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Κεφάλαιο 8 

 
 
1) Τι είναι ετεροσκεδαστικότητα και τι είδους προβλήµατα παρουσιάζονται; 
(∆ 2, ∆ 4, σελίδες 370-372).    
 
2) Γράψτε τον τύπο της διακύµανσης της κλίσης όταν υπάρχει 
ετεροσκεδαστικότητα, στην απλή παλινδρόµηση (∆ 5 σ. 373) και στην 
πολλαπλή (∆ 6, σ 374). Εξηγήστε τους συντελεστές στου αναφερθέντες 
τύπους. 
 
3) Τι εννοούµε µε τον όρο ανθεκτικά τυπικά σφάλµατα (∆ 7-8, σ375), 
εξηγήστε; Είναι οι στατιστικές t και F ανθεκτικές (σελ. 375, 376); 
 
4) Εξηγήστε αναλυτικά τα βήµατα της στατιστικής του πολλαπλασιαστή του 
Lagrange ανθεκτικής ως προς την ετεροσκεδαστικότητα (∆ 9-10, σ. 380). 
Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, 
περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα. 
 
5) Εξηγήστε αναλυτικά τα βήµατα του ελέγχου (τεστ) των Breusch-Pagan 
για την ετεροσκεδαστικότητα (∆ 11, σ. 385). Αναφέρεται επίσης και τα εξής 
βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και 
συµπέρασµα). 
 
6) Εξηγήστε αναλυτικά τα βήµατα του ελέγχου (τεστ) του White για την 
ετεροσκεδαστικότητα (∆ 13, σ. 389). Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα 
Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα). 
 
7) Αναφέρεται µία διαφορά µεταξύ των ελέγχων Breusch-Pagan και White 
(∆ 12). 
 
8) Εξηγήστε την µέθοδο των σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων για την 
άρση της ετεροσκεδαστικότητας. (∆ 14-15, σ. 391-392). Ποιο είναι το 
όφελος; (∆ 14). Πως τα γενικευµένα ελάχιστα τετράγωνα εφαρµόζονται σε 
αυτήν την περίπτωση; (∆ 16).  
 
9) Αναφέρεται ένα µειονέκτηµα των σταθµισµένων ελαχίστων τετραγώνων 
(∆ 18). Ποια µέθοδο δεν έχει αυτό το µειονέκτηµα; (∆ 19).  
 
10) Περιγράψτε την µέθοδο των εφικτών γενικευµένων ελαχίστων 
τετραγώνων; (∆ 19-21, σ. 400). 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 9 
 

 
1) Αναφέρεται µορφές µη-γραµµικών σχέσεων (∆ 2). Πως καθορίζουµε 
ποιοι µη-γραµµικοί όροι θα συµπεριληφθούν στο µοντέλο παλινδρόµησης; 
(∆3). 
 
2) Εξηγήστε αναλυτικά τα βήµατα του ελέγχου (τεστ) τoυ Ramsey’s Reset 
(∆ 5, σ. 385). Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, 
κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα). 
   
3) Εξηγήστε την διαδικασία του ελέγχου (τεστ) τoυ Davidson-MacKinnon, 
πιθανώς µε παράδειγµα. Αναφέρεται ένα µειονέκτηµα του ελέγχου (∆ 6-7, 
σ. 426-427).   
 
4) Πότε χρησιµοποιούµε αντιπροσωπευτικές µεταβλητές και τι 
πετυχαίνουµε; (∆ 8-10); 
 
5) Τι είναι µεταβλητές µε χρονική υστέρηση; ∆ώστε ένα παράδειγµα; Πότε 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εξαρτηµένες µεταβλητές µε χρονική 
υστέρηση ως αντιπροσωπευτικές µεταβλητές; (∆ 11, σ. 434-435). 
 
6) Τι εννοούµε όταν λέµε ότι υπάρχει σφάλµα στις µετρήσεις; ∆ώστε ένα 
παράδειγµα, (∆ 12).   
 
7) Τι επιπτώσεις υπάρχουν στην εκτίµηση και στα τυπικά σφάλµατα όταν 
υπάρχει σφάλµα στις µετρήσεις στην εξαρτηµένη και σε µία από τις 
ερµηνευτικές µεταβλητές; (∆ 13-16, σ. 441-445). 
 
8) Τι είναι τα ελλιπή δεδοµένα και πότε προκαλούν πρόβληµα στην 
παλινδρόµηση (∆ 17); 
 
9) Τι συµβαίνει όταν επιλέγουµε ένα δείγµα (µη τυχαίο) βάση µιας x 
µεταβλητής και όταν επιλέγουµε ένα δείγµα βάση της y µεταβλητής; (∆ 18, 
σ 449-452). 
 
10) Τι είναι αποµονωµένες παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις που ασκούν 
επιρροή, τι προβλήµατα παρουσιάζουν, και πως τα αντιµετωπίζουµε; (∆ 19-
20, σ. 452-460). 
 
 
 

 



Κεφάλαιο 10 
 

 
1) Τι επιπλέον χαρακτηριστικά εµφανίζουν οι χρονολογικές σειρές από τα 
διαστρωµατικά δεδοµένα; (∆2, σ 470-472). 
 
2) ∆ώστε ένα παράδειγµα Πεπερασµένου Μοντέλου Κατανεµηµένης 
Χρονικής Υστέρησης (ΠΜΚΧΥ); (∆ 3). 
 
3) Τι καλούµε ροπή επίδρασης ή πολλαπλασιαστής επίδρασης, και τη 
συµβαίνει σε µία προσωρινή αλλαγή σε ένα µοντέλο ΠΜΚΧΥ q τάξης; (∆ 
4, σ. 474).    
 
4) Τι καλούµε µακροχρόνια ροπή ή µακροχρόνιο πολλαπλασιαστή, και τη 
συµβαίνει σε µία µόνιµη αλλαγή σε ένα µοντέλο ΠΜΚΧΥ q τάξης; (∆ 5, σ 
475).  
 
5) Κάτω από ποιες υποθέσεις πετυχαίνουµε αµερόληπτους εκτιµητές σε 
χρονολογικές σειρές (∆ 6-8, σ. 478, 480, 483).    
 
6) Κάτω από ποιες υποθέσεις οι OLS εκτιµητές είναι «ΑΓΑΕ» ή «BLUE» 
 σε χρονολογικές σειρές (∆ 6-8, 10-11 σ. 478, 480, 483-485).    
 
7) Πότε η στατιστική επαγωγή των διαστρωµατικών δεδοµένων µπορεί να 
εφαρµοστεί σε χρονολογικές σειρές; (∆ 11, σ 487-488). 
 
8) Τι καλούµε τάση στις χρονολογικές σειρές; Επίσης, αναφέρεται τριών 
ειδών τάσεων. (∆ 12-13, σ. 500-508). 
 
9) Γιατί και πως κάνουµε αφαίρεση της τάσης; Πως υπολογίζουµε το R2 
όταν υπάρχει τάση (∆ 14-15, σ. 508-511). 
 
10) Τι είναι εποχικότητα; ∆ώστε ένα παράδειγµα. Πως την αντιµετοπίζουµε; 
(∆ 16, σ. 512-515). 
 
 
 
 
 

 



Κεφάλαιο 11 
 

1) Πότε µία διαδικασία καλείται στάσιµη και πότε στοχαστική; Ειδικότερα, πότε 
καλείται µία διαδικασία στάσιµη ως προς τη συνδιακύµανση; (∆ 1-2, σ. 525-526).  
 
2) Πότε µία χρονολογική σειρά καλείται ασθενώς εξαρτηµένη και πότε ασυµπτωτικά 
ασυσχέτιστή; (∆ 3, σ.527-528). 
 
3) Γράψτε µία διαδικασία κινητού µέσου πρώτης τάξης MA(1), και µία διαδικασία 
αυτοπαλινδρόµησης πρώτης τάξης AR(1), µε τις απαιτούµενες υποθέσεις. (∆ 4-5, σ 
528-530). 
 
4) Πότε µία διαδικασία χρονολογικών σειρών καλείται στάσιµη ως προς την τάση; (∆ 
6, σ. 531).  
 
5) Κάτω από ποιες υποθέσεις έχουµε συνεπείς εκτιµητές στην παλινδρόµηση 
χρονολογικών σειρών; (∆7, σ.532-533). 
 
6) Πότε τα σφάλµατα σε µία διαδικασία χρονολογικών σειρών καλούνται ταυτόχρονα 
οµοσκεδαστικά; Τι πετυχαίνουµε µε αυτήν την υπόθεση, µε την ασθενή υπόθεση για 
ανυπαρξία αυτοσυσχέτισης, και µε τις τρεις υποθέσεις για συνεπείς εκτιµητές; (∆ 8-9, 
σ. 536-538).    
 
7) Πότε καλείται µια χρονολογική σειρά τυχαία διαδροµή και πότε ισχυρά επίµονη; (∆ 
9, σ. 542-543). 
 
8) Για τυχαίες διαδροµές εξηγήστε τους εξής όρους: (α) διαδικασία µοναδιαίας ρίζας 
(β) τυχαία διαδικασία µε κατεύθυνση. (∆ 10, σ. 545-547). 
 
9) Πότε µία ισχυρά επίµονη χρονολογική σειρά καλείται ολοκληρωµένη πρώτης 
τάξης; (∆ 11, σ. 549). 
 
10) Τι καλούµε δυναµικά πλήρες µοντέλο στις χρονολογικές σειρές; (σ. 555). 
 
 

 
 



Κεφάλαιο 12 
 

 
1) Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(1) αυτοσυσχέτιση µε ένα t-τεστ; 
Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, 
περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα. (∆ 2, σ. 577-578).   
 
2) Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(1) αυτοσυσχέτιση µε τον έλεγχο 
Durbin-Watson; Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, 
κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα. (∆ 3, σ. 579-581).      
 
3) Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(1) αυτοσυσχέτιση χωρίς αυστηρά 
εξωγενείς ανεξάρτητες µεταβλητές µε ένα t-τεστ; Αναφέρεται επίσης και τα 
εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και 
συµπέρασµα. (∆ 4, σ. 582). 
 
4) Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(q) αυτοσυσχέτιση µε ένα F-τεστ; 
Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, κατανοµή του τεστ, 
περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα. (∆ 5, σ. 577-578).   
 
5) Εξηγήστε πως ελέγχουµε για AR(q) αυτοσυσχέτιση µε τον Breusch-
Godfrey έλεγχο; Αναφέρεται επίσης και τα εξής βήµατα Η0, Η1, τεστ, 
κατανοµή του τεστ, περιοχή απόρριψης, και συµπέρασµα. (∆ 5, σ. 584-585). 
 
6) Εξηγήστε την διαδικασία για διόρθωση της αυτοσυσχέτισης µε οιονεί 
διαφορισµένα δεδοµένα; (∆ 6-7, σ. 587-588). Ποιο είναι το πρόβληµα µε 
αυτήν την µέθοδο; (∆ 8). 
 
7) Εξηγήστε την εφικτή εκτίµηση γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων για το 
µοντέλο αυτοπαλινδρόµησης πρώτης τάξης; Εξηγήστε τις µεθόδους 
Cochrane-Orcutt και Prais-Winsten. (∆ 8-9, σ. 590). 
 
8) Εξηγήστε πως υπολογίζουµε ανθεκτικό ως προς την αυτοσυσχέτιση τυπικό 
σφάλµα της κλίσης; ∆ιατυπώστε τα βήµατα της διαδικασίας (σ. 602) και τους 
τύπους αναλυτικά (σ. 600-601). (∆ 10-11). 
   
  
 

Κεφάλαιο 13 
 

 
1) Τι είναι τα πάνελ δεδοµένα και για πιο λόγο τα εξετάζουµε; (∆ 2-3). 
 
2) ∆ώστε ένα παράδειγµα παλινδρόµησης σε πάνελ δεδοµένα στο οποίο 
ένας από τους συντελεστές θα είναι οι διαφορές των διαφορών των µέσων 
τιµών των οµάδων. (∆ 5). 
 
3) Γράψτε ένα µοντέλο παλινδρόµησης σε πάνελ δεδοµένα µε σταθερές 
επιδράσεις, αi . Αναφέρεται τι προβλήµατα παρουσιάζουν και πως µπορούµε 
να τις εξαλείψουµε. (∆ 8). 
 
4) Γράψτε ένα µοντέλο παλινδρόµησης σε πάνελ δεδοµένα µε διαφορές 
σταθερές. (∆ 9). 



Κεφάλαιο 14 
 

 
1) Αναφέρεται και εξηγήστε µε απλά µαθηµατικά δύο τρόπους µε τους 

οποίους εξαλείφονται οι διαφορές. (∆2).   
 
2) Πως εκτιµούµε σταθερές επιδράσεις; (∆ 3).  

 
3) Πότε η ανάλυση των πρώτων διαφορών δίνει τα ίδια αποτελέσµατα µε 

την ανάλυση στην οποία εκτιµούµε τις σταθερές επιδράσεις. Πότε 
διαφέρουν; (∆2). 

 
4) Αναφέρεται ένα µειονέκτηµα της ανάλυσης των πρώτων διαφορών σε 

σχέση µε την ανάλυση στην οποία εκτιµούµε τις σταθερές επιδράσεις; 
(∆ 4) 

 
5) Τι είναι οι τυχαίες επιδράσεις, τι προβλήµατα παρουσιάζονται στην 

εκτίµηση των OLS και πως αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα; (∆ 5-6). 
 

6) Τι υποθέτουµε για τις τυχαίες επιδράσεις σε µοντέλο τυχαίων 
επιδράσεων; (σ. 66, τύπος (14.8)) 

 
7) Πως εκτιµούµε ένα µοντέλο πάνελ δεδοµένων τυχαίων επιδράσεων µε 

οιονεί προσαρµοσµένα δεδοµένα. Εξηγήστε την διαδικασία και γράψτε 
αναλυτικά τους τύπους. (∆7, σ. 67-68).   

 
8) Πότε η εκτίµηση µε οιονεί προσαρµοσµένα δεδοµένα σε ένα µοντέλο 

πάνελ δεδοµένων τυχαίων επιδράσεων συµπίπτει µε την ανάλυση 
σταθερών διαφορών και πότε µε τον OLS σε µοντέλο χωρίς επιδράσεις; 
Τι συµβαίνει όταν η διακύµανση των τυχαίων επιδράσεων αυξάνει ή 
µειώνεται; (∆ 8). 

 
9) Πότε χρησιµοποιούµε σταθερές και πότε τυχαίες επιδράσεις; (∆ 9). 

 
10)  ∆ώστε ένα παράδειγµα στο οποίο είναι λογικό να θεωρήσουµε σταθερές 

επιδράσεις χωρίς να υπάρχουν πάνελ δεδοµένα. (∆ 10).    
 
  
 


