληθυσμιακή παράμετρο του προς εκτί-
μηση πληθυσμού, μας οδηγεί στον προσδιορισμό κάποιου διαστήματος μέσα στο οποίο 
αναμένεται να βρίσκεται η πραγματική πληθυσμιακή παράμετρος με κάποια δεδομένη 
πιθανότητα (συνήθως 90% ή 95% ή 99%). Δηλαδή, μπορούμε να εκτιμήσουμε ένα δι-
άστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) δημιουργώντας ένα εύρος τιμών τις οποίες 
θα μπορούσε να πάρει η υπό εξέταση άγνωστη πληθυσμιακή παράμετρος (μέσος, δια-
κύμανση). Αυτή η εκτίμηση γίνεται για ένα δεδομένο επίπεδο πιθανότητας ή επίπεδο 
εμπιστοσύνης (confidence level) και είναι συχνά κοντά στην αμερόληπτη σημειακή 
εκτίμηση. 

Καθώς δεν υπάρχει δείγμα που να αντικατοπτρίζει ακριβώς τον πληθυσμό από τον 
οποίο έχει συλλεχθεί, η διαδικασία της επαγωγικής στατιστικής υπόκειται σε κάποιο 
δειγματοληπτικό σφάλμα. Αυτό σημαίνει ότι η επαγωγική στατιστική θα είναι υποκεί-
μενη στο δειγματοληπτικό λάθος το οποίο μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη 
θεωρία των πιθανοτήτων. Με τη χρήση επαναλαμβανόμενης δειγματοληψίας μπορού-
με να δούμε πως κατανέμονται τα δειγματικά στατιστικά. Η τυπική απόκλιση μιας τυ-
χαίας μεταβλητής είναι ίση, περίπου, με την πληθυσμιακή τυπική απόκλιση προς την 
τετραγωνική ρίζα του μεγέθους του δείγματος. 

Δηλαδή για μεγάλα δείγματα η τυπική απόκλιση θα είναι 
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Όσο το μέγεθος του δείγματος αυξάνει (n →∞) η δειγματοληπτική κατανομή του 
δειγματικού μέσου προσεγγίζει την κανονική κατανομή, ακόμη και αν ο πληθυσμός δεν 
είναι κανονικά κατανεμημένος αλλά το μέγεθος του δείγματος είναι μεγαλύτερο από 30 
(n ≥30)6. Με αλλά λόγια η δειγματοληπτική κατανομή του δειγματικού μέσου ενός 
μεγάλου δείγματος θα είναι περίπου κανονική. Αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο αποτέλε-
σμα, αφού μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη δειγματοληπτική κατανομή του δειγμα-
τικού μέσου χωρίς να ξέρουμε την πραγματική κατανομή του πληθυσμού. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος (Central Limit Theorem, CLT ή 
ΚΟΘ).

6 Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας θεωρεί τον αριθμό 30 ως κριτήριο εφαρμογής του κεντρικού 
οριακού θεωρήματος. Πολλοί όμως ερευνητές πιστεύουν ότι ο αριθμός 30 είναι μικρός και το 
μέγεθος θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο (π.χ. 100).
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1.8  Επαγωγική Στατιστική: Έλεγχος Υποθέσεων
Η Επαγωγική Στατιστική μπορεί να πάρει τη μορφή της εκτίμησης και του ελέγχου 
υποθέσεων. Με την εκτίμηση εξάγουμε συμπεράσματα για μια πληθυσμιακή παράμε-
τρο από το αντίστοιχο στατιστικό μέγεθος του δείγματος. Σε περίπτωση έλλειψης πλη-
ροφορίας από πριν χρησιμοποιούμε την εκτιμητική προσέγγιση. Εάν όμως έχουμε πλη-
ροφορία από πριν τότε χρησιμοποιούμε τον έλεγχο υποθέσεων. Μια στατιστική 
υπόθεση είναι μια γνώμη ή πρόταση που αναφέρεται στη δυνατότητα μιας παραμέτρου 
να πάρει μια συγκεκριμένη τιμή ή να βρεθεί σε ένα διάστημα τιμών. Απλά ο έλεγχος 
υποθέσεων μας δίνει τη δυνατότητα, με τη χρήση δειγμάτων, να εξάγουμε συμπερά-
σματα αν η υπό έλεγχο υπόθεση ισχύει ή όχι. Άρα, ας ορίσουμε μια στατιστική υπόθεση 
ως ένα ισχυρισμό για ένα πληθυσμό ο οποίος μπορεί να εξεταστεί με το σχεδιασμό τυ-
χαίας δειγματοληψίας. 

Η κλασική προσέγγιση του ελέγχου υποθέσεων απαιτεί τα ακόλουθα βήματα: 
1.  Καθορίζουμε τη μηδενική (ή αρχική) υπόθεση και την εναλλακτική υπόθεση.  Αυ-

τές είναι ανταγωνιστικές υποθέσεις. Η μηδενική υπόθεση συγκροτεί τον ισχυρισμό 
ότι η πληθυσμιακή παράμετρος παίρνει την ισχύουσα τιμή (ή τιμές). Η εναλλακτι-
κή υπόθεση συγκροτεί ένα ισχυρισμό ότι η πληθυσμιακή παράμετρος παίρνει μια 
τιμή (ή τιμές) διαφορετική από την ισχυριζόμενη τιμή. Η μηδενική υπόθεση συμ-
βολίζεται με Η0 και η εναλλακτική με Η1 ή ΗΑ ή Ηα. Μπορούμε είτε να απορρίψου-
με τη μηδενική υπόθεση είτε να μην την απορρίψουμε. Δεν αποδεχόμαστε ή απορ-
ρίπτουμε την εναλλακτική υπόθεση. 

2. Καθορίζουμε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (α). Συνήθως αυτό ισούται 
με 0,05 ή 0,01 ή 0,1.

3. Υπολογίζουμε την τιμή του στατιστικού ελέγχου. Αφού υπολογίσουμε τις δειγμα-
τικές στατιστικές εκτιμήσεις από ένα τυχαίο δείγμα δεδομένων βρίσκουμε τα δειγ-
ματικά στατιστικά με σκοπό την πραγματοποίηση του ελέγχου υποθέσεων. 

4. Καθορίζουμε την κριτική τιμή του στατιστικού ελέγχου που θα αποφασίσει μεταξύ 
των ανταγωνιστικών υποθέσεων και συγκρίνουμε την τιμή του στατιστικού ελέγ-
χου με την κριτική τιμή.

5. Επεξηγούμε και σχολιάζουμε την απόφαση.

Το σύμβολο της εναλλακτικής υπόθεσης καθορίζει αν έχουμε δίπλευρο ή μονό-
πλευρο έλεγχο. Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί αν η Η1 έχει το σύμβολο 
του διάφορου (≠), τότε η τιμή της υπό εξέταση παραμέτρου μπορεί να είναι διάφορη 
της τιμής που υποθέτουμε στην αρχική μας υπόθεση. Αντιθέτως, αν η Η1 έχει ένα από 
τα σύμβολα της ανισότητας (<, >), τότε η τιμή της υπό εξέταση παραμέτρου μπορεί να 
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη της τιμής που υποθέτουμε στην αρχική μας υπόθεση. 
Δηλαδή έχουμε:
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Πίνακας 1.5: Σχηματισμός της Η1 και περιοχές απόρριψης της Η0

Μονόπλευρος 
Έλεγχος

Μονόπλευρος 
Έλεγχος

Δίπλευρος  
Έλεγχος

Σύμβολο της H1 
Περιοχή απόρριψης

<  
Αριστερή πλευρά

>  
Δεξιά πλευρά 

≠  
Και οι δύο πλευρές

Η ιδέα του ελέγχου υποθέσεων στηρίζεται στη δειγματοληψία. Επιλέγοντας ένα 
δείγμα ίσως βρούμε μια δειγματική μέση τιμή η οποία είναι τελείως διαφορετική με την 
ισχυριζόμενη υπόθεση, ακόμη και αν η ισχυριζόμενη υπόθεση είναι σωστή. Αντιστρό-
φως, υπάρχει πιθανότητα αποδοχής της ισχυριζόμενη υπόθεσης βάσει του τυχαίου δείγ-
ματος που επιλέχθηκε, παρά το γεγονός ότι ο πραγματικός πληθυσμιακός μέσος ίσως 
διαφέρει από την ισχυριζόμενη τιμή. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να κάνουμε λάθος. 
Αυτά τα σφάλματα ονομάζονται σφάλματα τύπου Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Αν συμβολίσουμε 
με α και β αντίστοιχα, την πιθανότητα σφάλματος τύπου Ι και ΙΙ τότε: 

•  α = Πιθανότητα(λάθους τύπου Ι) = Pr(απορρίπτουμε την Η0, ενώ είναι σωστή)

•  β = Πιθανότητα (λάθους τύπου ΙΙ) = Pr(δεν απορρίπτουμε την Η0, ενώ είναι λάθος)

Το επίπεδο σημαντικότητας για το τεστ είναι ακριβώς η πιθανότητα διάπραξης 
ενός Τύπου Ι σφάλματος. Η τιμή α είναι το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου και 
είναι συνήθως ίση με 0,01, 0,05 ή 0,1. Όταν επιλέγεται το 0,01 η πιθανότητα λάθους 
τύπου Ι είναι 0,01 ή 1%, κ.λπ. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο σημαντικότητας, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να γίνει λάθος τύπου Ι. 

1.8.1  Η τιμή P (P value)
Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο υποθέσεων με σκο-
πό την απόρριψη ή όχι της μηδενικής υπόθεσης. Αυτή είναι η τιμή P. Το πλεονέκτημά 
της είναι ότι μας δίνει το χαμηλότερο επίπεδο σημαντικότητας στο οποίο η Η0 μπορεί 
να απορριφθεί. Ο εμπειρικός κανόνας είναι:

Απορρίπτουμε την Η0  όποτε  P<α
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1.9  Χρησιμοποιώντας τον Η/Υ
Το EViews και το STATA είναι οικονομετρικά προγράμματα και θα περιγραφούν εκτε-
νώς στα Τμήματα 1.9.1 και 1.9.2. Το MINITAB και το SPSS είναι δύο πολύ διαδεδομέ-
να στατιστικά πακέτα, τα οποία μπορούν να διεκπεραιώσουν σειρά στατιστικών αναλύ-
σεων και τεχνικών. Ομοίως, το πακέτο EXCEL είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας 
(spreadsheet) με ποικίλες χρησιμότητες το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστι-
κή ανάλυση σε πολύ αξιόλογο επίπεδο. Εδώ επιχειρείται η εισαγωγή στην πραγματο-
ποίηση των βασικών βημάτων εισαγωγής και περιγραφικής ανάλυσης των δεδομένων. 
Για μεγαλύτερη εξοικείωση συστήνεται η ανάγνωση των οδηγιών (manuals) για τα 
προγράμματα. 

Μπορούμε να εισάγουμε τη βάση των δεδομένων μας από το πληκτρολόγιο. Τα 
προγράμματα αυτά διαθέτουν φύλλα εργασίας, που χωρίζονται σε γραμμές και στήλες. 
Οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3,... και οι στήλες εμφανίζονται διαδοχικά και στο 
στο EViews έχουν τα ονόματα SER01, SER02,…, στο STATA var1, var2,..., στο 
MINITAB C1, C2, C3,…, στο SPSS VAR00001, VAR00002, … και στο EXCEL 
Α,Β,C,…. 

Η εισαγωγή των δεδομένων απαιτεί τη διαδοχική πληκτρολόγηση των στοιχείων 
της βάσης δεδομένων, γραμμή-γραμμή. Η πληροφορία εισάγεται μια γραμμή τη φορά. 
Πρέπει μόνο να κινούμαστε στην αρχή κάθε στήλης, είτε με τον κέρσορα είτε με το 
ποντίκι, να πληκτρολογούμε την τιμή και να πατάμε ENTER. Στη συνέχεια πληκτρολο-
γούμε την επόμενη τιμή και πατάμε ENTER κοκ. Όταν τελειώσουμε με όλες τις στήλες 
μπορούμε να αρχίσουμε την ανάλυσή μας. 

Αν θέλουμε μπορούμε να ονομάσουμε τις μεταβλητές. Στο ΜΙΝΙΤΑΒ  αυτό μπορεί 
να γίνει στο ακριβώς επάνω κελί που είναι διαθέσιμο για αυτό το σκοπό. Στο EXCEL 
αφήνοντας ένα κενό κελί πάνω από την πρώτη παρατήρηση και στο SPSS πηγαίνοντας 
κάτω αριστερά και επιλέγοντας με το ποντίκι Variable View. Αμέσως ανοίγουν μια σει-
ρά επιλογών η πρώτη από τις οποίες είναι NAME. Γράφουμε το όνομα που χαρακτηρί-
ζει τη μεταβλητή και επιλέγουμε DATA VIEW για να επιστρέψουμε στα δεδομένα. 
Τέλος, στο EViews αφού τα δεδομένα τοποθετηθούν έστω στις στήλες SER01 και 
SER02, για να μετονομάσουμε τις στήλες αυτές σε CONSUM (από τη λέξη consumption 
= κατανάλωση)  και GDP (= ΑΕΠ) τότε βάζουμε το κέρσορα στο μαύρο κελί με την 
ένδειξη SER01 και γράφουμε Consum. Πατώντας ΕΝΤΕR το πρόγραμμα μας ρωτάει 
RENAME SER01 AS CONSUM Yes ή Νο. Απαντάμε YES και αυτόματα μετονομά-
ζουμε την μεταβλητή. Ομοίως και για τη δεύτερη στήλη. Η ονομασία ή μετονομασία 
μεταβλητών στο STATA παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Σημειώνουμε εδώ ότι μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα από ένα ήδη υπάρχον αρ-
χείο πληροφοριών. Μπορούμε να διαβάσουμε τα δεδομένα από ένα αρχείο αριθμών  
ASCII. Επιπλέον μπορούμε να διαβάσουμε πληροφορίες από ένα αρχείο ASCII μέσα 
σε ένα φύλλο εργασίας  SPSS/MINITAB υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε τη μορ-
φή του αρχείου ASCII (δηλαδή ποιες μεταβλητές είναι αποθηκευμένες σε ποιες στήλες) 
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ή να ανοίξουμε ένα αρχείο EXCEL ή να αντιγράψουμε (COPY) και να επικολλήσουμε 
(PASTE) τα δεδομένα στα φύλλα εργασίας των προγραμμάτων. 

Από τη στιγμή που έχουμε εισάγει όλη την πληροφορία, τα EVIEWS,  STATA, 
SPSS,  MINITAB και EXCEL αλλά και οποιοδήποτε οικονομετρικό και στατιστικό 
πακέτο μας παρέχει τα βασικά περιγραφικά στατιστικά μεγέθη. Ας πάρουμε τα προ-
γράμματα με τη σειρά.

1.9.1  ΕViews 
Καθώς το EViews είναι οικονομετρικό πρόγραμμα και θα το χρησιμοποιήσουμε εκτε-
νέστερα, ας δώσουμε έμφαση στην εισαγωγή και ανάγνωση των διαφόρων μορφών 
δεδομένων. Μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα άμεσα στο EViews είτε να τα διαβά-
σουμε, αφού έχουν εισαχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.  

Ανάγνωση και αποθήκευση στοιχείων

Έστω ότι έχουμε εισαγάγει στοιχεία (data) στο Excel και θέλουμε να τα διαβάσουμε  
στο EViews. Επιλέγουμε File, New και Workfile, όπως φαίνεται  στην Εικόνα 1.1. Με 
τον τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα νέο αρχείο εργασίας (New Workfile). 

Εικόνα 1.1: Δημιουργία αρχείου εργασίας (workfile)
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Κατόπιν στον πίνακα επιλογών Workfile Create πρέπει να ορίσουμε τη μορφή των 
δεδομένων που θα διαβάσει το πρόγραμμα, καθώς επίσης και το χρονικό εύρος των 
στοιχείων αυτών. Ως εύρος εννοούμε τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (έτη, εξάμηνα, 
τρίμηνα, μήνες, εβδομάδες 5 ημερών, εβδομάδες 7 ημερών) αν αναφερόμαστε σε χρο-
νολογικές σειρές ή τον αριθμό των μονάδων αν έχουμε διαστρωματικά στοιχεία. 

Αν θέλουμε να εισάγουμε 30 παρατηρήσεις που αφορούν διαστρωματικά στοιχεία 
θα επιλέξουμε Unstructured / Undated και στην υποδοχή Data range και observations 
θα βάλουμε τον αριθμό των παρατηρήσεων (έστω 30). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
αφού επιλέξαμε Unstructured / Undated το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται ότι έχουμε 30 
παρατηρήσεις που αναφέρονται σε μη χρονολογικά στοιχεία.  Οι παραπάνω επιλογές 
φαίνονται στην Εικόνα 1.2.

Εικόνα 1.2: Επιλογές ορισμού αρχείου με διαστρωματικά στοιχεία

Στην περίπτωση επεξεργασίας ετήσιων χρονολογικών σειρών (έστω 1960-1997) 
θα επιλέγουμε Dated – regular frequency και στην υποδοχή Date specification αφή-
νουμε το Frequency στο Annual και στα Start date βάζουμε 1960 και End date βάζου-
με 1997. Τα  βήματα φαίνονται στην Εικόνα 1.3.

Εικόνα 1.3: Ορισμός μορφής δεδομένων
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Αναφορικά με τις μορφές δεδομένων η Εικόνα 1.4 δίνει τις διαθέσιμες επιλογές. 
Για χρονολογικές σειρές τριμηνιαίων στοιχείων (έστω οι παρατηρήσεις μας αρχίζουν το 
πρώτο τρίμηνο του 1960 και τελειώνουν το τρίτο τρίμηνο του 1997) επιλέγουμε 
Quarterly και εισάγουμε στα Start date 1960:1  και στο End date 1997:3. 

Για χρονολογικές σειρές μηνιαίων στοιχείων επιλέγουμε Monthly και εισάγουμε 
το μήνα που ξεκινούν τα δεδομένα και το μήνα που τελειώνουν. Συγκεκριμένα  αν η 
χρονολογική σειρά ξεκινά το Φεβρουάριο του 1960 και τελειώνει το Σεπτέμβριο του 
1997 γράφουμε στο Start observation 1960:2  και στο End observation 1997:9.

Εικόνα 1.4: Διαθέσιμες επιλογές ορισμού χρονολογικών δεδομένων

Αφού ορίσουμε το εύρος των στοιχείων και μετά τον ορισμό του νέου αρχείου 
πηγαίνουμε στην επιλογή Quick και αναζητούμε την Empty Group (Edit Series) και 
αφού κάνουμε copy τα στοιχεία από το EXCEL κάνουμε επικόλληση (Paste) στο 
EViews (δείτε παράδειγμα 1.9 παρακάτω). Οι υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές στο παρά-
θυρο File φαίνονται στην Εικόνα 1.1 και αναλύονται στην ενότητα 1.10.1. 

Παράδειγμα 1.9 

Στο EXCEL δημιουργούμε ένα αρχείο με δύο μεταβλητές (κατανάλωση και ΑΕΠ) που 
θα ονομάσουμε CONGDP.XLS και το οποίο θα περιέχει τα δεδομένα του Πίνακα 1.2. 
Τα εισαχθέντα δεδομένα φαίνονται στην Εικόνα 1.5.

Προσοχή το EViews απαιτεί τους αριθμούς με τελείες ως ένδειξη των δεκαδικών 
αριθμών σε αντίθεση με το EXCEL που θέλει κόμματα. Αν εισάγουμε τους αριθμούς με 
κόμμα, τότε στο Εdit (Επεξεργασία) επιλέγουμε Replace (Αντικατάσταση) και στην 
πρώτη επιλογή Find what (Εύρεση του) βάζουμε κόμμα, ενώ στη δεύτερη επιλογή 
Replace with (αντικατάσταση με) βάζουμε τελεία και επιλέγουμε Replace all (Αντικα-
τάσταση όλων). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 1.6.
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Εικόνα 1.5: Δεδομένα Πίνακα 1.2 εισαγμένα στο EXCEL

Εικόνα 1.6: Αλλαγή κομμάτων με τελείες για συμβατότητα με EViews
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Κάνουμε αντιγραφή (Copy) των στηλών Α και Β και επιστρέφουμε στο EViews. 
Για την εισαγωγή των στοιχείων στο EViews θα πρέπει να επιλέξουμε τη σειρά επιλο-
γών όπως περιγράφηκαν παραπάνω (File, New και Workfile). Με τις επιλογές αυτές 
δηλώνουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο εργασίας. Στη συνέχεια βλέ-
πουμε τον πίνακα επιλογών Workfile Range του πακέτου, στον οποίο θα πρέπει να 
ορίσουμε το είδος των σειρών που έχουμε, καθώς επίσης και το εύρος στο οποίο κινού-
νται (π.χ. ημερομηνίες αν πρόκειται για χρονολογικά στοιχεία). Στην περίπτωσή μας 
και για ετήσια χρονικά στοιχεία, ακολουθούμε τα βήματα όπως περιγράφηκαν προη-
γουμένως. 

Κατόπιν στο Quick επιλέγουμε Empty Group (Edit Series), βάζουμε τον κέρσο-
ρα στο πρώτο κελί και κάνουμε επικόλληση (PASTE), όπως δείχνει η Εικόνα 1.7. Tα 
δεδομένα τοποθετούνται στις στήλες SER01 SER02. Αν θέλουμε να μετονομάσουμε τις 
στήλες αυτές σε Consum (από τη λέξη Consumption, δηλαδή κατανάλωση)  και GDP 
(δηλαδή ΑΕΠ), τότε βάζουμε το κέρσορα στο μαύρο κελί με την ένδειξη SER01 και 
γράφουμε Consum. Πατώντας ΕΝΤΕR το πρόγραμμα μας ρωτάει RENAME SER01 
AS CONSUM Yes ή Νο. Απαντάμε YES και αυτόματα μετονομάζουμε τη μεταβλητή. 
Ομοίως και για τη δεύτερη στήλη. 

Εικόνα 1.7: Επικόλληση δεδομένων από EXCEL σε EViews 
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Για την εξαγωγή περιγραφικών στατιστικών, αφού σκιάσουμε τις μεταβλητές ενδια-
φέροντος (consum και gdp) επιλέγουμε Open Group (Εικόνα 1.8) και στο View επιλέ-
γουμε Descriptive Stats και Common Sample. Οι επιλογές φαίνονται στην Εικόνα 1.9.

Εικόνα 1.8: Αρχικά βήματα εξαγωγής περιγραφικών στατιστικών

Εικόνα 1.9: Εξαγωγή Περιγραφικών Στατιστικών
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Τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα και είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 1.6: Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής δεδομένων Πίνακα 1.2

CONSUM GDP
 Mean  4968.966  7344.650
 Median  5546.350  8552.800
 Maximum  8079.300  10700.60
 Minimum  1725.500  2511.400
 Std. Dev.  1990.755  2497.791
 Skewness -0.146418 -0.626488
 Kurtosis  1.729529  2.013017

 Jarque-Bera  2.691429  4.028132
 Probability  0.260354  0.133445

 Sum  188820.7  279096.7
 Sum Sq. Dev.  1.47E+08  2.31E+08
 Observations  38  38

Όπως παρατηρούμε το EViews μας παρέχει μεταξύ άλλων, τον αριθμό του συνό-
λου των παρατηρήσεων (Observations), το μέσο (Mean), τη διάμεσο (Median), την 
ελάχιστη (Minimum) και τη μέγιστη (Maximum) τιμή των παρατηρήσεων, την τυπική 
απόκλιση (StDev), τους συντελεστές ασυμμετρίας (skewness) και κύρτωσης (kurtosis), 
την άθροιση (Sum) τιμών των παρατηρήσεων κάθε μεταβλητής και την άθροιση του 
τετραγώνου των αποκλίσεων. 

Το τεστ Jarque-Bera (και η αντίστοιχη τιμή P) αφορά την κανονικότητα. Ο έλεγχος 
αυτός γίνεται με βάση τη στατιστική:

( )22 3
6 24

KSJB N
⎛ ⎞−

= +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

όπου S η ασυμμετρία (skewness) και Κ η κύρτωση της κατανομής (kurtosis). Αν η με-
ταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή τότε αναμένεται S=0 και Κ=3. 
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3.15.2  STATA
Και οι εντολές στο STATA είναι οι ίδιες, όπως και στο διμεταβλητό υπόδειγμα. Ασ 

χρησιμοποιήσουμε τα δεομένα του γενικόυ παραδείγματος. Για να τρέξουμε την πα-
λινδρόμηση πέρα των επιλογών που δείξαμε στο διμεταβλητό υπόδειγμα, μπο-
ρούμε άμεσα να γράψουμε στο πλαίσιο των εντολών (Command):

regress co2c gnpc  indust

Δηλαδή, πρώτα γράφουμε την εντολή της παλινδρόμησης (regress), κατόπιν την  
εξαρτημένη μεταβλητή (co2c), αφήνουμε κενό και γράφουμε τις ανεξάρτητες  μεταβλη-
τές με κενό ανάμεσά τους (gnpc  indust). 

Εναλλακτικά επιλέγουμε, όπως γνωρίζουμε, Statistics, Linear models and related 
και Linear regression. Ανοίγει η Εικόνα 3.5, όπου ορίζουμε τις μεταβλητές της παλι-
δρόμησης, όπως δείχνουν τα βέλη. Πατώντας ΟΚ παίρνουμε τα αποτελέσματα τη Ει-
κόνας 3.6.

Εικόνα 3.5: Ορισμός πολλαπλής παλινδρόμησης 
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Εικόνα 3.6: Αποτελέσματα παλινδρόμησης

Στα τρία τμήματα των αποτελεσμάτων βλέπουμε πάνω δεξιά τον αριθμό των παρα-
τηρήσεων που αναλύσαμε (number of observations= 12), καθώς και τις τιμές των συ-
ντελεστών προσδιορισμού (απλού R-square=0,9282 και προσαρμοσμένου Adj-R-
square= 0,9122) και την τιμή F για τη συνολική στατιστική σημαντικότητα=58,17 και 
αντίστοιχη τιμή P ίση με 0,000, δείχνοντας ότι τουλάχιστον μία από τις μεταβλητές εί-
ναι σταστιστικά σημαντική. Η τυπική απόκλιση της εκτίμησης (Root MSE) είναι μικρή 
και ισούται με 0,13331. 

Στο αριστερό πάνω τμήμα των αποτελεσμάτων έχουμε τη ανάλυση διακύμανσης, 
ενώ στο κάτω τμήμα έχουμε τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με τους εκτιμημέ-
νους συντελεστές, τις τιμές t και τις αντίστοιχες τιμές P, καθώς και τα 95% διαστήματα 
εμπιστοσύνης για το σταθερό όρο και τις κλίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών 
(b1=0,0001163 για το gnpc και b2=0,113591 για την indust. Και οι δύο μεταβλητές είναι 
στατσιτικά σημαντικές, η gdpc σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας και η 
indust στα επίπεδα σημαντικότητας 0,1 και 0,05 αλλά όχι στο 0,01.

Με την εντολή estat ic μπορούμε να ζητήσουμε τα Akaike Information, LL και ΒΙC 
(Εικόνα 3.7), ενώ με την εντολή pcorr co2c gnpc indust τους μερικούς συντελεστές 
συσχέτισης για παράδειγμα Υ Χ1 και Χ2 (Εικόνα 3.8).
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Εικόνα 3.7: Εξαγωγή του κριτηρίου Akaike 

H διαφορά μεταξύ AIC και BIC είναι η χρήση του σταθερού 2 για στάθμιση των k, 
ενώ το κριτήριο BIC χρησιμοποιεί ln(N).

Εικόνα 3.8: Εξαγωγή του μερικού συντελεστή συσχέτισης 

3.15.3  ΜΙΝΙΤΑΒ

Ας υπολογίσουμε αρχικά τους απλούς συντελεστές συσχέτισης για τις τρεις μεταβλητές 
(CO2_c, GNP_c, Indust) όπως μάθαμε στο Κεφάλαιο 2. Απλά στην Εικόνα 2.13 επιλέ-
γουμε και τις τρεις μεταβλητές γραμμοσκιάζοντας όλες και πατώντας Select. Τα αποτε-
λέσματα είναι τα ακόλουθα

Correlations: CO2/C, GNP/C, INDUST 

         CO2/C   GNP/C
GNP/C    0.933
         0.000

INDUST   0.524   0.316
         0.080   0.317

Cell Contents: Pearson correlation
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Αν θέλουμε τώρα να υπολογίσουμε το συντελεστή μερικής συσχέτισης μεταξύ 
CO2_c και GNP_c διατηρώντας σταθερή την επίδραση της Indust, τότε παλινδρομούμε 
αρχικά την CO2_c με την Indust και κατόπιν την GNP_c με την Indust. Από τις δύο 
παλινδρομήσεις παίρνουμε τα κατάλοιπα. Τα κατάλοιπα ζητάμε να εξαχθούν ως μετα-
βλητές. Αυτό γίνεται με την επιλογή Storage και τη βοήθεια της Εικόνας 2.17, όπου 
επιλέγουμε από τα διαγνωστικά  μέτρα (Diagnostic Measures) τα κατάλοιπα (Residu-
als). Αφού εξαχθούν τα κατάλοιπα ως μεταβλητές υπολογίζουμε τον απλό συντελεστή 
συσχέτισης μεταξύ των καταλοίπων. Αυτός είναι ο μερικός συντελεστής συσχέτισης 
rYX1,  X2.

Ομοίως αν θέλουμε να βρούμε το συντελεστή μερικής συσχέτισης μεταξύ CO2_c 
και Indust διατηρώντας σταθερή την επίδραση της GNP_c, τότε παλινδρομούμε αρχικά 
την CO2_c με τη GNP_c και κατόπιν την Indust με την GNP_c. Από τις δύο παλινδρο-
μήσεις παίρνουμε τα κατάλοιπα και υπολογίζουμε τον απλό συντελεστή συσχέτισης 
μεταξύ των καταλοίπων. Αυτός είναι ο μερικός συντελεστής συσχέτισης rYX2,  X1. 

Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα 

Correlations: RESI1, RESI2 
Pearson correlation of RESI1 and RESI2 = 0.949      rYX1,  X2

P-Value = 0.000

Correlations: RESI3, RESI4 
Pearson correlation of RESI3 and RESI4 = 0.669       rYX2,  X1

P-Value = 0.017

Οι εντολές στο ΜΙΝΙΤΑΒ είναι οι ίδιες όπως και στο διμεταβλητό υπόδειγμα με 
την διαφορά τώρα ότι εισάγουμε περισσότερες ερμηνευτικές μεταβλητές στην επιλογή 
PREDICTORS. Στην Εικόνα 3.9 και στην υποδοχή Response βάζουμε την εξαρτημένη 
μεταβλητή Υ (CO2_c) ενώ στην υποδοχή Predictors βάζουμε περισσότερες από μία 
ανεξάρτητες μεταβλητές, εδώ Χ1 (GNP_c) και Χ2 (Indust). 
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Εικόνα 3.9: Εξαγωγή αποτελεσμάτων παλινδρόμησης. 

Πατώντας ΟΚ τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Regression Analysis: CO2/C versus GNP/C, INDUST 

The regression equation is
CO2/C = 2.55 + 0.000116 GNP/C + 0.0114 INDUST

Predictor        Coef     SE Coef      T      P
Constant       2.5469      0.1330  19.14  0.000
GNP/C      0.00011635  0.00001285   9.05  0.000
INDUST       0.011358    0.004202   2.70  0.024

S = 0.133312   R-Sq = 92.8%   R-Sq(adj) = 91.2%

Analysis of Variance
Source          DF      SS      MS      F      P
Regression       2  2.0677  1.0339  58.17  0.000
Residual Error   9  0.1599  0.0178
Total           11  2.2277

Source  DF  Seq SS
GNP/C    1  1.9379
INDUST   1  0.1298

Η εξίσωση παλινδρόμησης (The regression equation is) δίνεται στην αρχή των 
αποτελεσμάτων ως cOC /2



 = 2.55 + 0.000116 GNP/C + 0.0114 INDUST. Τα αποτελέ-
σματα είναι σύμφωνα με την οικονομική θεωρία. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
αναμένεται να αυξάνονται με την ανάπτυξη μιας οικονομίας (μετρούμενη με το GNP) 
καθώς και το επίπεδο βιομηχανοποίησης. 
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Εικόνα 3.9: Εξαγωγή αποτελεσμάτων παλινδρόμησης. 

Πατώντας ΟΚ τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Regression Analysis: CO2/C versus GNP/C, INDUST 

The regression equation is
CO2/C = 2.55 + 0.000116 GNP/C + 0.0114 INDUST

Predictor        Coef     SE Coef      T      P
Constant       2.5469      0.1330  19.14  0.000
GNP/C      0.00011635  0.00001285   9.05  0.000
INDUST       0.011358    0.004202   2.70  0.024

S = 0.133312   R-Sq = 92.8%   R-Sq(adj) = 91.2%

Analysis of Variance
Source          DF      SS      MS      F      P
Regression       2  2.0677  1.0339  58.17  0.000
Residual Error   9  0.1599  0.0178
Total           11  2.2277

Source  DF  Seq SS
GNP/C    1  1.9379
INDUST   1  0.1298

Η εξίσωση παλινδρόμησης (The regression equation is) δίνεται στην αρχή των 
αποτελεσμάτων ως cOC /2



 = 2.55 + 0.000116 GNP/C + 0.0114 INDUST. Τα αποτελέ-
σματα είναι σύμφωνα με την οικονομική θεωρία. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
αναμένεται να αυξάνονται με την ανάπτυξη μιας οικονομίας (μετρούμενη με το GNP) 
καθώς και το επίπεδο βιομηχανοποίησης. 

Ο σταθερός όρος (constant) είναι 2,55 και οι κλίσεις ισούνται με 0,000116 και 
0,0114, όπως δίνονται στην στήλη Coef (Coefficients δηλαδή συνντελεστές). H τιμή t 
(= coef /StDev) δίνεται στην αντίστοιχη στήλη Τ και οι τιμές P στην αντίστοιχη στήλη 
P. Οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές καθώς οι τιμές t είναι μεγαλύτερες σε 
απόλυτη τιμή του 2. O συντελεστής προσδιορισμού (R-Sq) ισούται με 92,8% και ο 
προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (R-Sq(adj)) ισούται με 91,2%. Αυτό ση-
μαίνει ότι περίπου 93% της συμπεριφοράς της Υ εξηγείται από την συμπεριφορά των 
Χ1 και Χ2.

Η τυπική απόκλιση της εκτίμησης είναι S=0,133312. Η τιμή αυτή συγκρινόμενη με 
τη μέση τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (=3,261) μπορεί να θεωρηθεί μικρή. Ομοίως 
η τιμή F δίνεται στον Πίνακα της ΑΝΟVA και αφορά τον έλεγχο της συνολικής στατι-
στικής σημαντικότητας του υποδείγματος. Εδώ F = 58,17 και η αντίστοιχη τιμή P είναι 
ίση με 0,000. Δηλαδή απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για κάθε επίπεδο στατιστι-
κής σημαντικότητας και τουλάχιστον μία από τις μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντι-
κή (στην περίπτωσή μας όλες).  

3.15.4 SPSS
Και στο SPSS οι εντολές είναι οι ίδιες όπως και στο διμεταβλητό υπόδειγμα. Και εδώ  η 
διαφορά είναι ότι εισάγουμε περισσότερες ερμηνευτικές μεταβλητές στην επιλογή 
Independent(s). Στην Εικόνα 3.10 και στην υποδοχή Dependent βάζουμε την εξαρτημέ-
νη μεταβλητή Υ (CO2_c) ενώ στην υποδοχή Independents βάζουμε Χ1 (GNP_c) και Χ2 

 (Indust). Οι μεταβλητές γραμμοσκιάζονται και με το βέλος της εισάγουμε στο πλαίσιο 
Independent(s).

Εικόνα 3.10: Εξαγωγή αποτελεσμάτων παλινδρόμησης. 
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Πατώντας ΟΚ παίρνουμε τα αποτελέσματα που ακολουθούν. Τα αποτελέσματα 
αποτελούνται από 5 τμήματα (δεν παρουσιάζουμε τις λεπτομέρειες για τα κατάλοιπα). 
Στο πρώτο τμήμα (Variables Entered/Removed) ενημερωνόμαστε για τις μεταβλητές 
του υποδείγματος. Στο τμήμα των αποτελεσμάτων Model Summary δίνονται ο συντε-
λεστής συσχέτισης (R = 0,963), ο συντελεστής προσδιορισμού (R square, R2=0,928), o 
προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (Adjusted R Square 2R  =0,912) και το 
τυπικό σφάλμα εκτίμησης (Std Error of the Estimate =0,13331).

Στο τμήμα ΆΝΟVA εμφανίζεται η τιμή F=58,174 και οι εκτιμήσεις μεγεθών χρή-
σιμων για την εξαγωγή μεταξύ άλλων του συντελεστή προσδιορισμού.  Στο τμήμα 
Coefficients δίνονται οι εκτιμήσεις του υποδείγματος. Δηλαδή οι εκτιμήσεις των συ-
ντελεστών (στην στήλη Β) για τον σταθερό όρο (2,547) και τις κλίσεις (0,0001 και 
0,011). Τα τυπικά σφάλματα των συντελεστών παλινδρόμησης (στην στήλη Std. Error). 

Επίσης δίνονται η στάθμιση του συντελεστή της κλίσης που δείχνει της μεταβολή 
στην εξαρτημένη μεταβλητή (εκφρασμένη σε μονάδες τυπικής απόκλισης) που θα προ-
κληθούν από μια θετική οριακή μεταβολή μιας τυπικής απόκλισης σε κάθε ανεξάρτητη 
μεταβλητή (στήλη Beta) και τις τιμές t και P για την ατομική στατιστική σημαντικότη-
τα (στήλες t και Sig.).

Regression
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Με την χρήση του SPSS μπορούμε να βρούμε τους  συντελεστές μερικής συσχέτι-
σης. Όταν  θέλουμε να ελέγξουμε την Υ (CO2_c) και Χ1 (GNP _c) ελέγχοντας την Χ2 
(Indust) τότε ακολουθούμε τις παρακάτω εντολές:

1. Analyze

2. Correlate 

3. Partial

4. Variables:  εδώ βάζουμε τις CO2_c και GNP _c 

5. Controlling for: εδώ βάζουμε την Indust

6. ΟΚ

Τα αποτελέσματα είναι 

Όταν θέλουμε να ελέγξουμε την Υ (CO2_c) και Χ2 (Indust) ελέγχοντας την Χ1 
(GNP _c) τότε ακολουθούμε τα  βήματα 1-3 όπως πριν και αλλάζουμε τα υπόλοιπα ως 
εξης:

Regression
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1. Statistics,

2. Correlate 

3. Partial

4. Variables εδώ βάζουμε τις CO2_c και Indust

5. Controlling for: εδώ βάζουμε την GNP_c

6. ΟΚ

Tα αποτελέσματα τώρα είναι

3.15.5 EXCEL
Και στο EXCEL οι εντολές είναι οι ίδιες όπως και στο διμεταβλητό υπόδειγμα. Αφού 
επιλέξουμε 

- Tools (Εργαλεία)
- Data Analysis (Ανάλυση Δεδομένων)
- Regression (Παλινδρόμηση)

εμφανίζεται η Εικόνα 3.11. Στην υποδοχή Περιοχή Εισόδου Υ (Input Y Range) εισά-
γουμε τα κελιά που αντιστοιχούν στις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής (Α2:Α13) ενώ 
στην υποδοχή Περιοχή Εισόδου Χ (Input Χ Range) εισάγουμε τα κελιά που αντιστοι-
χούν στις τιμές των ερμηνευτικών μεταβλητών. Εχοντας δύο ανεξάρτητες (GNP c και 
Indust) στις στήλες Β και C και στα κελιά 1-12 βάζουμε στην υποδοχή Input Χ Range 
Β2:C13.. 
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Εικόνα 3.11:  Πραγματοποίηση πολλαπλής παλινδρόμησης

Πατάμε ΟΚ τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα. 

Έξοδος συμπεράσματος

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0.963431

R Τετράγωνο 0.9282

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0.912244

Τυπικό σφάλμα 0.133312

Μέγεθος δείγματος 12

Ανάλυση διακύμανσης

βαθμοί 
ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 2.067743 1.033871 58.17381 7.12E-06

Υπόλοιπο 9 0.159949 0.017772

Σύνολο 11 2.227692    
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Τα αποτελέσματα αρχικά παρουσιάζουν τα στατιστικά της παλινδρόμησης 
(Regression Statistics). Στο τμήμα αυτό δίνονται ο συντελεστής συσχέτισης (Multiple 
R ή Πολλαπλό R=0,963431), ο συντελεστής προσδιορισμού (R Square ή R Τετράγω-
νο=0,9282), o προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (Adjusted R Square ή 
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο=0,912244), το τυπικό σφάλμα εκτίμησης (Standard 
Error =0,133312) και ο αριθμός των παρατηρήσεων (Observations ή Μέγεθος Δείγμα-
τος=12). 

Στο τμήμα Άνάλυσης Διακύμανσης (ΆΝΟVA) εμφανίζεται η τιμή F.  Στο τμήμα 
των αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης δίνονται οι εκτιμήσεις του υποδείγματος. Δη-
λαδή οι εκτιμήσεις των συντελεστών (στην στήλη Coefficients) για τον σταθερό 
(Intercept) όρο και τις κλίσεις (X Variable 1 και X Variable 2). Τα τυπικά σφάλματα των 
συντελεστών παλινδρόμησης (στην στήλη Standard Error). Oι τιμές t και P για την ατο-

Έξοδος υπολοίπων    Έξοδος πιθανότητας

Μέγεθος 
δείγματος Προβλεπόμενο Y Υπόλοιπα

1 2.784263 -0.19426

2 2.929451 -0.06945

3 2.882301 0.087699

4 2.880057 0.089943

5 2.992557 -0.01256

6 3.157249 -0.17725

7 3.22504 0.08496

8 3.175557 0.174443

9 3.420718 -0.00072

10 3.64372 0.13628

11 3.901581 -0.00158

12 4.137506 -0.11751

Εκατοστημόριο Y

4.166667 2.59

12.5 2.86

20.83333 2.97

29.16667 2.97

37.5 2.98

45.83333 2.98

54.16667 3.31

62.5 3.35

70.83333 3.42

79.16667 3.78

87.5 3.9

95.83333 4.02

Συντελεστές Τυπικό 
σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 

95%
Υψηλότερο 

95%

Τεταγμένη επί 
την αρχή 2.546936 0.133043 19.14371 1.34E-08 2.245972 2.8479

Μεταβλητή X 1 0.000116 1.29E-05 9.051956 8.15E-06 8.73E-05 0.000145

Μεταβλητή X 2 0.011358 0.004202 2.702933 0.024277 0.001852 0.020864
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μική στατιστική σημαντικότητα (στήλες t Stat και P-value). Επίσης δίνονται τα 95% 
διαστήματα εμπιστοσύνης των παραμέτρων του υποδείγματος.

Τέλος, παρουσιάζονται στην έξοδο υπολοίπων τόσο οι εκτιμημένες τιμές της Υ (Y


) όσο και τα κατάλοιπα (υπόλοιπα) ενώ δίνονται στην έξοδο πιθανότητας οι τιμές που 
χρησιμοποιούνται για την γραφική κατανομή της κανονικότητας (Normal Probability 
Plot). 

Ο τρόπος υπολογισμού του μερικού συντελεστή συσχέτισης στο ΜΙΝΙΤΑΒ μπορεί 
να υιοθετηθεί και στο ΕΧCEL. Δηλαδή αρκεί από τις ίδιες παλινδρομήσεις να εξαχθούν 
τα κατάλοιπα (υπόλοιπα στην ορολογία του EXCEL), αφού στην 3.11 επιλέξουμε στο 
τμήμα των επιλογών Υπόλοιπα το πρώτο κουτί στα δεξιά της λέξης Υπόλοιπα. Η διαδι-
κασία είναι η ίδια όπως περιγράφηκε στο ΜΙΝΙΤΑΒ.
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Ασκήσεις

1. Εστω ότι θέλουμε να συσχετίσουμε τις πωλήσεις μιας επιχείρησης (Υ) με τις 
διαφημιστικές δαπάνες τις επιχείρησης (Χ1) και τα εισοδήματα των καταναλω-
τών (Χ2). Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε μια περίοδο 10 ετών. Οι παρατηρήσεις 
των μεταβλητών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (σε χιλ. €).

Οικογένεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Υ 22,4 23,8 24,4 25,4 24,6 24,7 25,4 27,4 29,1 39,3

Χ1 3,5 3,6 3,59 3,64 3,65 3,66 3,69 3,87 3,98 4,12

Χ2 2,3 2,45 2,7 2,73 2,9 3,2 3,42 3,51 3,76 3,88

Τρέχοντας τα δεδομένα αυτά στο EVIEWS τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1990 1999
Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -80.12521 22.54725 -3.553658 0.0093
X1 31.52497 8.137315 3.874124 0.0061
X2 -3.505002 2.895494 -1.210502 0.2654

R-squared 0.867625     Mean dependent var 26.65000
Adjusted R-squared 0.829804     S.D. dependent var 4.818541
S.E. of regression 1.987881     Akaike info criterion 4.455341
Sum squared resid 27.66170     Schwarz criterion 4.546116
Log likelihood -19.27670     F-statistic 22.94008
Durbin-Watson stat 2.052928     Prob(F-statistic) 0.000844

α) Ποια είναι η εξίσωση της πολλαπλής παλινδρόμησης; Ποια η σημασία και η 
έννοια  των εκτιμημένων συντελεστών. Σχολιάστε τα αποτελέσματα από 
οικονομική πλευρά. 

β) Ποια η τιμή του εκτιμημένου τυπικού σφάλματος των b1 και b2; Ορίσατε το 
90% διάστημα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους β1 και β2. Σχολιάστε. 

γ) Ποια είναι η τιμή του μερικού συντελεστή συσχέτισης (rYX1X2); 
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δ) Ελέγξτε τη συνολική στατιστική σημαντικότητα του υποδείγματος; Σχολιά-
στε τα αποτελέσματα από στατιστικής πλευράς. 

ε) Ελέγξατε αν οι συντελεστές b1 και b2 είναι στατιστικώς σημαντικοί σε επίπεδο 
σημαντικότητας 10%. Διαφέρουν τα συμεράσματα σας αν εξετάσουμε τη 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας 1%; 

ζ) Ποια είναι η εκτίμηση του τυπικού σφάλματος  του υποδείγματος;

2. Οι παράμετροι μιας πληθυσμιακής παλινδρόμησης Υi=β0+β1Χ1i +Χ2i +εi  εκτι-
μώνται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για 25 μετρήσεις των 
αντίστοιχων μεταβλητών. Λαμβάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα

  
Yi = 10,2  + 5,0 Χ1i + 3,2 Χ2i 

             (3,4)    (1,0) (0,6)  i=1,2,…,25

   R2=0,65 R2adjusted=0,63
   (τυπικά σφάλματα στις παρενθέσεις)

α) Συζητήστε την έννοια του απλού και του διορθωμένου συντελεστή προσδι-
ορισμού στην παραπάνω εκτιμημένη εξίσωση. 

β) Συζητήστε την ερμηνεία των εκτιμημένων συντελεστών. 

γ) Ελέγξτε τη συνολική στατιστική σημαντικότητα του υποδείγματος.

δ) Ελέγξτε αν β1=0 έναντι της αναλλακτικής β1≠0.

ε) Ελέγξτε αν β2=0 έναντι της αναλλακτικής β2≠0.

ζ) Ελέγξτε αν β1=3 έναντι της αναλλακτικής β1<3.

η) Βρείτε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την πληθυσμιακή κλίση β1.

3. Συστήνεται μια πρακτική άσκηση που να αποτελείται από απλή και πολλαπλή 
παλινδρόμηση με τη χρήση δημοσιευμένων διαστρωματικών στοιχείων ή χρο-
νολογικών σειρών. Ο σκοπός της άσκησης αυτής θα είναι να ελέγξουμε εμπει-
ρικά μια οικονομική θεωρία και να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα. Για παρά-
δειγμα, μπορείτε να συσχετίσετε την κατανάλωση ως συνάρτηση του 
εισοδήματος, της τιμής του εμπορεύματος, κ.λπ. και να βρείτε την οριακή ροπή 
προς κατανάλωση, την εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης την ελαστικότητα 
τιμής ζήτησης και όλες τις σχετικές οικονομικές έννοιες που ακολουθούν μια 
τέτοια ανάλυση  Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε τα στοιχεία τα σχετικά με την 
κατανάλωση (consumption), το εισόδημα (Income) και τον δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή (CPI) για την περίοδο  2006-2019. 
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Consumption Income CPI
24.985 28.172 64,4
26.120 28.924 67,3
26.648 29.976 70,7
27.674 30.982 75,0
29.562 32.362 77,5
31.123 33.472 80,7
33.459 35.467 84,7
34.546 37.167 91,3
34.757 37.835 100,0
33.995 37.799 105,9
33.957 38.684 109,8
34.847 39.315 111,5
35.799 39.582 114,3
36.626 40.754 118,2

α)  Χρησιμοποιώντας κάποιο στατιστικό πρόγραμμα εκτιμήσατε την εξίσωση  
παλινδρόμησης των διμεταβλητών υποδειγμάτων (κατανάλωση ως συνάρ-
τηση αρχικά του εισοδήματος και κατόπιν του δείκτη τιμών καταναλωτή) 
και του πολυμεταβλητού υποδείγματος και σχολιάστε τα αποτελέσματα 
από οικονομικής και στατιστικής πλευράς.

β)  Πραγματοποιήστε τους ελέγχους υποθέσεων για την συνολική στατιστική 
σημαντικότητα του υποδείγματος καθώς και για την ατομική στατιστική 
σημαντικότητα των παραμέτρων των μεταβλητών. 

γ)  Υπολογίστε τις ελαστικότητες με βάση τα δεδομένα αυτά και ερμηνεύσατε 
τα αποτελέσματα.

δ)  Κατασκευάστε τα διαστήματα εμπιστοσύνης των πληθυσμιακών παραμέ-
τρων των μεταβλητών.

ε)  Προβλέψτε το επίπεδο κατανάλωσης, όταν το εισόδημα για το 2020 είναι 
40.900.

4.  Έστω ότι τα ακόλουθα αποτελέσματα  αφορούν τις μηνιαίες πωλήσεις καφέδων 
ενός Πανεπιστημιακού κυλικείου τα δύο τελευταία έτη (Τ=2x12=24).


