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ABSTRACT
Virginia Doudoumi
THE FISHING ACTIVITY IN MALIAKOS GULF OVER THE PERIOD
2004-2006.
March 2009
The presentation of the fishing activity that took place in Maliakos
Gulf of Central Greece and evolved during the years 2004-2006, is the subject
of this paper.
The data under investigation is the amount of fishes caught in the
region and recorded by members of Stylida’s Fisheries Cooperative, named
the Maliakos, over the three years period.
An attempt is made to give a best possible integrated picture of the
fishing period. For this purpose the main quantitative and qualitative
characteristics of fishery are presented as well as the area where this took
place and the peculiarities that characterizes it. The quantity of fisheries
harvest is examined for each of the three years separately as well as for the
triennium.
An alternative way for investigating the relevant data is by using
methods of time series analysis. The Box-Jenkins methodology is being used
and an attempt is made to represent the information through the construction
of an ARIMA model that satisfies the conditions and makes the best
adjustment to these data. The quantities of fish examined, constitute a time
series of data taken semi-monthly throughout the triennium. Finally, using
alternative statistical criteria, the goodness of fit and the forecasting ability of
the proposed model is evaluated.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βιργινία Δουδούμη
Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΙΑ 2004-2006.
Μάρτιος 2009
Η

παρουσίαση

της

αλιευτικής

δραστηριότητας

όπως

αυτή

πραγματοποιήθηκε στον Μαλιακό κόλπο της Στερεάς Ελλάδας και εξελίχθηκε
κατά την διάρκεια των ετών 2004-2006, αποτελεί το αντικείμενο της
παρούσας εργασίας.
Τα δεδομένα που ερευνούνται είναι οι ποσότητες που αλιεύθηκαν στην
περιοχή αυτή και καταγράφηκαν από τα μέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισμού
Στυλίδας ¨ο Μαλιακός¨, στην εξεταζόμενη τριετία.
Επιχειρείται να δοθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα
της αλιείας την συγκεκριμένη περίοδο, για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται
τόσο τα κύρια ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της όσο και η περιοχή
στην

οποία

αυτή

πραγματοποιήθηκε

με

τις

ιδιαιτερότητες

που

την

χαρακτηρίζουν. Οι ποσότητες της αλιευτικής σοδειάς εξετάζονται τόσο για
κάθε ένα από τα τρία έτη ξεχωριστά όσο και για το σύνολο της τριετίας.
Ακολουθεί ένας διαφορετικός τρόπος διερεύνησης των εξεταζόμενων
στοιχείων με βάση την μέθοδο ανάλυσης των χρονολογικών σειρών.
Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία των Box-Jenkins και γίνεται προσπάθεια τα
στοιχεία να εκφραστούν μέσα από την κατασκευή ενός ARIMA υποδείγματος
που θα πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και θα έχει την βέλτιστη
προσαρμογή στα δεδομένα αυτά. Οι ποσότητες των αλιευμάτων που
εξετάζονται σχηματίζουν μια χρονολογική σειρά με τιμές που λαμβάνονται
ανά δεκαπενθήμερο για όλη την ερευνούμενη τριετία. Στο τελικό στάδιο το
υπόδειγμα στο οποίο καταλήγει η ανάλυση αυτή, δοκιμάζεται βάσει της
ικανότητάς του να πραγματοποιήσει προβλέψεις για τις τιμές των ποσοτήτων
που θα αλιευθούν στον Μαλιακό κόλπο σε μελλοντικές περιόδους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζητούμενο της παρούσας μελέτης είναι να ερευνηθεί η αλιευτική
δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον Μαλιακό κόλπο. Μια προσπάθεια
να καταγραφεί μια όσο το δυνατό ολοκληρωμένη εικόνα της, να φωτιστούν τα
κύρια ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της να επισημανθούν
τυχόν ιδιαιτερότητές της.
Η αναφορά μας στον τόπο, η περιοχή στην οποία εκτείνεται ο
Μαλιακός κόλπος. Η τοποθέτησή μας στον χρόνο, η τριετία 2004 – 2006.
Η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια, τα οποία συνθέτουν δύο
μεγάλες θεματικές ενότητες. Στην πρώτη που περιλαμβάνει τα κεφάλαια ένα
έως τέσσερα επιχειρείται μια περιγραφική παρουσίαση της δραστηριότητας
των ψαράδων του Μαλιακού την περίοδο 2004-2006. Στην δεύτερη που
αποτελείται από τα κεφάλαια πέντε έως και επτά, αναλύεται η αλιευτική
δραστηριότητα

του

κόλπου

υπό

το

πρίσμα

της

μεθοδολογίας

των

χρονολογικών σειρών.
Το πρώτο, παρόν, κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στην εργασία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Μαλιακός κόλπος, οι πρώτες
αναφορές που καταγράφονται για την περιοχή και γίνεται μια συνοπτική αλλά
περιεκτική περιγραφή του χώρου στον οποίο εκτείνεται. Τονίζονται επίσης,
κάποια σημεία ιδιαίτερης σημασίας που υπάρχουν στον κόλπο και αποτελούν
μοναδικά χαρακτηριστικά του συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον .
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της
ελληνικής αλιευτικής δραστηριότητας γενικά αλλά και της αλιείας στην
εξεταζόμενη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης γίνεται μνεία στα
προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο της αλιείας τόσο στον ελλαδικό χώρο
όσο και ειδικότερα τους ψαράδες του Μαλιακού.
Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από την περιγραφική στατιστική
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δηλαδή των στοιχείων που μας διέθεσε
ο

Αλιευτικός

Συνεταιρισμός

Στυλίδας.

Γίνεται

μια

παρουσίαση

των

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της αλιευτικής παραγωγής για το
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σύνολο της εξεταζόμενης τριετίας αλλά και για κάθε επιμέρους έτος
ξεχωριστά. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την σύγκριση της παραγωγής των
τριών ετών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο της
ανάλυσης των χρονολογικών σειρών, δεδομένου ότι αυτή θα χρησιμοποιηθεί
για την μελέτη της εξέλιξης των δεδομένων μας. Παρουσιάζονται βασικές
έννοιες για την κατανόηση των χρονολογικών σειρών καθώς και τα βασικά
υποδείγματα που συναντάμε σε αυτές. Αναλύεται συνοπτικά η μεθοδολογία
Box-Jenkins για την κατασκευή του κατάλληλου, να εκφράσει τα δεδομένα
της σειράς, υποδείγματος καθώς και των προϋποθέσεων που αυτό θα πρέπει
να πληροί. Επίσης αναπτύσσεται ο τρόπος χρήσης του υποδείγματος για την
διενέργεια προβλέψεων και ο προσδιορισμός της τάσης που η χρονολογική
σειρά παρουσιάζει.
Στο έκτο κεφάλαιο όσα θεωρητικά αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο πέντε,
εφαρμόζονται στην πράξη για τα δεδομένα της χρονολογικής σειράς των
αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου. Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει
την παρουσίαση των βασικών περιγραφικών μέτρων της σειράς, τον
προσδιορισμό της τάσης που αυτή εμφανίζει καθώς και την επιλογή του
βέλτιστου για την σειρά υποδείγματος. Το υπόδειγμα αξιολογείται βάσει των
προϋποθέσεων που από την θεωρεία πρέπει να πληροί αλλά και της
προβλεπτικής ικανότητας του για το μέλλον.
Τέλος, το έβδομο είναι το κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα μελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

2.1 Εισαγωγή .
Το κεφάλαιο αυτό μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά του Μαλιακού
Κόλπου που αποτελεί την χωρική αναφορά της παρούσας μελέτης. Η
παρουσία του αρχικά οριοθετείται από τις αναφορές ξένων περιηγητών όπως
τον ταξίδεψαν στο βάθος του χρόνου, από τα τέλη του 1667 ως και το 1886,
για να καταλήξει να απεικονιστεί όπως αυτός καταγράφεται μέσω δορυφόρου.
Αρχικά παρουσιάζεται η γεωγραφική του θέση καθώς και τα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του. Σημειώνονται οι γειτνιάσεις του με
παρακείμενα οικοσυστήματα, τόσο από την ξηρά όσο και από την θάλασσα,
που αποτελούν ουσιαστική πηγή διαμόρφωσης της ιδιαιτερότητας που
παρουσιάζει.
Επίσης επισημαίνεται η παρουσία ρυπαντικού φορτίου στα νερά του
και επεξηγούνται οι κύριες αιτίες που δημιουργούν το φορτίο αυτό.
Σημείο αναφοράς του κεφαλαίου αυτού είναι
εξαιρετικά

σπάνιου

αναπτύσσεται

στα

είδους
νερά

ψαριού

του

που

Μαλιακού

η παρουσίαση ενός

συναντάται
Κόλπου.

να

ζει

Πρόκειται

και
για

να
τον

Ελληνοπυγόστεο, ένα ¨ ιστορικό ¨ είδος της πανίδας του τόπου.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επίσης στο τμήμα του κόλπου όπου εκβάλει ο
Σπερχειός

ποταμός

σχηματίζοντας

ένα

πλούσιο

οικοσύστημα,

νομικά

προστατευόμενο από την καταστροφική για την επιβίωσή του αλίευση.

2.2 Ο Μαλιακός Κόλπος στα βάθη των αιώνων.
Αναφορές για τον Μαλιακό κόλπο συναντάμε σε ταξιδιωτικά κείμενα
ξένων περιηγητών των προηγούμενων αιώνων που καταγράφουν με ιδιαίτερο
τρόπο την μακρινή εκείνη εικόνα της περιοχής:
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«…Το Ιζντίν (Ζητούνι-Λαμία) βρίσκεται σε μισή ώρα απόσταση από έναν κόλπο της
Άσπρης Θάλασσας. Πρόκειται για ένα ευρύχωρο λιμάνι, που μπορεί να χωρέσει με
άνεση χίλια πλοία. Μόνο που είναι εκτεθειμένο στην όστρια και στον λεβάντε
…Επειδή όμως ο βυθός της θάλασσας στην περιοχή είναι κατάλληλος για
αγκυροβόλημα, τα πλοία που θα πάρουν τις ενδεδειγμένες προφυλάξεις,
ελλιμενίζονται άφοβα…» -¨Εβλιά Τσελεμπή, 1667-1669¨ (Δαβανέλλος και
Σταυρόπουλος, 2005)
«….Ο περιηγητής…ανακαλύπτει το Ζητούνι και τις κορφές που περιβάλλουν τον
Παγασητικό κόλπο, ενώ βλέπει το Σπερχειό να κυλά . Τα νερά του ποταμού
χωρίζονται σε διάφορα κανάλια και χύνονται εξήμιση χλμ. προς τα βόρεια στο
Μαλιακό κόλπο. Συγκρίνοντας αυτό που λέει ο Ηρόδοτος σχετικά με την εκβολή
αυτού του ποταμού, παρατηρούμε πως οι προσχώσεις του θα πρέπει να προκάλεσαν
προβλήματα στον κόλπο, γιατί εκβάλει πολύ πιο μακριά από τις Θερμοπύλες απ΄ ότι
την εποχή του συγγραφέα…» - ¨Φραγκίσκος Πουκεβίλ, 1806-1816¨ (Δαβανέλλος και
Σταυρόπουλος, 2005)
«…Ο δρόμος μέχρι την Λαμία είναι μονότονος, με θερμές πηγές παντού. Η πέτρινη
γέφυρα της Αλαμάνας, στον Σπερχειό, καταλήγει σε κάτι άθλια μονοπάτια, που
οδηγούν αργά, ανάμεσα απ΄ τους βάλτους, στο Ζητούνι, την αρχαία Λαμία ή Μαλία,
που έδωσε το όνομά της στον Μαλιακό Κόλπο…» - ¨Ζαν Μπισόν, 18401842¨(Δαβανέλλος και Σταυρόπουλος, 2005)
«…Στα δεξιά μας έχουμε το βαθύ μπλε του Μαλιακού κόλπου, μπροστά μας τις
ζεστές πηγές και αναγνωρίζουμε ….το λόφο του Λεωνίδα και στα ανατολικά τις
πράσινες πλαγιές με τα στενά δρομάκια…Έπειτα σταματάμε …. στην Στυλίδα που
είναι και αυτή ένα γραφικό, μικρό μέρος, ικανό και δικαίως προσφερόμενο να γίνει
ένας εύπορος τόπος εξαγωγών για την πλούσια παραγωγή στην περιοχή γύρω από τη
Λαμία…» -¨Σόντερς Φόρστερ, 1886¨ (Δαβανέλλος και Σταυρόπουλος, 2005)
Από την ¨Άσπρη θάλασσα¨ του Οθωμανού περιηγητή Εβλιά Τσελεμπή και τον
¨Μαλιακό κόλπο¨ των μεταγενέστερων ευρωπαίων Φραγκίσκο Πουκεβίλ, Ζαν
Μπισόν, Σόντερς Φόρστερ, στον ¨Λαμιακό Κόλπο¨ ή ¨Κόλπο της Λαμίας¨ των μέσων
του περασμένου αιώνα και το ¨πέταλο του Μαλιακού¨ των συγχρόνων Ελλήνων, ο
Μαλιακός είναι...
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2.3 Περιγραφή του Μαλιακού κόλπου .
Ο Μαλιακός κόλπος είναι ένας μικρός, ρηχός, ημίκλειστος κόλπος στο
κέντρο της ηπειρωτικής Ελλάδας μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας
που συνδέεται με το Αιγαίο πέλαγος και τον Β. Ευβοϊκό κόλπο, στο
ανατολικό άκρο του, μέσω δύο μικρών διαύλων (Γεωγραφικό Μήκος: E22°
27' 30'' Γεωγραφικό Πλάτος: N 38° 16' 36'' ).
Με μια προσεκτικότερη ματιά στο μάλλον επίμηκες σχήμα του
διακρίνονται δύο επιμέρους τμήματά του: Ο εσωτερικός κόλπος ή το δυτικό
τμήμα του και ο εξωτερικός ή ανατολικός Μαλιακός κόλπος. Ο διαχωρισμός
τους γίνεται φυσικά από δύο αμμώδη ακρωτήρια το ¨Καραβοφάναρο¨ στα
Βόρεια του κόλπου και το ¨Χιλιομίλι¨ στο νότιο μέρος του.
Οριοθετώντας τις επιμέρους περιοχές, ο εσωτερικός Μαλιακός
κόλπος που είναι και το πιο ρηχό τμήμα του εκτείνεται από το ακρωτήρι
Καραβοφάναρο και την πόλη στης Στυλίδας βόρεια, τις εκβολές του ποταμού
Σπερχειού δυτικά, ως το ακρωτήρι Χιλιομίλι, νότια.
Αντίστοιχα, ο εξωτερικός Μαλιακός κόλπος συναντά ανατολικά τα
Λιχαδονήσια (σύμπλεγμα μικρών νησιών), τα ακρωτήρια Βασιλίνα, Τάπια και
Καραβοφάναρο βόρεια, το ακρωτήρι Χιλιομίλι νοτιοδυτικά, την πόλη των
Καμένων Βούρλων νότια και το ακρωτήρι Κνημίδας στο νοτιοανατολικό
τμήμα του.
Η νοητή γραμμή μεταξύ των ακρωτηρίων Βασιλίνας και Τάπιας μπορεί
να θεωρηθεί ως ένα φυσικό όριο του Μαλιακού κόλπου ως προς τον δίαυλο
των Ωρεών, ενώ τα Λιχαδονήσια αποτελούν ένα σαφές φυσικό όριο του
Μαλιακού

κόλπου

από

τον

Β.

Ευβοϊκό

κόλπο

(Αναγνώστου

και

Παπαθανασίου,1995).
Στα δύο τμήματα το βάθος του κόλπου διαφέρει, με τον εξωτερικό
κόλπο να μην ξεπερνά τα 27m -μέγιστο βάθος- ενώ στον εξωτερικό κόλπο το
βάθος να φτάνει τα 50m στην πύλη επικοινωνίας με τον δίαυλο των Ωρεών
και τα 60m στο στενό όπου ο κόλπος επικοινωνεί με τον Β. Ευβοϊκό κόλπο. Η
διαφορά αυτή εξηγείται από την παρουσία δελταϊκών διεισδύσεων της ξηράς
στον κόλπο, της προσχωσιγενούς δηλαδή δράσης του ποταμού Σπερχειού στο
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δυτικό τμήμα του εσωτερικού κόλπου. Ο πυθμένας του καλύπτεται ως επί το
πλείστον από μαλακό ίζημα (Αναγνώστου και Παπαθανασίου,1995). Η
έκταση του κόλπου έχει υπολογιστεί στα 9000 ha (εκτάρια) και το μήκος της
ακτογραμμής του στα 88 km.
Ο Μαλιακός είναι ένας κόλπος που γειτνιάζει με σημαντικά
οικοσυστήματα της περιοχής: την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού πάρκου
του όρους Οίτη, τις εκβολές και την κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, το
Αιγαίο πέλαγος και τον Ευβοϊκό κόλπο. Έτσι δημιουργείται ένα οικοσύστημα
ανοιχτό, με σοβαρά υπολογίσιμες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις που
διαμορφώνουν την ιδιοσύστασή του.
Φυσικό γνώρισμα του οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου είναι ότι
δέχεται την έντονη επιρροή του κυρίου τροφοδότη της λεκάνης απορροής του
Σπερχειού ποταμού. Από τον τελευταίο απορρέουν στον Μαλιακό κόλπο
σημαντικές ποσότητες γλυκών νερών και φερτών υλών. Ο Σπερχειός ποταμός
αλλά και άλλοι εφήμεροι ποταμοχείμαρροι που εκβάλουν στον Μαλιακό
κόλπο, καθορίζουν την ταυτότητά του, διαμορφώνουν τη γεωγραφία του
καθώς και των παράκτιων περιβαλλόντων και σημαντικότατων βιοτόπων
(Αναγνώστου

και

Παπαθανασίου,1995).

Η

δελταϊκή

πεδιάδα

που

σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του, υπολογίζεται ότι αυξάνεται ετησίως
2

κατά 0,3 km (Σφουγγάρης, 1996), με συνέπεια για τις τελευταίες δεκάδες
χιλιάδες χρόνια να μειώνεται αργά αλλά συνεχώς η έκταση του κόλπου.
Βαρύνουσας επίσης σημασίας για την μορφή του οικοσυστήματος του
Μαλιακού κόλπου, είναι η επικοινωνία του με την ανοιχτή θάλασσα του
Αιγαίου πελάγους (μέσω του διαύλου Ωρεών) καθώς και με τον Ευβοϊκό
κόλπο (μέσω των στενών των Λιχαδονησίων). Ο ιδιόμορφος αυτός
διαχωρισμός έχει συντελέσει στην αισθητή ύπαρξη παλιρροιακών φαινομένων
στην περιοχή αυτή, που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του θαλάσσιου
οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου. Η αλληλεπίδραση αυτή του κόλπου
με τις προαναφερθείσες περιοχές εκφράζεται ως ανταλλαγή των θαλασσίων
μαζών (Αναγνώστου και Παπαθανασίου,1995). Έτσι λαμβάνει χώρα μια
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είσοδος νερών του Αιγαίου και μια ανταλλαγή υδάτινων μαζών με τον Β.
Ευβοϊκό, με αποτέλεσμα την καλή οξυγόνωση των νερών του κόλπου.
Η πληθώρα των επιδράσεων που χαρακτηρίζει το ανοιχτό του
οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου, το καθιστά μεν ένα ζωντανό σύστημα
με υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο στις
επιβλαβείς επιρροές των γειτνιαζόντων οικοσυστημάτων.
Έτσι στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Μαλιακού κόλπου καταλήγει
ανθρωπογενές ρυπαντικό φορτίο (αστικά απόβλητα), απορροές από γεωργικές
καλλιέργειες και από τα ελαιοτριβεία (Kalliodromitou, 1995). Ο καθορισμός
των επιπέδων της ρύπανσης βασίζεται σε δύο κατηγορίες ρύπων, τα βαρέα
μέταλλα και τα φυτοφάρμακα, που μελετήθηκαν στα ιζήματα του βυθού
(Αναγνώστου και Παπαθανασίου,1995).
Ο Σπερχειός ποταμός και η παρακείμενη τεχνητή τάφρος υπερχείλισης
(γερμανική τάφρος) είναι οι κύριοι τροφοδότες του Μαλιακού σε ρυπαντικό
φορτίο

αστικών

λυμάτων,

αποβλήτων. Τα υποπροϊόντα

βιομηχανικών

αποβλήτων

και

γεωργικών

των γεωργικών δραστηριοτήτων και των

αστικών λυμάτων μπορεί να οδηγήσουν το οικοσύστημα σε υπερτροφισμό.

2.4 Σημεία ενδιαφέροντος του Μαλιακού κόλπου .
Βόρεια των εκβολών του Σπερχειού ποταμού έχει σχηματιστεί μια
περιοχή αβαθούς θάλασσας που εκτείνεται σε περίπου 5.000 στρέμματα, το
Λιβάρι, περιοχή όπου κατά την άμπωτη η μισή έκταση μένει χωρίς νερό.
Αποτελεί ένα αξιόλογο οικοσύστημα και είναι χώρος συγκέντρωσης μεγάλου
αριθμού ιχθυδίων (νηπιοτροφείο ψαριών), όπου περνούν τα πρώτα στάδια της
ζωής τους για να καταλήξουν αργότερα στον Μαλιακό

για τον οποίο

αποτελούν διαρκή πηγή τροφοδοσίας σε υδρόβιους οργανισμούς (Ρίζος,
1991).
Το 1986 με προεδρικό διάταγμα, 144/86 (ΦΕΚ 53 Α /86), απαγορεύεται η
αλιεία στην περιοχή του Λιβαρίου προκειμένου αυτό να προστατευτεί. Η
περιοχή αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τους ψαράδες τόσο λόγω της
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πληθώρας των αλιευμάτων του όσο και εξαιτίας της ελλιπούς αστυνόμευσης
του. Αποτέλεσμα, το προεδρικό διάταγμα να μην επιφέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα της προστασίας της περιοχής που πλήττεται εξίσου και από τις
προσχώσεις και την ρύπανση του Σπερχειού ποταμού.
Σημείο επίσης ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας στον Μαλιακό κόλπο,
είναι οι καρστικές πηγές 1 του Δ.Δ. της Αγίας Παρασκευής – περιοχή στο
ανατολικό τμήμα του Δήμου Λαμιέων. Στο οικοσύστημα της περιοχής ζει ένα
ιδιαίτερο είδος ψαριού, ονομάζεται Pingitius hellinicus (ελληνοπυγόστεος),
και φιλοξενείται στην περιοχή εδώ και 20 εκατ. χρόνια, από τις αρχές της
μειοκαινικής 2 περιόδου.
Στη βιβλιογραφία πρώτη φορά απαντάται ο Ελληνοπυγόστεος το 1940,
όταν ο ιχθυολόγος Στεφανίδης καταγράφει και μελετά το είδος αυτό. Είναι
εκείνος που θα δώσει και το όνομα στο σπάνιο αυτό ψάρι. Όπως αναφέρει, οι
πηγές της Αγ. Παρασκευής αποτελούν το τελευταίο καταφύγιό του.
Το αρχέγονο αυτό ψάρι είναι σπάνιας οικολογικής σημασίας με παγκόσμιο
ενδιαφέρον και η διαφύλαξή του απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και τη
διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς έχει ενταχθεί στα απειλούμενα προς
εξαφάνιση είδη (1996-IUCN Red List) 3 .
Tο είδος προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με τον
νόμο Ν.67/1981 και με απόφαση της Περιφέρειας Φθιώτιδας (Economidis,
1995).
Περιλαμβάνεται επίσης στην λίστα των προστατευόμενων ειδών πανίδας της
Σύμβασης της Βέρνης 4 .
1

Καρστική διάλυση, καλείται η χημική διάβρωση κυρίως των ασβεστόλιθων. Οι καρστικές μορφές
είναι χαρακτηριστικές μορφές οι οποίες σχηματίζονται σε ανθρακικά κυρίως πετρώματα
(ασβεστόλιθοι και δολομίτες). Ο σχηματισμός των καρστικών μορφών οφείλεται κυρίως στην
διαλυτική δράση του νερού όταν αυτό είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Η δράση του νερού
είναι κυρίως χημική και μηχανική (διάλυση, υδρόλυση, ενυδάτωση-αφυδάτωση, κλπ). Το υπόγειο νερό
με (co 2 ) κατά την διαλυτική του δράση, ακολουθεί ρήγματα, διακλάσεις ρωγμές, πόρους κλπ τα οποία
διευρύνει συνεχώς. (ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ Δρ. Ε. Λυκούδη, 2005)
2

Mειοκαινική: Γεωλογική περίοδος εκφρασμένη σε εκατομμύρια χρόνια πριν. Με χρονική σειρά
έχουμε την Περίοδο Άνω Ολιγοκαίνου (25-23), Περίοδος Κάτω Μειόκαινου (20-17), Μέσου
Μειόκαινου (16-14), Ανωτέρου Μειόκαινου (12-5,5) και Περίοδο Πλειόκαινου (3,5-3) εκατ. χρόνων.
3

1996-IUCN Red List: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

4

Σύμβαση της Βέρνης (1979): Σύμβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Bern Convention Appendix III.
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Παρόλη την σημασία του όμως, ο Ελληνοπυγόστεος εξακολουθεί να
απειλείται από την αφαίρεση του νερού των πηγών, την ρύπανση αλλά και
την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντός του. Ο πληθυσμός του σήμερα,
είναι

εξαιρετικά

αποδιοργανωμένος

με

αποτέλεσμα

οι

μεμονωμένοι

υποπληθυσμοί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο από την δράση τυχαίων
συμβάντων. Ενδεικτικό του ελλείμματος στην προστασία του απειλούμενου
αυτού είδους είναι το γεγονός ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής γνωρίζουν για την ύπαρξή του αλλά και την τεράστια
περιβαλλοντική σημασία που έχει η προστασία των πηγών αυτών, με
αποτέλεσμα η ευαισθητοποίησή τους να είναι ανάλογης έντασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 Εισαγωγή .
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην Ελληνική αλιεία προσπαθώντας να
δώσει συνοπτικά μια όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της.
Φωτίζονται κυρίως τα σημεία που αφορούν στους κλάδους στους οποίους
αυτή διακρίνεται καθώς και η εικόνα που παρουσιάζει ο Ελληνικός
αλιευτικός στόλος.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλιευτική δραστηριότητα
της περιοχής του Μαλιακού Κόλπου. Παρουσιάζεται η ποσοτική απεικόνιση
του αλιευτικού στόλου και τα κύρια χαρακτηριστικά του, τα εργαλεία του
ψαρέματος και τα είδη των αλιευμάτων που κυρίως απαντιούνται στην
περιοχή.
Γίνεται επίσης αναφορά στα προβλήματα του ταλανίζουν την Ελληνική
αλιεία στις μέρες μας, οδηγώντας την σε μαρασμό. Τα ίδια αυτά προβλήματα
καθώς και κάποια επιπλέον που η συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζει
εμποδίζουν την αλίευση στον Μαλιακό, παρόλο που θα μπορούσε, να ακμάσει
να εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία.

3.2 Η Αλιεία στην Ελλάδα, σήμερα .

Η

αλιεία

είναι

ένας

πολύ

σημαντικός

κλάδος

οικονομικής

δραστηριότητας στην χώρα μας. Αυτό μπορεί να μην τεκμαίρεται από το
ποσοστό συμμετοχής της στο ακαθάριστο γεωργικό προϊόν (~ 2% ) αλλά από
τα 17.000 χιλιόμετρα των ακτών της, την ισχυρή της παράδοση της και το ότι
συνάδει με τις οικονομικές, πολιτικές και ανθρωπογεωγραφικές ανάγκες της
χώρας.
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Παραδοσιακά, η αλιεία χωρίζεται σε τρεις κλάδους:
¾ Την παράκτια ή μικρή αλιεία (με παραγάδια, δίχτυα, βιντζότρατες,
παγίδες)
¾ Την μέση αλιεία (με μηχανότρατες, γρι-γρι)
¾ Την υπερπόντια, ατλαντική αλιεία (με μεγάλα αλιευτικά σκάφη)

Ο πρώτος κλάδος, η παράκτια αλιεία, συγκεντρώνει την μερίδα του
λέοντος

της

δραστηριότητας

του

ελληνικού

αλιευτικού

στόλου.

Παρουσιάζουμε έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό σκαφών 18.000 σκάφη - το
20% περίπου των σκαφών του κοινοτικού στόλου είναι νηολογημένο στην
Ελλάδα - περισσότερα από 16.900 έχουν μήκος μικρότερο από 12 μέτρα.
Αυτό σημαίνει πως ο ελληνικός αλιευτικός στόλος αντιστοιχεί σε λιγότερο
από το 5% της συνολικής χωρητικότητας των κοινοτικών σκαφών.
Ο αντίστοιχος αριθμός για τα αλιευτικά σκάφη στην περιοχή της
Φθιώτιδας -Μαλιακού κόλπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
ένωσης

ανέρχεται

σε

489

σκάφη

που

καλύπτουν

το

10.84%

της

χωρητικότητας της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας δηλαδή την
Εύβοια - Φθιώτιδα - Φωκίδα (βλ. πίνακας 3.2).

Περιοχή

Ονομασία
περιοχής

GR242

EVVOIA

GR244

GR245

Σύνολο

% στόλου EE

Αριθμός
σκαφών

%
αριθμού
σκαφών

Χωρητι
κότητα
(GT*)

%
Χωρητικότητας

Ισχύς
κινητήρα
(kW)

% ισχύος
κινητήρα
(kW)

1 322

64.65 %

7 440

83.11 %

44 684

76.33 %

FTHIOTIDA

489

23.91 %

970

10.84 %

9 444

16.13 %

FOKIDA

234

11.44 %

542

6.05 %

4 415

7.54 %

2 045

100.00 %

8 952

100.00 %

58 543

100.00 %

2.32 %

0.46 %

0.83 %

Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή του αλιευτικού στόλου: Στερεά Ελλάδα
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Σημειώνουμε ότι μία μικρή μόνο ομάδα ελληνικών αλιευτικών σκαφών
(περίπου 45 σκάφη) ασκεί τις αλιευτικές της δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα.
Καθώς η μικρή, παράκτια αλιεία είναι η κύρια δραστηριότητα και για
τους αλιείς στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διευκρινίσουμε τον όρο παράκτια αλιεία.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών (F.A.O), η παράκτια αλιεία (artisanal fisheries) αφορά στην
παραδοσιακή αλιεία των οικογενειακών επιχειρήσεων εν αντιθέσει με τις
εμπορικές αλιευτικές εταιρείες. Χρησιμοποιεί μικρά σκάφη, λίγο κεφάλαιο,
κινείται κοντά στην ακτογραμμή εφοδιάζοντας με σύντομες εξορμήσεις τους
τοπικούς καταναλωτές. Οι παράκτιοι αλιείς μπορούν να κινούνται από την
αλιεία για την επιβίωση της οικογένειάς τους έως την εμπορική αλιεία που
διαχέεται σε κοντινές αγορές ή εξαγωγές.

3.3 Η αλιεία στον Μαλιακό Κόλπο .
Στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου διενεργείται έντονη αλιευτική
δραστηριότητα με κύρια τα χαρακτηριστικά της παράκτιας αλιείας. Εκτός από
τους ερασιτέχνες ψαράδες κατοίκους των παραθαλάσσιων κοινοτήτων του
κόλπου, η πληθώρα της δραστηριότητας προέρχεται από ελεύθερους ψαράδες
και ψαράδες – μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών.
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Στην περιοχή δραστηριοποιείται ο ¨Αλιευτικός Συνεταιρισμός Στυλίδας
– Ο Μαλιακός¨, ένας ισχυρός συνεταιρισμός από τους παλαιότερους και
καλύτερα οργανωμένους παράκτιων ψαράδων της Ελλάδας (Κουτσάκης,
1995). Ιδρύθηκε το έτος 1963 από 20 ψαράδες και σήμερα αριθμεί 60 μέλη
που κυμαίνονται ηλικιακά από 24 έτη έως και 75 έτη, για τα παλαιότερα
μέλη. Για να αποκτήσουμε μια συγκρίσιμη εικόνα των μεγεθών, σημειώνουμε
καταγραφές του 1994 που αναφέρουν ότι η αλιευτική δραστηριότητα στον
κόλπο διενεργούταν περίπου από 600 ψαράδες.
Το σύνολο των αλιευτικών σκαφών που ανήκαν στο δυναμικό του
συνεταιρισμού, σύμφωνα με στοιχεία του 1994, ήταν 71 σε σύνολο 322 που
ήταν κατανεμημένα σε διαφορετικούς Δήμους της περιοχής του Μαλιακού
κόλπου (Αναγνώστου και Παπαθανασίου,1995).
Σήμερα, τα σκάφη έχουν μειωθεί σε 50 σε σύνολο 489 σκαφών
(ερασιτεχνικά και αλιευτικά σκάφη που εξορμούν εκτός Μαλιακού) όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί ο συνεταιρισμός και όπως αυτά
διασταυρώθηκαν από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αλιείας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας.
Τα χαρακτηριστικά των σκαφών που δραστηριοποιούνται στον
Μαλιακό, παρουσιάζονται αρκετά ομοιογενή. Είναι σκάφη με μικρά ολικά
μήκη, μικρής χωρητικότητας και ιπποδύναμης. Στην πλειοψηφία τους είναι
μηχανοκίνητα ενώ ένας μικρός μόνο αριθμός τους αφορά σε κωπήλατα (13
σκάφη). Η ιπποδύναμή τους κυμαίνεται από 3 -100HP και η ιπποδύναμη
των σκαφών του συνεταιρισμού από 20 - 90HP ενώ σε σύνολο 13 ο
συνεταιρισμός δεν περιλαμβάνει πλέον στο δυναμικό του, κωπήλατα σκάφη.
Τα 50 αλιευτικά σκάφη του συνεταιρισμού έχουν μήκος από 6 έως 9 -10 m.
Τα εργαλεία της αλιευτικής δραστηριότητας του κόλπου είναι τα
παραγάδια 5 , τα απλάδια 6 και τα μανωμένα δίχτυα 7 διαφόρων διαστάσεων και

5

Παραγάδια: είναι εργαλείο της παράκτιας αλιείας που αποτελείται από μια χοντρή μεσσηνέζα ή νήμα

(μάνα) στην οποία δένονται σε διάστημα 3-4 μέτρων κομμάτια λεπτότερης μεσσηνέζας (παράμαλλα)
τα οποία φέρνουν στις άκρες τους αγκίστρια. Το παραγάδι ντουκέρνεται μέσα σε πανέρια ή λεκάνες
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ανοίγματος διχτύου. Διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του προς αλιεία
ψαριού και το μήκος τους ποικίλει

από τα 2.500 m έως τα 4.000 m.

Διαφορετικά είδη παραγαδιών χρησιμοποιούνται επίσης για διαφορετικό είδος
ψαριού.
Τα είδη των αλιευμάτων που παρατηρούνται στον Μαλιακό κόλπο
είναι αρκετά και αλιεύονται και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, σε
διαφορετική αφθονία κατά περιοχή. Η έντονη παρουσία τους στον Μαλιακό
κόλπο αποδίδεται στην ανθεκτικότητά τους να διαβιούν σε περιοχές
περιορισμένης αλατότητας όπως αυτή της περιοχής του κόλπου. Η παρουσία
τους ελαττώνεται σημαντικά όσο απομακρυνόμαστε από την περιοχή του
εσωτερικού Μαλιακού κόλπου (Παπακωνσταντίνου, 1989).
Σύμφωνα

με

παλαιότερες

μελέτες

(Κουτσάκης,

1995)

οι

ιχθυοπληθυσμοί του κόλπου παραμένουν στάσιμοι ή με ελαφρά πτωτική τάση
όσον αφορά την αλιευτική

παραγωγή

της περιοχής.

Κάποιες άλλες

(Αναγνώστου και Παπαθανασίου, 1995) αναφέρουν ότι οι αλιευόμενοι
ιχθυοπληθυσμοί δεν βρίσκονται σε κατάσταση υπεραλίευσης, χωρίς να
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αυξηθεί η αλιευτική ισχύ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας μελέτης καταγράφονται 43 είδη
αλιευμάτων από τον αλιευτικό συνεταιρισμό Στυλίδας ¨Ο Μαλιακός¨, τα
οποία διακρίνονται σε επιμέρους υποκατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους
(π.χ. Α΄ λαβράκια – Β΄ λαβράκια – Γ΄ λαβράκια).
των 100-300 αγκιστριών στα οποία τοποθετείται το δόλωμα. Το παραγάδι αφήνεται 2-4 μέρες στην
θάλασσα πριν μαζευτεί.
6

Απλάδια : είναι δίχτυα με μήκος 60 m το καθένα που τοποθετούνται σε πόστες δηλ. το ένα πίσω από

το άλλο σε περάσματα ψαριών. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μεγάλο ύψος γιατί στόχος τους
είναι τα αφρόψαρα κέφαλοι, γουφάρια, σκουμπριά κ.α. Στο επάνω μέρος τοποθετούνται φελλοί για να
πετυχαίνεται η άνωση ενώ στο κάτω μέρος τους μολύβια για να πατάει το δίχτυ στο βυθό. Στα απλάδια
τα ψάρια πιάνονται από τα βράγχια, νομίζοντας ότι μπορούν να περάσουν μέσα από τα μάτια.
7

Μανωμένα: είναι δίχτυα με μήκος 50 m το καθένα που τοποθετούνται σε πόστες. Η διαφορά τους με

τα απλάδια είναι ότι έχουν τρία φύλλα διχτυού: το εσωτερικό (κυρίως δίχτυ) και τα εξωτερικά (μανός)
που είναι μεγαλύτερα από το εσωτερικό. Στα μανωμένα τα ψάρια πιάνονται επειδή μπλέκονται στον
βρόγχο που δημιουργείται από τον μανό με το δίχτυ.
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Έτσι, τα καταγεγραμμένα αλιευόμενα είδη κατά την τριετία 2004 2006 είναι κατά αλφαβητική σειρά:
ΑΣΚΟΙ

ΚΟΛΙΟΙ

ΜΟΥΓΓΡΙ

ΣΑΛΑΧΙ

ΓΑΛΕΟΙ

ΚΟΤΣΑ

ΜΟΥΔΙΑΣΤΡΕΣ

ΣΑΛΠΕΣ

ΓΑΡΙΔΑ

ΚΟΤΤΕΣ

ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ

ΣΑΦΡΙΔΙΑ

(Α΄& Β΄)

(Α΄& Β΄)

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ

ΣΚΟΡΠΙΟΙ

ΓΟΥΦΑΡΙΑ

ΚΥΔΩΝΙΑ

ΜΠΑΦΕΣ

ΣΟΥΠΙΕΣ

ΚΑΒΟΥΡΙΑ

ΛΑΒΡΑΚΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΙΑ

ΣΠΑΡΟΙ

ΓΛΩΣΣΕΣ
(Α΄, Β΄ & ΓΛΩΣΣΑΚΙΑ)

(Α, Β & Γ)
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΛΑΠΙΝΕΣ
ΧΕΛΟΥΔΕΣ

ΜΠΡΑΣΚΑ

ΣΤΡΕΙΔΙΑ

ΚΑΠΟΝΙΑ

ΛΙΘΡΙΝΙΑ

ΟΥΙΝΕΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

ΛΙΤΣΕΣ

ΠΑΛΑΜΙΔΑ

ΦΑΓΓΡΙ

ΚΕΦΑΛΟΙ

ΛΟΥΤΣΟΙ

ΠΕΡΚΕΣ

ΧΑΒΑΡΑ

ΚΟΚΚΑΛΙΑ

ΜΙΛΟΚΟΠΙ

ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ

(Α΄, Β΄ & Γ΄)

(& ΜΙΛΟΚΟΠΑΚΙΑ)

( & ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙΑ)

Οι επιμέρους ιχθυοπληθυσμοί που απαντιούνται συχνότερα κατά την
εξεταζόμενη χρονική περίοδο, τα πιο άφθονα δηλαδή είδη που αλιεύθηκαν
στον Μαλιακό κόλπο σύμφωνα με τα στοιχεία του συνεταιρισμού, είναι:
9 Κοκάλι
9 Γλώσσα
9 Λαβράκι
9 Κότα
9 Κέφαλος
9 Μυλοκόπι
9 Μουδιάστρα
9 Κότσα
9 Καβούρι
9 Σουπιά
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ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ
Pseudocaranx dentex
(Bloch & Schneider, 1801)
στην Ελληνική Κοκάλι

μέγιστη αναφερόμενη ηλικία: 49 έτη
Capros aper
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Κότα

άφθονο -(πάντα παρατηρούμενο)
Males are smaller than females
Gymnura altavela
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Σαλάχι, πλατυσέλαχο

Ανήκει στην κλάση:
Ελασμοβράγχιοι (καρχαρίες και
σαλάχια)

Solea solea
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Γλώσσα

μέγιστη αναφερόμενη ηλικία: 27 έτη
Mugil cephalus
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Κέφαλος

μέγιστη αναφερόμενη ηλικία: 16 έτη
Torpedo marmorata, nobiliana,
Torpedo torpedo
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Μουδιάστρα

Ανήκει στην κλάση:
Ελασμοβράγχιοι (καρχαρίες και
σαλάχια)

Dicentrarchus labrax
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Λαβράκι

μέγιστη αναφερόμενη ηλικία: 15 έτη
Umbrina cirrosa
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Μυλοκόπι

Ζει μεμονωμένο και μετακινείται στην
νύχτα
Sparus aurata
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Τσιπούρα, Κότσα

μέγιστη αναφερόμενη ηλικία: 11 έτη

Pungitius hellenicus
(Stephanidis, 1971)
στην Ελληνική Ελληνοπυγόστεος

Calappa granulata
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Καβούρι

Sepia officinalis
(Linnaeus, 1758)
στην Ελληνική Σουπιά

Εξαιρετικά απειλούμενο – Γνωστό
από την Κοιλάδα του Σπερχειού
ποταμού

Κινείται προς τα πίσω με
χαρακτηριστικά, πλάγια βηματάκια

Στενός συγγενής του χταποδιού,
καμουφλάρεται εύκολα στην θάλασσα
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3.4 Προβλήματα της αλιείας του σήμερα .
Από τις πρώτες προσπάθειες της οργάνωσης της αλιείας

στον

Ελλαδικό χώρο, το 1914 με την σύσταση Τμήματος Αλιείας στο τότε
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έως την Ελληνική αλιεία - τμήματος της
Ευρωπαϊκής αλιευτικής

δραστηριότητας - του σήμερα, έχουν συντελεστεί

πολλές αλλαγές στον χώρο της αλιείας.
Η εξέλιξη των δομών, των αλιευτικών μέσων, της τεχνογνωσίας των
αλιέων έχει μεν επιτευχθεί με το πέρασμα των χρόνων, όμως σημαντικά
προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται εμποδίζοντας τον τομέα της αλιείας
να αναδείξει την δυναμική του και να μεγιστοποιήσει την ανταγωνιστικότητά
του.
Έτσι η έλλειψη ή η ανεπαρκής εφαρμογή οδηγιών της Ε.Ε. που
προσανατολίζονται στην αειφόρο

διαχείριση των

αλιευτικών πόρων, ο

ελλιπής έλεγχος του χώρου διενέργειάς της και των αλιευμάτων, οι
ανταγωνιστικές δραστηριότητες (όπως η δράση του τουρισμού στις ίδιες
περιοχές), η παλαιότητα και η ανεπάρκεια του αλιευτικού στόλου αλλά και η
έλλειψη

κινήτρων

για

εισροή

ανθρώπινου

δυναμικού

(ανάλογα

καταρτισμένου και επιμορφωμένου) στην αλιεία καθώς και οι μικρές
αποζημιώσεις τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σκιαγραφούν τα
κυριότερα από τα προβλήματα του χώρου σήμερα.
Αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών είναι η αλιευτική δραστηριότητα
παρόλο τον ευρέως διαδεδομένο ρόλο που παραδοσιακά διαδραματίζει στις
τοπικές κοινωνίες, να οδηγείται σε συρρίκνωση.
Ειδικότερα, για την περιοχή του Μαλιακού κόλπου, η υποβάθμιση του
θαλάσσιου οικοσυστήματος λόγω του ρυπαντικού φορτίου της περιοχής, η
παράνομη

υπερεντατική

αλίευση

και

η

ελλιπής

προστασία

του

ιχθυοαποθέματος οριοθετούν τα κυριότερα προβλήματα της αλιείας.
Συγκεκριμένα, η υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων
των καλλιεργητών, τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα που
βρίσκουν διέξοδο στην θάλασσα μέσω του ποταμού Σπερχειού συνιστούν τον
κύριο παράγοντα ρύπανσης της περιοχής.

18

Επιπλέον, στην περιοχή του Μαλιακού και ειδικότερα στο Λιβάρι
(εσωτερικό τμήμα του) παρατηρείται έντονη λαθραλιεία με χρήση συχνά
παράνομων μέσων παρόλη την απαγόρευση της δραστηριότητας αυτής
(Π.Δ.144/86 -ΦΕΚ 53 Α /86),
Τέλος, παρόλα τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα αλίευσης (απαγόρευση
της αλιείας με τράτα, μηχανότρατα, γρι-γρι, ανώτατο επιτρεπτό ύψος διχτύων
13m, ελάχιστο άνοιγμα ματιού 22mm κ.λ.π.) δεν προστατεύεται επαρκώς το
ιχθυοαπόθεμα λόγω της μη δυνατότητας ουσιαστικής εφαρμογής των μέτρων
(Κουτσάκης, 1995). Πρέπει να σημειωθεί πως η ελλιπής προστασία των
αλιευμάτων δεν συνεπάγεται ότι και ο κόλπος βρίσκεται σε κατάσταση
υπεραλίευσης. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αλιείας του νομού, στην περιοχή
προσφέρονται ακόμη καλύτερες δυνατότητες αλιευτικής εκμετάλλευσης.
Σημείο αναφοράς όχι όμως ιδιαίτερα προβληματικό για την αλιεία στον
κόλπο,

αποτελεί

και

η

παρουσία

εγκαταστάσεων

υδατοκαλλιεργειών.

Εμφανίζουν για πρώτη φορά δραστηριότητα το 1988 και σήμερα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αριθμούν 18 μονάδες
ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών. Συμβιώνουν συνήθως αρμονικά
με τους αλιείς δεν λείπουν όμως και οι εκατέρωθεν διαμαρτυρίες ότι συχνά η
δραστηριότητα των μεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των δε.

3.5 Μεθοδολογία της έρευνας .
Τα δεδομένα πάνω στα οποία θα στηριχθεί η παρούσα διερεύνηση,
είναι τα στοιχεία που μας παραχώρησε ο ¨Αλιευτικός συνεταιρισμός Στυλίδας
– Ο ΜΑΛΙΑΚΟΣ¨. Πρόκειται για τις ποσότητες αλιευμάτων, την αλιευτική
παραγωγή των μελών του, όπως αυτές καταμετρούνται σε ημερήσια βάση από
τον συνεταιρισμό, διαδικασία που προηγείται της πληρωμής των αλιέων. Οι
ποσότητες

αυτές

καταγράφονται

σε

έντυπα

ανά

δεκαπενθήμερο

και

αρχειοθετούνται από τις γραμματείς του συνεταιρισμού.
Τα πρωτογενή δεδομένα είναι ακριβή και χωρίς σφάλμα δεδομένου ότι
οι αλιείς σύμφωνα με τα έντυπα αυτά πληρώνονται, άρα ενδιαφέρονται και οι
ίδιοι για την ορθή καταγραφή των ποσοτήτων ενώ υπάρχει και εξωτερικός
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έλεγχος κατά τη ζύγιση των αλιευμάτων. Τα έντυπα αυτά αφορούν σε κάθε
έναν από τους αλιείς του συνεταιρισμού που παρουσίασαν παραγωγή κατά
την εξεταζόμενη τριετία.
Στην περιοχή του Μαλιακού δεν λειτουργεί οργανωμένη ιχθυόσκαλα.
Οι εκφορτώσεις των αλιευμάτων γίνονται στην περιοχή του λιμανιού της
πόλης της Στυλίδας.
Προκειμένου να συλλεχθούν οι πληροφορίες για την αλιεία της
περιοχής, έγινε μια πρώτη κατηγοριοποίηση των αλιέων με βάση την
συχνότητα με την οποία άσκησαν την αλιευτική δραστηριότητα στην
εξεταζόμενη τριετία. Υπήρχαν ψαράδες που έβγαιναν στην θάλασσα καθ΄ όλη
την διάρκεια του έτους αλλά και άλλοι περισσότερο ή λιγότερο περιστασιακά.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία του Αλιευτικού Συνεταιρισμού από το
σύνολο των ψαράδων, 20 ήταν τελικά εκείνοι που είχαν τακτική παρουσία και
οργανωμένη

αλιευτική

δραστηριότητα

οι οποίοι

και επιλέχθηκαν

να

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα ανάλυση.
Τα σκάφη των 20 αυτών αλιέων είναι όλα σκάφη παράκτιας αλιείας με
ολικά μήκη 6 έως 10 m και διαφοροποιούνται με βάση την χωρητικότητά και
την ιπποδύναμή τους.
Τα στοιχεία – οι ποσότητες των ειδών που αλιεύθηκαν από τους 20
ψαράδες για κάθε μέρα των ετών 2004, 2005, 2006 – μετά την παραλαβή
τους από τον συνεταιρισμό, καταχωρήθηκαν (data entry) και δημιουργήθηκε
μια βάση δεδομένων.
Καταγράφηκαν με την διαδικασία αυτή
I. το σύνολο των ψαριών που ο κάθε αλιέας έπιασε κάθε 15νθήμερο
των ετών
II. το σύνολο του κάθε είδους που έπιασε τα τρία αυτά χρόνια
Επίσης καταγράφηκε
III. η συνολική ποσότητα όλων των ψαριών που όλοι οι αλιείς
έπιασαν την τριετία αυτή επιμερισμένη,
IV. κατά διαφορετικό είδος ψαριού και
V. κατά διαφορετικό 15νθήμερο της τριετίας.
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Η βάση αυτή αποτέλεσε την πηγή από την οποία αντλήθηκαν τα
δεδομένα που αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά.
Τα

αποτελέσματα

που

προέκυψαν

και

τα

συμπεράσματα

που

εξάχθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας
μελέτης που ακολουθούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

4.1 Εισαγωγή .
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αλιεύματα που αποτέλεσαν την
¨σοδειά¨ του αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλίδας κατά την διάρκεια της
τριετίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006. Επιχειρείται να δοθεί
αρχικά μια συνοπτική, περιγραφική εικόνα τους, μια πρώτη ματιά κατά την
οποία αναζητούνται βασικά χαρακτηριστικά τους.
Στοιχεία όπως τα είδη που κατά κύριο λόγω αλιεύθηκαν στην
εξεταζόμενη περίοδο όπως και η σχετική αφθονία τους δηλαδή η επί τοις
εκατό % σύσταση της συνολικής παραγωγής μας ενδιαφέρουν εδώ.
Η

ποσοστιαία

σύνθεση

της

παραγωγής

του

συνεταιρισμού

θα

διερευνηθεί στην συνέχεια ξεχωριστά και για καθένα από τα τρία έτη, σε μια
προσπάθεια να προκύψουν τυχών ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των ετών.

4.2. Ποσοτική σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής .
Τα είδη των αλιευμάτων που καταγράφονται στις καταστάσεις των
ψαράδων του συνεταιρισμού είναι πενήντα έξι (56). Προκειμένου να μην
οδηγηθούμε σε επαναλήψεις ειδών, κάποια από αυτά που διαχωρίζονται με
βάση το μέγεθός τους σε κατηγορίες Α΄ Β΄ και Γ΄, ενοποιήθηκαν σε
μεγαλύτερες ομάδες καθώς αφορούσαν ουσιαστικά στο ίδιο είδος. Για
παράδειγμα οι τσιπούρες τα τσιπουράκια και η κότσα είναι στην ουσία το ίδιο
είδος ψαριού με την διεθνή ονομασία Sparus aurata. Στην διαδικασία αυτή
εντάχθηκαν 21 κατηγορίες αλιευμάτων οι οποίες συνενώθηκαν σε 9
ευρύτερες. Η νέα κατηγοριοποίηση που προέκυψε με τον τρόπο αυτό
περιλαμβάνει σαράντα τρία (43) είδη αλιευμάτων. Οι υποκατηγορίες που
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προϋπήρχαν και οι νέες που δημιουργήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά στον
παρακάτω πίνακα:

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Γλώσσες Α΄+ Γλώσσες Β΄+ Γλωσσάκια

Γλώσσες

2. Κέφαλοι Β΄+ Κέφαλοι Χονδροί

Κέφαλοι

3. Κοκκάλια Α΄+ Κοκκάλια Β΄+ Κοκκάλια Γ΄

Κοκκάλια

4. Λαβράκια Α΄+ Λαβράκια Β΄ +Λαβράκια Γ΄

Λαβράκια

5. Μιλοκοπάκια + Μιλοκόπια

Μιλοκόπια

6. Μουρμούρες Α΄+ Μουρμούρες Β΄

Μουρμούρες

7. Μπάφες Α΄+ Μπάφες Β΄

Μπάφες

8. Σαφρίδια Α΄+ Σαφρίδια Β΄

Σαφρίδια

9. Τσιπούρα + Tσιπουράκια +Κότσα

Τσιπούρες

Πίνακας 4.1 Νέα κατηγοριοποίηση των ειδών όπως αυτή προέκυψε από την
συνένωση επιμέρους ομάδων.

Κατά την ερευνούμενη περίοδο, την τριετία 2004 – 2006, η συνολική
ποσότητα των 43 αυτών ειδών αλιευμάτων που εκφορτώθηκαν στο λιμάνι της
Στυλίδας από τους αλιείς του συνεταιρισμού ανήλθε σε 210.982,82 κιλά.
Από τα είδη αυτά τα 34 ανήκουν σε ιχθείς (κατανεμημένα σε 21
οικογένειες) και τα υπόλοιπα 9, τα μαλάκια, ανήκουν σε 3 οικογένειες
κεφαλόποδων, 3 οικογένειες καρκινοειδών και 3 οικογένειες δίθυρων όπως
φαίνεται στον πίνακα 4.2.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνεταιρισμού από τα είδη αυτά κάποια
κατείχαν την μερίδα του λέοντος αναφορικά με την σχετική αφθονία τους στο
υπό εξέταση διάστημα. Αναλυτικά τα ποσοστά τους επί της συνολικής
παραγωγής παρουσιάζονται στο διάγραμμα 4.1.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΨΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Triakidae
Soleidae
Pomatomidae
Triglidae
Mugilidae
Carangidae
Scombridae
Caproidae
Mullidae
Moronidae
Labridae
Sparidae
Carangidae
Sphyraenidae
Sciaenidae
Torpenidae
Congridae
Sparidae
//

Cyprinidae
Gadidae
Badidae
Sparidae
Scombridae
Serranidae
Cadidae
Carangidae
Rajidae
Sparidae
Scorpaenidae
Sparidae
//
//

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ∆Η

ΚΕΦΑΛΟΠΟ∆Α

∆ΙΘΥΡΑ

Penaeidae
Carcinidae
Homaridae
Myopsidae
Sepiidae
Octopodidae
Veneridae
Ostreidae
Mvtilidae

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Ασκοί
Γαλέοι
Γλώσσες
Γουφάρια
Καπόνια
Κέφαλοι
Κοκκάλια
Κολιοί
Κόττες
Κουτσομούρες
Λαβράκια
Λάπινες Χελούδες
Λιθρίνια
Λίτσες
Λούτσοι
Μιλοκόπι
Μουδιάστρες
Μουγγρί
Μουσμούλια
Μουρμούρες
Μπάφες
Μπακαλιάρια
Μπράσκες
Ουινες
Παλαμίδα
Πέρκες
Προσφυγάκια
Σαφρίδια
Σαλάχι
Σάλπες
Σκορπιοί
Σπάροι
Τσιπούρες
Φαγγρί
Γαρίδα
Καβούρια
Καραβίδες
Καλαμάρια
Σουπιές
Χταπόδια
Κυδώνια
Στρείδια
Χάβαρα

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΦΘΟΝΙΑ
0,06
0,23
7,33
0,8
0,13
9,47
9,6
0,48
0,56
1,22
5,35
0,04
0,16
0,16
0,22
1,01
1,59
0,36
0,3
0,85
36,47
1,59
1,87
0,15
0,65
0,06
0,36
4,29
0,67
0,42
0,02
2,92
1,61
0,04
2,21
0,61
2,74
0,3
2,8
0,3
0,01
0,02
0

Πίνακας 4.2 Ταξινόμηση και σχετική αφθονία (% των συνολικών ποσοτήτων
σε κιλά) των αλιευμάτων για την τριετία 2004-2006.
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ΑΛΙΕΥΜΑ
ΣΠΑΡΟΙ
2,92%

ΠΕΡΚΕΣ
0,06%
ΜΠΡΑΣΚΕΣ
1,87%
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΙΑ
1,59%

ΠΡΟΣΦΥΓΑΚΙΑ
0,36%

ΓΛΩΣΣΕΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ
1,61%

ΣΟΥΠΙΕΣ
2,8%

ΣΑΛΠΕΣ
0,42%
ΣΚΟΡΠΙΟΙ
0,02%

ΚΟΚΚΑΛΙΑ
ΛΑΒΡΑΚΙΑ

ΧΤΑΠΟΔΙΑ
0,3%

ΣΤΡΕΙΔΙΑ
0,02%

ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ

ΣΑΦΡΙΔΙΑ
ΑΣΚΟΙ

ΓΛΩΣΣΕΣ
7,33%

ΦΑΓΚΡΙ
ΓΑΛΕΟΙ

ΣΑΛΑΧΙ
ΠΑΛΑΜΙΔΑ0,67%
0,65% ΟΥΙΝΕΣ
0,15%

ΚΟΚΚΑΛΙΑ
9,6 %
9,6%

ΓΑΡΙΔΑ
ΓΟΥΦΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΟΝΙΑ

ΧΑΒΑΡΑ
0,0%

ΦΑΓΚΡΙ

0,04%
ΜΠΑΦΕΣ
36,47%

ΚΟΛΙΟΙ
0,48%

ΛΑΠΙΝΕΣ
ΛΟΥΤΣΟΙ
0,04%
0,22%

ΛΑΒΡΑΚΙΑ
5,35%

ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ

ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ
0,85%

ΚΕΦΑΛΟΙ

ΣΑΦΡΙΔΙΑ
4,29%
ΓΟΥΦΑΡΙΑA
ΓΑΡΙΔΑ
0,8%
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
2,21%
0,3%
ΚΑΠΟΝΙΑ
0,13%
ΚΑΒΟΥΡΙΑ
0,61%

ΚΑΒΟΥΡΙΑ
ΚΟΛΙΟΙ
ΚΟΤΕΣ
ΑΣΚΟΙ
0,06%
ΓΑΛΕΟΙ
0,23%

ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ
2,74%

ΚΕΦΑΛΟΙ

9,47%
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
1,22%
ΜΟΥΔΙΑΣΤΡΕΣ
MOUGRI
1,59%
0,36%
ΛΙΤΣΕΣ
0,16%
ΛΙΘΡΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ
ΚΟΤΕΣ
0,16%
0,3%
0,56%
ΜΙΛΟΚΟΠΟΙΚΥΔΩΝΙΙΑ
1,01%
0,01%

Διάγραμμα 4.1. Ποσοστιαία κατανομή αλιευμάτων κατά την τριετία
2004 -2006

Από τα στοιχεία του διαγράμματος 4.1. γίνεται εμφανές ότι κάποια
είδη αλιευμάτων ψαρεύτηκαν κατά κόρον από τα μέλη του συνεταιρισμού
κατά το υπό εξέταση διάστημα. Οι Μπάφες υπήρξαν το πιο άφθονο είδος με
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ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ
ΚΥΔΩΝΙΑ
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τα Κοκκάλια να ακολουθούν και να έπονται οι Κέφαλοι, οι Γλώσσες και τα
Λαβράκια.
Πιο συγκεκριμένα τα έξι πιο άφθονα είδη και οι σχετικές αφθονίες
τους είναι τα εξής:
¾ Μπάφες – 36,47 %
¾ Κοκκάλια – 9,6%
¾ Κέφαλοι – 9,47%
¾ Γλώσσες – 7,33%
¾ Λαβράκια – 5,35%
¾ Σαφρίδια – 4,29%

Τα παραπάνω είδη καλύπτουν το 72,5% της συνολικής αλιευτικής
δραστηριότητας, εκφρασμένης σε ποσότητες αλιευμάτων. Λίγα επίσης είδη –
14 – είναι αυτά που καλύπτουν το 90% της συνολικής δραστηριότητας ενώ
το υπόλοιπο 10% αποτελείται από τα άλλα 29 είδη που καταγράφηκαν στην
περιοχή του Μαλιακού Κόλπου.
Τα

παραπάνω

ποσοστά

εκφρασμένα

σε

απόλυτες

τιμές

κιλών

αλιευμάτων είναι:
100% - 210.982,82 κιλά
90% - 189.486,86 κιλά
10% - 21.495,96 κιλά

Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στα 14 κυρίαρχα είδη αλιευμάτων
του

Μαλιακού

κόλπου

παίρνουμε

απεικονιστικά

το

διάγραμμα

4.2.

Αντίστοιχα για τα υπόλοιπα 29 είδη, το 10% δηλαδή της συνολικής
αλιευτικής δραστηριότητας της τριετίας 2004 – 2006, η εικόνα που
διαμορφώνεται για την επί τοις εκατό σύνθεση της παραγωγής παρουσιάζεται
στο διάγραμμα 4.3.που ακολουθεί.
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Διάγραμμα 4.2. Σύνθεση των αλιευμάτων στο 90% της αλιευτικής
παραγωγής, τριετία 2004 - 2006
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Διάγραμμα 4.3. Σύνθεση των αλιευμάτων στο 10% της αλιευτικής
παραγωγής, τριετία 2004 - 2006
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4.3. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής, έτους 2004 .
Το 2004 είναι το πρώτο από τα τρία έτη στα οποία εστιάζει η παρούσα
εργασία. Οι ψαράδες του αλιευτικού συνεταιρισμού συγκέντρωσαν 39.979,12
κιλά αλιευμάτων στην διάρκεια του έτους αυτού. Αναφορικά με την συνολική
αλιευτική παραγωγή της τριετίας τα κιλά αυτά μεταφράζονται στο 18,95 %
του συνόλου που ψαρεύτηκε.
Από το σύνολο των αλιευμάτων του έτους αυτού, 12 είδη καλύπτουν
περίπου το 88,9% της συνολικής παραγωγής, ενώ τα υπόλοιπα 31 είδη μόλις
το 11,2% του συνόλου. Γίνεται έτσι εμφανές ότι ένας μεγάλος αριθμός ειδών
εμφανίστηκαν σπάνια στα δίχτυα των ψαράδων ενώ τα πιο συνηθισμένα είδη
ήταν κατά αύξουσα σειρά αφθονίας:
1. Μπάφες με ποσοστό 30,88 % στο σύνολο του έτους
2. Κέφαλοι με ποσοστό 12,72 % στο σύνολο του έτους
3. Γλώσσες με ποσοστό 9,84 % στο σύνολο του έτους
4. Κοκκάλια με ποσοστό 9,12 % στο σύνολο του έτους
5. Λαβράκια με ποσοστό 6,7 % στο σύνολο του έτους
6. Σπάροι με ποσοστό 4,39 % στο σύνολο του έτους.
Τα πιο σπάνια είδη που ψαρεύτηκαν το έτος 2004 ήταν:
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(επί της συνολικής

(σε κιλά)

ετήσιας παραγωγής)
Κολιοί

0,02 %

7,05

Φαγκρί

0,03 %

11,40

Μουγκρί

0,03 %

13,90

Λάπινες Χελούδες

0,04 %

14,10

Ασκοί

0,04 %

14,65

Πίνακας 4.3 Τα αλιεύματα που ψαρεύτηκαν σπάνια στην διάρκεια του
έτους 2004.

29

12.500

Sum KILA

10.000

7.500

5.000

2.500

0
A
DI
O
AP ΕΣ
XT ΥΡ
Ο
ΙΠ
ΤΣ ΟΙ
ΑΡ Ι
ΙΟ
ΣΠ
ΡΠ
Ο
Α
ΣΚ ΧΙ
ΚΙ
ΛΑ ΓΑ
ΣΑ ΦΥ
Σ
Ο ΔΑ
ΠΡ ΜΙ
ΛΑ ΕΣ
ΠΑ Κ
ΑΣ
ΠΡ Σ
Μ
Ε ΙΑ
Φ
ΥΛ
ΠΑ
Μ ΜΟ ΕΣ
Ρ
ΥΣ
Ο
ΣΤ
Μ
ΙΑ
ΥΔ
Ι
Ο
Μ ΣΟ
ΥΤ
ΛΟ ΝΙΑ
ΡΙ
Θ Σ
ΡΑ
ΛΙ
ΝΕ Υ
ΠΙ ΜΟ
ΛΑ Σ Ο
ΥΤ
ΚΟ Ι
Ο
ΛΙ
Ι
ΚΟ ΛΟ
Α
Φ
ΕΣ
ΚΕ ΒΙΔ
ΡΑ Ε Σ
ΚΑ ΒΙΔ
ΡΑ Σ
ΚΑ ΣΕ
Σ
Ω
ΓΛ ΟΙ
ΛΕ
ΓΑ Ι
ΚΟ
ΑΣ

ALIEYMATA

Διάγραμμα 4.4. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής του έτους 2004.

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει την εικόνα που εμφάνισαν τα
είδη που ψάρεψαν οι αλιείς του Μαλιακού κόλπου το 2004. Τα πιο άφθονα
είδη είναι αυτά που απεικονίζονται με τις ψηλότερες μπάρες ενώ γίνεται
εμφανής η μεγάλη απόσταση που τα χωρίζει από τα πιο σπάνια είδη ψαριών.
Λίγα είδη ψαριών είναι εκείνα τα οποία αλιεύθηκαν σε μεγάλες
ποσότητες - λίγες είναι οι μπάρες που φτάνουν ψηλά στον άξονα των κιλών η πληθώρα τους ψαρεύτηκε σε μικρές ποσότητες σε κιλά που δεν ξεπερνούν
τα διακόσια και έτσι με δυσκολία μπορούν να απεικονιστούν, μόλις και
διακρίνονται στο ανωτέρω διάγραμμα.
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4.4. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής, έτους 2005 .
Η επόμενη χρονιά που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη είναι το έτος
2005. Οι ψαράδες του αλιευτικού Συνεταιρισμού ¨ο Μαλιακός¨ ψάρεψαν την
χρονιά αυτή 75.236,11 κιλά ψαριών, ξεπερνώντας κατά πολύ σε ποσότητα τα
κιλά που συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Τα κιλά της χρονιάς
αυτής εκφρασμένα σε ποσοστό επί της συνολικής αλιευτικής σοδειάς της
τριετίας 2004-2005 ανέρχονται στο 35,66 %.
Εξετάζοντας τα επιμέρους είδη που αλιεύθηκαν, δώδεκα από αυτά
αντιστοιχούν στο 84,8% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ενώ τα υπόλοιπα
31 είδη συγκεντρώνουν μόλις το 15,2%. Τα είδη των ψαριών που ψαρεύτηκαν
πιο συχνά, τα αντίστοιχα κιλά τους και η σχετική αφθονία τους σε σχέση με
το σύνολο του έτους αναλύονται στον πίνακα 4.4. που ακολουθεί.
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(επί της συνολικής

(σε κιλά)

ετήσιας παραγωγής)

Μπάφες

22,6 %

17000,7

Σαφρίδια

10,78 %

8108,55

Κοκκάλια

10,62 %

7991,08

Κέφαλοι

9,11 %

6857,5

Γλώσσες

7,7 %

5790,12

Γαρίδα

5,56 %

4182,85

Πίνακας 4.4 Τα αλιεύματα που ψαρεύτηκαν πιο συχνά στην διάρκεια του
έτους 2005.
Κατά την διάρκεια του 2005 υπήρξαν κάποια είδη αλιευμάτων που
εμφανίστηκαν σπάνια στον Μαλιακό κόλπο κατά συνέπεια τα κιλά που
ψάρεψαν οι αλιείς του συνεταιρισμού ήταν πολύ λίγα. Τα είδη αυτά είναι με
φθίνουσα ταξινόμηση, για το σύνολο του έτους:
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o Κυδώνια σε ποσοστό 0,01 % (6,3 κιλά)
o Λάπινες Χελούδες σε ποσοστό 0,03 % (21,25 κιλά)
o Σκορπιοί σε ποσοστό 0,05 % (33,95 κιλά)
o Ασκοί σε ποσοστό 0,08 % (59,1 κιλά)
o Φαγκρί σε ποσοστό 0,08 % (62,45 κιλά).
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Διάγραμμα 4.5. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής του έτους 2005.
H σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής του 2005 παρουσιάζεται στο
ανωτέρω διάγραμμα. Τα είδη των αλιευμάτων εμφανίζονται με το ποσοστό
της σχετικής αφθονίας τους στη σειρά, προς τη φορά του ρολογιού,
συνθέτοντας μια πίτα που προσομοιάζει με την εικόνα που εμφάνιζε η αλιεία
στον Μαλιακό κόλπο το 2005. Γίνονται έτσι εύκολα αντιληπτά τα είδη που
ψαρεύτηκαν κατά κόρον αλλά και σπάνια καθώς και η απεικόνιση των
σχετικών μεγεθών τους.
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4.5. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής, έτους 2006 .
Το έτος 2006, την τελευταία χρονιά της τριετίας που μας ενδιαφέρει,
ψαρεύτηκαν στον Μαλιακό κόλπο 95.767,59 κιλά αλιευμάτων αυξάνοντας σε
απόλυτες τιμές περισσότερο τον όγκο της αλιευτικής δραστηριότητας της
περιοχής. Μεταφράζοντας σε ποσοστό την παραπάνω ποσότητα βλέπουμε πως
η παραγωγή των ψαράδων ανήλθε στο 45,39% της εξεταζόμενης τριετίας.
Κατά την διάρκεια του έτους αυτού επίσης, κάποια είδη απαντήθηκαν
πολύ συχνά στα δίχτυα των ψαράδων της περιοχής ενώ κάποια άλλα λιγότερο
ή σπάνια. Συγκεκριμένα 12 είδη συγκέντρωσαν το 91,2% των κιλών που
ψαρεύτηκαν όλη την χρονιά, ενώ τα υπόλοιπα 31 το 8,8%. Τα πλέον
πολυαλιευμένα είδη όπως και τα περισσότερο σπάνια καταγράφονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΗ
Μπάφες

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(επί της συνολικής ετήσιας
παραγωγής)

(σε κιλά)

ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΘΗΚΑΝ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

49,69%

47591,3

Κοκκάλια

9%

8619

Κέφαλοι

8,39%

8038,3

Γλώσσες

5,99%

5732,94

Λαβράκια

4,83%

4621,79

Καραβίδες

2,66%

2543,37

ΕΙΔΗ

ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΘΗΚΑΝ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Λάπινες Χελούδες

0,04%

41,25

Στείδια

0,03%

25,25

Καπόνια

0,03%

24,15

Φαγκρί

0,02%

19,5

Πέρκες

0,01%

7,2

Πίνακας 4.5 Είδη αλιευμάτων που ψαρεύτηκαν περισσότερο και λιγότερο
συχνά στην διάρκεια του έτους 2005.
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Διάγραμμα 4.6. Σύνθεση της αλιευτικής παραγωγής του έτους 2006.
Η

εικόνα

που

παρουσίασε

το

έτος

2006

αναφορικά

με

την

δραστηριότητα των ψαράδων του Μαλιακού κόλπου, εμφανίζεται στα
παραπάνω διαγράμματα. Γίνεται εμφανές ότι το είδος που ξεχώρισε ήταν οι
Μπάφες αφήνοντας πολύ μακριά όλα τα υπόλοιπα είδη ψαριών.
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4.6. Σύγκριση των ετών 2004 - 2006 .
Συγκρίνοντας από άποψης αλιευτικής παραγωγής τις τρεις χρονιές
2004, 2005, 2006 παρατηρούμε ότι σημειώθηκε μια ανοδική πορεία στις
ποσότητες σε κιλά που αλιεύθηκαν από χρονιά σε χρονιά. Έτσι το 39.979,12
κιλά του 2004 έγινε 75.236,11 κιλά το 2005 για να καταλήξει το 2006 σε
95.767,59 κιλά.
Διαγραμματικά η εικόνα που παρουσίασαν τα τρία αυτά έτη
παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί.
ΕΤΟΣ
2004
2005
2006

39.979
18,95%

95.768
45,39%
75.236
35,66%

Διάγραμμα 4.7. Σύγκριση της αλιευτικής παραγωγής στα έτη 2004 – 2006.
Η αύξηση αυτή - σχεδόν διπλασιασμός των ποσοτήτων από την πρώτη
στην δεύτερη χρονιά και κατά μισό επιπλέον στην τρίτη - σήμαινε άνοδο της
αλιείας στην περιοχή και περισσότερες αποδοχές για τους ψαράδες. Μπορεί
επίσης να θεωρηθεί και ως μια ένδειξη αυξημένης αφθονίας των ειδών στον
Μαλιακό κόλπο.
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Από

τα

είδη

που

συναντάμε

και

στα

τρία

χρόνια

κάποια

συγκεντρώνουν την μερίδα του λέοντος αναφορικά με την ποσότητα των
κιλών που ψαρεύτηκαν. Είναι είδη κοινά και για τις τρεις χρονιές και
εναλλάσσονται από την πρώτη ως την τέταρτη θέση κατά σειρά συχνότητας
αλίευσής τους:

ΕΤΟΣ

1η ΘΕΣΗ

2η ΘΕΣΗ

3η ΘΕΣΗ

4η ΘΕΣΗ

2004

ΜΠΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΟΙ

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΟΚΚΑΛΙΑ

2005

ΜΠΑΦΕΣ

ΣΑΦΡΙΔΙΑ

ΚΟΚΚΑΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΙ

2006

ΜΠΑΦΕΣ

ΚΟΚΚΑΛΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΙ

ΓΛΩΣΣΕΣ

Πίνακας 4.6 Τα πιο συχνά αλιευόμενα είδη κατά την τριετία 2004-2006.
Υπάρχουν επίσης κάποια είδη που χαρακτηρίζουν κάθε χρονιά, υπό την
οπτική ότι εμφανίζονται μόνο σε κάθε μία από αυτές σε υψηλή θέση
εντατικής αλίευσής τους.
Για το 2004 είναι οι σπάροι, 6οι συχνότερα αλιευόμενοι με ποσοστό
4,39%. Για το έτος 2005 τα σαφρίδια στην 2η σειρά με ποσοστό 10,78% και
οι γαρίδες στην 6η θέση με ποσοστό 5,56%, ενώ για το 2006 οι καραβίδες
με ποσοστό 2,66% στην 6η θέση.
Σε καθεμία από τις τρεις χρονιές υπήρξαν κάποιοι μήνες όπου η σοδειά
των ψαράδων έφτασε σε ανώτατα αλλά και σε κατώτατα επίπεδα. Για το 2004
ο καλύτερος μήνας ήταν ο Μάρτιος και ο χειρότερος ο Ιούλιος. Το 2005 η
μεγαλύτερη αλιευτική παραγωγή σημειώθηκε κατά τον μήνα Μάιο και η
μικρότερη τον Απρίλιο. Τέλος τον Δεκέμβριο του 2006 ψαρεύτηκαν οι
μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων όλης της χρονιάς ενώ οι μικρότερες τον
Ιούνιο.
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι μήνες στους οποίους
παρουσιάστηκαν οι πιο ακραίες τιμές ποσοτήτων ήταν από την αρχή της
άνοιξης έως και τα μέσα του καλοκαιριού δηλαδή από Μάρτιο έως και Ιούλιο.
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Συνοπτικά τα πιο πάνω συμπεράσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

ΕΤΟΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ

Μάρτιος

Ιούλιος

(4.802,00 κιλά)

(2.111,00 κιλά)

Μάιος

Απρίλιος

(8.074,00 κιλά)

(3.616,00 κιλά)

Δεκέμβριος

Ιούλιος

(15.569,86 κιλά)

(4.632,00 κιλά)

2004
2005
2006

Πίνακας 4.7 Οι καλύτεροι και χειρότεροι μήνες των ετών 2004-2006.
Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες
σημειώθηκαν τόσο οι καλύτερες ψαριές όσο και οι χειρότερες κατεβαίνουμε
από το επίπεδο του μήνα σε επίπεδο δεκαπενθήμερου, καθώς με την μορφή
αυτή

καταγράφονται

οι

ποσότητες

στον

αλιευτικό

συνεταιρισμό

¨ο Μαλιακός¨.
Αναζητώντας το καλύτερο δεκαπενθήμερο κάθε χρονιάς βλέπουμε ότι
το 2004 το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου υπήρξε το πιο παραγωγικό
ενώ το χειρότερο της χρονιάς ήταν το πρώτο του Ιουλίου. Για το 2005 το
πρώτο μισό του Μαΐου ψαρεύτηκαν τα περισσότερα κιλά για τον μήνα και το
πρώτο μισό του Απριλίου τα λιγότερα. Αντίστοιχα για το 2006 σημειώθηκε το
μέγιστο της αλιευτικής παραγωγής στις πρώτες δεκαπέντε μέρες του
Φεβρουαρίου και το ελάχιστο στις τελευταίες μέρες του Μαρτίου.
Είναι εμφανές ότι τόσο το 2004 όσο και το 2005 τα καλύτερα και
χειρότερα δεκαπενθήμερα βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον καλύτερο και
χειρότερο μήνα κάθε χρονιάς. Υπάρχει μάλιστα και ένα επιπλέον κοινό
σημείο, ότι οι μέγιστες και οι ελάχιστες ποσότητες σημειώνονται πάντα στο
πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Η ομοιότητα αναιρείται το 2006 όπου
παρουσιάζεται αναντιστοιχία καλύτερων - χειρότερων μηνών και καλύτερων χειρότερων δεκαπενθημέρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

5.1 Εισαγωγή .
Στο επόμενο τμήμα της εργασίας αυτής θα μας απασχολήσει η
ανάλυση

των

χρονολογικών

σειρών

εξέλιξης

των

αλιευμάτων

που

ψαρεύτηκαν στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου.
Αρχικά θα παραθέσουμε συνοπτικά αλλά και περιεκτικά το θεωρητικό
υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση της ανάλυσης αυτής. Θα
παρουσιαστούν

οι

μέθοδοι

που

θα

ακολουθήσουμε

προκειμένου

να

κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την πορεία των δεδομένων αυτών,
ιδωμένων υπό το πρίσμα των χρονολογικών σειρών.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε ένα στατιστικό υπόδειγμα
για τις ποσότητες των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου, συνολικά για την
τριετία 2004-2006, το οποίο θα προσπαθήσουμε να έχει την καλύτερη δυνατή
προσαρμογή στα δεδομένα μας. Για την κατασκευή του υποδείγματος θα
ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία Box – Jenkins.
Οι

Box–Jenkins(1976)

ανέπτυξαν

μια

διαδικασία

κατασκευής

υποδειγμάτων, εκτίμησής τους και εφαρμογής τους για προβλέψεις των τιμών
της χρονολογικής σειράς σε μελλοντικές περιόδους. Η μεθοδολογία αυτή
εκτός του ότι είναι η πλέον σύγχρονη στην ανάλυση των χρονολογικών
σειρών είναι εύχρηστη και καταφέρνει να δώσει, με την χρησιμοποίηση του
κατάλληλου υποδείγματος, καλές προβλέψεις που αποτελεί άλλωστε και τον
αντικειμενικό σκοπό της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών.
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5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης Χρονολογικών σειρών.
Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για την ανάλυση της εξέλιξης των
χρονολογικών σειρών που σχηματίζουν τα αλιεύματα του Μαλιακού κόλπου,
ξεκινούν με την περιγραφική ανάλυση των χρονολογικών σειρών μας, της
απεικόνισής τους βάση του χρονοδιαγράμματός τους προκειμένου να
προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους (ύπαρξη τάσης, εποχικότητας
ή άλλων κυμάνσεων).
Ακολουθεί η κατασκευή υποδειγμάτων όσο το δυνατόν καλύτερα
προσαρμοζόμενων στα δεδομένα μας και στην περίπτωση ύπαρξης τάσης σε
αυτά η προσπάθεια προσδιορισμού της.
Επόμενο ουσιώδες βήμα, είναι η μελέτη του διαγράμματος της
χρονολογικής σειράς από το οποίο θα διαπιστωθεί αν η διασπορά των τιμών
της εμφανίζεται σταθερή ή μεταβάλλεται με την εξέλιξη του χρόνου. Στην
περίπτωση μεταβολής της θα επιχειρηθεί να διορθωθεί μετασχηματίζοντας τις
αρχικές τιμές τις σειράς παίρνοντας τις πρώτες διαφορές τους.
Με διορθωμένο το ¨ελάττωμα¨ της μη στασιμότητας
προσδιορισμός

του

πλέον

κατάλληλου

στατιστικού

ακολουθεί

ο

υποδείγματος

(ταυτοποίηση-εκτίμηση- διαγνωστικός έλεγχός του).
Το

υπόδειγμα

αυτό

μπορούμε

στο

τελικό

στάδιο

να

το

χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε προβλέψεις για την μελλοντική
εξέλιξη των δεδομένων των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου.
Πριν όμως προχωρήσουμε στην βήμα προς βήμα ανάλυση της
χρονοσειράς των αλιευμάτων, ας δούμε τι σημαίνει ο όρος χρονολογική σειρά
και ας εξετάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της.

5.2.1 Τι είναι η χρονολογική σειρά .
Χρονολογική σειρά (time series) είναι ένα σύνολο παρατηρήσεων μιας
μεταβλητής οι οποίες έχουν ληφθεί σε ίσα χρονικά διαστήματα. Αν
συμβολίσουμε τη μεταβλητή με Υ και δηλώσουμε με τον υποδείκτη t την
χρονική περίοδο που ελήφθη (έτος, μήνα, ημέρα εβδομάδα, ώρα, κ.α.) τότε η
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ακολουθία των τιμών αυτών αποτελεί ένα δείγμα Ν παρατηρήσεων της
χρονολογικής σειράς. 8

5.2.2 Στασιμότητα χρονολογικής σειράς .
Μια έννοια που θα μας απασχολήσει στην ανάλυση των χρονοσειρών
είναι αυτή της στασιμότητας.
Στάσιμη είναι μια χρονολογική σειρά όταν ο μέσος και η διακύμανσή
της δεν μεταβάλλονται με το χρόνο και η συνδιακύμανση μεταξύ των τιμών
της σε δύο χρονικά σημεία (αυτοσυνδιακύμανση) εξαρτάται μόνο από την
απόσταση ανάμεσα σ’ αυτά τα χρονικά σημεία και όχι από τον ίδιο τον χρόνο.
Με ποιο απλά λόγια όταν η σειρά είναι στάσιμη δεν έχει τάση και κυμαίνεται
γύρω από έναν σταθερό μέσο όρο.
Οι συνθήκες της στασιμότητας είναι:


Ε(Υ t ) = μ y σταθερός μέσος
2



Var (Υ t ) = σ



Cov(Υ t ,Υ t-1 ) = γ κ

y

σταθερή διακύμανση

(5.1)
(5.2)
(5.3)

Η ανάλυση των μη στάσιμων χρονολογικών σειρών είναι πολύ δύσκολη
έτσι τις μετατρέπουμε με κατάλληλες τεχνικές σε στάσιμες.

5.2.3 Αυτοσυσχέτιση (ρ k ) .
Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης (ρ k ), ορίζεται ως ο συντελεστής
συσχέτισης μεταξύ δύο τιμών της χρονοσειράς που απέχουν k χρονικές
περιόδους

ρκ =

cov( y t , y t −1 )

var( y t ) var( y t + k )

(5.4)

Σε μία στάσιμη χρονοσειρά η διακύμανση δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο
2

και άρα var(y t ) = var(y t+k ) = σ y και επομένως η σχέση (5.4) γίνεται:

8

Δημέλη Σοφία (2002). Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
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ρk =

cov( y t , y t + k ) γ k γ k
= 2 =
var( y t )
σy γ0

(5.5)

Το ρ k παίρνει τιμές: -1 ≤ ρ k ≤ 1 .
Για διάφορες τιμές του k η συνάρτηση ρ k καλείται συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και συμβολίζεται με ACF η απλά

AC.
Αν απεικονιστούν διαγραμματικά οι τιμές ρ k προκύπτει το διάγραμμα
της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης (correlogram) από το οποίο μπορούμε να
διαπιστώσουμε αν μία χρονολογική σειρά είναι στάσιμη. Σε μία στάσιμη
χρονολογική σειρά οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης φθίνουν σχετικά γρήγορα
προς το μηδέν, καθώς ο αριθμός των υστερήσεων k μεγαλώνει, ενώ αυτό δεν
συμβαίνει στις μη στάσιμες σειρές.

5.2.4 Μερική αυτοσυσχέτιση .
Μια

άλλη

έννοια

που

χρησιμοποιείται

για

να

μελετηθούν

τα

χαρακτηριστικά μιας χρονολογικής σειράς είναι η μερική αυτοσυσχέτιση.
Ως συντελεστής μερικής αυτοσυσχέτισης μεταξύ y t και y t+k ορίζεται ο
συντελεστής συσχέτισης μεταξύ τους, όταν έχουν ληφθεί υπόψη οι
συσχετίσεις όλων των ενδιάμεσων τιμών y t+1 , y t+2 , ……., y t+k-1.
Ο συντελεστής μερικής αυτοσυσχέτισης k–οστής τάξης συμβολίζεται με
το φ kk και είναι ο συντελεστής του y t-k στην παλινδρόμηση
y t =φ 1k y t-1 + φ 2k y t-2 + ….. + φ kk y t-k +e t

Ο συντελεστής πρώτης τάξης φ 11 ταυτίζεται με τον απλό συντελεστή ρ k .
Οι τιμές των φ kk για τις διάφορες τιμές του k = 1, 2, …. αποτελούν την
συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης (partial autocorrelation function) που

συμβολίζεται με PACF ή PAC. Η μορφή της είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας
οδηγεί στον προσδιορισμό της μορφής του υποδείγματος της συγκεκριμένης
χρονολογικής σειράς.
Αφού κατανοήσαμε τις βασικές έννοιες των χρονολογικών σειρών, θα
δούμε κάποιες απλές μορφές τους και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε σε
κάποιες πιο σύνθετες χρονοσειρές.
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5.2.5 Τυχαία χρονοσειρά - Λευκός θόρυβος (white noise) .
Ο Λευκός θόρυβος είναι το πιο απλό υπόδειγμα χρονολογικής σειράς .
Αν συμβολίσουμε με ε t, μία σειρά που δεν έχει κανένα ευκρινές σχήμα ή
πρότυπο τότε η ε t θα λέγεται «λευκός θόρυβος» αν:


E(ε t ) = 0

(5.6)

σταθερός μέσος



γ 0 = Var(ε t ) = σ 2

(5.7)

σταθερή διακύμανση



γ κ = Cov(ε t , ε t+k ) = 0

(5.8) για όλα τα t και για κάθε k ≠ 0 οι
τιμές δεν αυτοσυσχετίζονται.

Μια σειρά Λευκού θορύβου είναι πάντα στάσιμη και έχει επιπλέον
μηδενικούς συντελεστές αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. Η
τρίτη συνθήκη είναι εκείνη που την διαφοροποιεί από μια οποιαδήποτε
στάσιμη σειρά. Στην πράξη, σειρές λευκού θορύβου δεν εμφανίζονται συχνά.

5.2.6 Yπόδειγμα τυχαίας διαδρομής (random walk) .
Το υπόδειγμα της τυχαίας διαδρομής δίνει κάθε τιμή της χρονολογικής
σειράς Υ t από την χρονικά αμέσως προηγούμενη της Υ t-1 με την προσθήκη
ενός τυχαίου σφάλματος e t :
Υt = Υ t-1 + e t

(5.9)

Το e t είναι λευκός θόρυβος μηδενικού μέσου ενώ ο μέσος της Υ t είναι
σταθερός. Η διακύμανση και η συνδιακύμανσή της είναι συναρτήσεις του
χρόνου, επομένως είναι μια μη στάσιμη σειρά.
Παίρνοντας πρώτες διαφορές στις τιμές τις σειράς, η σειρά που
προκύπτει είναι στάσιμη με μηδενικό μέσο καθόσον ταυτίζεται με την τυχαία
σειρά e t που είναι λευκός θόρυβος.
Στην

συνέχεια

θα

δούμε

κάποια

πιο

σύνθετα

υποδείγματα

χρονολογικών σειρών τα οποία χαρακτηρίζονται από στασιμότητα.
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5.2.7 Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα AR(p) .
Τα υποδείγματα που ονομάζονται αυτοπαλίνδρομα έχουν γενικά την
μορφή:
Y t = δ + α 1 Y t-1 +α 2 Υ t-2 +………..+α ρ Υ t-ρ + ε t

(5.10)

όπου οι παράμετροι δ,α 1 , α 2 , ……,α ρ είναι σταθεροί και ε t είναι τα τυχαία
σφάλματα τα οποία θεωρούνται λευκός θόρυβος (με μέσο μηδέν και σταθερή
διακύμανση). Στα υποδείγματα αυτά

η εξαρτημένη μεταβλητή Υ t δεν

παλινδρομεί σε ανεξάρτητες μεταβλητές Χ 1 ,…,Χ ρ (όπως στα μοντέλα
γραμμικής παλινδρόμησης) αλλά στον εαυτό της των προηγούμενων περιόδων
Υ t-1 , Υ t-2 ,….,Υ t-ρ . Έτσι προκύπτει και ο όρος αυτοπαλίνδομο. Η διαφορά τους
από τα υποδείγματα παλινδρόμησης είναι ότι η Υ t-1 δεν είναι ανεξάρτητη της
Υt.
Το πιο απλό υπόδειγμα AR(p), το AR(1) έχει την μορφή:
Y t = δ + α 1 Y t-1 + ε t

(5.11)

Για να είναι μια AR(1) διαδικασία στάσιμη η συνθήκη είναι a <1,
ενώ για το AR(2) που έχει τη μορφή
Y t = δ + α 1 Y t-1 +α 2 Υ t-2 + ε t

(5.12)

οι συνθήκες στασιμότητας είναι:
α 1 +α 2 <1 ,

a 2 − a1 <1 ,

a 2 <1

(5.13)

5.2.8 Υποδείγματα Κινητών Μέσων ΜA(q) .
Τα υποδείγματα που ονομάζονται κινητών μέσων (moving average)
έχουν γενικά την μορφή :
Y t =μ +ε t – θ 1 ε t-1 - ……. – θ q ε t-q
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(5.14)

όπου θ 1 ,….θ q είναι σταθεροί παράμετροι και ε t λευκός θόρυβος. Στα
υποδείγματα αυτά υποθέτουμε ότι η χρονολογική σειρά δημιουργείται ως ένας
σταθμικός μέσος τυχαίων σφαλμάτων των q προηγούμενων περιόδων. Οι
σταθμίσεις εδώ δεν αθροίζουν στην μονάδα, επομένως ο όρος κινητός μέσος
δεν είναι κυριολεκτικός.
Η Y t έχει σταθερό μέσο που ισούται με το μ, διακύμανση πεπερασμένη
και ανεξάρτητη του χρόνου t και μηδενικές αυτοσυνδιακυμάνσεις.
Επομένως κάθε υπόδειγμα ΜΑ(q) πεπερασμένης τάξης q είναι πάντα στάσιμο,
καθόσον πληρεί και τις τρεις αυτές συνθήκες στασιμότητας.
Το πιο απλό υπόδειγμα ΜΑ(q), το ΜA(1) έχει την μορφή:
Y t =μ +ε t – θ 1 ε t-1

(5.15)

Κάθε τιμή της Y t συσχετίζεται με την Y t-1 αλλά όχι με υστερήσεις πέραν της
μιας περιόδου, έτσι θα λέγαμε ότι η σειρά έχει ¨μνήμη ¨ μιας περιόδου.
Το υπόδειγμα ΜΑ(2) έχει την μορφή:
Y t =μ +ε t – θ 1 ε t-1 – θ 2 ε t-2

(5.16)

ενώ έχει ¨μνήμη¨ δύο περιόδων καθόσον το Y t επηρεάζεται από τις τιμές του
Y t-1 και Y t-2 και όχι από τιμές μεγαλύτερης υστέρησης του δύο.

5.2.9 Μικτά υποδείγματα

(Αυτοπαλίνδρομα-Κινητών Μέσων)

ΑRΜA

Τα μικτά υποδείγματα ARMA(p,q) (Αυτοπαλίνδρομα – Κινητών
μέσων) έχουν γενικά την μορφή :
Y t = δ+ α 1 Y t-1 +α 2 Υ t-2 +………..+α ρ Υ t-ρ + ε t – θ 1 ε t-1 - ……. – θ q ε t-q

(5.16)

Τα υποδείγματα αυτά ονομάζονται μικτά γιατί περιέχουν στοιχεία και
των δύο μορφών AR και MA. Οι ιδιότητες τους είναι ένας συνδυασμός των
ιδιοτήτων AR και MA. Έτσι για να είναι μια χρονολογική σειρά, ARMA
μορφής, στάσιμη αρκεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες στασιμότητας του AR
μέρους. Επίσης η συνάρτηση αυτοσυσχέτισής της μετά από q περιόδους
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συμπεριφέρεται σαν τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μιας AR διαδικασίας ενώ
η συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης μετά από p υστερήσεις σαν μια MA
διαδικασία.

5.2.10 Μεθοδολογία Box–Jenkins για την κατασκευή ARIMA
υποδειγμάτων.
Τα

AR(p),

MA(q),

ARMA(p,q)

υποδείγματα

που

εξετάστηκαν

παραπάνω μελετήθηκαν βάσει της υπόθεσης ότι οι χρονολογικές σειρές ήταν
στάσιμες. Στην πράξη πολλές παρατηρούμενες χρονολογικές σειρές είναι μη
στάσιμες (π.χ. κάποιες που έχουν τιμές εκφρασμένες σε απόλυτα επίπεδα, που
παρουσιάζουν τάση ή εποχικές διακυμάνσεις).
Σύμφωνα με τους Box–Jenkins προτείνεται να μετατρέπουμε τις μη
στάσιμες σειρές σε στάσιμες παίρνοντας 1 ης , 2 ης ή μεγαλύτερης τάξης
διαφορές. Στην στάσιμη (μετασχηματισμένη) πλέον χρονοσειρά, ακολουθούμε
την ανάλυση προσαρμογής του κατάλληλου ARMA(p,q) υποδείγματος.
Αν πάρουμε διαφορές πρώτης τάξης ΔΥ t = Y t – Y t-1 και η
μετασχηματισμένη
Αυτοπαλίνδρομο

σειρά

είναι

στάσιμη,

Ολοκληρωμένο

Μοντέλο

εφαρμόζουμε
Κινητών

σε

Μέσων

αυτή

ένα

ARIMA

τάξεως(p,1,q).
Γενικά, αν d είναι ο αριθμός των διαφορών που απαιτούνται ώστε ένα
υπόδειγμα να μετατραπεί σε στάσιμο, τότε προσαρμόζουμε ένα μοντέλο
ARIMA(p, d ,q) στη χρονοσειρά που προέκυψε παίρνοντας τις διαφορές dτάξης στις αρχικές τις παρατηρήσεις.
Οι Box–Jenkins πρότειναν την διαδικασία κατασκευής αυτών των
μοντέλων

εκτίμησης

και

εφαρμογής

τους

στις

προβλέψεις

περιλαμβάνει τρία στάδια, τα οποία θα εξετάσουμε στην συνέχεια:
¾ Ταυτοποίηση (Identification)
¾ Εκτίμηση (Estimation)
¾ Διαγνωστικός έλεγχος (Diagnostic checking)
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η

οποία

5.2.11 Tαυτοποίηση υποδειγμάτων ARIMA

(p,d,q).

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας κατασκευής των μοντέλων αυτών,
στην ταυτοποίηση, γίνεται ο έλεγχος στασιμότητας της σειράς με την
κατασκευή

του

διαγράμματος

της

συνάρτηση

αυτοσυσχέτισης,

του

correlogram.
Αν μια σειρά είναι στάσιμη το διάγραμμα θα φθίνει σχετικά γρήγορα.
Αν όμως το διάγραμμα φθίνει με αργό ρυθμό καθώς αυξάνει η τιμή του k, για
παράδειγμα περισσότερες από τις πέντε πρώτες αυτοσυσχετίσεις είναι
στατιστικά σημαντικές, αυτό αποτελεί

ένδειξη μη στασιμότητας της

χρονοσειράς.
Για να κάνουμε τον έλεγχο των αυτοσυσχετίσεων της χρονοσειράς και
να διαπιστώσουμε αν αυτές είναι στατιστικά σημαντικές μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα όρια στατιστικής σημαντικότητας

ρk ±

1,96
N .

Η μέθοδος όμως αυτή είναι περιγραφική και υποκειμενική, γι’ αυτό έχουν
προταθεί στην βιβλιογραφία πιο αυστηρά κριτήρια όπως οι έλεγχοι
μοναδιαίας ρίζας (unit root tests) των Dickey και Fuller (1981), το DF test, ή
το ADF test.
Στην

περίπτωση που η χρονοσειρά βρεθεί στάσιμη προχωράμε στο

επόμενο στάδιο, ενώ αν αυτό δεν συμβαίνει μετασχηματίζουμε τα δεδομένα
μας ως εξής: Παίρνουμε πρώτες διαφορές, d =1, και
διάγραμμα

της

συνάρτησης

αυτοσυσχέτισης

κατασκευάζουμε το
(correlogram)

των

μετασχηματισμένων δεδομένων, το οποίο εξετάζουμε αν αποσβένει γρήγορα.
Αν πάλι αυτό δεν συμβαίνει, παίρνουμε τις δεύτερες διαφορές και
συνεχίζουμε έως ότου το A.C.F αποσβένει γρήγορα.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του καθορισμού των απαραίτητων d
διαφορών, συνεχίζουμε προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τις τάξεις p και q
του υποδείγματος ARMA(p,q). Εξετάζουμε τα διαγράμματα A.C.F και
P.A.C.F. (αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων) ως εξής:
 Έστω ότι οι αυτοσυσχετίσεις ελαττώνονται κατά απόλυτη τιμή

εκθετικά, ενώ οι μερικές αυτοσυσχετίσεις είναι σημαντικές μέχρι το
lagk=p και ασήμαντες για k>p, τότε έχουμε υπόδειγμα AR(p)
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 Έστω ότι οι μερικές αυτοσυσχετίσεις ελαττώνονται κατά απόλυτη τιμή

εκθετικά, ενώ οι αυτοσυσχετίσεις είναι σημαντικές μέχρι το lagk=q και
ασήμαντες για k>q, τότε έχουμε υπόδειγμα MA(q).
 Έστω

ότι

οι

αυτοσυσχετίσεις

και

οι

μερικές

αυτοσυσχετίσεις

ελαττώνονται κατά απόλυτη τιμή εκθετικά, τότε οι παρατηρήσεις
ταιριάζουν καλύτερα σε ένα ARMA(p,q) μοντέλο, όπου p είναι το
πλήθος των σημαντικών μερικών αυτοσυσχετίσεων και όπου q είναι το
πλήθος των σημαντικών αυτοσυσχετίσεων.
Συνοπτικά οι συνθήκες επιλογής των τάξεων p, q του υποδείγματος
ARMA(p,q) που περιγράφει καλύτερα τα δεδομένα της εξεταζόμενης
χρονολογικής σειράς, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Υπόδειγμα

AR(1)

AR(2)

Αυτοσυσχετίσεις

Μερικές Αυτοσυσχετίσεις

ACF

PACF

Φθίνουν προς το μηδέν από ρ1
•

ευθέως αν α>0

•

με πριονωτή μορφή αν α<0

Μηδέν μετά από το φ11

Μηδέν μετά από το φ22

Φθίνουν
•

AR(p)

ευθέως από ρ2 για πραγματικές
ρίζες
• με ημιτονοειδή τρόπο για
μιγαδικές ρίζες
Φθίνουν προς το μηδέν από pp
Μηδέν μετά από το φpp

MA(1)

Μηδέν μετά από το p1

MA(2)

Μηδέν μετά από το p2

MA(q)

Μηδέν μετά από το pq

ARMA(1,1)

Φθίνει σχεδόν γεωμετρικά από το ρ1

ARMA(p,q)

Φθίνει σχεδόν γεωμετρικά από το ρq

Φθίνει σχεδόν γεωμετρικά
από το φ11
Φθίνει γεωμετρικά
ή κυματιστά από το φpp
Φθίνει γεωμετρικά από το
φpp
Φθίνει γεωμετρικά
ή κυματιστά από το φ11
Φθίνει γεωμετρικά
ή κυματιστά από το φpp

Πίνακας 5.1 Συνθήκες για την επιλογή του υποδείγματος ARMA (p,q) 9

9

Δημέλη Σοφία (2002). Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών.Αθήνα:Εκδόσεις
Κριτική,σελ.80.
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Δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι στην πράξη μπορούμε να καταλήξουμε
σε ένα μοναδικό υπόδειγμα που να περιγράφει άριστα τα δεδομένα μας. Το
πιο σύνηθες είναι να βρίσκουμε δύο, τρία ή και περισσότερα, πλέον
επικρατέστερα υποδείγματα, τα οποία δοκιμάζουμε για να δούμε αν εξηγούν
την χρονοσειρά μας. Σύμφωνα με όσα προτείνουν οι Box–Jenkins, ξεκινάμε
πρώτα με τα υποδείγματα χαμηλότερης τάξης.

5.2.12 Εκτίμηση υποδειγμάτων ARIMA

(p,d,q).

Το δεύτερο στάδιο που ακολουθεί την ταυτοποίηση του υποδείγματος
είναι η εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος ARMA(p,q), δηλαδή των
α 1, α 2 ,… α ρ και θ 1 , θ 2, …θ q . O τρόπος της εκτίμησης των παραμέτρων του
μοντέλου και η δυσκολία της εξαρτάται από την τάξη p και q των AR και
ΜΑ.
Το ζητούμενο είναι να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα των
συντελεστών του υποδείγματος και αυτό στην πράξη γίνεται με την χρήση
στατιστικών πακέτων των υπολογιστών όπως του προγράμματος

E-views

που χρησιμοποιεί το στατιστικό t. Αν οι παράμετροι δεν είναι σημαντικοί
συνιστάται η επανεκτίμηση του υποδείγματος θέτοντας ίσες με μηδέν τις μη
σημαντικές.

5.2.13 Διαγνωστικός έλεγχος υποδειγμάτων ARIMA

(p,d,q).

Το τελικό στάδιο που ακολουθεί εκτίμηση του υποδείγματος είναι ο
διαγνωστικός έλεγχος ή έλεγχος επάρκειας. Ονομάζεται έτσι καθώς εξετάζει
κατά πόσο το συγκεκριμένο υπόδειγμα στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι
επαρκές, ικανοποιητικό, δηλαδή πόσο καλά προσαρμόζεται στα δεδομένα της
χρονοσειράς μας (fitting). Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για να διαπιστωθεί
αυτό είναι να ελεγχθεί κατά πόσο τα κατάλοιπα e t του εκτιμημένου
υποδείγματος ARIMA(p,d,q) είναι όντως ασυσχέτιστα, δηλαδή λευκός
θόρυβος όπως τα πραγματικά κατάλοιπα, και έχουν:
o σταθερό μέσο ( συνήθως μηδέν)
o σταθερή διακύμανση
o τιμές που δεν αυτοσυσχετίζονται, σε καμία τάξη
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Υπάρχουν δύο κριτήρια για να διαγνωσθεί αυτό, ο έλεγχος των BoxPierce(1970) που χρησιμοποιεί ως συνάρτηση ελέγχου την:
k

Q = n ∑ ri

2

(5.17)

1

και ο έλεγχος των Lyung–Box(1978) που χρησιμοποιεί ως συνάρτηση ελέγχου
την:
k
⎛ r2 ⎞
Q = n(n + 2 )∑ ⎜⎜ i ⎟⎟
1 ⎝n−k ⎠

(5.18)

Οι συναρτήσεις κατανέμονται κατά προσέγγιση σύμφωνα με την κατανομή
2

X με k-p-q βαθμούς ελευθερίας.
Στην περίπτωση που η τιμή της Q που υπολογίζεται είναι μεγαλύτερη
2

από το X με k-p-q βαθμούς ελευθερίας (τιμή των πινάκων), τότε το
υπόδειγμα

πρέπει

να

θεωρείται

ανεπαρκές

αφού

τα

κατάλοιπά

του

αυτοσυσχετίζονται και θα πρέπει να επιλέξουμε ένα άλλο εναλλακτικό
υπόδειγμα και να

συνεχίσουμε την ανάλυση των Box–Jenkins έως ότου

βρούμε ένα ικανοποιητικό υπόδειγμα.
Υπάρχει και η περίπτωση περισσότερα από ένα υποδείγματα να
θεωρηθούν περίπου καλά χωρίς ωστόσο κανένα να κάνει άριστη προσαρμογή,
τότε θα επιλέξουμε το μοντέλο εκείνο που έχει τις λιγότερες παραμέτρους,
σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας των παραμέτρων (parsimony).

5.2.14 Κριτήρια επιλογής καλύτερου υποδείγματος .
Υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι και κριτήρια που βοηθούν στο να επιλεγεί
το βέλτιστο για τα δεδομένα μας υπόδειγμα.
Εκτός

από

τον

έλεγχο

της

στατιστικής

σημαντικότητας

των

παραμέτρων του υποδείγματος και τον έλεγχο των καταλοίπων του, που
είδαμε

έως

τώρα,

ένας

ακόμη

έλεγχος

είναι

εκείνος

της

επιπλέον

προσαρμογής (overfitting). Σύμφωνα με αυτόν προσαρμόζουμε στα δεδομένα
μας ένα υπόδειγμα ελαφρώς μεγαλύτερης τάξης από εκείνο στο οποίο έχουμε
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καταλήξει και ελέγχουμε αν οι επιπλέον παράμετροι του νέου υποδείγματος
είναι στατιστικά σημαντικοί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
κατεύθυνση προς την οποία γίνεται η επαύξηση του, ενώ δεν θα πρέπει να
γίνει ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις του ARMA υποδείγματος.
Τα πιο σημαντικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε
στην επιλογή του πλέον κατάλληλου υποδείγματος είναι και τα οποία δίνονται
από όλα τα στατιστικά πακέτα των υπολογιστών, είναι τα :
•

Akaike Info Criterion (AIC): σύμφωνα με αυτό το μοντέλο που έχει

την μικρότερη τιμή στο Akaike κριτήριο θεωρείται το καλύτερο.
•

Schwarz

Bayesian

Criterion

(SBC):

το

SBC

κριτήριο

είναι

βελτιωμένο διότι δεν πάσχει από το μειονέκτημα που χαρακτηρίζει το
Akaike κριτήριο, να τείνει να επιλέγει σαν καλύτερο μοντέλο αυτό με
τον μεγαλύτερο αριθμό παραμέτρων. Το μοντέλο, που έχει την
μικρότερη τιμή στο SBC κριτήριο, θεωρείται το καλύτερο.
Τα δύο αυτά κριτήρια αφορούν στην επιλογή υποδειγμάτων με
διαφορετικό αριθμό παραμέτρων και θέτουν μια ¨ποινή¨ στην αύξηση των
παραμέτρων αυτών 10 . Όταν η καινούργια μεταβλητή που προστίθεται στο
μοντέλο δεν έχει ερμηνευτική ικανότητα αυξάνει την τιμή των κριτηρίων
καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εκτιμούμενων παραμέτρων. Από τα δύο
θεωρείται καλύτερο το Schwarz Bayesian Criterion (SBC) γιατί επιβάλει
πάντοτε μεγαλύτερη ποινή από το Akaike Info Criterion (AIC) και οδηγεί
στην επιλογή μοντέλου που ο αριθμός των παραμέτρων του δεν υπερβαίνει
τον αντίστοιχο του AIC.
Όταν τα υποδείγματα μεταξύ των οποίων καλούμαστε να επιλέξουμε
έχουν τον ίδιο αριθμό παραμέτρων τα πιο πάνω κριτήρια οδηγούν στην
επιλογή εκείνου με το μεγαλύτερο R 2 . Όταν ο αριθμός τους διαφέρει
χρησιμοποιούμε το κριτήριο:
•

Adjusted R – Squared (R 2 adj): ονομάζεται διορθωμένος συντελεστής

προσδιορισμού και μετρά το ποσοστό της μεταβλητότητας της
εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες

10

Δημέλη Σοφία (2002). Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών.Αθήνα:Εκδόσεις
Κριτική,σελ.107.
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μεταβλητές 11 . Από ένα αριθμό μοντέλων επιλέγουμε αυτό με την
μεγαλύτερη R 2 adj τιμή.

5.2.15 Προβλέψεις .
Όλα όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα αφορούσαν στην μεθοδολογία
και διαδικασία επιλογής του καλύτερα προσαρμοζόμενου στα δεδομένα μας
υποδείγματος. Το υπόδειγμα αυτό

AR(p), MA(q) ή ARMA(p,q) αφού

διαπιστωθεί ότι ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις εκτίμησης των παραμέτρων
και αφού περάσει επιτυχώς όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την

διενέργεια προβλέψεων, που όπως σημειώθηκε

αποτελούν και τον απώτερο στόχο της μελέτης των χρονολογικών σειρών .
Με

τον

όρο

πρόβλεψη

εννοούμε

την

αναμενόμενη

τιμή

της

χρονοσειράς για τις επόμενες περιόδους, με την προϋπόθεση ότι έχουμε
δεδομένες τις πληροφορίες μέχρι και την τελευταία περίοδο.
Η πρόβλεψη γίνεται βάσει του υποδείγματος που εκτιμήσαμε και
προσαρμόσαμε στα δεδομένα μας. Εάν Υ 1 , Υ 2 ,…,Υ Τ

είναι τα ιστορικά

δεδομένα μας, έως την περίοδο Τ, η πρόβλεψη την επόμενη περίοδο Τ+1 και
τις επόμενες μελλοντικές περιόδους Τ+2,……., Τ+k θα είναι η υπό συνθήκη
αναμενόμενη τιμή της σειράς αυτής, δηλαδή η πιθανή τιμή της σειράς σε
μελλοντικές περιόδους, με βάση όλες τις προηγούμενες τιμές της.
^

Οι προβλεπόμενες τιμές συμβολίζονται με Y Τ+i και ορίζονται ως:
^

Y Τ+i = Ε Τ (Υ Τ+i )

(5.19)

όπου ο δείκτης Τ δηλώνει ότι στηρίζεται στις πληροφορίες μέχρι και την
περίοδο Τ.
^

Το σφάλμα της πρόβλεψης e T +i είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Y T+i
^

την περίοδο Τ+i και της προβλεφθείσας τιμής ( Y Τ+i ), δηλαδή:
^

e T +i

^

= Y T+i - Y Τ+i

11

(5.20)

Σ.Ντεγιαννάκης (2007) «Εφαρμογές χρονολογικών σειρών με χρήση του πακέτου EVIEWS». Αθήνα,
σ.25
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5.2.16 Αξιολόγηση Προβλέψεων .
Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις προβλέψεις που έχουμε κάνει θα
πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις πραγματικές τιμές. Αυτό που αξιολογούμε
είναι το σφάλμα της πρόβλεψης που θα πρέπει να είναι μικρό. Μέσω αυτών
των σφαλμάτων ουσιαστικά αξιολογούμε το υπόδειγμα στο οποίο έχουμε
καταλήξει κρίνοντας την προβλεπτική του ικανότητα.
Μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις εκ των υστέρων (ex-post), που
γίνονται δηλαδή μέσα στην περίοδο όπου ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι τιμές
που θέλουμε να προβλέψουμε, αφήνοντας εκτός του δείγματος των
παρατηρήσεων τις τελευταίες τιμές τις οποίες και θα συγκρίνουμε με τις
προβλέψεις που θα προκύψουν. Μπορούμε επίσης να κάνουμε προβλέψεις εκ
των προτέρων (ex-ante) δηλαδή για περιόδους στις οποίες δεν υπάρχουν
ακόμη αληθινές τιμές, προβλέποντας σήμερα τις μελλοντικές τιμές της
μεταβλητής και προβάλλοντας αυτές στο μέλλον για να συγκριθούν με
πραγματοποιηθείσες τιμές.
Τα κυριότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της
ακρίβειας των προβλέψεων είναι:




Μέσο σφάλμα τετραγωνικό:

MSE =

Τετραγωνική ρίζα του MSE:

1
N

RMSE =



Μέσο Απόλυτο Ποσοστιαίο σφάλμα:

MAPE =



Συντελεστής του Theil :

U=

N

∑e
t =1

1
N

2
t

N

∑e
t =1

2
t

100 N et
∑
N t =1 Yt

RMSE
1
( At )2
∑
N

Στα τρία πρώτα κριτήρια, όσο μικρότερες είναι οι τιμές τους τόσο
καλύτερη είναι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματός μας. Ο
Συντελεστής του

Theil παίρνει την τιμή μηδέν όταν οι προβλέψεις είναι

απόλυτα ακριβείς, την τιμή ένα όταν οι προβλέψεις είναι όλες μηδέν (μη
μεταβαλλόμενες προβλέψεις) και τιμές μεγαλύτερες της μονάδας όταν οι
προβλέψεις είναι πολύ κακές.
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5.2.17 Στατιστικός προσδιορισμός τάσης .
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών είναι
και η τάση. Αν για μια μεγάλη χρονική περίοδο οι τιμές μιας χρονολογικής
σειράς τείνουν να αυξηθούν ή να μειωθούν, τότε λέμε ότι η σειρά των
παρατηρήσεων παρουσιάζει μακροχρόνια τάση. Δηλαδή, τάση (trend) είναι η
μακροχρόνια αύξηση ή μείωση που παρατηρείται στα δεδομένα 12 .
Για να καταστεί δυνατή η σαφής διάκριση της τάσης θα πρέπει τα
διαθέσιμα στοιχεία της χρονολογικής σειράς να καλύπτουν μια μεγάλη
χρονική περίοδο αναφοράς συνήθως πάνω από δέκα χρόνια. Τάση δεν
παρουσιάζουν όλες οι χρονολογικές σειρές.
Στα δεδομένα της χρονολογικής σειράς που εξετάζουμε, αναζητούμε
μια μαθηματική συνάρτηση του χρόνου (t), που να μπορεί να περιγράψει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κεντρική ομαλή μακροχρόνια κίνηση της
σειράς. Αφού γίνει η προσαρμογή της η συνάρτηση αυτή εκφράζει ποσοτικά
την τάση της χρονοσειράς ως ένα μαθηματικό υπόδειγμα. Οι μορφές που
μπορεί να πάρει να είναι:
•

Πολυώνυμο πρώτου, δευτέρου, τρίτου , κ.τ.λ. βαθμού και στη γενική
μορφή η εξίσωση της τάσης είναι:
^

Y t = α 0 t + α 1 (t) + α 2 (t) 2 +……. + α ρ (t) ρ
•

Εκθετική
Έχει μαθηματική συνάρτηση της μορφής:
^

Y t = α 0 (α 1 )t 2 ………(α ρ )t ρ
•

Καμπύλη Compertz 13
Έχει μαθηματική συνάρτηση της μορφής:
^

Yt =

k
1 + e a +bt

•

Λογαριθμική μορφή,

•

Ημιλογαριθμική μορφή,

καθώς και διαφόρων άλλων δυνατών μετασχηματισμών.
12

Π. Α. Κιόχος (1990) «Στατιστική». Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης Πειραιάς, σ.246

13

Τζωρτζόπουλος Π.(1989). «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών». Εκδόσεις Οικονομικό,Αθήνα: σελ.101
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

6.1 Εισαγωγή .
Στο κεφάλαιο αυτό θα εφαρμόσουμε στην πράξη, όσα θεωρητικά
αναφέραμε και κατανοήσαμε για την μέθοδο ανάλυσης μιας χρονοσειράς.
Η χρονοσειρά που θα μας απασχολήσει εδώ αφορά στην εξέλιξη των
αλιευμάτων που ψαρεύτηκαν στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου κατά το
διάστημα της τριετίας 2004-2006. Οι παρατηρήσεις της μεταβλητής μας είναι
η ποσότητες σε κιλά των αλιευμάτων που ψαρεύτηκαν στον Μαλιακό και
έχουν ληφθεί σε τακτά διαστήματα δεκαπέντε ημερών.
Πριν να μελετήσουμε διεξοδικά την χρονολογική σειρά του συνολικού
αριθμού των αλιευμάτων, θα δούμε συνοπτικά τις χρονολογικές σειρές των
αλιευμάτων κάθε έτους αναζητώντας σε αυτές την ύπαρξη τάσης και την
ύπαρξη ή μη κανονικότητας στην κατανομή τους εξετάζοντας κάποια βασικά
περιγραφικά μέτρα τους.
Ακόλουθα θα αναζητήσουμε το κατάλληλο στατιστικό υπόδειγμα που
θα περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα μας με βάση τη
μεθοδολογία Box – Jenkins (ταυτοποίηση, εκτίμηση, διαγνωστικός έλεγχος).
Το υπόδειγμα, στο οποίο θα καταλήξουμε, θα αξιολογήσουμε με βάση την
προβλεπτική του ικανότητα για τις μελλοντικές ποσότητες των αλιευμάτων.

6.2 Η Χρονολογική σειρά των αλιευμάτων του Μαλιακού.
Τα αλιεύματα που ψαρεύτηκαν στον Μαλιακό κόλπο συνολικά κατά
την τριετία 2004-2006, παρουσιάζονται με την μορφή χρονοσειράς στο
διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί.
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Γράφημα 6.1
Συνολικός αριθμός αλιευμάτων του Μαλιακού Κόλπου

Η χρονολογική σειρά έχει κατά κύριο λόγο ανοδική τάση. Στις
επιμέρους χρονικές περιόδους παρουσιάζονται έντονες αυξομειώσεις. Τα έτη
διαχωρίζονται στο γράφημα με την χρήση του φωτισμένου τμήματος στην
θέση του έτους 2005. Το κατώτατο σημείο του γραφήματος, τα 972,15 κιλά,
εμφανίζεται στο δέκατο τρίτο δεκαπενθήμερο (1ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου
του 2004) και το μέγιστο σημείο, τα 8.124,30 κιλά, στο πεντηκοστό πρώτο
δεκαπενθήμερο (1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2006). Η πιο
σταθερή περίοδος διαχρονικά φαίνεται να είναι η πρώτη χρονιά, ενώ εκείνη
με τις μεγαλύτερες αυξομειώσεις είναι το 2006 όπου έχουμε και μεγάλες
αυξήσεις στα κιλά αλλά και πολύ έντονες μειώσεις στις ποσότητές τους.

6.2.1 Η Χρονολογική σειρά του έτους 2004 .
Η πρώτη εξεταζόμενη χρονιά, το 2004, παρουσιάζεται ως χρονοσειρά
στο παρακάτω διάγραμμα 6.2.
Όπως διαπιστώνουμε στο γράφημα αυτό η σειρά ακολουθεί μια κυρίως
πτωτική τάση.
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Γράφημα 6.2
Αλιεύματα του Μαλιακού Κόλπου, έτους 2004.

Στην χρονολογική σειρά διαπιστώνουμε έντονη πτωτική τάση κυρίως
ως τις αρχές του Ιουλίου καθώς οι ποσότητες των ψαριών ¨κατρακυλάνε¨ από
τα 2.829 κιλά στα 972 κιλά. Τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται από τον
Αύγουστο και μετά καθώς ενώ έχουμε πάλι περιόδους πτώσεων αλλά οι
ποσότητες των αλιευμάτων σταθεροποιούνται γύρω στα 1.500 κιλά.

6.2.2 Η Χρονολογική σειρά του έτους 2005 .
Γράφημα 6.3
Αλιεύματα του Μαλιακού Κόλπου, έτους 2005.
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Στο γράφημα 6.3, παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρονολογικής σειράς
των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου στην διάρκεια του έτους 2005. Η
χρονοσειρά παρουσιάζει μια μάλλον ανοδική τάση με πολύ έντονες
διακυμάνσεις καθ΄ όλη την διάρκειά της.
Αρχικά διαπιστώνουμε μια πτωτική πορεία, στους πρώτους μήνες του
έτους έως και τον Απρίλιο. Η εικόνα αντιστρέφεται από το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου οπότε και η ψαριά των αλιέων του Μαλιακού
φτάνει τα 4.987 κιλά (μέγιστο σημείο έτους). Από εκεί και πέρα η πορεία
βελτιώνεται με μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων που σταθεροποιούνται
γύρω στα 3.500 κιλά, παρά την ύπαρξη και εδώ κάποιων ¨κακών¨
δεκαπενθήμερων.

6.2.3 Η Χρονολογική σειρά του έτους 2006 .
Γράφημα 6.4
Αλιεύματα του Μαλιακού Κόλπου, έτους 2006 .

Στο ανωτέρω γράφημα εμφανίζεται

η

χρονολογική

σειρά

των

αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου για το έτος 2006. Η εξέλιξη της σειράς
χαρακτηρίζεται από τρεις περιόδους. Η πρώτη από την αρχή του έτους ως τις
αρχές Μαρτίου εμφανίζει μια έντονη άνοδο και μια αντίστοιχα έντονη πτώση.
Η δεύτερη ως τις αρχές Νοεμβρίου κινείται περισσότερο ομαλά με μάλλον
ανοδική τάση και με μικρότερες ποσότητες των αλιευμάτων γύρω στα 3.000
κιλά. Η τρίτη περίοδος που ξεκινά από το δεύτερο μισό του Νοέμβρη,
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παρουσιάζει έντονη ανοδική πορεία καθώς υπερδιπλασιάζονται οι ψαριές σε
επίπεδα που φτάνουν και τα 8.105 κιλά.

6.2.4 Σύγκριση των χρονολογικών σειρών επιμέρους ετών .
Ο τρεις επιμέρους χρονοσειρές των ετών 2004, 2005 και 2006
παρουσιάζονται όλες μαζί στο διάγραμμα 6.5 που ακολουθεί, προκειμένου να
διευκολυνθεί η μεταξύ τους σύγκριση.
Γράφημα 6.5
Σύγκριση των χρονολογικών σειρών των αλιευμάτων,
των επιμέρους ετών.

Διαπιστώνεται ότι η χρονιά με τις λιγότερες ποσότητες αλιευμάτων
ήταν το 2004 (

), η επόμενη καλύτερη χρονιά το 2005 (

καλύτερη όλων το έτος 2006 (

), και η

). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την

ανοδική τάση του εμφανίζει συνολικά η χρονολογική σειρά (βλ. γράφημα 6.1)
και εκφράζει την διαχρονική βελτίωση που παρουσίασε η αλιευτική
δραστηριότητα στον Μαλιακό κόλπο.
Από

το

γράφημα

είναι

επίσης

εύκολο

να

εντοπιστούν

τα

δεκαπενθήμερα εκείνα στα οποία σημειώθηκαν οι καλύτερες και οι χειρότερες
ψαριές. Έτσι η υψηλότερες αλιευμένες ποσότητες παρουσιάστηκαν την τρίτη
χρονιά στο τέλος της περιόδου και οι χαμηλότερες στο μέσο της πρώτης
χρονιάς.
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6.3 Περιγραφικά μέτρα των χρονολογικών σειρών .
Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε βασικά περιγραφικά μέτρα των
τεσσάρων χρονολογικών σειρών που είδαμε παραπάνω.
Το διάγραμμα 6.6. που ακολουθεί είναι το ιστόγραμμα του συνολικού
αριθμού των ποσοτήτων των αλιευμάτων του Μαλιακού για την τριετία 20042006.
Γράφημα 6.6
Ιστόγραμμα των συνολικών ποσοτήτων αλιευμάτων
του Μαλιακού Κόλπου, τριετία 2004-2006.

Στο σύνολο της εξεταζόμενης τριετίας ο μέσος όρος αλιευμάτων που
συγκεντρώθηκαν ήταν περίπου 2.930 κιλά. Η κατανομή των ποσοτήτων των
αλιευμάτων δεν δείχνει κανονική στο ιστόγραμμα, άλλωστε και η τιμή της
κύρτωσης 5.842597 αποκλίνει αρκετά από την τιμή μιας κανονικής
κατανομής που κυμαίνεται περί του 3. Για την επιβεβαίωση της μη ύπαρξης
κανονικότητας προχωρούμε στο test Kolmogorov-Smirnov που ακολουθεί .
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Εφόσον το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι
0.013 < 0.05 η κατανομή των συνολικών ποσοτήτων των αλιευμάτων του
κόλπου στο σύνολο της τριετίας δεν είναι κανονική.

6.3.1 Έτος 2004 .
Το έτος 2004 η μέση ποσότητα των αλιευμάτων που ψαρεύτηκαν ήταν
1665 κιλά περίπου, όπως προκύπτει από το ιστόγραμμα που ακολουθεί.
Γράφημα 6.7
Ιστόγραμμα των ποσοτήτων αλιευμάτων έτους 2004.

Θα εξετάσουμε την ύπαρξη ή μη κανονικότητας στην κατανομή καθώς
η τιμή της κύρτωσης 3.3011201 είναι κοντά στην τιμή 3 της κανονικής
κατανομής. Το test των Kolmogorov-Smirnov που παρουσιάζεται παρακάτω
δίνει επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.180 > 0.05, επομένως κατανομή
των ποσοτήτων του έτους 2004 είναι κανονική.
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6.3.2 Έτος 2005 .
Στο διάγραμμα 6.8 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της χρονολογικής
σειράς των αλιευμένων ποσοτήτων της δεύτερης χρονιάς, του έτους 2005.
Η μέγιστη ποσότητα που αλιεύθηκε την χρονιά αυτή ήταν τα 4.987
κιλά ενώ η ελάχιστη τα 1.791 κιλά. Ο μέσος όρος τους είναι στα 3.135 κιλά,
ενώ η κατανομή που αυτές ακολουθούν μοιάζει στην κανονική. Σύμφωνα με
την τιμή της στατιστικής συνάρτησης Jarque-Bera η κατανομή είναι κανονική
αφού

έχει

p-value

0.835190

μεγαλύτερο

το

επίπεδο

στατιστικής

σημαντικότητας 0,05. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και με το test
Kolmogorov-Smirnov εφόσον το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.200
> 0.05.
Γράφημα 6.8
Ιστόγραμμα των ποσοτήτων αλιευμάτων έτους 2005.
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6.3.3 Έτος 2006 .
Το ιστόγραμμα της τελευταίας χρονιάς, του 2006, δίνεται στο
διάγραμμα 6.9 όπου βλέπουμε ότι η μέση ποσότητα αλιευμάτων ήταν στα
3990 κιλά, η μέγιστη ποσότητα στα 8.124 κιλά και ελάχιστη στα 1.422 κιλά.
Η κύρτωση της κατανομής έχει τιμή 3.243464 κοντά στο 3 (της
κανονικής κατανομής). H τιμή της στατιστικής συνάρτησης Jarque-Bera έχει
p-value 0.088174 > 0,05. Το test των Kolmogorov-Smirnov που ακολουθεί
παρακάτω δίνει επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.056 > 0.05 οριακά,
δείχνει δηλαδή μια κανονική κατανομή αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες για
να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Γράφημα 6.9
Ιστόγραμμα των ποσοτήτων αλιευμάτων έτους 2006.

6.4 Ανάλυση της χρονολογικής σειράς των αλιευμάτων .
Η ανάλυση της χρονοσειράς των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου
την περίοδο 2004-2006 που θα ακολουθήσει θα στηριχθεί στην μεθοδολογία
των Box – Jenkins που είδαμε προηγούμενα.
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6.4.1 Προσδιορισμός της τάσης .
Η χρονολογική σειρά που μελετάμε έχει ανοδική τάση, όπως φαίνεται
στο διάγραμμα 6.1. Στην παράγραφο αυτή θα προσπαθήσουμε να βρούμε το
μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει καλύτερα στα δεδομένα της σειράς,
περιγράφοντας την τάση της, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για την
πρόβλεψη της τάσης στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμόσουμε την
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (L.S.- Least Squares).
Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζεται το υπόδειγμα που εκτιμά την τάση της
σειράς.
Πίνακας 6.1
Εκτίμηση ευθύγραμμης τάσης

Το υπόδειγμά μας δείχνει την ευθύγραμμη τάση:
^

Y t = 92006.71 + 45.29220 * t − 0.567625 ∗ ε t −1 + ε t
Οι συντελεστές του υποδείγματος είναι στατιστικά σημαντικοί. Ο
διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού R 2 adj έχει τιμή 0,527890 που
σημαίνει ότι το υπόδειγμα ερμηνεύει το 52,78% της μεταβλητότητας της
εξαρτημένης μεταβλητής Yt , των αλιευμάτων του Μαλιακού. Ο συντελεστής
Durbin-Watson έχει τιμή κοντά στο 2 (1.879) που δείχνει μη αυτοσυσχέτιση
των καταλοίπων .
Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω έλεγχο των
καταλοίπων του υποδείγματος δηλαδή σε έλεγχο της αυτοσυσχέτισης, της
ομοσκεδαστικότητας και της κανονικότητάς τους.
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Στο διάγραμμα 6.10 που ακολουθεί δίνεται το γράφημα του
Correlogram – Q Statistics από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει
αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων.
Γράφημα 6.10
Έλεγχος της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων της τάσης.

Το ακόλουθο διάγραμμα 6.11 παρουσιάζει το Correlogram Squared
Residuals–Q Statistics, των τετραγώνων των καταλοίπων, από το οποίο
διαπιστώνουμε

ότι

δεν

υπάρχει

αυτοσυσχέτιση

στα

τετράγωνα

καταλοίπων δηλαδή τα κατάλοιπα του μοντέλου είναι ομοσκεδαστικά.
Γράφημα 6.11
Έλεγχος της ομοσκεδαστικότητας των καταλοίπων της τάσης.
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των

Στο διάγραμμα 6.12 δίνεται το ιστόγραμμα των καταλοίπων για να
ελέγξουμε την κανονικότητά τους. Από την τιμή της κύρτωσης αλλά και την
ελεγχοσυνάρτηση Jarque-Bera καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανομή
των καταλοίπων δεν είναι κανονική κατανομή.
Γράφημα 6.12
Έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων της τάσης.

Μετά τους ελέγχους καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το υπόδειγμα
της τάσης που εκτιμήσαμε έχει πρόβλημα με την κανονικότητα των
καταλοίπων, το ίδιο πρόβλημα που διαγνώσαμε και στα αρχικά δεδομένα μας.
Γράφημα 6.13
Πραγματική χρονοσειρά(Actual),Εκτιμημένη σειρά(Fitted),
Κατάλοιπα υποδείγματος(Residual)
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Στο διάγραμμα 6.13 απεικονίζονται από κοινού η πραγματική σειρά
των ποσοτήτων των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου (

) καθώς και η σειρά που εκτιμήσαμε με την εξίσωση της τάσης

της (
(

), τα κατάλοιπα

).

6.4.2 Το υπόδειγμα της χρονολογικής σειράς .
Ξεκινώντας την αναζήτηση του κατάλληλου υποδείγματος που θα
εκφράζει τα δεδομένα της χρονολογικής σειράς των αλιευμάτων του
Μαλιακού κόλπου την τριετία 2004-2006, το πρώτο στάδιο είναι αυτό
της ταυτοποίησης.

Στην χρονολογική σειρά που θα αναφέρεται με τον κωδικό ¨SYN¨, θα
εξετάσουμε αρχικά την στασιμότητά της μελετώντας την συνάρτηση
αυτοσυσχέτισης που απεικονίζεται στο correlogram του διαγράμματος 6.10
που ακολουθεί.
Γράφημα 6.14
Αυτοσυσχέτιση AC και PAC της χρονοσειράς SYN .

Παρατηρούμε ότι οι αυτοσυσχετίσεις (AC) φθίνουν με αργό ρυθμό άρα
η σειρά δεν είναι στάσιμη. Θα δοκιμάσουμε να εξετάσουμε την χρονοσειρά
των λογαρίθμων της SYN που ονομάζουμε LSYN για να δούμε αν
διορθώνεται το πρόβλημα της μη στασιμότητας.
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Γράφημα 6.15
Χρονολογική σειρά του συνολικού αριθμού αλιευμάτων
σε λογαρίθμους, LSYN.

Στο διάγραμμα 6.15 η χρονολογική σειρά των λογαρίθμων δείχνει να
έχει ανοδική τάση

και όπως επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα των

αυτοσυσχετίσεών της 6.16, οι αυτοσυσχετίσεις (AC) φθίνουν με αργό ρυθμό
επομένως και αυτή η σειρά δεν είναι στάσιμη.
Γράφημα 6.16
Αυτοσυσχέτιση AC και PAC της χρονοσειράς LSYN .
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Στην συνέχεια παίρνοντας πρώτες διαφορές στην σειρά LSYN
δημιουργούμε την χρονολογική σειρά DLSYN αναζητώντας μια στάσιμη
σειρά. Από τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της AC που παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 6.18 βλέπουμε ότι η στασιμότητα επιτυγχάνεται.
Γράφημα 6.17
Χρονολογική σειρά DLSYN.

Γράφημα 6.18
Αυτοσυσχέτιση AC και PAC της χρονοσειράς DLSYN .

Για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη στασιμότητας θα εφαρμόσουμε
στην χρονοσειρά DLSYN τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (Augmented
Dickey-Fuller, ADF) που εξετάζει την υπόθεση:
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Η 0 : η χρονολογική σειρά έχει μοναδιαία ρίζα (είναι μη στάσιμη)
Η 1 : η χρονολογική σειρά δεν έχει μοναδιαία ρίζα (είναι στάσιμη)
Τα αποτελέσματα του ADF test παρουσιάζονται στον πίνακα είναι τα εξής:
Πίνακας 6.2
Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας της χρονοσειράς (DLSYN)

Σύμφωνα με ADF test (έλεγχο Μοναδιαίας Ρίζας) η τιμή της t είναι
t = -8.550866 μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές από εκείνες των πινάκων σε όλα
τα

επίπεδα

σημαντικότητας

1%(-3.528515),

5%(-2.904198)

και

10%

(-2.589562). Παίρνοντας ως επίπεδο σημαντικότητας το 5%, απορρίπτουμε
την μηδενική υπόθεση Η 0 και δεχόμαστε ότι η χρονοσειρά των 1 ων διαφορών
DLSYN είναι στάσιμη.
Αφού

λύθηκε

το

πρόβλημα

της

στασιμότητας,

μπορούμε

να

συνεχίσουμε στο δεύτερο στάδιο που είναι εκείνο της εκτίμησης του
υποδείγματος . Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της

εκτίμησης.
Πίνακας 6.3
Εκτίμηση υποδείγματος ARIMA(2,1,2) της DLSYN
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Εκτιμήσαμε ένα υπόδειγμα ARMA(2,2) στις πρώτες διαφορές, που έχει
την γενική μορφή
Y t = δ+ α 1 Y t-1 +α 2 Υ t-2 + ε t – θ 2 ε t-2.
Οι συντελεστές του υποδείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3 ως εξής:
(DLSYN) = 0.015588-0.454365 (DLSYN) t-1 + 0.450225 (DLSYN) t-2 +
ε t + 0.939676 ε t-2
¾ Όλοι οι συντελεστές και η σταθερά του υποδείγματος είναι

στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο
του 5% (prob.<0,05).
¾ Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού R 2 adj έχει τιμή

0,184953 που σημαίνει ότι το υπόδειγμα ερμηνεύει το 18,49%
της μεταβλητότητας της μεταβλητής DLSYN.
¾ Η τιμή του Durbin- Watson είναι 1.952048, βρίσκεται κοντά

στην τιμή 2 που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των
καταλοίπων.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτίμησης του υποδείγματος,
συνεχίζουμε με το τρίτο στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου του. Το ζητούμενο
είναι τα κατάλοιπα του εκτιμημένου υποδείγματος να είναι τυχαία δηλαδή
λευκός θόρυβος.
Στο διάγραμμα 6.19 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αυτοσυσχετίσεις
των καταλοίπων του υποδείγματος.
Γράφημα 6.19
Διαγνωστικός έλεγχος καταλοίπων του υποδείγματος ARIMA(2,1,2)
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Στο correlogram των καταλοίπων η τιμή του Q-stat για τους πρώτους
19 συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι 9.3080, που αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο
πιθανότητας prob.= 0.968, συνεπώς αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση ότι
τα κατάλοιπα είναι ασυσχέτιστα.
Το υπόδειγμα που εκτιμήσαμε περνάει έως τώρα επιτυχώς όλους τους
ελέγχους που κάναμε για να κρίνουμε την καταλληλότητά του. Μπορούμε να
προχωρήσουμε χρησιμοποιώντας το για διενέργεια προβλέψεων.
Στο διάγραμμα 6.20 παρουσιάζονται η πραγματική χρονοσειρά του
συνόλου των αλιευμάτων (
μας (

), η σειρά που εκτιμήσαμε με το υπόδειγμά

) καθώς και τα κατάλοιπα του υποδείγματος (

).

Γράφημα 6.20
Πραγματική χρονοσειρά(Actual), Εκτιμημένη(Fitted),
Κατάλοιπα υποδείγματος(Residual) .

Στο σημείο αυτό θα ¨υποβάλουμε¨ το υπόδειγμά μας σε ένα ακόμη
έλεγχο, της επιπλέον προσαρμογής (overfitting), προσαρμόζοντας στα
δεδομένα μας ένα υπόδειγμα ελαφρώς μεγαλύτερης τάξης από εκείνο που
εκτιμήσαμε. Θα συγκρίνουμε τα δύο μοντέλα για να καταλήξουμε στο
βέλτιστο για την περιγραφή της χρονολογικής μας σειράς.
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6.4.3 Το υπόδειγμα υψηλότερης τάξης της χρονοσειράς .
Θα εκτιμήσουμε το νέο υπόδειγμα παίρνοντας 1ες διαφορές στην σειρά
DLSYN, δημιουργώντας δηλαδή την χρονοσειρά DDLSYN.
Θα εξετάσουμε το διάγραμμα των αυτοσυσχετίσεων AC της σειράς,
που παρουσιάζεται παρακάτω, για να δούμε αν είναι στάσιμη ή όχι.
Γράφημα 6.21
Αυτοσυσχέτιση AC και PAC της χρονοσειράς DDLSYN .

Από τις συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της AC που παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 6.21 βλέπουμε ότι η σειρά είναι στάσιμη.
Για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη στασιμότητας θα εφαρμόσουμε
στην

χρονοσειρά

DDLSYN

τον

επαυξημένο

έλεγχο

Dickey-Fuller

(Augmented Dickey-Fuller, ADF).
Πίνακας 6.4
Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας της χρονοσειράς (DDLSYN)
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Σύμφωνα με ADF test η τιμή της t είναι t = -6.270615 μεγαλύτερη σε
απόλυτες τιμές από εκείνες των πινάκων σε όλα τα επίπεδα σημαντικότητας
1%(-3.542097), 5%(-2.910019) και 10%(-2.592645). Θεωρώντας ως επίπεδο
σημαντικότητας το 5%, η σειρά DDLSYN είναι στάσιμη.
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί η στασιμότητα της σειράς, μπορούμε να
εκτιμήσουμε το νέο υπόδειγμα που παρουσιάζεται στον πίνακα 6.5 και έχει
την μορφή
(DDLSYN) = 0.001338 -1.197798 (DDLSYN) t-1 -0.259298 (DDLSYN) t-2 +
ε t + 0.940689 ε t-2
Πίνακας 6.5
Εκτίμηση νέου υποδείγματος ARIMA, υψηλότερης τάξης.

Οι συντελεστές του υποδείγματος εκτός της σταθεράς, είναι στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 5% (prob.<0,05).
Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού R 2 adj έχει τιμή 0,599843
που σημαίνει ότι το υπόδειγμα ερμηνεύει το 59,98% της μεταβλητότητας της
μεταβλητής DDLSYN. Η τιμή του Durbin-Watson είναι κοντά στο 2 (2.151)
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων .
Μετά την εκτίμηση του υποδείγματος ακολουθεί το στάδιο του
διαγνωστικού ελέγχου. Απαιτείται τα κατάλοιπα του υποδείγματος να είναι
τυχαία .
Στο correlogram των καταλοίπων, διάγραμμα 6.22, η τιμή του Q-stat
για τους πρώτους 19 συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι 18.957, που
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αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο πιθανότητας prob.= 0.460, συνεπώς αποδεχόμαστε
την μηδενική υπόθεση ότι τα κατάλοιπα είναι ασυσχέτιστα.
Γράφημα 6.22
Διαγνωστικός έλεγχος καταλοίπων του νέου υποδείγματος.

Μπορούμε συνεπώς να θεωρήσουμε και αυτό το υπόδειγμα κατάλληλο
για προβλέψεις.

6.4.4 Επιλογή του βέλτιστου μοντέλου βάσει της προβλεπτικής
ικανότητάς του .
Ο απώτερος σκοπός της εκτίμησης των δύο υποδειγμάτων ήταν να τα
χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε προβλέψεις. Οι προβλέψεις τους που
παρουσιάζονται στα διαγράμματα 6.23 και 6.24, είναι ex-post προβλέψεις (εκ
των υστέρων, μέσα στην δειγματική περίοδο) και πραγματοποιήθηκαν με την
δυναμική μέθοδο.
Τα κριτήρια αξιολόγησής τους που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η
τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE), το μέσο
απόλυτο σφάλμα (MAE), το μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (MAPE) και ο
συντελεστής του Theil.
Συγκρίνοντας

τα

κριτήρια

αξιολόγησης

στα

δύο

υποδείγματα

διαπιστώνουμε ότι βάσει τόσο του RMSE, του MAE αλλά και του συντελεστή
του Theil καλύτερο μοντέλο θεωρείται το υπόδειγμα της μεταβλητής
DLSYN. Μόνο το κριτήριο MAPE προκρίνει το δεύτερο υπόδειγμα.
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Γράφημα 6.23
Προβλέψεις του υποδείγματος της DLSYN και αξιολόγηση τους.

Γράφημα 6.24
Προβλέψεις του υποδείγματος της DDLSYN και αξιολόγηση τους.

Συμπεραίνουμε τελικά ότι το μοντέλο που περιγράφει με τον βέλτιστο
τρόπο τα δεδομένα της χρονολογικής μας σειράς, που προσαρμόζεται
καλύτερα στα δεδομένα των αλιευμάτων του Μαλιακού κόλπου, είναι το
υπόδειγμα ARIMA(2,1,2) της μεταβλητής DLSYN.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1 Εισαγωγή .
Με την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, βρισκόμαστε στο σημείο
εκείνο της διατύπωσης των συμπερασμάτων της. Τα αποτελέσματα στα οποία
καταλήγει αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου και δίνουν μια
σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν η αλιεία στην περιοχή
του Μαλιακού κόλπου κατά την εξεταζόμενη τριετία 2004-2006. Είναι σημεία
που ελπίζουμε να αποτελέσουν ερεθίσματα συζήτησης και περαιτέρω
επεξεργασίας.

7.2 Συμπεράσματα - Επίλογος .
Από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας
το πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι η αλιεία στην
περιοχή

του

Μαλιακού

εμπεριέχει

σημαντικές

ιδιαιτερότητες.

Οι

απαγορεύσεις οι οποίες υφίστανται στις προστατευόμενες από την νομοθεσία
περιοχές καθώς και οι επιρροές που δέχεται από τις απορροές του Σπερχειού
ποταμού

την

καθιστούν

δύσκολα

συγκρίσιμη

με

άλλες

περιοχές

δραστηριοποίησης των αλιέων.
Ένα επόμενο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι στην λεκάνη του
Μαλιακού συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός αλιευμάτων. Τα είδη που
καταγράφηκαν, πενήντα έξι (56), ή σαράντα τρία (43) με την νέα
κατηγοριοποίηση που δημιουργήσαμε είναι πολλά για μια περιοχή σχετικά
μικρή και για μια θάλασσα όχι ανοιχτό πέλαγος.
Επιπλέον, το γεγονός ότι το 90% των αλιευμένων ποσοτήτων
αποτελείται μόλις από 14 είδη και το 72,5% από 6 είδη είναι μια πολύ σοβαρή
ένδειξη πιθανής επικράτησης λίγων ειδών σε μεγάλους πληθυσμούς. Οι
σχετικές αφθονίες των συγκεκριμένων ειδών είναι εντυπωσιακά μεγάλες ενώ
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σχεδόν

επαναλαμβάνονται

από

χρονιά

σε

χρονιά

με

μικρές

μόνο

διαφοροποιήσεις. Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε ότι καθώς τα δεδομένα
αυτά προέρχονται από μια βάση που κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί την
πληρωμή των ψαράδων, τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις τυχόν απορρίψεις
που ίσως και να διαφοροποιούσαν τα παραπάνω μεγέθη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι ποσότητες των
αλιευμάτων που συγκεντρώθηκαν την πρώτη χρονιά αφορούν στο 18.95% των
συνολικών ποσοτήτων της τριετίας, ενώ την δεύτερη και την τρίτη στο
35.66% και 45.93% αντίστοιχα. Η μέση ποσότητα που ψαρεύτηκε ανά
δεκαπενθήμερο στην περιοχή του Μαλιακού ανέρχεται 2.930 κιλά στο σύνολο
των τριών ετών.
Από το δεύτερο τμήμα της εργασίας, το πιο σημαντικό συμπέρασμα
είναι εκείνο που παρουσιάζει την τάση που οι αλιευμένες ποσότητες της
τριετίας σημείωσαν. Παρ΄ όλες τις συχνές αυξομειώσεις τους είναι ευκρινής
μια ανοδική τάση στην εξέλιξη της πορείας τους. Το αποτέλεσμα αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό και αισιόδοξο καθώς δείχνει ότι με την πάροδο των ετών
η αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή αποδίδει περισσότερο στα άτομα
που την επιλέγουν ως βιοπορισμό. Επίσης αποτελεί και μια ισχυρή ένδειξη
ότι η αλιεία στην πορεία του χρόνου γίνεται περισσότερο παραγωγική.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η ανάλυση της μελέτης
αυτής κατάφερε να επιτύχει τον προσδιορισμό ενός υποδείγματος που να
περιγράφει

με

τον

καλύτερο

δυνατό

τρόπο

τα

δεδομένα

που

χρησιμοποιήσαμε. Το μοντέλο αυτό κρίθηκε, μετά από μια διαδικασία
επιτυχών ελέγχων, κατάλληλο όχι μόνο να εκφράσει τα δεδομένα μας αλλά
και να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθούν οι μελλοντικές ποσότητες των
αλιευμάτων.
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η παρούσα ανάλυση αλλά και η
ίδια η μελέτη δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την ευγενή
παραχώρηση των στοιχείων του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Στυλίδας. Τα
καταγεγραμμένα αντίστοιχα δεδομένα είναι φτωχά αν όχι ανύπαρκτα. Για το
λόγο αυτό απαιτήθηκε η εκ του μηδενός ηλεκτρονική καταγραφή τους πριν
από οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία τους, πράγμα που δυσχέρανε και
έκανε ιδιαίτερα χρονοβόρα την έρευνα αυτή.
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Θα αποτελούσε λοιπόν εργαλείο μέγιστης σημασίας για οποιονδήποτε
μελλοντικό
οργανωμένης

ερευνητή

ή

διαδικασίας

και

απλό

χρήστη

καταγραφής

και

η

πραγματοποίηση

διάθεσης

των

μιας

αλιευτικών

δεδομένων, σε επίπεδο νομού ή και περιφέρειας. Η απουσία των στοιχείων
αυτών στερεί την περιοχή από την δυνατότητα πραγματοποίησης ουσιαστικής
έρευνας και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για ένα τόσο σημαντικό
κομμάτι της οικονομικής της δραστηριότητας.
Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι θα ήταν ιδιαίτερης σπουδαιότητας
για την περιοχή η ανοδική πορεία που παρουσίασε η αλιευτική δραστηριότητα
την τριετία 2004-2006, και κατέδειξε αυτή η μελέτη, να εξακολουθούσε να
εμφανίζεται και τα επόμενα χρόνια συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη τόσο
του κλάδου της αλιείας όσο και της περιφέρειας.
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