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ABSTRACT

Nikolaos Nolis

TITLE :
ROAD ACCIDENTS IN GREECE AND HUMAN LOSSES:
STATISTICAL ANALYSIS AND PREDICTIONS
December 2014

The purpose of this study is to analyse the recent annual data of fatalities in
road accidents and in Greece and to forecast their evolution in the forthcoming years.
The analysis of these time series data, applying the popular Box-Jenkins
methodology, would propose the most appropriate ARMA-type model that describe
this random process.
The anticipated number of fatalities for the year 2015, will be compared to the one of
the year 2000, in order to examine whether we can estimate that the national goal of
diminishing the number of fatalities in road accidents in 2015 by 40%, compared to 2000
figures would be succeeded.
In the same context the influence of national policy measures in the number of
fatalities will be discussed.
The sample data were taken from official sources, namely the Greek Statistics
Authority (EL.STAT.) and the EU Database for Road Accidents (CARE).

V

VI

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Νικόλαος Νόλης
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Δεκέμβριος 2014
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθούν τα (πρόσφατα) ετήσια
δεδομένα ανθρωπίνων απωλειών σε οδικά τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και να
προβλεφθεί η εξέλιξη τους τα επερχόμενα έτη. Η ανάλυση αυτής των δεδομένων
χρονολογικής σειράς, με την εφαρμογή της συνήθους μεθοδολογίας των Box και
Jenkins, θα οδηγήσει στο πλέον κατάλληλο υπόδειγμα της μορφής ARMA για την
περιγραφή αυτής της τυχαίας (στοχαστικής) διαδικασίας.
Ο αναμενόμενος αριθμός ανθρωπίνων απωλειών για το έτος 2015 θα συγκριθεί
με αυτόν του έτους 2000, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον μπορούμε να
εκτιμήσουμε ότι ο εθνικός στόχος του περιορισμού των ανθρωπίνων απωλειών σε
οδικά τροχαία ατυχήματα το έτος 2015 κατά 40% σε σχέση με το 2000 θα επιτευχθεί.
Στο ίδιο πλαίσιο θα συζητηθεί η επίδραση των εθνικών μέτρων πολιτικής κατά
το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.
Τα δεδομένα του υποδείγματος προέρχονται από επίσημες πηγές και
συγκεκριμένα την Ελληνικής Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τη Βάση Δεδομένων
για Τροχαία Ατυχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CARE).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έτος 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο “Η ευρωπαϊκή
πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: Η ώρα των επιλογών” 1. Στο μέρος ΙΙΙ της
Λευκής Βίβλου, η οποία αποτελεί κείμενο με το οποίο προδιαγράφονται οι μελλοντικοί στόχοι
και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ότι αφορά στα θέματα οδικής ασφάλειας
περιλαμβάνεται “... ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης του αριθμού των νεκρών μεταξύ του
2000 και 2010. Η Επιτροπή προτίθεται να εστιάσει τις προσπάθειες γύρω από το στόχο της
μείωσης του αριθμού των νεκρών στο ήμισυ για την ίδια αυτή περίοδο.”. Στο πλαίσιο αυτό η
στοχοθεσία των επιμέρους κρατών μελών παρουσιάζεται περισσότερο ή λιγότερο φιλόδοξη,
ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, στα δεδομένα της οποίας θα εστιάσουμε, το Quantitative
road safety targets2 αναφέρει ως εθνικό στόχο τη μείωση κατά 40 % των θυμάτων στην
άσφαλτο έως το έτος 2015, σε σχέση με το έτος αναφοράς 2000.
Τα θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια έχουν αποτελέσει κατ' επανάληψη
αντικείμενο μελέτης, κυρίως από μηχανικούς / συγκοινωνιολόγους3 με την προσδοκία, μέσα
από τη συστηματική εξέταση των δεδομένων, να εξευρεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για
την επίτευξη της ασφαλέστερης κυκλοφορίας, προτάσεις οι οποίες γενικά συνδέονται με το
πεδίο επιστημονικής τους αρμοδιότητας, που σχετίζονται δηλαδή με τις συγκοινωνιακές
υποδομές ή την εξέλιξη της τεχνολογίας των οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών η
στατιστική επιστήμη (κυρίως η περιγραφική στατιστική) χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη
συστηματοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων.
Ως κίνητρο για την εργασία αυτή αποτέλεσε η επαγγελματική ενασχόληση
(εργαζόμουν από τον του έτους 2001 έως τον Απρίλιο του 2014, ως μόνιμος υπάλληλος στο
Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, πλέον Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων), σε
συνδυασμό με τη προαναφερθείσα δεδομένη βούληση που διατυπώθηκε απο την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σκοπός της εργασίας είναι η επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών διαθέσιμων
στοιχείων, με χρήση της κλασσικής θεωρίας των χρονολογικών σειρών, για τη διαπίστωση
του κατά πόσον οι δράσεις και πολιτικές που έχουν ήδη αναληφθεί την προηγούμενη δεκαετία
σε εθνικό επίπεδο έχουν παράξει τα επιθυμητά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας τον παραπάνω
1 Κείμενο της Ευρ. Επιτροπής με αριθμό COM/2001/0370
2

SafetyNet (2009) Quantitative road safety targets - Web Text (16/10/2009), σελίδα 7, στο πλαίσιο
προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3

Για παράδειγμα η επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση
της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2006 – 2010 ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών &
Επικοινωνιών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών)

1

“φιλόδοξο” στόχο. Με άλλη διατύπωση στόχος είναι η χρησιμοποίηση στατιστικών μεθόδων
για την αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής ώστε η στατιστική επιστήμη να εξυπηρετήσει μία
από τις βασικές της αποστολές, δηλαδή την υποβοήθηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
(για παράδειγμα της εκτελεστικής εξουσίας εν προκειμένω), είτε για την εισαγωγή πρόσθετων
μέτρων είτε για τη διορθωτική επέμβαση στα ήδη ληφθέντα με σκοπό τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη κατά το παρελθόν εφαρμοστεί. Η στόχευση
αυτή θεωρώ ότι είναι συνεπής και με το σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών
της εφαρμοσμένης δηλαδή στατιστικής.

2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι η συνήθης μεθοδολογία ανάλυσης
χρονολογικών σειρών με εξωγενείς μεταβλητές (ARMAX) και η χρησιμοποίηση του
μοντέλου που προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα για τη διεξαγωγή προβλέψεων για τα
επόμενα έτη (2014, 2015), ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί να υποστηριχθεί ότι βάσει
της πορείας της χρονολογικής σειράς του ετήσιου αριθμού θυμάτων (απωλειών) σε τροχαία
ατυχήματα εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της μείωσης του αριθμού των
θανάτων σε τροχαία ατυχήματα το έτος 2015 σε σχέση με το έτος αναφοράς (2000). Η
εξαρτημένη μεταβλητή, προφανώς, είναι ο αριθμός των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα.
Σημειώνεται ότι εκ παραλλήλου θα εξεταστεί και ο αριθμός των θυμάτων σε απόλυτο
μέγεθος, αλλά και η διόρθωση του μεγέθους αυτού με τον πλήθος των οχημάτων που
εκάστοτε κυκλοφορούν στη χώρα. Η τελευταία προσέγγιση αποτελεί μία λογική θεώρηση του
ζητήματος της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη “συγκέντρωση” οχημάτων
αναμένεται να επιδρά στον αριθμό των θυμάτων (αν και το είδος της επίδρασης είναι
συζητήσιμο: αυξάνεται λόγω αύξησης του όγκου της κυκλοφορίας αλλά είναι δυνατό να
υποστηριχθεί και αντίθετη επίδραση μέσω της μείωσης της μέσης ταχύτητας κίνησης, με
αύξηση του συνολικού πλήθους των ατυχημάτων αλλά μείωση της σοβαρότητας των
συνεπειών αυτών). Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της αναγωγής των θυμάτων στο πλήθος των
κυκλοφορούντων οχημάτων είναι μία δόκιμη προσέγγιση που χρησιμοποιείται ενίοτε για την
εξαγωγή συμπερασμάτων (αναφέρεται π.χ. ο δείκτης των θυμάτων ανά 10.000 οχήματα στο
Quantitative road safety targets4, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρ. Επιτροπή, με την
επιφύλαξη ότι η χρήση τέτοιων δεικτών μπορεί να “καμουφλάρει” ενδεχόμενη αύξηση στον
αριθμό των θυμάτων ενώ ο απόλυτος αριθμός θυμάτων γίνεται ευκολότερα κατανοητός από
το κοινό και τα εμπλεκόμενα μέρη).
Η ανάλυση με χρήση της συνηθισμένης και ευρέως χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας BOXJENKINS, των προαναφερθεισών χρονολογικών σειρών θα γίνει στα κεφάλαια 3 και 4 της
παρούσας. Για την επεξεργασία των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί το στατιστικό πακέτο
Eviews (έκδοση 3.1).
4 SafetyNet (2009) Quantitative road safety targets - web text, σελίδα 5
3

2.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Δεδομένου

ότι

το

ενδιαφέρον

της

παρούσας

εργασίας

εστιάζεται

και

στην

αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής, στο κεφάλαιο 4 θα εισαχθούν ψευδομεταβλητές
(dummy variables) για την αξιολόγηση των κανονιστικών ρυθμίσεων του έτους 1999, όπως
κυρίαρχα αποτελούν η εισαγωγή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ. νόμος
2696/99) και η αναμόρφωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών,
με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων (20 θεωρητικών
και 20 πρακτικών), ώστε να είναι επιτρεπτή η συμμετοχή σε εξετάσεις (υ.α. 58930/480/1999,
αν και η αναμενόμενη επίδραση αυτού του μέτρου δεν αναμένεται άμεσα αλλά σε βάθος
χρόνου) και για την τροποποίηση του Κ.Ο.Κ. (2007). Ο κατάλογος των θεσμικών μέτρων
είναι απλώς ενδεικτικός καθώς θα μπορούσαν να απαριθμηθούν και άλλα μέτρα, ήσσονος
ενδεχομένως επίδρασης επί της εξεταζόμενης εξαρτημένης μεταβλητής. Πέραν των θεσμικών
μέτρων θα εξεταστεί και η σημαντικότητα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (κρίσης), ως
παράγοντα που επηρεάζει τη συλλογική συμπεριφορά, στην οδική ασφάλεια. Ως μέτρο θα
εισαχθεί ψευδομεταβλητή που για να εξεταστεί η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην
οδική ασφάλεια, μέσω της επίδρασης στη συλλογική συμπεριφορά της κοινωνίας. Ως έτος
έναρξης της οικονομικής κρίσης θα θεωρήσουμε το έτος 2010, το πρώτο έτος κατά το οποίο η
πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών (μείωση Α.Ε.Π. - εθνικού εισοδήματος - ιδιωτικής
κατανάλωσης) επηρέασε σε τέτοιο βαθμό, το κοινωνικό σύνολο, καθώς η εμφανιζόμενη ήδη
από το έτος 2009 μικρή μείωση στο Α.Ε.Π., καθιστά το έτος αυτό μάλλον το σημείο καμπής
στη θεωρία των οικονομικών κύκλων παρά το έτος πραγματικής εκδήλωσης της οικονομικής
ύφεσης (depression).
Συνοπτικά θα αναφερθούμε, στο σημείο αυτό, στις κύριες αλλαγές που επήλθαν στο εθνικό
νομοθετικό πλαίσιο με την ψήφιση, το έτος 1999, του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/99 σε αντικατάσταση
του προηγούμενου ν. 2084/92) αλλά και με τις ρυθμίσεις / τροποποιήσεις του έτους 2007:
α) με το ν. 2696/995 (ΦΕΚ Α' 57/23-3-1999), μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, εδραιώθηκε η
υποχρέωση χρήσης ζωνών ασφαλείας από όλους τους επιβάτης αλλά και ειδικών μέσων
(καθισμάτων) συγκράτησης νηπίων / παιδιών και λαμβανόταν μέριμνα για την αντιμετώπιση
της οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ ή / και φαρμάκων (καθορισμός π.χ. του ορίου
αλκοολαιμίας για τους οδηγούς στο 0,5 gr/lt). Η χρησιμότητα της εφαρμογής των ανωτέρω
ρυθμίσεων αυτών στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι πανθομολογούμενη.
5

Βάσει της Αιτιολογικής Έκθεσης (Κεφάλαιο Γ') που συνόδευε στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου
που εν τέλει εκδόθηκε ως ν. 2696/99
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β) με το ν. 3542/20076 (ΦΕΚ Α' 50/2-3-2007), που τροποποίησε και δεν αντικατέστησε το ν.
2696/99, θα σημειώναμε πρωτίστως την αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις που
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση
προτεραιότητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση ζώνης ή κράνους, η χρήση
κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α., ώστε οι κυρώσεις να λειτουργούν αποτρεπτικά.
Σημειώνεται ότι θα εξεταστεί η αλληλεπίδραση, ή αλλιώς η συμπληρωματικότητα, των
κανονιστικών ρυθμίσεων του έτους 1999 και του έτους 2007.
Εννοείται ότι πολλοί άλλοι παράγοντες – ανεξάρτητες μεταβλητές – είναι δυνατόν να
επηρεάζουν, λιγότερο ή περισσότερο, τον αριθμό των θυμάτων, όπως π.χ. το μήκος και η
ποιότητα του οδικού δικτύου, η αστυνόμευση, η μέση ηλικία του στόλου (ως μέτρου της
τεχνολογίας, για ασφαλέστερη κυκλοφορία που ενσωματώνουν τα κυκλοφορούντα οχήματα),
η ελκυστικότητα και άρα το μερίδιο των μέσων μαζικής μεταφοράς στο σύνολο των
μετακινήσεων, οι καιρικές συνθήκες (οι οποίες θα αναμενόταν να επηρεάζουν μάλλον την
εποχικότητα στα δεδομένα για την οδική ασφάλεια και όχι τις ετήσιες τιμές αυτών, με την
εξαίρεση βέβαια συγκεκριμένων ετών) κ.α. Η ποσοτικοποίηση αυτών των παραμέτρων και η
εξέταση τους σε σχέση με την οδική ασφάλεια θα ήταν χρήσιμη για την εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα είχαν πρακτική εφαρμογή, ιδίως κατά την εφαρμογή της θεωρίας
παλινδρόμησης σε χρονολογική σειρά, καθώς άλλωστε το ζητούμενο της βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε ανθρώπινες ζωές, μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με πολυ-παραγοντική προσέγγιση. Πάντως τα σχετικά στοιχεία είναι διεσπαρμένα και
αποσπασματικά ενώ η συμπερίληψη τους στην παρούσα, θα καθιστούσε πολυπλοκότερο το
υπόδειγμα. Ούτως ή άλλως η διάγνωση και συμπερίληψη όλων των εξωγενών (ερμηνευτικών)
μεταβλητών παραπέμπει σε άλλη μέθοδο μοντελοποίησης της χρονολογικής σειράς (π.χ.
γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση) και όχι στην εφαρμογή της θεωρίας χρονολογικών
σειρών ARMA με τη χρήση μεθοδολογίας Box-Jenkins.
2.3 ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από επίσημες εθνικές και υπερεθνικές
(κυρίως κοινοτικές) πηγές. είναι τα ετήσια στοιχεία του αριθμού νεκρών σε οδικά ατυχήματα
της τελευταίας εικοσαετίας (1994-2013) στην Ελλάδα, ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωσης
ύπαρξης τάσης στην χρονολογική σειρά και οι τυχόν διαφοροποιήσεις της τάσης με αφετηρία
τα προαναφερθέντα ορόσημα. Τα στοιχεία αυτά, προέρχονται από επίσημες εθνικές ή
6
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υπερεθνικές πηγές, καθώς καταγράφονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)7,ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βάση Δεδομένων για την Οδική Ασφάλεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – CARE)8. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών (2012-2013) στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταγράφονται ως “προσωρινά”. Βάσει των ίδιων πηγών, ως
νεκρός σε οδικό τροχαίο ατύχημα, “θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, του οποίου ο θάνατος,
επέρχεται την ίδια στιγμή ή μέσα σε διάστημα 30 ημερών από το ατύχημα” (τον ορισμό αυτό
ακολουθεί η Ελλάδα από 1-1-1996) 9. Η ίδια πηγή παρέχει στοιχεία για το εκάστοτε μέγεθος
του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα, αλλά και για το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν (Α.Ε.Π.) και της ιδιωτικής κατανάλωσης ετησίως για την ίδια χρονική περίοδο (19942013).

7
8
9

www.statistics.gr\Στατιστικά Θέματα\Υγεία-Κοινωνική Προστασία\Ατυχήματα\Οδικά Τροχαία Ατυχήματα
για τα ατυχήματα ή αλλιώς http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A2102
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm
Σύνδεσμος “Μεθοδολογία” στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
3.1 ΕΝΝΟΙΕΣ
Ως χρονολογική σειρά, ορίζεται μία ακολουθία παρατηρήσεων yt ενός μεγέθους Υt σε
συνάρτηση με το χρόνο. Οι παρατηρήσεις της χρονολογικής σειράς, οι οποίες αποτελούν
τυχαίες πραγματοποιήσεις μίας ενδεχομένως άγνωστης διεργασίας, συνηθέστερα λαμβάνονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά ημέρα, μήνα, έτος) 10, έτσι ώστε και η διαδικασία
επεξεργασίας τους να απλοποιείται, αλλά και να είναι ευχερής η εξαγωγή συμπερασμάτων για
την εξέλιξη του υπό μελέτη μεγέθους. Μπορούν να δοθούν πάμπολλα παραδείγματα μεγεθών,
οι τιμές των οποίων συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (αποτελώντας επομένως
τιμές μιας χρονολογικής σειράς), σε τομείς όπως η οικονομία (ενδεικτικά μόνο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν, δείκτης τιμών καταναλωτή, επιτόκιο δανεισμού, καταναλωτική δαπάνη κ.α.),
της επιστήμης (π.χ. της μετεωρολογίας), της ιατρικής, των κοινωνικών δεικτών (π.χ.
γεννήσεις, θάνατοι, γάμοι) κ.α. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί συνοπτικά η βασική θεωρία
χρονολογικών σειρών για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, παραλείποντας την εκτενή
μαθηματική της θεμελίωση και την μαθηματική απόδειξη των σχέσεων που θα αναφερθούν.
Ως τάση (trend) μίας χρονολογικής σειράς θα ορίζαμε την παρατηρούμενη μεταβολή των
τιμών μίας χρονολογικής σειράς, σε βάθος χρόνου, προς συγκεκριμένη κατεύθυνση όπως π.χ.
γραμμική ή εκθετική αύξηση των τιμών των παρατηρήσεων προϊόντος του χρόνου.
Η χρησιμότητα των χρονολογικών σειρών, που οδήγησε στη θεωρητική εμβάθυνση στον
τομέα αυτό, έγκειται στις δυνατότητες που παρέχουν για την περιγραφή ενός φαινομένου (για
παράδειγμα ιδιωτικής κατανάλωσης) αλλά και στην διευκόλυνση της ανάλυσης και
διεξαγωγής προβλέψεων για την εξέλιξη αυτού.
Μία κλασσική και ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για την ανάλυση και την
πρόβλεψη βάσει των δεδομένων στοχαστικής χρονολογικής σειράς, σειράς δηλαδή που τα
κατάλοιπα – οι διαφορές δηλαδή των παρατηρούμενων από τις θεωρητικές τιμές του
υποδείγματος – αποτελούν την γενεσιουργό αιτία της εξέλιξης της σειράς είναι η
μοντελοποίηση με ARMA υποδείγματα. Η μεθοδολογία επεξεργασίας των υποδειγμάτων AR
(μελετήθηκαν αρχικά από τον Yule, 1926), των ΜΑ (Slutsky, 1937) και της σύνθεσης τους
10 Βέβαια η υπόθεση λήψης μετρήσεων ανά ακριβώς ισαπέχοντα χρονικά διαστήματα συχνά παραβιάζεται,
δεδομένου ότι π.χ. οι μηνιαίες μετρήσεις λαμβάνονται για μήνες που έχουν διάρκεια 30 ή 31 ημερών, εκτός
βέβαια του Φεβρουαρίου – υπάρχουν βέβαια και τα δίσεκτα έτη με 366 ημέρες αντί των συνήθων 365.
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στη μορφή των ARMA υποδειγμάτων (Wold, 1938) συστηματοποιήθηκε από τους Box και
Jenkins το 1976. Η μεθοδολογία αυτή απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων συνθηκών. Και ενώ
βέβαια για την περιγραφή ενός φαινομένου είναι ενδεχόμενο (ανάλογα και με τις απαιτήσεις
και το σκοπό της ανάλυσης) να μην θεωρηθεί απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία των
δεδομένων (καθώς ενίοτε για την εξαγωγή πρόχειρων συμπερασμάτων αρκεί η διαπίστωση
της τάσης, της πορείας του φαινομένου, συν τω χρόνω), για την αποτελεσματική όμως
πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης μιας χρονολογικής σειράς, yt, είναι αναγκαία η
διασφάλιση της στασιμότητας αυτής, δηλαδή της μη μεταβολής των βασικών 11 στατιστικών
της ιδιοτήτων, η οποία μεταφράζεται στις ακόλουθες ιδιότητες της σειράς:
(i) E(yt) = μy , ήτοι σταθερό μέσο της σειράς, ανεξάρτητο από το χρόνο,
(ii)

Var(yt) = Ε[yt – Ε(yt)]2 = σ y , ήτοι σταθερή διακύμανση της σειράς, ανεξάρτητη από το

χρόνο, και,
(iii)

cov(yt , yt+k) = Ε[yt

–

Ε(yt)][yt+k - E(yt+k)] = γk = cov(yt+m , yt+m+k), ή αλλιώς η

συνδιακύμανση μεταξύ δύο οποιωνδήποτε τιμών της σειράς εξαρτάται μόνο από την
απόσταση μεταξύ τους (“βήματα” χρονικής απόστασης) και όχι από το χρονικό σημείο από το
οποίο αυτές επιλέγονται.
Η απλούστερη μορφή στάσιμης χρονολογικής σειράς, η οποία επιπροσθέτως έχει μηδενικό
μέσο καλείται λευκός θόρυβος. Στην πράξη πάντως σπανίως οι ακολουθίες τιμών κάποιου
παρατηρούμενου μεγέθους πληρούν τις ιδιότητες μιας στάσιμης χρονολογικής σειράς.
Ιδιαιτέρως χρήσιμος στην ανάλυση μίας χρονολογικής σειράς είναι ο συντελεστής
αυτοσυσχέτισης (AutoCorrelation, AC), ρk , δύο παρατηρήσεων οι οποίες απέχουν k χρονικές
περιόδους και ο οποίος ορίζεται ως:

ρk =

cov( yt , yt+k )
varyt varyt+k

Για το σκοπό της ανάλυσης μίας χρονολογικής σειράς yt οι τιμές των αυτοσυσχετίσεων (όπως
άλλωστε και των αυτοσυνδιακυμάνσεων) εκτιμώνται από τα δεδομένα του δείγματος, με
βάση τη σχέση:
N −k

γk
ρk= =
γ0

∑  y t − y  y t k − y
t=1

n

∑  y t − y2
t =1

11 Συχνά αναφέρεται ότι η τήρηση των συνθηκών (i) – (iii), διασφαλίζει ότι η χρονολογική σειρά είναι
ασθενώς στάσιμη ενώ η σειρά χαρακτηρίζεται ως ισχυρά στάσιμη όταν διατηρεί όλες τις στατιστικές
ιδιότητες. Στην παρούσα δεν θα γίνεται διάκριση ασθενώς ή ισχυρά στάσιμων σειρών.
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Η ακρίβεια της εκτίμησης προφανώς μεγαλώνει με το μέγεθος του δείγματος που εξετάζουμε.
Το σύνολο των συντελεστών αυτοσυσχέτισης για διαφορετικές τιμές της χρονικής υστέρησης
k, οι οποίοι υπολογίζονται ευχερώς με τη χρήση στατιστικών πακέτων όπως το Eviews, μας
παρέχει τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ενώ η γραφική τους απεικόνιση για τις διαφορετικές
χρονικές υστερήσεις το αποτελεί το διάγραμμα της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (στο εξής
αναφέρεται συχνά ως correlogram). Στην περίπτωση στάσιμων χρονολογικών σειρών, το
διάγραμμα

αυτοσυσχετίσεων

(correlogram)

παρουσιάζει

ταχεία

μείωση

των

αυτοσυσχετίσεων καθώς αυξάνει ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων.
Ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η τιμή κάποιου συντελεστή αυτοσυσχέτισης δεν διαφέρει
στατιστικά από το μηδέν, στο επιθυμητό επίπεδο σημαντικότητας, γίνεται 12 με τη χρήση της
ακόλουθης ελεγχοσυνάρτησης που ακολουθεί την κατανομή Student:

Πάντως ο έλεγχος του κατά πόσον ένα σύνολο συντελεστών αυτοσυσχέτισης, για
διαφορετικές χρονικές υστερήσεις, δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μηδέν (δεν
υπάρχει δηλαδή αυτοσυσχέτιση 1ης, 2ης, 3ης κ.λπ. τάξης), χρησιμοποιούμε το κριτήριο Q
των των Box-Pierce, που ορίζεται ως:
k

QBP = N ∑ ρ j
j=1

,

ή αυτό των Ljung-Box13, που είναι καταλληλότερο για μικρά δείγματα (N το μέγεθος του
δείγματος):
k

Q LB=N  N 2 ∑

j =1

ρ 2k
N −k

όπου j = 1, 2, ...k, για τον έλεγχο, από κοινού k συντελεστών αυτοσυσχέτισης (k χρονικές
υστερήσεις). Οι στατιστικές Q που προαναφέρθηκαν ακολουθούν, προσεγγιστικά, την
κατανομή χ2 με k βαθμούς ελευθερίας.

Επίσης χρήσιμο14 μέγεθος στην ανάλυση των χρονοσειρών, αποτελεί, για τις διάφορες
χρονικές υστερήσεις, η μερική αυτοσυσχέτιση (Partial AutoCorrelation, PAC). Για την
περίπτωση των χρονολογικών σειρών, ο συντελεστής μερικής αυτοσυσχέτισης rt,t+k μεταξύ
των yt και yt+k ορίζεται ως ο συντελεστής συσχέτισης τους όταν έχουν ληφθεί υπόψη
12 Έλεγχος που προτάθηκε από τον Bartlett
13 Αυτός είναι και ο έλεγχος που πραγματοποιεί το Eviews στο διάγραμμα αυτοσυσχετίσεων (correlogram)
14 Χρήσιμη π.χ. στην επιλογή της τάξης του AR τμήματος του υποδείγματος
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(αφαιρεθεί) οι συσχετίσεις των ενδιάμεσων τιμών yt+1 έως yt+k-1 .
Στην παρούσα εργασία οι τιμές των συντελεστών

αυτοσυσχέτισης και μερικής

αυτοσυσχέτισης, αποτελούν δειγματικές τιμές, όπως άλλωστε και των λοιπών μεγεθών που
χρησιμοποιούνται κατά την στατιστική επεξεργασία.
3.2 ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ AR
Στην κλασσική αυτή μορφή υποδείγματος χρονολογικής σειράς, η εξαρτημένη μεταβλητή Yt
παλινδρομεί όχι σε ανεξάρτητες μεταβλητές που εξηγούν τη συμπεριφορά της αλλά στις
προηγούμενες τιμές της ίδιας αυτής μεταβλητής, για p = 1, 2, … χρονικές υστερήσεις. Ο
αριθμός p των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιούνται
αποτελεί την τάξη του υποδείγματος AR. Η γενική μορφή του υποδείγματος AR, τάξης p, ή
αλλιώς AR(p), που παλινδρομεί δηλαδή στις p προηγούμενες τιμές της Yt, έχει ως εξής:
Yt = c + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + … + bpYt-p + εt
Το απλούστερο αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα είναι το AR(1) και έχει την ακόλουθη μορφή:
Yt = c + b1 Yt-1 + εt
Τα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, μπορούν εναλλακτικά να γραφούν με τη χρήση του τελεστή
υστέρησης Lj, ο οποίος όταν εφαρμόζεται στην εξαρτημένη μεταβλητή, τη μετατοπίζει
χρονικά κατά j χρονικές υστερήσεις (δηλαδή LjYt = Yt-j). Έτσι το AR(1) μπορεί να γραφεί ως
(1 – bL)yt = εt (αν θεωρήσουμε τη yt ως χρονολογική σειρά με μέσο 0) και στη γενική μορφή
η χρονολογική σειρά AR(p), μπορεί να γραφεί ως:
(1 – b1 L – b2 L2 – … – bpLp ) yt = εt
Ο εντός της παρένθεσης συνδυασμός των τελεστών υστέρησης L, L2,, ..., Lp, αποτελεί το
καλούμενο χαρακτηριστικό πολυώνυμο A(L) της χρονολογικής σειράς. Η χρησιμότητα του
χαρακτηριστικού πολυωνύμου έγκειται στην παροχή των συνθηκών για τη στασιμότητας
κάποιας χρονολογικής σειράς. Έτσι μία χρονολογική σειρά AR(p) είναι στάσιμη όταν όλες οι
ρίζες (πραγματικές ή μιγαδικές) του χαρακτηριστικού πολυωνύμου A(L) είναι όλες
μεγαλύτερες της μονάδας ή αλλιώς ευρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου.
Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) ενός AR(p) υποδείγματος φθίνει (γεωμετρικά ή
ημιτονοειδώς) μετά από τη χρονική υστέρηση p ενώ αυτή της μερικής αυτοσυσχέτισης
(PACF) μηδενίζεται μετά από την χρονική υστέρηση p.
Με βάση την έννοια της μοναδιαίας ρίζας του χαρακτηριστικού πολυωνύμου ενός AR
υποδείγματος προτάθηκαν στατιστικοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της στασιμότητας
χρονολογικής σειράς. Έλεγχοι για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας είναι ο έλεγχος Dickey-Fuller
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- DF, ο επαυξημένος έλεγχος ADF και ο έλεγχος Phillips-Perron. Με τους ελέγχους αυτούς
υπολογίζεται η τιμή της στατιστικής τ και η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας
απορρίπτεται (άρα η σειρά είναι στάσιμη), αν τ < tc , όπου tc είναι η κριτική τιμή του ελέγχου
για δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας.
3.3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΟΥ MA
Στο υπόδειγμα κινητού μέσου (MA) χρονολογικής σειράς, η εξαρτημένη μεταβλητή Yt,, έχει
τη μορφή γραμμικού συνδυασμού των σφαλμάτων των q προηγουμένων χρονικών περιόδων,
με το q αυτό να αποτελεί την τάξη του MA(q) υποδείγματος. Έτσι η γενική μορφή του MA(q)
υποδείγματος, γράφεται ως εξής:
Yt = c + εt – d1 εt-1 – d2 εt-2 – … – dp εt -q
Η ονομασία του υποδείγματος οφείλεται στο γεγονός ότι για την κατασκευή του υποδείγματος
σταθμίζονται τα q προηγούμενα τυχαία σφάλματα15, ενώ προφανώς η απλούστερη μορφή του
είναι το MA(1), που είναι της μορφής Yt = c + εt – d1 εt-1 .
Για την παρουσίαση των MA υποδειγμάτων μπορεί να εφαρμοστεί ο τελεστής υστέρησης L,
εφαρμοζόμενος τώρα στα τυχαία σφάλματα. Έτσι η γενική μορφή του υποδείγματος MA(q)
μπορεί να γραφεί ως
Yt = c + (1 – d1 L – d2 L2 – … – dqLq ) εt
όπου το πολυώνυμο του L εντός των παρενθέσεων αποτελεί το χαρακτηριστικό πολυώνυμο
Θ(L) του ΜΑ(q) υποδείγματος μας.
Τα MA υποδείγματα είναι πάντα στάσιμα δεδομένου ότι οι όροι τους αποτελούν τυχαία
σφάλματα. Μία χρήσιμη ιδιότητα που εξετάζεται στα MA υποδείγματα αποτελεί η
αντιστρεψιμότητα τους, η οποία μεταφράζεται στη δυνατότητα μετασχηματισμού ενός MA(q)
υποδείγματος σε ένα AR(∞), ένα αυτοπαλίνδρομο δηλαδή υπόδειγμα με άπειρους όρους.
Αποδεικνύεται ότι η αναγκαία συνθήκη για την αντιστρεψιμότητα μίας MA(q) σειράς είναι οι
ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου να είναι μεγαλύτερες της μονάδας ή αλλιώς να
ευρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου.
Σημειώνεται ότι για τις αυτοπαλίνδρομες χρονολογικές σειρές, η αντιστρεψιμότητα,
αντιστοίχως, μεταφράζεται στο μετασχηματισμό της AR(p) σε μία MA(∞). Η μη αναφορά της
έννοιας της αντιστρεψιμότητας προηγουμένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι AR σειρές είναι
πάντα αντιστρέψιμες.
15 αν και βέβαια οι συντελεστές στάθμισης d1, d2, … δεν έχουν άθροισμα τη μονάδα ώστε να δικαιολογείται η
χρήση της ορολογίας “κινητού μέσου”
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Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ACF) ενός MA(q) υποδείγματος μηδενίζεται μετά από τη
χρονική υστέρηση q ενώ αυτή της μερικής αυτοσυσχέτισης (PACF) φθίνει (δίχως ποτέ να
μηδενίζεται) μετά από την χρονική υστέρηση q. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συμπεριφορά
των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης και PAC στα AR και MA
υποδείγματα είναι αντίστροφη.

3.4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ AR και MA ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ – ARMA(p,q)
Τα υποδείγματα ARMA(p,q) αποτελούν τη σύνθεση ενός AR τμήματος με ένα MA τμήμα και
ως εκ τούτου ένα ARMA(p,q) υπόδειγμα έχει γενικά τη μορφή:
Yt = c + b1 Yt-1 + b2 Yt-2 + … + bpYt-p + εt – d1 εt-1 – d2 εt-2 – … – dp εt -q
Οι βασικές εξεταζόμενες ιδιότητες της χρονολογικής σειράς επηρεάζονται από τις ιδιότητες
του AR και του MA τμήματος. Έτσι, καθώς οι MA σειρές είναι πάντα στάσιμες, η
στασιμότητα της ARMA(p,q) σειράς επηρεάζεται αποκλειστικά από το AR τμήμα της και
μπορεί να διαπιστωθεί με την επίλυση του χαρακτηριστικού πολυωνύμου A(L).
Η συμπεριφορά των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης (AC) και μερικής αυτοσυσχέτισης (PAC)
ενός ARMA(p,q) προκύπτει από το συνδυασμό των ιδιοτήτων των μεγεθών αυτών στο AR και
στο MA τμήμα του υποδείγματος. Έτσι καθώς η για το AR(p) υπόδειγμα, η η PAC
μηδενίζεται μετά την p χρονική υστέρηση, η συμπεριφορά της PAC στο μικτό ARMA
υπόδειγμα επηρεάζεται μόνο από το MA τμήμα. Ομοίως, καθώς στα MA(q) η AC μηδενίζεται
μετά την q χρονική υστέρηση, η συμπεριφορά της AC επηρεάζεται μόνο από το AR τμήμα.
Ως εκ τούτου στα μικτά ARMA(p,q) υποδείγματα δεν αναμένεται να μηδενίζεται ούτε η
αυτοσυσχέτιση ούτε η μερική αυτοσυσχέτιση σε καμία τάξη χρονικής υστέρησης, οι οποίες
πάντως αναμένουμε, για στάσιμες χρονολογικές σειρές, να φθίνουν συνεχώς.
Συνοπτικά η συμπεριφορά των συναρτήσεων AC και PAC, για την περίπτωση των συνήθων
στάσιμων χρονολογικών σειρών, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
ACF

PACF

Μηδέν

Μηδέν

AR(p)

Φθίνει εκθετικά ή
ημιτονοειδώς

Μηδενίζεται μετά την p
χρονική υστέρηση

MA(q)

Φθίνει εκθετικά

Φθίνει εκθετικά

ARMA(p,q)

Φθίνει εκθετικά

Φθίνει εκθετικά

Λευκός Θόρυβος
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3.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ BOX-JENKINS
Οι Box και Jenkins αξιοποιησαν τη θεωρία των AR και ΜΑ υποδειγμάτων σε μία εποχή που
κατέστη δυνατή η αξιοποίηση των υπολογιστικών μηχανών για τη διεξαγωγή πολύπλοκων
υπολογισμών για τη σύνθετη επεξεργασία των δεδομένων χρονοσειρών. Η μεθοδολογία που
ανέπτυξαν μετέρχεται των ακόλουθων διαδοχικών σταδίων:
α) ταυτοποίηση του υποδείγματος
β) εκτίμηση των παραμέτρων
γ) έλεγχος του υποδείγματος
και στη συνέχεια ακολουθεί η πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης της χρονοσειράς με βάση
το βέλτιστο εκτιμηθέν υπόδειγμα.
Προκειμένου για την εφαρμογή της μεθοδολογίας απαιτείται η εξεταζόμενη χρονολογική
σειρά να είναι στάσιμη. Υπό το πρίσμα αυτό, άλλοι θεωρούν τέσσερα τα στάδια της
μεθοδολογίας με το στάδιο της σταθεροποίησης, την επίτευξη δηλαδή της στάσιμης
χρονολογικής σειράς να προηγείται των άλλων. Οι Box & Jenkins πρότειναν τεχνικές για την
επίτευξη της στασιμότητας της σειράς. Έτσι για την επίτευξη σταθερής διακύμανσης
προτείνεται η χρήση λογαριθμικού ή εκθετικού μετασχηματισμού της εξαρτημένης
μεταβλητής ενώ για τη στασιμότητα ως προς το μέσο υποδεικνύεται η μέθοδος των διαφορών.
Γενικά με την χρήση των πρώτων διαφορών, δηλαδή με το μετασχηματισμό της εξαρτημένης
μεταβλητής Yt σε ΔYt = Yt – Yt-1 ή αλλιώς (1 – L) Yt (με τη χρήση του προαναφερθέντος
τελεστή υστέρησης), εξομαλύνεται η γραμμική τάση μίας χρονολογικής σειράς ενώ με τη
χρήση δεύτερων ή μεγαλύτερης τάξης διαφορών εξομαλύνονται τάσεις υψηλότερης τάξης.
Όταν μία σειρά καθίσταται στάσιμη με τη λήψη των πρώτων, δεύτερων κ.ο.κ. διαφορών στην
εξαρτημένη μεταβλητή τότε ονομάζεται ολοκληρωμένη 1ης, 2ης, κ.ο.κ. τάξης (γενικά d
τάξης),ενώ το υπόδειγμα ARMA(p,q) που έχει καταστεί στάσιμο κατόπιν λήψης d διαφορών
καλείται ARIMA(p, d, q).
Στην πράξη λαμβάνονται συνηθέστερα έως και δεύτερες διαφορές καθώς με την εφαρμογή
δευτέρων διαφορών μετασχηματίζεται σειρά που παρουσιάζει δευτεροβάθμια (παραβολική)
μορφή τάσης σε στάσιμη. Η εφαρμογή διαφορών υψηλότερης από της αναγκαίας τάξης
(γνωστή ως “overdifferencing”) έχει ως συνέπεια της αύξηση της διακύμανσης της σειράς.
Η ταυτοποίηση μίας στάσιμης χρονολογικής σειράς, μετά από την εφαρμογή των διαφορών,
γίνεται με τη χρήση του διαγράμματος της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και της μερικής
αυτοσυσχέτισης των παρατηρήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής για τις διάφορες χρονικές
υστερήσεις, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν για τη συμπεριφορά των συναρτήσεων AC και
13

PAC των καθαρών AR και MA υποδεγμάτων. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής
αυτοσυσχέτισης ενός σύνθετου ARMA υπόδειγματος

εμφανίζουν την συμπεριφορά που

προαναφέθηκε ανάλογα με τα p, q, έτσι ώστε για την επιλογή της τάξης των AR και MA,
αναζητούνται οι χρονικές υστερήσεις μετά από τις οποίες οι τιμές αυτοσυσχέτισης και μερικής
αυτοσυσχέτισης φθίνουν ώστε να μη διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από το μηδέν (έλεγχο
με t-test για κάθε χρονική υστέρηση και με τη στατιστική Ljung-Box16, Q, για τον από κοινού
έλεγχο ορισμένου, k, αριθμού χρονικών υστερήσεων, η οποία ακολουθεί την κατανομή χ 2 με k
– p – q βαθμούς ελευθερίας).
Η επιλογή της τάξης p και q γίνεται αρχικά με την εξέταση “καθαρών” AR υποδειγμάτων και
ακολούθως, ομοίως “καθαρών” MA υποδειγμάτων και στη συνέχεια των p x q συνδυασμών
τους. Στην πράξη επιλέγονται περισσότερα του ενός υποδείγματα, προκειμένου να εξεταστεί
ποιο από αυτά προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα μας. Εφόσον περισσότερα του ενός
υποδείγματα είναι ικανοποιητικά, υποδεικνύεται η τακτική της οικονομίας (parsimony) των
παραμέτρων, η επιλογή δηλαδή του απλούστερου υποδείγματος. Σε κάθε περίπτωση για την
επιλογή μεταξύ υποδειγμάτων με διαφορετικό αριθμό παραμέτρων γίνεται χρήση των μέτρων
AIC (Akaike Infromation Criterion) και SBC (Schwartz Bayesian Criterion), με το δεύτερο εξ
αυτών να θεωρείται καλύτερο. Τα μέτρα αυτά ορίζονται ως
AIC = ln(s2) + 2n/T , και
SBC = ln(s2) + n ln(T),
ενώ είναι επιθυμητή η μικρότερη δυνατή τιμή τους (επιλέγεται δηλαδή το υπόδειγμα με τη
μικρότερη τιμή σε αυτά τα μέτρα, καθώς αυτά (ιδίως το SBC) επιβάλλουν ποινή στην
περίπτωση αύξησης των παραμέτρων).
Στην εκτίμηση των τιμών παραμέτρων δεν θα επεκταθούμε καθώς τα στατιστικά πακέτα,
όπως το Eviews που χρησιμοποιούμε κ.α. διεκπεραιώνουν την επίπονη υπολογιστική εργασία
της, ειδικά για τα MA και ARMA υποδείγματα, που εκτιμώνται με μη γραμμικές μεθόδους (οι
AR παράμετροι εκτιμώνται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων). Είναι αυτονόητο
πάντως πώς θα ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα των εκτιμούμενων παραμέτρων με τη
χρήση των παρεχόμενων ελέγχων του στατιστικού πακέτου, ήτοι t-test για κάθε μία απ' αυτές
και μεγίστης πιθανοφάνειας για ένα σύνολο αυτών (εξέταση “φωλιασμένων” μοντέλων σε
σχέση με το πλήρες που έχουν βέβαια την ίδια εξαρτημένη μεταβλητή) .
Στο διαγνωστικό έλεγχο περιλαμβάνεται ο έλεγχος των καταλοίπων δεδομένου για το
βέλτιστο υπόδειγμα μας, θα πρέπει τα κατάλοιπα να κατανέμονται κανονικά, ομοσκεδαστικά
και να μην αυτοσυσχετίζονται. Ο έλεγχος της υπόθεσης ότι ένα σύνολο συντελεστών
16 συχνά αναφέρεται ως “portmanteau test”
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αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από το μηδέν, γίνεται
με τη χρήση της στατιστικής Q των Ljung-Box που προαναφέρθηκε (ή αυτή των Box-Pierce
που ακολουθεί την χ2 κατανομή με v = k – p – q βαθμούς ελευθερίας).
Η πρόβλεψη για τις επόμενες χρονικές περιόδους βασίζεται στο υπόδειγμα που θα επιλεγεί.
Γενικά τα υποδείγματα που εκτιμώνται με τη χρήση της προεκτεθείσας μεθοδολογίας
θεωρούνται καταλληλότερα για πρόβλεψη μόνο για το εγγύς μέλλον και όχι για
μακροπρόθεσμες προβλέψεις (είναι “βραχείας μνήμης”). Ο έλεγχος της προβλεπτικής
ικανότητας ενός υποδείγματος που εκτιμήσαμε (ή η σύγκριση της προβλεπτικής ικανότητας
περισσοτέρων υποδειγμάτων) μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μέτρα όπως τα ακόλουθα:
− μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE):
−1

MSE =h

h

∑  y t− ŷt 2
t =1

− τετραγωνική ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE):
RMSE =  MSE

− μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE):

MAE =h

−1

h

∑∣yt − ŷ t∣
t =1

− μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (MAPE):

MAPE =100h

−1

h

∑
t=1

yt−ŷt
yt

∣ ∣

και ο συντελεστής ανισότητας του Theil:

∑
h

t =1

 y t− ŷ t 2

∑ ∑
h

t =1

2

ŷt 

h

t =1

yt

2

Βέβαια ο αξιόπιστος υπολογισμός αυτών των μέτρων μπορεί να γίνει όταν ένα μέρος των
παρατηρημένων τιμών της χρονολογικής σειράς (πραγματοποιήσεις δηλαδή του στοχαστικού
φαινομένου) χρησιμοποιηθούν ακριβώς για τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας του
μοντέλου.
Τέλος, αναφέρουμε ότι τα ARMA(p,q) υποδείγματα μπορούν να έχουν και εξωγενείς
(ερμηνευτικές) μεταβλητές, οπότε αναφερόμαστε στα υποδείγματα ARMAX(p,q) και κατ'
επέκταση στα ARIMAX(p,d,q) στην περίπτωση που είναι ολοκληρωμένα d τάξης.
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3.6

ΕΠΟΧΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SARMA (SARIMA)

Συχνά, ως εκ της φύσεως του παρατηρούμενου μεγέθους, αλλά και του βήματος λήψης των
παρατηρήσεων, οι τιμές εμφανίζουν εποχικότητα, δηλαδή τείνουν να έχουν παρόμοια
συμπεριφορά για την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. μήνα, τρίμηνο). Τέτοιας φύσεως
χρονολογικές σειρές παρατηρούμε και στην οικονομία (π.χ. καταναλωτική δαπάνη) αλλά σε
άλλους τομείς έρευνας (π.χ. θερμοκρασία), στις μεταφορές κ.α.
Στις χρονολογικές σειρές που παρουσιάζουν εποχικό πρότυπο, κάθε τιμή συσχετίζεται και με
τις γειτονικές της (π.χ. τιμή του προηγούμενου μήνα) αλλά και την τιμή της ίδιας χρονικής
περιόδου (π.χ. του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους). Η μοντελοποίηση παρομοίων
χρονολογικών σειρών γίνεται συνηθέστερα με το πολλαπλασιαστικό μοντέλο. Η εφαρμογή
της τεχνικής του μοντέλου κάνει χρήση του τελεστή υστέρησης Ls (κατ' αναλογία με τον
τελεστή L των ARMA υποδειγμάτων) όπου ο δείκτης s υποδηλώνει την περιοδικότητα (π.χ.
s = 4 για τριμηνιαίες παρατηρήσεις). Αν η εξαρτημένη μεταβλητή μας έχει τιμή Yt , και s = 4,
τότε η εφαρμογή του τελεστή L4 μας δίνει:
L4 Yt = Y

t-4

Με αναλογική εφαρμογή της μεθοδολογίας των

Box & Jenkins, μπορούν τα ARMA

υποδείγματα να γενικευθούν σε SARMA (p,q)x(P,Q), από τον όρο Seasonal ARMA ή ακόμη
και σε SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q), όπου οι διαφορές μπορούν να εφαρμόζονται και μεταξύ
τιμών (παρατηρήσεων) που απέχουν χρονικά απόσταση s, το βήμα δηλαδή της
περιοδικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Η εξέλιξη του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα (ακριβέστερα των νεκρών
συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων) στην Ελλάδα, κατά τα έτη 1991 – 2013 παρουσιάζεται στον
Πίνακα Ι, της επόμενης σελίδας. Ο αριθμός αυτό αποτελεί τις παρατηρήσεις της μεταβλητής
FATAL, η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή που εξετάζουμε. Ο ίδιος Πίνακας
περιλαμβάνει και λοιπές μεταβλητές που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία, ήτοι
τις ακόλουθες:
−

LOGFATAL: τιμές του φυσικού (νεπέριου) λογάριθμου του αριθμού των νεκρών,

−

VEHI: ποσοτική μεταβλητή, ο συνολικός αριθμός των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα
οχημάτων κατ' έτος (με την εξαίρεση των οχημάτων στρατού, αστυνομίας και γενικά
οχημάτων που δεν λαμβάνουν τους συνήθεις αριθμούς κυκλοφορίας),

−

ο δείκτης νεκρών ανά 10.000 κυκλοφορούντα οχήματα,

και
−

GDP: τιμές του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος, σε τρέχουσες τιμές, ως δείκτη για την
οικονομική κατάσταση της χώρας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Ελληνικά δεδομένα για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών σε οδικά τροχαία ατυχήματα, τα
έτη 1991 – 2013, το μέγεθος του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων την ίδια
χρονική περίοδο και το μέγεθος του ΑΕΠ

έτος
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

αριθμός
νεκρών σε
τροχαία
FATAL
1.790
1.829
1.830
1.909
2.043
2.157
2.105
2.182
2.116
2.037
1.880
1.634
1.605
1.670
1.658
1.657
1.612
1.553
1.456
1.258
1.141
988
874

λογάριθμος
Στόλος
αριθμού νεκρών οχημάτων
LOGFATAL
VEHI
7,489971
7,511525
7,512071
7,554335
7,622175
7,676474
7,652071
7,687997
7,657283
7,619233
7,539027
7,398786
7,380879
7,420579
7,413367
7,412764
7,385231
7,347944
7,283448
7,137278
7,039660
6,895683
6,773080

2.888.009
2.989.336
3.195.324
3.375.607
3.588.852
3.797.234
4.048.471
4.323.118
4.690.412
5.060.885
5.389.996
5.693.008
5.967.610
6.302.033
6.640.613
6.995.659
7.380.265
7.729.262
7.910.565
8.062.085
8.086.910
8.069.872
8.035.423
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νεκροί ΑΕΠ, mil €,
ανά
10.000 τρέχουσες
οχήματα τιμές GDP
6,20
6,12
5,73
5,66
5,69
5,68
5,20
5,05
4,51
4,02
3,49
142.001
2,87
151.465
2,69
165.924
2,65
179.963
2,50
189.490
2,37
203.682
2,18
215.999
2,01
222.680
1,84
225.883
1,56
219.657
1,41
206.366
1,22
193.974
1,09
185.893

Η απεικόνιση του αριθμού θυμάτων για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 1991 – 2013,
εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα 1:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Εξέλιξη αριθμού νεκρών σε τροχαία ατυχήματα (1991-2013)
2.500

νεκροί

2.000
1.500
1.000
500
0

έτος
Από τον Πίνακα Ι αλλά και από τη γραφική απεικόνιση στο διάγραμμα 1, των τιμών της
εξαρτημένης μεταβλητής FATAL, διαπιστώνουμε ότι η χρονολογική σειρά εμφανίζει γενικά
φθίνουσα πορεία (εμφανίζεται δηλαδή τάση) αν και η μορφή της καμπύλη διαφέρει σαφώς
από γραμμική.
Παραθετικά και μόνο στη συνέχεια απεικονίζεται γραφικά ο δείκτης νεκρών ανά 10.000
οχήματα:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Νεκροί ανά 10.000 οχήματα

Ν/10.000 οχήματα

Δείκτης νεκρών ανά 10.000 οχήματα
7
6
5
4
3
2
1
0

έτη
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Επίσης το ακόλουθο διάγραμμα 3 απεικονίζει το ιστόγραμμα της μεταβλητής FATAL και τα
κύρια μέτρα της περιγραφικής στατιστικής:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
8
S eries: FA TA L
S ample 1991 2013
O bservations 23

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
S td. D ev.
S kew ness
K urtosis

1694.957
1670.000
2182.000
874.0000
364.9693
-0.684878
2.764940

Jarque-B era
P robability

1.851004
0.396332

0
750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

Με βάση το p-value του Jarque-Bera ελέγχου (ακολουθεί τη χ2 κατανομή με 2 βαθμούς
ελευθερίας), γίνεται δεκτό ότι οι τιμές της μεταβλητής κατανέμονται κανονικά.

4.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ BOX-JENKINS
Όπως έχει προαναφερθεί, για την εκτίμηση του υποδείγματος χρονολογικής σειράς, απαιτείται
η στασιμότητα αυτής. Ένδειξη για τη στασιμότητα χρονολογικών σειρών αποτελεί η μορφή
της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης ACF. Για στάσιμες χρονολογικές σειρές αναμένουμε ταχεία
μείωση των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (εξετάζεται στο correlogram), ενώ ο σχετικός
στατιστικός έλεγχος διεξάγεται με τη στατιστική Q του Ljung – Box, ο οποίος εξετάζει την
ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις δειγματικές τιμές για ένα σύνολο χρονικών υστερήσεων, από
κοινού. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση και η Q
στατιστική, όπως αναφέρθηκε, ακολουθεί προσεγγιστικά την κατανομή χ 2 με βαθμούς
ελευθερίας ίσο με τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων.
H διαγραμματική απεικόνιση των αυτοσυσχετίσεων (correlogram) για τη μεταβλητή FATAL
και οι τιμές της στατιστικής Q για κάθε τάξη χρονικής υστέρησης (επελέγησαν 12 lags),
εμφανίζεται στο διάγραμμα 4 στην επόμενη σελίδα. Όπως φαίνεται από το έλεγχο με τη
στατιστική Ljung-Box, η υπόθεση ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση απορρίπτεται για κάθε
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λογικό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται για κάθε
επιμέρους τάξη χρονικής υστέρησης με τα όρια του διαστήματος εμπιστοσύνης στο
διάγραμμα (έλεγχος Bartlett).
Με την εφαρμογή πάντως και των πρώτων διαφορών, η συνάρτηση ACF της μεταβλητής
FATAL παρουσιάζει επίσης εικόνα αυτοσυσχετιζόμενων παρατηρήσεων ενώ και με τον
στατιστικό έλεγχο (Q) απορρίπτουμε την υπόθεση μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στο σύνηθες
επίπεδο σημαντικότητας (επελέγησαν 12 lags, ώστε να μη μειωθεί υπερβολικά η ισχύς του
ελέγχου). Τα παραπάνω απεικονίζονται στο διάγραμμα 5.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Correlogram για τη σειρά FATAL και στατιστικός έλεγχος

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ACF, PACF για τη σειρά FATAL (πρώτες διαφορές) – στατιστικός έλεγχος
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Πάντως εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή τον φυσικό λογάριθμο (ln) της
μεταβλητής FATAL, ή για να ακριβολογήσουμε τις δεύτερες διαφορές του λογαρίθμου της
FATAL, καθώς και η μεταβλητή LOG(FATAL) και στις πρώτες διαφορές, εμφανίζει
συμπεριφορά

αντίστοιχη

με

αυτή

της

αρχικής

μεταβλητής

(αυτοσυσχέτιση

των

παρατηρήσεων). Το correlogram για τις δεύτερες διαφορές της μεταβλητής LOG(FATAL),
εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα 6.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ACF, PACF της μεταβλητής LOG(FATAL) και στατιστικός έλεγχος

Από τα στοιχεία του διαγράμματος 6 για τον Q στατιστικό έλεγχο δεν έχουμε ένδειξη ύπαρξης
αυτοσυσχέτισης, καθώς η μηδενική υπόθεση περί μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης γίνεται δεκτή
σε όλα τα συνήθη επίπεδα σημαντικότητας, για όλες τις παρουσιαζόμενες τάξεις χρονικών
υστερήσεων (lags). Σημειώνουμε πάντως την εμφάνιση μερικής αυτοσυσχέτισης στο 7ο
επίπεδο χρονικής υστέρησης με βάση την απεικόνιση του t-test στο correlogram. Γενικά η
μορφή του correlogram μας προετοιμάζει για τη χρήση όρων AR και MA υψηλής τάξης.
Εφαρμόζοντας τους ελέγχους ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller και PhillipsPerron, εξετάζουμε κατά πόσον η υπολογιζόμενη τιμή ελέγχου τ είναι μικρότερη από τις
κριτικές τιμές για τα διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.
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Τα αποτελέσματα που μας δίνει ο ADF έλεγχος ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας, είναι τα ακόλουθα:
Augmented Dickey-Fuller Test
ADF Test Statistic -3.617209

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-2.6968
-1.9602
-1.6251

Σημειώνεται ότι απομονώσαμε μόνο τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου.
Με βάση την ελεγχόμενη τιμή τ και τις κριτικές τιμές MacKinnon, η υπόθεση περί μη
ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (στασιμότητας δηλαδή της σειράς), γίνεται αποδεκτή στα συνήθη
επίπεδα σημαντικότητας.
Διεξάγουμε, ομοίως, και το Phillips-Perron έλεγχο, περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και τα
αποτελέσματα μας έχουν ως εξής:
Phillips-Perron Test
PP Test Statistic

-5.518278

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-2.6889
-1.9592
-1.6246

Από τον Phillips-Perron έλεγχο, επίσης προκύπτει ότι η υπόθεση περί μη ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας γίνεται δεκτή για όλα τα συνήθη επίπεδα σημαντικότητας.
Με βάση τους ελέγχους που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα, θεωρούμε ότι όντως με τη
λήψη δεύτερων διαφορών στις λογαριθμισμένες τιμές της χρονολογικής σειράς που
εξετάζουμε, επιτύχαμε τη στασιμότητα της σειράς. Η μετασχηματισμένη αυτή σειρά θα
χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Box-Jenkins.
Στη συνέχεια εξετάστηκαν πολλά ARMA υποδείγματα στη μετασχηματισμένη σειρά FATAL
(μετά δηλαδή από τη λογαρίθμιση και τη λήψη δεύτερων διαφορών), ώστε να λάβουμε την
ενδεδειγμένη τάξη του AR και του MA τμήματος (p και q, αντιστοίχως). Η σύγκριση των
υποδειγμάτων που δοκιμάζονται γίνεται με το συντελεστή προσδιορισμού αλλά και τα
κριτήρια AIC και SBC που έχουν προαναφερθεί.
Από τα υποδείγματα που εξετάστηκαν σχετικά καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα είχαν τα
ακόλουθα:
i. ARMA(1,6), ή ακριβέστερα, καθώς λάβαμε δεύτερες διαφορές αυτής για την αρχική
μας μεταβλητή FATAL, υπόδειγμα ARIMA(1,2,6),
ii. ARMA(2,2), ή αλλιώς ARIMA(2,2,2),
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iii. ARMA(3,6), ή αλλιώς ARIMA(3,2,6),
iv. ARMA(4,3), ή αλλιώς ARIMA(4,2,3),
v. ARMA(5,6), ή αλλιώς ARIMA(5,2,6),
vi. ARMA(5,7), ή αλλιώς ARIMA(5,2,7),
Η σύγκριση των υποδειγμάτων αυτών με τα συνήθη μέτρα (συντελεστής προσδιορισμού και
προσαρμοσμένη τιμή του, κριτήρια AIKAKE – AIC & Schwartz – SBC και το άθροισμα των
τετραγώνων των καταλοίπων), παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙ που ακολουθεί. Ο υπολογισμός
έγινε παραλείποντας, εν πολλοίς, τους όρους του αυτοπαλίνδρομου μέρους AR και του μέρους
του κινητού μέσου MA που εμφανίζονται μη στατιστικά σημαντικοί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
υπόδειγμα

R2

ARIMA(1,2,6)

0,559114

ARIMA(2,2,2)

R2(adj)

AIC

SBC

SSR

0,507245

-3,572667

-3,423307

0,024360

0,488016

0,424017

-3,400724

-3,251602

0,027053

ARIMA(3,2,6)

0,513653

0,448807

-3,404202

-3,255807

0,025096

ARIMA(4,2,6)

0,617876

0,563287

-3,568793

-3,421755

0,019715

ARIMA(5,2,6)

0,725200

0,682923

-3,916801

-3,771941

0,012816

ARIMA(5,2,7)

0,688060

0,640069

-3,790033

-3,645173

0,014548

Όλα τα ανωτέρω υποδείγματα περνούν τον έλεγχο για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, οπότε
είναι στάσιμα. Σημειώνεται ότι επελέγησαν τα καλύτερα υποδείγματα για διαφορετικά
επίπεδα χρονικών υστερήσεων του αυτοπαλίνδρομου μέρους (αυξανόμενης της τάξης του
οποίου – p – αφαιρoύνται ισάριθμες τιμές από το εξεταζόμενο δείγμα μας).
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το καλύτερο υπόδειγμα είναι το
ARIMA(5,2,6). Ατυχώς όμως το υπόδειγμα αποτυγχάνει στην εκπλήρωση των απαραίτητων
προϋποθέσεων για τα κατάλοιπα τους (κανονική κατανομή, ομοσκεδαστικότητα, μη ύπαρξης
αυτοσυσχέτισης), όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων που απεικονίζονται στο
διάγραμμα 7. Συγκεκριμένα, το correlogram των τετραγώνων των καταλοίπων του
ARIMA(5,2,6), εμφανίζεται αυτοσυσχέτιση, για διάφορα επίπεδα χρονικών υστερήσεων,
γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Correlogram των τετραγώνων των καταλοίπων του ARIMA(5,2,6)

Από τα υπολειπόμενα υποδείγματα του Πίνακα ΙΙ, θα επιλέξουμε ως βέλτιστο το
ARIMA(5,2,7), το οποίο έπεται σε ερμηνευτική ικανότητα (βάσει της σύγκρισης των
συντελεστών προσδιορισμού).
Η γραφική απεικόνιση των καταλοίπων του επιλεγέντος υποδείγματος εμφανίζεται στο
διάγραμμα 8.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Κατάλοιπα του υποδείγματος ARIMA(5,2,7)
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Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον έλεγχο των καταλοίπων, βάσει των διαθέσιμων
επιλογών του Eviews, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των απαραίτητων συνθηκών για την
υιοθέτηση του υποδείγματος. Κατ' αρχάς τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά, για τα συνήθη
επίπεδα σημαντικότητας, όπως προκύπτει από το (εντυπωσιακό) p-value του Jarque – Bera
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ελέγχου που ακολουθεί (Διάγραμμα 9):
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9
8
S eries: R esiduals
S ample 1998 2013
O bservations 16

6

4

2

0
- 0 .0 7 5 - 0 .0 5 0 - 0 .0 2 5 0 .0 0 0

0 .0 2 5

0 .0 5 0

Mean
Median
Maximum
Minimum
S td. D ev.
S kew ness
K urtosis

0.004066
0.001688
0.064610
-0.060580
0.030858
0.041647
3.132702

Jarque-B era
P robability

0.016365
0.991851

0 .0 7 5

Το Διάγραμμα 10, που ακολουθεί, παρουσιάζει την διαγραμματική απεικόνιση της
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (correlogram), για τη διάγνωση τυχόν αυτοσυσχέτισης. Όπως
προκύπτει από το t-test, τα κατάλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται (υπάρχει υποψία
αυτοσυσχέτισης μόνο για μικρές χρονικές υστερήσεις, με βάση το Q-test).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης εξετάστηκε και με τον παρεχόμενο LM έλεγχο (Breusch-Godfrey).
H μηδενική υπόθεση περί μη ύπαρξης σειριακής αυτοσυσχέτισης δεν απορρίπτεται, στο
σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας 95%, στον έλεγχο που διεξήχθη για έως τέσσερις χρονικές
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υστερήσεις (p-value: 0,066129, 0,181449, 0,257139 και 0,067419 για 1, 2, 3 και 4 χρονικές
υστερήσεις, αντιστοίχως).
Με το correlogram των τετραγώνων των καταλοίπων, του Διαγράμματος 11, επιβεβαιώνονται
οι ενδείξεις περί μη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11

ενώ στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ο ARCH LM έλεγχος (π.χ. p-value: 0,49, 0,67, 0,78 και
0,63 για έως 4 χρονικές υστερήσεις, αντιστοίχως).
Όπως προκύπτει από τους διεξαχθέντες ελέγχους το υπόδειγμα που επελέγη γενικά καλύπτει
τις επιθυμητές ιδιότητες για την περιγραφή της εξέλιξης της μετασχηματισμένης σειράς και
άρα για τη διεξαγωγή προβλέψεων.
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των παραμέτρων από την εφαρμογή του υποδείγματος στη
μετασχηματισμένη σειρά (δεύτερες διαφορές στις λογαριθμισμένες τιμές της μεταβλητής
FATAL), όπως προκύπτουν από τη στατιστική εφαρμογή που χρησιμοποιούμε παρουσιάζονται
στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ, στην επόμενη σελίδα.
Σημειώνεται

ότι

το

υπόδειγμα

ARIMA(5,2,7)

ερμηνεύει

μόνο

το

68,8%

των

πραγματοποιήσεων της μετασχηματισμένης μας σειράς. Αν εφαρμοστεί πάντως στη – μη
στάσιμη – αρχική χρονολογική σειρά (FATAL) το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 80%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
Αποτελέσματα (output) του Eviews για το υπόδειγμα μας ARIMA(5,2,7)
Dependent Variable: DLOG(FATAL,2)
Method: Least Squares
Date: 01/08/15 Time: 01:39
Sample(adjusted): 1998 2013
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 10 iterations
Backcast: 1991 1997
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
-0.020540
0.015376
-1.335888
AR(5)
0.180934
0.231236
0.782465
MA(7)
-0.909013
0.060862
-14.93565
R-squared
0.688060
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.640069
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.033452
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.014548
Schwarz criterion
Log likelihood
33.32026
F-statistic
Durbin-Watson stat
2.603632
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
.71
.22+.68i
.22 -.68i
-.57+.42i
Inverted MA Roots
.99
.62+.77i
.62 -.77i
-.22+.96i
-.89 -.43i
-.89+.43i
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Prob.
0.2045
0.4480
0.0000
-0.006137
0.055759
-3.790033
-3.645173
14.33732
0.000515
-.57 -.42i
-.22 -.96i

4.3

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

–

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΞΩΓΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Με την εφαρμογή της μεθοδολογίας Box-Jenkins (μοντελοποίηση των στοχαστικών
χρονολογικών σειρών με τη μορφή ARMA ή ARIMA), ενδιαφερόμαστε, κατ' αρχάς για την
περιγραφή αλλά όχι την ερμηνεία της πορείας της χρονολογικής σειράς, καθώς η καθαρή
εφαρμογή της μεθοδολογίας δεν περιλαμβάνει ερμηνευτικές μεταβλητές (οι τιμές των οποίων
ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες).
Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε ένα σύνολο μεταβλητών, εκ των οποίων οι περισσότερες
ψευδομεταβλητές, για να ελεγχθεί και η ερμηνευτική τους ικανότητα στη διαμόρφωση των
τιμών της χρονολογικής σειράς. Έτσι επιστρέφοντας στα λοιπά δεδομένα του Πίνακα Ι, θα
συμπεριλάβουμε στο υπόδειγμα τις ακόλουθες μεταβλητές:
−

KOK1999 : ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 από το έτος 2000 και
έπειτα, ώστε να αποτυπώνει σε πλήρες ημερολογιακό έτος την επίδραση των
νομοθετικών ρυθμίσεων του έτους 1999,

−

KOK2007: ψευδομεταβλητή η οποία, με βάση το ίδιο ως άνω σκεπτικό λαμβάνει την
τιμή 1 από το έτος 2008 και έπειτα, απεικονίζοντας βέβαια την αλληλεπίδραση των
νομοθετικών ρυθμίσεων του 1999 και του 2007, καθώς αυτές λειτούργησαν
συμπληρωματικά,

−

GDP: ποσοτική μεταβλητή, η οποία δεν θα εξεταστεί ως ερμηνευτική μεταβλητή αλλά
παρουσιάζεται ως αιτιολόγηση για τις τιμές της ακόλουθης ψευδομεταβλητής DEPR,

−

DEPR: ψευδομεταβλητή, η οποία λαμβάνει την τιμή 1 από το έτος 2010 και έπειτα
ώστε να αποτυπώνεται η επίδραση της οικονομικής ύφεσης (κρίσης) της χώρας,
Η καταγραφή του ΑΕΠ της χώρας δεν περιλαμβάνει όλη την εξεταζόμενη χρονική
περίοδο, καθώς η χρησιμότητα της εξαντλείται στην επιβεβαίωση της κρατούσας
αντίληψης ότι η οικονομική κρίση επηρέασε σε τέτοιο βαθμό τη χώρα το έτος 2010
(έτος εφαρμογής πρώτου μνημονίου) παρά το γεγονός ότι η επέλευση της ήταν δυνατό
να διαγνωστεί ήδη από το 2009.

Η σκοπιμότητα επιλογής αυτών των μεταβλητών έχει ήδη αναλυθεί στο Κεφάλαιο 2 της
παρούσας. Με την εφαρμογή των μεταβλητών αυτών, τα αποτελέσματα που μας παρέχει το
στατιστικό πακέτο φαίνονται στον Πίνακα IV που ακολουθεί:

29

ΠΙΝΑΚΑΣ IV
Το υπόδειγμα ARIMA(5,2,7) μετά την εφαρμογή ψευδομεταβλητών
Dependent Variable: DLOG(FATAL,2)
Method: Least Squares
Date: 01/08/15 Time: 01:58
Sample(adjusted): 1998 2013
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 23 iterations
Backcast: 1991 1997
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-0.002586 0.377050 -0.006860
0.9947
VEHI
-2.20E-09 3.55E-08 -0.061786
0.9521
KOK1999
0.016391 0.021802
0.751814
0.4714
KOK2007
-0.080148 0.029267 -2.738491
0.0229
DEPR
0.065680 0.026184
2.508378
0.0334
AR(5)
0.797048 0.177267
4.496320
0.0015
MA(7)
-0.931729 0.000172 -5417.784
0.0000
R-squared
0.837419 Mean dependent var
-0.006137
Adjusted R-squared
0.729031 S.D. dependent var
0.055759
S.E. of regression
0.029025 Akaike info criterion
-3.941668
Sum squared resid
0.007582 Schwarz criterion
-3.603660
Log likelihood
38.53334 F-statistic
7.726164
Durbin-Watson stat
2.417119 Prob(F-statistic)
0.003788
Inverted AR Roots
.96
.30 -.91i
.30+.91i
-.77+.56i
-.77 -.56i
Inverted MA Roots
.99
.62+.77i
.62 -.77i
-.22+.97i
-.22 -.97i
-.89 -.43i
-.89+.43i

Από τα p-value των συντελεστών των μεταβλητών, προκύπτει ότι οι μεταβλητές KOK1999
(εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του έτους 1999) και VEHI (ετήσιο μέγεθος στόλου
κυκλοφορούντων οχημάτων) δεν μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικές, ενώ το ίδιο
παρατηρούμε και για τη σταθερά της εξίσωσης. Αφαιρώντας, διαδοχικά, τους μη σημαντικούς
όρους της εξίσωσης, επαναλαμβάνουμε την εκτίμηση των παραμέτρων της εξίσωσης. Τα
αποτελέσματα που λαμβάνουμε απεικονίζονται στον Πίνακα V, που ακολουθεί:
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ΠΙΝΑΚΑΣ V
Το υπόδειγμα ARIMA(5,2,7) με τη διατήρηση των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών
Dependent Variable: DLOG(FATAL,2)
Method: Least Squares
Date: 01/08/15 Time: 02:02
Sample(adjusted): 1998 2013
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 11 iterations
Backcast: 1991 1997
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
KOK2007
-0.086572 0.016398
-5.279364
DEPR
0.065201
0.018078
3.606597
AR(5)
0.745473
0.147300
5.060933
MA(7)
-0.931694 0.000131
-7133.801
R-squared
0.842640
Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.803300
S.D. dependent var
S.E. of regression 0.024730
Akaike info criterion
Sum squared resid 0.007339
Schwarz criterion
Log likelihood
38.79446
F-statistic
Durbin-Watson stat 2.461976
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
.94
.29+.90i
.29 -.90i
-.76+.55i
Inverted MA Roots
.99
.62+.77i
.62 -.77i
-.22 -.97i
-.89 -.43i
-.89+.43i

Prob.
0.0002
0.0036
0.0003
0.0000
-0.006137
0.055759
-4.349308
-4.156161
21.41940
0.000041
-.76 -.55i
-.22+.97i

Από τον Πίνακα V, συγκρατούμε τα ακόλουθα:
−

όλες οι μεταβλητές που διατηρήσαμε έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη

διαμόρφωση των τιμών της χρονολογικής σειράς (p-value < 0,01),
−

η σειρά είναι στάσιμη, καθώς οι ρίζες του AR τμήματος είναι εκτός μοναδιαίου κύκλου

(και οι αντεστραμμένες τιμές τους εντός του μοναδιαίου κύκλου),
−

ο συντελεστής προσδιορισμού έχει ανεβεί στο 84,2%, ενώ η προσαρμοσμένη τιμή του

είναι περίπου 80,3%. Αντιστοίχως έχουν μειωθεί (αυξηθεί κατ' απόλυτο μέγεθος καθώς είναι
αρνητικοί αριθμοί) οι τιμές των AIC & SBC κριτηρίων, οπότε έχουμε την προτιμητέα μορφή
στο υπόδειγμα μας (είναι δυνατή η σύγκριση με τις τιμές των κριτηρίων στο αρχικό –
“φωλιασμένο” ARIMA(5,2,7) χωρίς ψευδομεταβλητές – υπόδειγμα μας, καθώς έχουν την ίδια
εξαρτημένη μεταβλητή).
Στη συνέχεια προβαίνουμε στον έλεγχο των καταλοίπων. Τα κατάλοιπα, διαγραμματικά
(διάγραμμα 13), έχουν την μορφή λευκού θορύβου (άλλωστε η σταθερά είναι μηδέν):
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13
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Επίσης τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά (p-value του Jarque-Bera ελέγχου είναι 0,90)
ενώ το correlogram των καταλοίπων (διάγραμμα 14) και των τετραγώνων των καταλοίπων
(διάγραμμα 15), δεν απορρίπτουν σε επίπεδο σημαντικότητας 95%, τη μηδενική υπόθεση περί
μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης καθώς και της ομοσκεδαστικότητας των καταλοίπων.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15

Ανάλογα αποτελέσματα (της μη παραβίασης δηλαδή των επιθυμητών ιδιοτήτων της
μετασχηματισμένης σειράς έχουμε με τους ελέγχους LM για σειριακή αυτοσυσχέτιση (σε
επίπεδο σημαντικότητας 5%) και του ελέγχου LM του Engle για την ομοσκεδαστικότητα των
καταλοίπων.
Από τα παραπάνω, προκύπτει αβίαστα ότι το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για την
πρόβλεψη είναι το ARIMA(5,2,7), χωρίς σταθερά με εξωγενείς μεταβλητές την KOK2007
(συμπληρωμένος Κ.Ο.Κ. του έτους 2007) και DEPR (οικονομική κρίση).

4.4 ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Για τους σκοπούς της πρόβλεψης θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες του στατιστικού
πακέτου Eviews.
Θα εφαρμόσουμε τη στατική πρόβλεψη (μεταβλητή FATALFS, για την αρχική μας μεταβλητή
FATAL, την εξέλιξη της οποίας επιθυμούμε να προβλέψουμε), μπορούμε να αξιολογήσουμε
το επιλεγμένο υπόδειγμα. Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε περιλαμβάνονται στο διάγραμμα
16:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
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Από τις τιμές των Bias (πολύ χαμηλή), Variance (χαμηλή) & Covariance Proportion,
διαπιστώνουμε την καλή προσαρμογή του μοντέλου μας στα δεδομένα. Σε αυτό το
συμπέρασμα συνηγορεί και η τιμή του συντελεστή ανισότητας του Theil, ο οποίος παίρνει
τιμές στο διάστημα [0,1] με την μικρότερη τιμή να υποδηλώνει την καλύτερη προβλεπτική
ικανότητα.
Το κρίσιμο αρχικό ερώτημα που διατυπώθηκε στην εισαγωγή της παρούσας (Κεφάλαιο 1),
είναι κατά πόσον θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του περιορισμού, το έτος 2015, κατά 40%
των απωλειών ζωών σε οδικά ατυχήματα σε σχέση με το έτος αναφοράς 2000. Τα
αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν την εκτίμηση είναι αυτά που παρέχονται από την
επιλογή της δυναμικής πρόβλεψης του Eviews για δύο περιόδους (έτη) στο μέλλον. Έτσι,
διαγραμματικά (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17), έχουμε την εμφάνιση της πρόβλεψης (μεταβλητή
FATALFD2015) και του εκτιμώμενου διαστήματος εμπιστοσύνης (±2 τυπικά σφάλματα της
πρόβλεψης):
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
8 50
8 00
7 50
7 00
6 50
6 00
5 50
2014

2 01 5
F A T A LF D2015
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± 2 S .E .

Ως γνωστόν το σφάλμα της πρόβλεψης αυξάνεται όσο προχωρούμε σε περισσότερες χρονικές
περιόδους στο μέλλον (γι' αυτό και οι ARMA εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για κοντινού
ορίζοντα προβλέψεις).
Οι σημειακές εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες τιμές της μεταβλητής FATAL, για τα έτη 2014
& 2015 είναι οι ακόλουθες:
έτος 2014: 790,2046
έτος 2015: 630,7761,
με την πλέον απαισιόδοξη εκτίμηση, για διάστημα εμπιστοσύνης 95% άρα εντός δύο τυπικών
σφαλμάτων από τη σημειακή εκτίμηση, την τιμή των 830, περίπου, θυμάτων για το 2014 και
περίπου 700 θυμάτων για το έτος 2015.
Το έτος 2000, οι απώλειες σε τροχαία ατυχήματα ήταν 2037. Ως εκ τούτου μπορούμε να
προβλέψουμε ασφαλώς (αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο για μία, εν πολλοίς, τυχαία
διαδικασία) ότι η πορεία και η επεξεργασία των δεδομένων μας, συνηγορεί στην εκτίμηση ότι
ο στόχος για το έτος 2015 οπωσδήποτε θα επιτευχθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ
5.1

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΗΣ

ΕΠΟΧΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

ΤΩΝ

ΤΡΟΧΑΙΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Οι διαφορετικές μορφές απεικόνισης δημοσιευμένων δεδομένων απωλειών σε τροχαία
ατυχήματα (ανά μήνα, τύπο οδού, ώρα της ημέρας) μας παρέχουν τη δυνατότητα εξέτασης και
της εποχικής διακύμανσης τους. Εισαγωγικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναμένεται
πυκνότερη κυκλοφορία στις οδούς κατά τους θερινούς μήνες ή / και ο αριθμός των
κυκλοφορούντων οχημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά (λόγω του τουρισμού) και συνεπώς
εξαιτίας της πυκνότερης κυκλοφορία θα προκληθούν – νομοτελειακά – περισσότερα τροχαία
ατυχήματα και δυστυχώς ανθρώπινα θύματα.
Τα μηνιαία δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις ανθρώπινες απώλειες σε τροχαία ατυχήματα,
καλύπτουν την περίοδο από την έναρξη του έτους 2000 έως και το 3ο τρίμηνο του 2014. Οι
τελευταίες εγγραφές, βέβαια, χαρακτηρίζονται ως “προσωρινά στοιχεία”, ενώ η ενημέρωση
των δεδομένων (κατ' αρχάς με προσωρινά στοιχεία) γίνεται με δίμηνη περίπου χρονική
υστέρηση. Για τους σκοπούς της παρούσας θα εξεταστούν τριμηνιαία αθροίσματα (με Q1, Q2,
Q3 και Q4 απεικονίζονται τα τέσσερα τρίμηνα εκάστου έτους), γεγονός το οποίο μας παρέχει
59 συνολικά τιμές στο δείγμα μας. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα VI.
ΠΙΝΑΚΑΣ VI

Έτος
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Q1
404
420
319
345
347
340
327
364
316
313
267
222
206
178
152

Q2
527
444
440
380
430
413
420
373
395
374
304
262
235
200
189

Q3
619
574
496
495
505
482
515
459
489
422
371
361
294
292
245
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Q4
487
442
379
385
388
423
395
416
353
347
316
296
253
204

Αν και όλες οι τιμές του πίνακα αποτελούν τις τιμές της ίδιας εξαρτημένης μεταβλητής
(θύματα σε τροχαία ατυχήματα, SFATAL για την περαιτέρω ανάλυση μας), επελέγη ως μορφή
παρουσίασης αυτή του πλέγματος (matrix), ώστε να είναι σαφέστερη η συσχέτιση των τιμών
της μεταβλητής από τρίμηνο σε τρίμηνο αλλά και μεταξύ των ίδιων τριμήνων διαφορετικών
ετών, δηλαδή το εποχικό πρότυπο.
Μία γραφική απεικόνιση της εξαρτημένης μεταβλητής SFATAL παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα 15:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15
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Από την απλή και μόνο θεώρηση της μορφής της γραφικής απεικόνισης διαπιστώνουμε τη μη
στασιμότητα της σειράς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας
π.χ. αυτόν των Philips – Perron:
PP Test Statistic

-2.617444

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5457
-2.9118
-2.5932

ενώ η μορφή του correlogram μας παρέχει την πεποίθηση ότι οι τιμές των αυτοσυσχετίσεων
δεν φθίνουν ταχέως, όπως θα αναμενόταν για στάσιμη χρονολογική σειρά. Σχετικό είναι το
Διάγραμμα 16, που ακολουθεί.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16

Αν λογαριθμίσουμε και εφαρμόσουμε πρώτες διαφορές στη μεταβλητή SFATAL,
διαπιστώνουμε την πλήρωση των προϋποθέσεων στασιμότητας και μη αυτοσυσχέτισης των
τιμών της χρονολογικής σειράς. Κατ' αρχάς η γραφική απεικόνιση της λογαριθμισμένης
σειράς μετά την εφαρμογή πρώτων διαφορών απεικονίζεται στο διάγραμμα 16 και μας
παρέχει την εικόνα μίας χρονολογικής σειράς με μέσο μηδέν και (μάλλον) σταθερή
διακύμανση.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16
0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4
00

02

04

06

08

10

DLO G S F A T A L

38

12

14

Ο έλεγχος Dickey-Fuller απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας:
ADF Test Statistic

-22.05956

1% Critical Value*
-2.6040
5% Critical Value
-1.9464
10% Critical Value
-1.6188
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
ενώ το ίδιο αποτέλεσμα μας παρέχει και ο έλεγχος Phillips-Perron:
PP Test Statistic

-13.52707

1% Critical Value*
-2.6033
5% Critical Value
-1.9463
10% Critical Value
-1.6188
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Στο διάγραμμα 17 απεικονίζεται το correlogram της μετασχηματισμένης εξαρτημένης
μεταβλητής μας, μετά δηλαδή από λογαρίθμιση και την εφαρμογή πρώτων διαφορών για 24
χρονικές υστερήσεις (lags). Παρατηρούμε σαφώς την επίδραση της εποχικότητας καθώς οι
αιχμές στη απεικόνιση των αυτοσυσχετίσεων παρουσιάζονται κάθε έτος (τέσσερις τριμηνιαίες
τιμές).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
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5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Box-Jenkins στη μετασχηματισμένη εξαρτημένη μεταβλητή
μας, λαμβάνοντας δηλαδή τις πρώτες διαφορές της λογαριθμισμένης SFATAL), μας δίνει
γενικά κατάλοιπα που αυτοσυσχετίζονται, οπότε δεν πληρούνται οι συνθήκες για την
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας.
Για παράδειγμα η εξέταση του υποδείγματος ARIMA(2,1,0) μας δίνει R2 = 0,85, αλλά η
μορφή του correlogram (Διάγραμμα 18) και το Q-test, απορρίπτει τη υπόθεση περί μη
αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων, σε κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και για όλες
τις χρονικές υστερήσεις:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18

Αντίστοιχα αποτελέσματα μας δίνει π.χ. το SARIMA(2,1,1)x(1,0,0). Έτσι έχουμε πάλι υψηλό
συντελεστή προσδιορισμού (R2 = 0,85), αλλά τα κατάλοιπα αυτοσυσχετίζονται, όπως
φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 19.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19

Μετά από έλεγχο μεγάλου αριθμού υποδειγμάτων, με εφαρμογή των πρώτων διαφορών και
στην εποχικότητα, καταλήξαμε στα υποδείγματα του ακόλουθου πίνακα VII. Σημειώνεται ότι
η σύγκριση υποδειγμάτων με βάση τα κριτήρια Aikake και Schwartz, μπορεί να γίνει μόνο για
υποδείγματα που έχουν την ίδια εξαρτημένη μεταβλητή, άρα έχει νόημα για τη σύγκριση των
δύο πρώτων υποδειγμάτων μεταξύ τους και των τριών υπολοίπων μεταξύ τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ VII
υπόδειγμα

R2

SARIMA(3,0,1)x(0,1,0)

0,565

SARIMA(3,0,1)x(0,1,1)

R2(adj)

AIC

SBC

SSR

0,530

-2,532

-2,344

0,199

0,568

0,521

-2,497

-2,272

0,198

SARIMA(0,1,1)x(0,1,1)

0,662

0,656

-2,341

-2,267

0,283

SARIMA(2,1,1)x(0,1,1)

0,731

0,714

-2,515

-2,365

0,211

SARIMA(2,1,1)x(0,1,0)

0,720

0,708

-2,513

-2,401

0,220
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Με βάση τις τιμές του ανωτέρω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι καλύτερη προσαρμογή στις
παρατηρήσεις της χρονολογικής σειράς έχει το υπόδειγμα SARIMA(2,1,1)x(0,1,1), τα
κατάλοιπα του οποίου θα ελέγξουμε στη συνέχεια.
Κατ' αρχάς τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά, όπως προκύπτει από το p-value του ελέγχου
Jarque-Bera του Διαγράμματος 20:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20
12
S eries: R esiduals
S ample 2001:4 2014:3
Observations 52

10
8
6
4
2

Mean
Median
Maximum
Minimum
S td. D ev.
S kew ness
K urtosis

-6.90E -05
-0.001085
0.146254
-0.130104
0.064289
0.149843
2.515876

Jarque-B era
P robability

0.702408
0.703840

0
-0 .1 5

-0 .1 0

- 0 .0 5

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

ενώ η γραφική τους απεικόνιση μας δίνει την εντύπωση (θα ελεγχθεί και στη συνέχεια), περί
μη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21
0.4
0.2
0.0
0.2
-0.2
0.1
-0.4
0.0
-0.1
-0.2
02

03

04

05

06

Res idual

07

08

09

10

A c tual

11

12

13

14

F itted

Με το correlogram του Διαγράμματος 22, ελέγχουμε την (εναλλακτική) υπόθεση της μη
αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων, η οποία γίνεται δεκτή σε επίπεδο σημαντικότητας 95% με
το t-test και το Q-test.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22

43

Τέλος, θα αποτυπώσουμε το correlogram των τετραγώνων των καταλοίπων για να ελέγξουμε
την ύπαρξη τυχόν ετεροσκεδαστικότητας (Διάγραμμα 23):
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23
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Το επιλεγμένο υπόδειγμα μας, επιτυγχάνει και στους ελέγχους LM περί μη ύπαρξης σειριακής
αυτοσυσχέτισης (π.χ. p-value 0,48 για 2 χρονικές υστερήσεις) και ARCH LM περί μη ύπαρξης
ετεροσκεδαστικότητας (π.χ. p-value 0,66 για 4 χρονικές υστερήσεις).
Στο υπόδειγμα μας έγινε εφαρμογή ψευδομεταβλητών KOK (για την τροποποίηση του ΚΟΚ
το έτος 2007, καθώς το 1999 είναι εκτός της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, με τιμές 1 από
το 3ο τρίμηνο του 2007 και DEPR (όπως ορίστηκε στα προηγούμενα), με τιμές 1 από το 3ο
τρίμηνο του 2010, όταν και εφαρμόστηκαν τα πρώτα μέτρα για βελτίωση των
δημοσιονομικών μεγεθών (π.χ. δημόσιο έλλειμμα) στη χώρα.
Η εφαρμογή των ψευδομεταβλητών ελάχιστα βελτιώνει την ερμηνευτική δυνατότητα του
υποδείγματος μας και ως εκ τούτου δεν θα διατηρηθεί στην περαιτέρω ανάλυση, ενώ και η
σταθερά παρουσιάζεται ως μη στατιστικά σημαντική. Ο Πίνακας VIII, απεικονίζει τα
αποτελέσματα που μας δίνει το Eviews:
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII
Dependent Variable: DLOG(SFATAL,1,4)
Method: Least Squares
Date: 01/09/15 Time: 14:23
Sample(adjusted): 2001:4 2014:3
Included observations: 52 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 11 iterations
Backcast: 2000:3 2001:3
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
AR(1)
-1.238758
0.134822
-9.188118
AR(2)
-0.757726
0.103104
-7.349109
MA(1)
0.656409
0.168941
3.885435
SMA(4)
-0.461043
0.135473
-3.403218
R-squared
0.730832 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.714009 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.066314 Akaike info criterion
Sum squared resid
0.211083 Schwarz criterion
Log likelihood
69.39059 F-statistic
Durbin-Watson stat
2.052294 Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots -.62 -.61i
-.62+.61i
Inverted MA Roots
.82
.00 -.82i
.00+.82i
-.82

Prob.
0.0000
0.0000
0.0003
0.0014
-0.001923
0.124002
-2.515023
-2.364927
43.44240
0.000000
-.66

Όλες οι μεταβλητές του υποδείγματος μας είναι πλέον στατιστικά σημαντικές. Το υπόδειγμα
μας θα χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των τιμών της αρχικής μας μεταβλητής SFATAL για
τις πέντε επόμενες περιόδου (τρίμηνα), έως δηλαδή το τέλος του έτους 2015.
Κατ' αρχάς στο διάγραμμα 24 παρουσιάζεται η στατική πρόβλεψη, η εξέταση δηλαδή του
πόσο καλά το υπόδειγμα μας προσαρμόζεται στα δεδομένα μας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24
700

Forecast: S FA TA LF
A ctual: S FA TA L
S ample: 2001:4 2014:3
Include observations: 52

600
500

R oot Mean S quared E rror 21.23836
Mean Absolute E rror
Mean Abs. P ercent Error

400

17.72052
5.274764

Theil Inequality C oefficient 0.029449
B ias P roportion
0.000093

300

V ariance P roportion
0.003382
C ovariance P roportion 0.996525

200
100
02

03 04 05

06 07

08 09

S FA TALF

10 11 12

13 14

± 2 S .E.

Από τις τιμές του Bias Proportion, Variance Proportion αλλά και την τιμή του συντελεστή
ανισότητας του Theil, διαπιστώνουμε την πολύ καλή προσαρμογή του υποδείγματος στα
δεδομένα μας.
Με την επιλογή της δυναμικής πρόβλεψης, θα λάβουμε τις εκτιμώμενες τις για τα πέντε
επόμενα τρίμηνα, ώστε να διαπιστώσουμε την εκπλήρωση του εθνικού στόχου περιορισμού
των απωλειών στην άσφαλτο. Η γραφική απεικόνιση απεικονίζεται στο διάγραμμα 23:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25
280

240

200

160

120
2014:4

2015:1

2015:2

SF AT AL2015

2015:3

2015:4

± 2 S.E.

Οι τιμές των προβλέψεων για τα επόμενα πέντε τρίμηνα (καθώς και οι παρατηρημένες των
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τριών πρώτων τριμήνων του 2014), εμφανίζονται στη συνέχεια:
Q1/2014

Q2

Q3

Q4

Q1/2015

Q2

Q3

Q4

152

189

245

197,13
(13,07)

140,05
(10,06)

165,67
(12,62)

227,13
(21.69)

172,72
(19,04)

ΣΥΝΟΛΟ 2014: 783,13

ΣΥΝΟΛΟ 2015: 705,57

Στον πίνακα εμφανίζεται το σύνολο των ετών 2014 & 2015 ενώ σε παρένθεση εμφανίζεται το
τυπικό σφάλμα για τις προβλέψεις. Με την πλέον απαισιόδοξη εκτίμηση (υπέρβαση κατά δύο
τυπικά σφάλματα των προβλέψεων του έτους 2015), η τιμή πρόβλεψης για το σύνολο του
έτους 2015, διαμορφώνεται σε 832,39 θύματα.
Με βάση και την ανάλυση του παρόντος Κεφαλαίου, την εξέταση δηλαδή των εποχικών
(τριμηνιαίων) δεδομένων, επιβεβαιώνουμε, ανεξάρτητα από την απόκλιση των προβλέψεων,
το συμπέρασμα του Κεφαλαίου 4, ότι δηλαδή ο εθνικός στόχος της μείωσης κατά 40% του
αριθμού των θυμάτων στην άσφαλτο για το έτος 2015 σε σχέση με τον αριθμό του έτους
αναφοράς 2000, θα επιτευχθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η επιδίωξη της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρμογή
στατιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση των μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν για την
επίδραση τους προς τη βελτίωση των προβλημάτων που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αλλά
και για την πρόβλεψη του κατά πόσον η εθνική στοχοθεσία για τον περιορισμό ή την
εξάλειψη ενός προβλήματος θα φέρει αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ετήσιων δεδομένων είναι ενθαρρυντικά: και τα μέτρα
που ελήφθησαν, με τη μορφή της νομοθέτησης, είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στον
αριθμό των θυμάτων, συνέτειναν δηλαδή στην επίτευξη του στόχου αλλά και το αποτέλεσμα
τη εφαρμογής των μέτρων – παράλληλα βέβαια με τυχαίους, μη επιδιωχθέντες παράγοντες,
όπως η επέλευση της οικονομικής κρίσης, προβλέπεται ότι θα επιφέρουν το αναμενόμενο
αποτέλεσμα στη μείωση των νεκρών στην άσφαλτο. Μάλιστα σημειώνουμε ότι καθώς ο
συντελεστής της μεταβλητής που ενσωμάτωσε στο υπόδειγμα την οικονομική κρίση είναι
θετικός, το αναμενόμενο αποτέλεσμα (το έτος 2015) δεν θα επηρεαστεί επί το χείρον, ακόμη
και με την έξοδο από την κρίση.
Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήξαμε με την εξέταση εποχικών (τριμηνιαίων) δεδομένων,
χωρίς στην περίπτωση αυτή να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε ερμηνευτικές μεταβλητές,
για τις οποίες, όμως, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι καλώς επιλεγμένες από ένα
σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια (ποιότητα υποδομών και
σημάνσεων, αξιοπιστία και ηλικία στόλου, εκπαίδευση οδηγών, καιρικές συνθήκες κ.α.).
Βέβαια το υπόδειγμα μας στην περίπτωση των εποχικών δεδομένων, υιοθέτησε όρους AR &
MA χαμηλότερης τάξης, γεγονός που μάλλον το καθιστά περισσότερο αξιόπιστο.
Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονείται ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν προβλέψεις και άρα
ενσωματώνουν εγγενώς την αβεβαιότητα τους. Άλλωστε το διάστημα εμπιστοσύνης που
χρησιμοποιείται στα κανονικά κατανεμημένα κατάλοιπα περιλαμβάνει το 95% των τιμών
αλλά δεν αποκλείει τις ακραίες τιμές.
Πάνω απ' όλα, συγκρατούμε ότι η πορεία του αριθμού απωλειών παρουσιάζει διατηρήσιμα
φθίνουσα πορεία και μπορεί να μην επετεύχθη ο μαξιμαλιστικός στόχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη μείωση των νεκρών στο ήμισυ μεταξύ 2000 – 2010, αλλά είμαστε βέβαιοι
ότι ο ρεαλιστικός στόχος της μείωσης των νεκρών κατά 40% σε σχέση με το 2000 επετεύχθη
ενωρίτερα, ενώ το 2015, το εθνικό αποτέλεσμα θα είναι έτι περαιτέρω ελπιδοφόρο.
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