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Περίληψη 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο δπλακηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ ησλ ΗΠΑ. Αξρηθά κε 

ηε κέζνδν RQA παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ έληνλα ρανηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε 

γξακκηθφηεηεο θαη έληνλε πνιππινθφηεηα θαηά πεξηφδνπο. Αθνινχζσο αλαιχεηαη ε 

ζρέζε πιεζσξηζκνχ θαη επηηνθίνπ κέζσ ηεο ππφζεζεο ηνπ Fisher θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κεζνδνινγία ησλ Bai θαη Perron αληρλεχνληαη νη ρξνλνινγίεο πνπ έιαβαλ ρψξα 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ππφδεηγκα. Οη ππνπεξίνδνη πνπ δεκηνπξγνχληαη παξνπζηάδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη βνεζνχλ ζηελ αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ. Με βάζε απηέο ηηο ππνπεξηφδνπο πξαγκαηνπνηείηαη ν 

έιεγρνο ησλ Diks θαη Panchenko, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε κε γξακκηθή ζρέζε αηηηφηεηαο 

κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη επηηνθίνπ, δείρλνληαο φηη ζε πεξηφδνπο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο 

ηνπ πιεζσξηζκνχ εκθαλίδνληαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο πξνο ην βξαρππξφζεζκν 

επηηφθην, ελψ ζε πεξηφδνπο ρακειήο, ε κε γξακκηθή αηηηφηεηα εμαθαλίδεηαη. 
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Διζαγωγή 

 

Η ζεκειηψδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδεη ε ελ ιφγσ εξγαζία, ήηνη 

πιεζσξηζκφο θαη επηηφθηα, δηαηππψζεθε απφ ηνλ Irving Fisher θαη έρεη θαζηεξσζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία σο ππφζεζε ή εμίζσζε ηνπ Fisher. Η ππφζεζε ζπλδέεη ην νλνκαζηηθφ 

επηηφθην κε ην άζξνηζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ωζηφζν, νη 

ζχγρξνλνη κειεηεηέο πνπ δελ εθαξκφδνπλ πιένλ ηηο απαξραησκέλεο γξακκηθέο κεζφδνπο 

παιηλδξφκεζεο αδπλαηνχλ λα επαιεζεχζνπλ ηελ εμίζσζε ζην βξαρππξφζεζκν νξίδνληα 

(ε ππφζεζε Fisher νχησο ή άιισο απνηειεί κηα καθξνπξφζεζκε ζεψξεζε), αιιά θαη ζην 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ηδηαίηεξα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Φαίλεηαη πσο ε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξνο εμέηαζε κεηαβιεηψλ έρεη αιιάμεη, έρεη γίλεη πην 

πνιχπινθε θαη πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθφηεηεο ή ινηπέο παζνγέλεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Μηα αθφκα εμίζσζε πνπ ζπλδέεη ηα επηηφθηα κε ηνλ πιεζσξηζκφ, πεξηέρεη φκσο θαη άιιεο 

παξακέηξνπο πνπ δελ ζα εμεηαζηνχλ, είλαη ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ησλ Κεληξηθψλ 

Σξαπεδψλ (Κ-Σ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμίζσζε Fisher ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνξείαο ησλ επηηνθίσλ θπξίσο ζε πεξηφδνπο αζηαζνχο πιεζσξηζκνχ θαη 

έληνλσλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

 

Τπφ απηέο ηεο ζπλζήθεο, έρεη ελδηαθέξνλ λα ειεγρζεί ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ρξνλνζεηξψλ ζην ρξφλν θαη ε ζχγθξηζε ησλ κέηξσλ ηνπο ζε ρξνληθά ζεκεία φπνπ αθξαίεο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο έιαβαλ ρψξα.  Απφ ηε κειέηε ησλ κέηξσλ ηνπο κε ηε κέζνδν RQA 

ζα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρανηηθή ή κε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

ηελ χπαξμε κε γξακκηθνηήησλ, ηα ζηνηρεία ληεηεξκηληζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ, ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηνπο. 

Αληηζέησο, απφ ηελ απφ θνηλνχ κειέηε ησλ κέηξσλ ηνπο ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ην αλ ε δπλακηθή ηνπο ζπζρεηίδεηαη. Πξφθεηηαη λα απνθαιπθζεί φηη ηα κέηξα 

ηνπ πιεζσξηζκνχ έρνπλ αληίζεηε ηάζε απφ απηή ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ ζε 

πεξηφδνπο πθέζεσλ θαη αλάθακςεο θάηη πνπ καο θάλεη ηδηαίηεξα ζθεπηηθνχο γηα ην πνηνη 

είλαη ηειηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηψλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπκε ζε επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο φπνπ επηθξαηνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζα βξεζνχλ νη εκεξνκελίεο πνπ έιαβαλ ρψξα  

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο (structural breaks) ζηελ εμίζσζε ηνπ Fisher κε ηε κεζνδνινγία ησλ 

Bai θαη Perron. Σα θνκβηθά ζεκεία (break points) πνπ ζα βξεζνχλ ζα ρσξίζνπλ 

νπζηαζηηθά ην δείγκα ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο. ηελ πξψηε πνπ ν πιεζσξηζκφο αξρίδεη λα 

απμάλεη, ζηε δεχηεξε πνπ εκθαλίδνληαη ζπλερφκελεο πθέζεηο θαη ελεξγεηαθέο θξίζεηο θαη 

ζηελ ηξίηε φπνπ ε νηθνλνκία αλαθάκπηεη θαη αλαπηχζζεηαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ λα 

επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 

Η ηειεπηαία κεζνδνινγία πνπ εμεηάδεηαη αθνξά ζηελ εχξεζε κε γξακκηθήο ζρέζεο 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ (Diks-Panchenko). Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη εθείλν ην ζεκείν (RQA θαη 

Bai-Perron) θαλέξσζαλ έληνλεο κε γξακκηθφηεηεο. O έιεγρνο ησλ Diks-Panchenko 

θαηαδεηθλχεη πσο ζε πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη πνιχ πςειήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ πιεζσξηζκνχ αληρλεχνληαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πιεζσξηζκνχ πξνο ηα επηηφθηα. Θα εμεγεζεί φηη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ηεο 

FED, ζε φηη αθνξά ζην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Οη βίαηεο απμήζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

πξνθαινχζαλ κεγάιεο θαη αξγνπνξεκέλεο απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ, πξνθαιψληαο ηελ 

εκθάληζε κε γξακκηθνηήησλ. 

 

Μεηά ην θνκκάηη ηεο εηζαγσγήο, αθνινπζεί ζην πξψην θεθάιαην ε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε 

ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher, ε αξζνγξαθία ηεο θαη ε αλάιπζε ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο 

ηεο Κ-Σ. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη κεζνδνινγίεο RQA, Bai θαη 

Perron θαη ηεο κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

ηξνπνπνηεκέλν έιεγρν ησλ  Diks θαη Pachenko, ν νπνίνο ζα εθαξκνζηεί ζηελ εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε. ηε ζπλέρεηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη κεζνδνινγίεο θαη νη 

έιεγρνη θαη ζα ζρνιηαζηνχλ εθηελψο ηα απνηειέζκαηα. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή κειέηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρηηική διερεύνηζη  

 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Fisher. Παξνπζηάδεηαη 

ε αξρηθή ππφζεζε θαη ελ ζπλερεία ε εμίζσζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ, σζηφζν, λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε εμίζσζε παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ κεξψλ (κεηαβιεηψλ) πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο. Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαρσξηζκφο ζην καθξνρξφλην θαη βξαρππξφζεζκν απνηέιεζκα ηνπ Fisher θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο. Σέινο, παξαηίζεηαη εθηελψο ε βηβιηνγξαθία πνπ 

αθνξά ηελ ππφζεζε ηνπ Fisher. 

 

 

1.1 Η εμίζσζε Fisher 

 

Η ζεκειηψδεο ζρέζε ζηελ Οηθνλνκηθή ζεσξία πνπ ζπλδέεη ηα επηηφθηα κε ηνλ πιεζσξηζκφ 

νλνκάδεηαη σπόθεζη  Fisher (Fisher hypothesis ή Fisher effect), ε νπνία έιαβε ην φλνκα 

ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Irving Fisher (1867-1947) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale. «To Fisher 

Effect νξίδεηαη σο 1-πξνο-1 αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ησλ ηηκψλ (πιεζσξηζκφο) θαη ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ» (Mankiw G.(2002)). 

Μαζεκαηηθψο :   

Γi = Γπ
e
 

ην νπνίν ζα εμεγεζεί αλαιπηηθά παξαθάησ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ε ζεσξεηηθή 

βάζε ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ην Fisher effect, δει. ηελ εμίζσζε Fisher. 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηαπηφηεηα πνπ ζπλδέεη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, i, κε ηα πξαγκαηηθά, r, 

θαη ηνλ αλακελφκελν πιεζσξηζκφ, π
e
. Η ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ex ante θαη ex post αλάιπζε, αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

 Η ex ante εμίζσζε ηνπ Fisher (ex ante Fisher equation) πξνζαξκφδεη ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ (νλνκαζηηθά επηηφθηα) ζηα απνηειέζκαηα ηνπ αλακελφκελνπ 

πιεζσξηζκνχ, π
e
. 

 Η ex post εμίζσζε Fisher (ex post Fisher equation) δηαρσξίδεη ηα νλνκαζηηθά 

επηηφθηα ζε πξαγκαηηθά επηηφθηα, r, θαη πξαγκαηηθφ (actual, realised) πιεζσξηζκφ, 

π. 
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Η πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο εμίζσζεο, παίξλεη ηε κνξθή:  

a e a ei r r i    (ex ante)                                                                     (1) 

i r r i    (ex post)         (2) 

 

Η δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ είλαη απαξαίηεηε θαη γίλεηαη θαηαλνεηή φηαλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη o δείθηεο ηνπ ρξφλνπ. Σφηε έρνπκε: 

1 1 1

a e

t t t t t ti r   (ex ante)                                                (3) 

1 1 1t t t t t ti r   (ex post)           (4) 

 

Οη  εμηζψζεηο (3) θαη (4) δείρλνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ (ή ην θέξδνο δαλεηζκνχ, αλ εκείο 

δαλείδνπκε) απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t σο ηελ t+1, δει. ην tit+1 . H βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ζηελ (3) έρνπκε γλψζε κφλν γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t, ελψ ζηελ (4) 

γλσξίδνπκε θαη ηηο ηηκέο γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t+1. ε απηφ ην ζεκείν, ζπλεπψο, πξέπεη 

λα γίλνπλ νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εμίζσζε (3), κε γλσξίδνληαο ηνλ πιεζσξηζκφ γηα ηελ επφκελε ρξνληθή 

ζηηγκή, ζα πξέπεη λα θάλνπκε εθηηκήζεηο γηα ηελ ηηκή ηνπ. Οκνίσο, δελ γλσξίδνπκε ηελ 

αθξηβή ηηκή ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. πλεπψο, ε ex ante αλάιπζε δίλεη κηα ex ante 

ηηκή ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. 

 

ρεηηθά κε ηελ εμίζσζε (4), είλαη γλσζηή ε πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ ηελ 

επφκελε πεξίνδν θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε αθξηβήο ηηκή ησλ 

πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. 

 

ηε ζπλέρεηα ζρνιηάδνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εμίζσζε ηνπ Fisher. 

 

 

1.1.1 Σα κέξε ηεο εμίζσζεο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί παξαθάησ κηα καζεκαηηθή ηεθκεξίσζε, ζα πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ αθξνζηγψο ηα «ζπζηαηηθά» ηεο εμίζσζεο: 

 Ονομαστικό επιτόκιο  i ,  πξφθεηηαη γηα ην αλά κνλάδα ρξήκαηνο πνζνζηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξψζεη θαλείο γηα λα δαλεηζηεί ρξήκαηα. πλεπψο, γηα λα δαλεηζηείο Υ 
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κνλάδεο ρξήκαηνο, ν δαλεηζηήο ζα ρξεψζεη  επηπιένλ i *X, θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ 

πνπ πξέπεη λα απνπιεξσζεί  αλέξρεηαη ζε (1+i )* X ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί θαη σο «θφζηνο δηαθξάηεζεο 

ρξήκαηνο», θαζψο ε (2) κπνξεί λα γξαθηεί θαη σο :  

i=r - (- π)  

φπνπ ην –π είλαη ε πξαγκαηηθή απφδνζε δηαθξάηεζεο . Σν r  είλαη ην θφζηνο 

επθαηξίαο ηνπ λα θξαηάο ρξήκαηα, δει. ε απφδνζε ηνπο φηαλ δελ επελδχνληαη ζε 

θάηη άιιν (πρ. νκφινγα). πλεπψο, ην θφζηνο δηαθξάηεζεο ρξήκαηνο είλαη ην 

θφζηνο επθαηξίαο ηνπ κείνλ ηελ απφδνζε ηνπ. 

 Πραγματικό επιτόκιο r , κεηξά ην θφζηνο δαλεηζκνχ σο απψιεηα αγνξαζηηθήο 

δχλακεο. Πην απιά, είλαη ην επηηφθην πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα επέλδπζε.  

 Ex ante πραγματικό επιτόκιο r
a
, αθνξά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ 

δεδνκέλνπ ηνπ αλακελφκελνπ πιεζσξηζκνχ.  Δθ ησλ πξνηέξσλ, ην θνηλφ γλσξίδεη 

ην νλνκαζηηθφ επηηφθην αιιά φρη ηνλ πιεζσξηζκφ. πλεπψο, δελ γλσξίδνπλ θαη ην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν ex ante πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη ε πξνζδνθία ηεο 

αγνξάο γηα κείσζε / αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ ην δαλεηζκφ ρξήκαηνο. 

 Πληθωρισμός (ακριβής τιμή) π, είλαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ησλ 

ηηκψλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ. Μαζεκαηηθψο:  

πη+1 =( Ρη+1 – Ρη ) / Ρη 

φπνπ Ρη είλαη ην επίπεδν ηηκψλ ηε ρξνληθή ζηηγκή η. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθνί 

δείθηεο γηα ην επίπεδν ηηκψλ είλαη ν Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (CPI) θαη ν 

απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ (GDP Deflator). 

 Αναμενόμενη τιμή πληθωρισμού π
e
 , είλαη ν αλακελφκελνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

επηπέδσλ ησλ ηηκψλ κεηαμχ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ, δειαδή: 

π
e
η+1 =( Ρ

e
η+1 – Ρη ) / Ρη 

Οη αγνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα εθηίκεζε γηα ην κειινληηθφ επίπεδν ηηκψλ έηζη 

ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα γηα ην αλακελφκελν πξαγκαηηθφ επηηφθην, ην 

νπνίν ζα θαζνξίζεη αλ ζα επελδχζνπλ/δαλεηζηνχλ ή φρη. 
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1.1.2 Ιδηφηεηεο  ηεο εμίζσζεο 

 

Η ex post δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε (2) 

εκθαλίδεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, θπξίσο κε ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν 

πιεζσξηζκφο π : 

 

 Δάλ π=0, ηφηε i=r. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ρξήκα δελ θεξδίδεη νχηε ράλεη αμία. 

Σν θφζηνο δηαθξάηεζεο ρξήκαηνο ηζνχηαη κε ην θφζηνο επθαηξίαο. Τπφ απηήλ ηε 

ζπλζήθε, ην πξαγκαηηθφ επηηφθην δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ αξλεηηθφ. 

 Δάλ π>0 , ηφηε i>r . Γηα ζεηηθέο ηηκέο πιεζσξηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ επηηφθην ζα 

ππεξβαίλεη πάληα ην πξαγκαηηθφ. 

 Δάλ π<0, ηφηε i<r . Γηα αξλεηηθέο ηηκέο πιεζσξηζκνχ (απνπιεζσξηζκφο), ηα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα νλνκαζηηθά. 

 Γηα δεδνκέλε ηηκή ηνπ i , φζν κεγαιψλεη ην π, ηφζν ζα κεηψλεηαη ην r :  

 

 

1.1.3 Μαζεκαηηθή ηεθκεξίσζε  

 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε δηαηζζεηηθά, ζα ππνηεζεί φηη ππάξρεη έλαο agent πνπ επελδχεη 

ρξεκαηηθφ πνζφ Υ, ιακβάλνληαο κεηά απφ κηα πεξίνδν ην πνζφ Υ*(1+i). Όπσο εμεγήζεθε 

θαη παξαπάλσ, απηφ ην πνζφ ζα πεξηιακβάλεη ην αξρηθφ πνζφ επέλδπζεο, κηα 

«απνδεκίσζε» γηα ηελ χπαξμε πιεζσξηζκνχ θαη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απφ ηελ 

επέλδπζε. πλεπψο: 

 

        (5) 

 

Η ηειεπηαία ζρέζε απνηειεί ηελ αθξηβή εμίζσζε ηνπ Fisher. Ωζηφζν, ε εμίζσζε πνπ 

ζπλήζσο εθηηκάηαη είλαη κηα πξνζέγγηζε απηήο, ζέηνληαο ην r*π =0 (δηφηη ζεσξείηαη πνιχ 

κηθξφ. ε πεξηπηψζεηο φκσο ππεξπιεζσξηζκνχ ή πςειψλ επηηνθίσλ, ν φξνο είλαη 

ζηαηηζηηθά δηάθνξνο ηνπ κεδελφο). πλεπψο: 

 

                           (6) 
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Η παξαπάλσ ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψζεθε, απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα 

ζηεξηρζεί ζηε ζπλέρεηα ε ππφζεζε ηνπ Fisher ( Fisher Hypothesis/Effect ). Η ελ ιφγσ 

ππφζεζε αξρηθά πξνηείλεη κηα 1-πξνο-1 ζρέζε κεηαμχ ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαη ηνπ 

αλακελφκελνπ πιεζσξηζκνχ, θαζψο νη ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμίζσζε (6) 

είλαη κνλάδεο. Πην αλαιπηηθά, κηα αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ πιεζσξηζκνχ ceteris paribus 

ζα ππξνδνηνχζε ηελ ίδηα αχμεζε ζηα νλνκαζηηθά επηηφθηα: 

 

    , κε δεδνκέλν φηη ην r
a
 είλαη ζηαζεξφ                 (7) 

 

Γηα ex post αλάιπζε, ηα π
e
 θαη r

a
 αληηθαζηζηνχληαη κε ηα π, r αληίζηνηρα, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη νη πην αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπο εθηηκεηέο. 

 

 

 

1.1.4 Μαθξνρξφλην θαη βξαρπρξφλην απνηέιεζκα  

 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

καθξνρξφληαο θαη βξαρπρξφληαο ζρέζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε ηνπ Fisher, θαζψο δελ 

δηέπνληαη απφ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δίλνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Η 

βαζηθφηεξε δηαθνξά αθνξά ζηε ζρέζε 1-πξνο-1 κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη νλνκαζηηθνχ 

επηηνθίνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Μαθξνρξφληα ζεψξεζε: Η ππφζεζε Fisher, φπσο αξρηθά δηαηππψζεθε απφ ηνλ ίδην ζην 

άξζξν ηνπ The Theory of Interest (1930) απνηειεί κηα καθξνρξφληα ζεψξεζε θαη είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο (monetary neutrality). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αιιαγέο ζηε πξνζθνξά ρξήκαηνο επεξεάδνπλ κφλν ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη φρη ηηο πξαγκαηηθέο. Οη αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ κφλν ηνλ πιεζσξηζκφ  

θαη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα κε κηα 1-πξνο-1 αληηζηνηρία., αιιά φρη ηα πξαγκαηηθά. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ex post θαη ex ante αλάιπζε είλαη ηζνδχλακεο αλ ππνζέζνπκε 

νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο ( e ar r ). 

 

Βξαρπρξφληα ζεψξεζε: Η ππφζεζε, σζηφζν, είλαη εθηθηφ λα ειεγρζεί θαη βξαρπρξφληα. Ο 

Irving Fisher αλαθέξεη φηη φηαλ νη ηηκέο απμάλνπλ, ηα επηηφθηα ηείλνπλ λα απμάλνπλ θαη 
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απηά, αιιά ιηγφηεξν απφ φζν ζα έπξεπε γηα λα καο «απνδεκηψζνπλ» απφ ηελ αχμεζε. 

Καηά αλαινγία, φηαλ νη ηηκέο πέθηνπλ, ηα επηηφθηα πέθηνπλ θαη απηά, αιιά φρη φζν 

ρακειά ζα έπξεπε γηα λα καο «απνδεκηψζνπλ» απφ ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ. πλεπψο, 

αιιαγέο ζηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ βξαρπρξφληα δελ πξνθαιεί κφλν 

επηδξάζεηο ζηα νλνκαζηηθά κεγέζε (monetary effects) αιιά θαη ζηα πξαγκαηηθά (εδψ ηα 

πξαγκαηηθά επηηφθηα). Ο αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο θαη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα 

ζπλδένληαη αθφκα κε κηα ζεηηθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αιιά ε αλαινγία 1-πξνο-1 δελ 

ηζρχεη πιένλ. 

 

 

1.2 Αξζξνγξαθία γηα ηε ζεσξία ηνπ Fisher 

Η ππφζεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο (superneutrality of mνney) ρξνλνινγείηαη απφ 

ηελ επνρή ηνπ Fisher (1896, 1930), ν νπνίνο έδσζε θαη ηα πξψηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έδεημαλ φηη ε ππφζεζε πνπ 

θαζηέξσζε ν ίδηνο ζα ηθαλνπνηνχληαλ κεξηθψο κφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επηηφθηα 

αληηδξνχζαλ ζε αιιαγέο ηνπ πιεζσξηζκνχ φπσο παξνπζηάδεηαη θαη απφ ηε ζεσξία, αιιά 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη κε πζηέξεζε. Ο ίδηνο ην δηθαηνιφγεζε κφλν κε ην γεγνλφο φηη 

πηζαλφλ λα ππάξρεη ην θαηλφκελν ηνπ money illusion (ην θνηλφ παίξλεη απνθάζεηο 

βαζηζκέλν ζηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπ ρξήκαηνο θαη φρη ηηο πξαγκαηηθέο δηφηη δελ κπνξεί 

λα ηηο μερσξίζεη). Σν money illusion απνηειεί κηα πνιχ πηζαλή εμήγεζε ζην νπνίν 

αξγφηεξα ζπκθψλεζε θαη ν Howitt (1987). Αλ θαη ηειεπηαία ε αμία απηήο ηεο 

παξαηήξεζεο είρε ππνηηκεζεί, έλα άξζξν ησλ Fehr θαη Tyran (2001) έδεημε φηη ε επίδξαζε 

ηνπ money illusion κπνξεί λα επεμεγεί θαιχηεξα ηα ζνθ ζηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ησλ 

επηηνθίσλ. 

 

Οη ηδηφηεηεο ρξνλνζεηξψλ φπσο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ απαζρφιεζαλ θαηά 

θαηξνχο πνιινχο εξεπλεηέο. Αληηπξνζσπεπηηθή είλαη ε έξεπλα ηνπ Rose (1988) πνπ 

παξνπζίαζε κε ζηάζηκα ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα θαη ηηο ηηκέο (ζπλεπψο ζηάζηκν ηνλ 

πιεζσξηζκφ). Πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην ίδην, ρξεζηκνπνηψληαο ειέγρνπο 

κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηε δνπιεηά ησλ 

Rapach θαη Webber (2004). ηελ ίδηα έξεπλα ν Rose πξνζπαζεί λα απνδείμεη πσο ε αξρηθή 

δηαπίζησζε ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ησλ ex ante πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ είλαη αζπλεπήο φηαλ 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Επιφάνεια%20εργασίας/Inflation-IntRates/Rose_Is%20the%20Real%20Interest%20Rate%20Stable.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Επιφάνεια%20εργασίας/Inflation-IntRates/Are%20real%20interest%20rates%20really%20nonstationary.pdf
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ρξεζηκνπνηεζεί έλα CCAPM ππφδεηγκα  (consumption-based capital asset pricing model) 

δεδνκέλεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ πξφζνδν 

ησλ άιισλ assets. Αλαθνξηθά ζηνλ πιεζσξηζκφ, ππάξρνπλ άξζξα πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ 

κε ζηάζηκν (Ball θαη Cecchetti (1990)). ε πνιιά άξζξα επίζεο, ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα 

παξνπζηάδνληαη θαη σο κε ζηάζηκα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αξζξνγξάθνη ην απνδίδνπλ 

ζε απνηπρία ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ ή/θαη 

ζηελ απφξξηςε ηεο αλαινγηθήο ζρέζεο (1-πξνο-1). 

 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εμίζσζε Fisher, θαη θπξίσο απηέο ηνπ Gibson 

(1972) θαη Yohe – Karnosky (1970), έδεημαλ φηη ν αλακελφκελεο πιεζσξηζκφο δελ 

αληηθαηνπηξίδνληαλ πιήξσο ζην επηηφθην. Απηή ε παξαηήξεζε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο κείσλε ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα. Σν άξζξν ησλ Levi θαη 

Makin (1981) έδεημε φηη ζε πςειφ πιεζσξηζκφ, ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα έθζηλαλ. H 

ζεσξία ησλ Mundell–Tobin (1963) αλαθέξεη φηη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ζα απμάλνληαλ 

ιηγφηεξν ζε κία 1-πξνο-1 αλαινγία κε ηνλ πιεζσξηζκφ θαζψο εμαηηίαο απηνχ νη άλζξσπνη 

ζα θξαηνχζαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα ζηα ρέξηα ηνπο, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε πηψζε ησλ 

επηηνθίσλ. Με άιια ιφγηα, κηα εμσγελήο αχμεζε πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζα αχμαλε ηα 

νλνκαζηηθά επηηφθηα αιιά ζα κείσλε ηα πξαγκαηηθά. Πέξα φκσο απφ ηε ζεσξία ησλ 

Mundell–Tobin πνπ εληζρχεη ηελ παξαηήξεζε ησλ Gibson, Yohe θαη Karnosky, νη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ αθφκα κία αηηία. Μέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ Phillips, ν πςειφο 

αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο ζπζρεηίδεηαη βξαρππξφζεζκα κε αχμεζε εξγαζίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα αχμεζε απνηακίεπζεο θαη κείσζε πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ.  

 

Αξγφηεξα ρξνλνινγηθά, αλαιχεηαη απφ ην Moazzami (1990) ην κνληέιν ηνπ Fisher κέζα 

ζε έλα πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ηηο καθξνρξφληεο εθηηκήζεηο. Αλαιχνληαη θάπνηνη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη ε 1-πξνο-1 αλαινγία δελ επαιεζεχεηαη απφ 

ηα δεδνκέλα θαη ην γεγνλφο φηη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα κεηά θφξσλ δελ είλαη ην ίδην 

επαίζζεηα ζε αιιαγέο ζηνλ πιεζσξηζκφ. Έλα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ν ρακειφο 

ζπληειεζηέο Durbin-Watson εμαηηίαο ηεο θαθήο εμεηδίθεπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

(παξάιεςε ησλ short-run dynamics). Ο Moazzami επηηξέπεη ηελ χπαξμε πζηεξήζεσλ ζηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην ππφδεηγκα ηνπ παξφιν πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

αξρηθή δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher. Ο ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζηελ απνδνρή κηαο 
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καθξνρξφληαο ζρέζεο επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ, φπσο ζα γηλφηαλ θαη κε ην πξσηαξρηθφ 

ππφδεηγκα ηνπ Fisher. 

 

Αληηζέησο, ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ρξεζηκνπνίεζε ν Brzoza-Brzezina 

(2002). Αξρηθά έιεγμε κε Augmented Dickey–Fuller (ADF) θαη Phillips-Perron (PP) ηελ 

χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Υξεζηκνπνίεζε 

Vector Error Correction Model (VECM) ζε  δχν ππνδείγκαηα ηνπ γηα λα βξεη ηε  

καθξνρξφληα ζρέζε ηνπο. ην έλα ππφδεηγκα ν πιεζσξηζκφο εκθαλίδεηαη ζην επίπεδν θαη 

ζην δεχηεξν ζε πξψηεο δηαθνξέο. Παξφηη βξήθε ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο ζην πξψην 

ππφδεηγκα, ηειηθά ηηο απέξξηςε δηφηη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ δελ ζπκβάδηδαλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία. Αληηζέησο ζην δεχηεξν, ηα πξφζεκα ήηαλ ζσζηά θαη ππήξρε 

ζεκαληηθή δηφξζσζε ζθάικαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ VECM. Βξήθε ζπλεπψο κηα ζρέζε 

αηηηφηεηαο απφ ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα πξνο ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ είλαη ν Mishkin F (1992). ην άξζξν ηνπ δελ θαηάθεξε λα 

βξεη ζρέζε γηα ηε βξαρπρξφληα πεξίνδν πνπ λα ζπλδέεη ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηα επηηφθηα, 

αιιά ππνζηήξημε ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο φπνπ νη δχν κεηαβιεηέο έρνπλ θνηλή 

ζηνραζηηθή ηάζε, φηαλ απηέο επηδεηθλχνπλ θάπνηα ηάζε. πλεπψο, ε ζρέζε ηνπ Fisher 

ππάξρεη θαη είλαη ηζρπξή κφλν φηαλ νη κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ηάζε. To Fisher effect 

δελ είλαη robust θαη αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ζσζηά ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν, γεγνλφο πνπ εγείξεη δχν βαζηθά εξσηήκαηα. Αθελφο, γηαηί ην Fisher effect ηζρχεη 

γηα θάπνηεο πεξηφδνπο θαη γηα άιιεο φρη, θαη αθεηέξνπ, αλ πξαγκαηηθά είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ρξνλνζεηξψλ καο (πιεζσξηζκφο, επηηφθηα). Ο 

Mishkin (1992) παιηλδξνκεί ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

m m m

t m m t ta i               (8) 

Σν γεγνλφο φηη νη εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

ηάζε, καο θάλεη ζθεπηηθνχο γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη πξφβιεκα spurious regression. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ β, ην νπνίν παξνπζίαδε θαη ηζρπξή 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ην ADF γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο 

ξίδαο, ν Mishkin θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηηκή ηνπ β πξνέξρνληαλ απφ spurious 

regression θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε ηερληθέο ζπλνινθιήξσζεο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_Dickey%E2%80%93Fuller_test
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χκθσλα κε ηνλ Rose ηα επηηφθηα είλαη κε ζηάζηκα ζε αληίζεζε κε ηνλ πιεζσξηζκφ, θάηη 

πνπ νδεγεί ζε spurious regression. Αληηζέησο, ν Mishkin ζεσξεί εθ ησλ πξνηέξσλ φηη νη 2 

ζεηξέο έρνπλ ηάζε θαη εθαξκφδνπλ ηε κεζνδνινγία ησλ Engel-Granger. Η ζρέζε ηνπ 

Fisher καο δίλεη θνηλή ηάζε γηα ηηο 2 κεηαβιεηέο θαη ηζρπξή καθξνρξφληα ζρέζε.  

 

Έλα πξφζζεην φξν, ηελ απνζηξνθή απφ ηνλ θίλδπλν, εηζάγνπλ νη Crowder θαη Hoffman 

(1996) ζηε κειέηε ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher. Σν ελ ιφγσ άξζξν εμεηάδεη ηελ παξαθάησ 

ζρέζε : 

          (9) 

 

δειαδή εμηζψλεη ηα κεηά θφξσλ νλνκαζηηθά επηηφθηα κε ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα, ζπλ ηνλ 

αλακελφκελν πιεζσξηζκφ, κείνλ έλα φξν πνπ αθνξά ηελ απνζηξνθή απφ ηνλ θίλδπλν. 

Τπνζέηνληαο φηη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη ην risk premium είλαη βξαρππξφζεζκα 

ζηαζεξά, ε εμίζσζε παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 

1
1

(1 )

t
t t

t

p
i u                       (10) 

Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έιεγρν ADF γηα λα ειέγμνπλ ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο 

ξίδαο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνπλ Dynamics OLS  (DOLS) θαη OLS παιηλδξφκεζε θαη 

ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Οη εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ δείρλνπλ φηη είλαη 

κεξνιεπηηθέο (downward bias) θαη γηα ηα δχν είδε OLS παιηλδξφκεζεο νπφηε θαη 

εγθαηαιείπνπλ ηηο ελ ιφγσ ηερληθέο. Αθνινχζσο, ρξεζηκνπνίεζαλ έλα VECM θαη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κφλν ν ζπληειεζηήο ησλ επηηνθίσλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. Σα F-tests έδεημαλ επίζεο φηη πζηεξήζεηο ησλ επηηνθίσλ δελ έρνπλ θακία 

επίδξαζε ζηνλ πιεζσξηζκφ. Απηφ ην απνηέιεζκα εμεγεί φηη ν πιεζσξηζκφο είλαη 

κεηαβιεηή strictly exogenous. 

 

Παξφιν πνπ νη αγνξέο δελ  κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ζσζηά ηνλ πιεζσξηζκφ, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Fama (1975), ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησξηλψλ επηηνθίσλ θαη παιαηφηεξνπ 

πιεζσξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

0 1 2 1t t t ta a R a e         (12) 

φπνπ 
t
ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηελ πεξίνδν t (ινγαξηζκηθή 

δηαθνξά ηνπ πιεζσξηζκνχ) ,  

1 1 1 1(1 ) 0.5 ( , )t t t t t t t t t ti r E p Var p Cov c p
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tR ην νλνκαζηηθφ επηηφθην ηεο ίδηαο πεξηφδνπ θαη  

1t
νη παιαηφηεξεο ηηκέο ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο.  

 

Υσξίδνληαο ην δηάζηεκα ησλ παξαηεξήζεσλ ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα, παξαηεξεί φηη ην 

α2 είλαη θνληά ζην κεδέλ, νπφηε ε ππφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο ηζρχεη θαη 

κάιηζηα γηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο επηηφθηα. 

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε πξνζέγγηζε ησλ Garbade θαη Watchel (1978) νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ δχν ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο. Η πξψηε αθνξά ηε ζηαζηκφηεηα 

ησλ πξαγκαηηθψλ ακεξηθαληθψλ επηηνθίσλ απφ ην 1951-1973, ελψ ε δεχηεξε ηελ 

πηζαλφηεηα ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα ηεο πεξηφδνπ λα πεξηέρνπλ θαη κηα «αληακνηβή» 

εμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ (inflationary premium). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

κπνξεί λα απνξξηθζεί ε ππφζεζε φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ίζνο κε ηελ 

κνλάδα. Υσξίδνληαο ην δείγκα ηνπο ζε ππνπεξηφδνπο, δηαπίζησζαλ φηη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξφο θάηη πνπ απνθιείεη ηελ χπαξμε inflationary 

premium. 

 

ε αληίζεζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο κειεηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γξακκηθέο 

κεζνδνινγίεο, νη Christopoulos θαη Leon-Ledesma (2007) πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα κε 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο Exponential 

θαη Logistic Smooth Transition ππνδείγκαηα (ESTR θαη LSTR). ηελ πεξίπησζε πνπ 

ηζρχεη ε ζρέζε ηνπ Fisher, ηφηε ηα επηηφθηα ζα απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ εθηηκεηή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Έηζη ειέγρνπλ γηα ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο αθνινπζψληαο ηε 

κεζνδνινγία ηνπ Johansen. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ηέηνηα ζρέζε θαη νη 

ζπληειεζηέο ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο – θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ην 

«παδι ηνπ Fisher». Πην αλαιπηηθά, πξνρσξψληαο ζηελ εμέηαζε κε γξακκηθψλ 

ππνδεηγκάησλ, εμεηάδεηαη ε ζρέζε : 

 

        (13) 

φπνπ ti  ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα,  

t  ν πιεζσξηζκφο,  

(.)F κηα ζπλάξηεζε κεηάβαζεο,  
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 ε ηαρχηεηα ηεο κεηάβαζεο θαη  

c  ην ζεκείν κεηάβαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ LSTAR, ε ζπλάξηεζε κεηάβαζεο ιακβάλεη ηε κνξθή:  

(.) 1/1 exp[ ( )]tF c ,   

ελψ ηνπ ESTAR ηε κνξθή:  2(.) 1 exp[ ( ) ]tF c . 

Οη ζπγγξαθείο βξίζθνπλ ζρέζεηο κε γξακκηθήο ζπλνινθιήξσζεο θαη εμεγνχλ φηη ηα 

γξακκηθά κνληέια απνηπγράλνπλ θαζψο αγλννχλ ηελ χπαξμε κε γξακκηθνηήησλ. 

 

Μία επίζεο κε γξακκηθή πξνζέγγηζε εθαξκφδνπλ νη Bajo-Rubio et al. (2005) ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα εμεηάζνπλ ηε κε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο. Υξεζηκνπνηνχλ ηε ηερληθή ηνπ Threshold Cointegration 

πνπ πξφηεηλαλ νη Hansen-Seo (2002) πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ε απφθιηζε κεηαμχ 

επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ είλαη αξθεηά κεγάιε. Οξίδνληαο έλα φξην γ, ειέγρνπλ αλ νη 

απνθιίζεηο απφ ηελ ηζνξξνπία είλαη κηθξφηεξεο απφ απηφ ην φξην, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο. Αλ είλαη κεγαιχηεξεο, νη κεηαβιεηέο έρνπλ ηελ ηάζε 

λα ζπλνινθιεξψλνληαη. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ππφζεζε ηνπ Fisher ηζρχεη 

κεξηθψο καθξνπξφζεζκα θαη φηη έσο έλα βαζκφ ην θαηλφκελν ηνπ money illusion επηδξά 

ζην ππφδεηγκα.  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην άξζξν ηνπ Lanne (2002) σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήγαγε. Ο εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα κε 

γξακκηθφ δηκεηαβιεηφ απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα (BVMAR-GARCH) γηα λα ειέγμεη αλ 

ηζρχεη ε 1-πξνο-1 αλαινγία κεηαμχ επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ. Δπίζεο επηρεηξεί λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςε φηη ε παξάιεηςε ησλ κε γξακκηθνηήησλ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν 

ζηα απνηειέζκαηα. Σν ππφδεηγκα ηνπ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηα δεδνκέλα ηνπ 

θαη πξνθχπηεη φηη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα θαη ν πιεζσξηζκφο ραξαθηεξίδνληαη απφ κε 

γξακκηθή ζρέζε, ηέηνηα πνπ απνθιείεη ηελ χπαξμε κε γξακκηθφηεηαο ζηα πξαγκαηηθά 

επηηφθηα. Παξφιν πνπ αληρλεχεηαη ε 1-πξνο-1 αλαινγία καθξνρξφληα (γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία), απηφ δελ ηζρχεη βξαρππξφζεζκα. 

 

Πην πξφζθαηα, νη  Bruggemann θαη  Riedel (2008) επηρείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ηα επηηφθηα 

ηνπ Ηλ. Βαζηιείνπ ρξεζηκνπνηψληαο έλα LSTR (Logistic Smooth Transition Regression) 
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ππφδεηγκα θαη απέδεημαλ φηη δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζπγθξηλφκελν κε έλα 

αληίζηνηρν γξακκηθφ. Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ εθηηκνχλ νη ζπγγξαθείο, δηαθέξεη απφ 

απηήλ πνπ πξφηεηλε ν Fisher. Υξεζηκνπνηνχλ κηα παξαιιαγή ηνπ Taylor (1993) ζηελ 

νπνία εκθαλίδεηαη θαη ην εγρψξην πξντφλ (σο output gap)  ελψ ν πιεζσξηζκφο εκθαλίδεηαη 

σο απφθιηζε απφ θάπνηνλ ζηφρν (target): 

 

* * *

1( [ | ] ) ( [ | ] )t t t t t tr r y y      (13) 

 

φπνπ *r ην νλνκαζηηθφ επηηφθην,  

r ην καθξνρξφλην επηηφθην ηζνξξνπίαο,   

1[ | ] *t tE  ε απφθιηζε πιεζσξηζκνχ απφ ην ζηφρν θαη  

[ | ] *t tE y y  ην output gap. 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπο, θάζε γξακκηθή ζρέζε απνξξίπηεηαη. Υξεζηκνπνηψληαο 

breakpoint tests βξίζθνπλ φηη νη ζπληειεζηέο κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν. Δμεηάδνληαο έλα 

ππφδεηγκα κε ηελ ηάζε λα είλαη ε κεηαβιεηή κεηάβαζεο (transition variable), απνθιείεηαη 

θαη πάιη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο γξακκηθήο ζρέζεο. Αληηζέησο, αλ ε κεηαβιεηή κεηάβαζεο 

ζεσξεζεί ν πιεζσξηζκφο, ν έιεγρνο πξνηείλεη έλα γξακκηθφ ππφδεηγκα. Σέινο, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε πζηεξήζεσλ ζηα επηηφθηα ή ην output gap σο κεηαβιεηέο κεηάβαζεο, ηφηε 

νη γξακκηθέο ζρέζεηο απνξξίπηνληαη θαη πάιη. 

 

Πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο κε παξακεηξηθά, εθεί πνπ ε 

κεζνδνινγία ηνπ Johansen απνηπγράλεη, γίλεηαη ζε άξζξν ηνπ Maki (2003). Δπεηδή ε 

ζεσξία δελ επηδέρεηαη κνληέιν εθηίκεζεο κε ζπλάξηεζε βαξψλ, ν ζπγγξαθέαο απνξξίπηεη 

ηε κεζνδνινγία ηνπ Bierens (1997) θαη αθνινπζεί ηα βήκαηα ηνπ Breitung (2002). 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, ζηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο ε κε παξακεηξηθή κέζνδνο 

δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ Kwitakowski et al. Δπίζεο ε 

κεζνδνινγία Johansen απνηπγράλεη λα βξεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ επηηνθίσλ θαη 

πιεζσξηζκνχ (θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξνρσξάεη ζε έιεγρν ηεο 1-πξνο-1 ζρέζεο), ελψ ε 

κε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε δίλεη ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο αθφκα θαη ζε δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 5%. 

 

Σέινο, ζε άξζξν ηνπ ίδηνπ εξεπλεηή ην 2005 αλαιχνληαη νη ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ Ιαπσλία ρξεζηκνπνηψληαο 
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Threshold Cointegration test (TAR) ησλ Enders θαη Siklos (2001) ην νπνίν επηηξέπεη κε 

ζπκκεηξηθή πξνζαξκνγή, ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο ζπλνινθιήξσζεο. Οη 

ρξνλνζεηξέο απνδείρζεθαλ κε ζηάζηκεο, ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο ειέγρνπο 

κνλαδηαίαο ξίδαο ADF
GLS

 θαη Breitung (κε παξακεηξηθή κέζνδνο ειέγρνπ). Οη 

ζπκκεηξηθέο κέζνδνη ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle-Granger θαη Perron-Rodriguez δελ 

θαηάθεξαλ λα δψζνπλ ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο ζε αληίζεζε κε ην ΣΑR ππφδεηγκα. 

πκπεξαζκαηηθά, ππάξρνπλ μεθάζαξεο ελδείμεηο φηη ππάξρεη αζχκκεηξε πξνζαξκνγή πξνο 

ην ζεκείν ηζνξξνπίαο. 

 

 

1.3 πλάξηεζε αληίδξαζεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. Απηή ε 

ηάζε ελ κέξεη ππξνδνηήζεθε απφ ηηο ίδηεο ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο πνπ επηρεηξνχζαλ λα 

θαλνχλ δηαθαλείο θαη εηιηθξηλείο αλαθνξηθά κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έζεηαλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ αμηνπηζηία. Έθηνηε νη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαζηεξψζεθαλ σο έλα εξγαιείν αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

 

Απφ ηε κειέηε κηαο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ δηάθνξεο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε θηινζνθία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ελδεηθηηθά: 

 πκπεξηθέξεηαη ε Κ-Σ βάζεη ησλ πξναλαγγειζέλησλ ή ζεζκνζεηεκέλσλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ; 

 Μπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ελδείμεηο φηη ε Κ-Σ επηρεηξεί λα επηηχρεη πνιιαπινχο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο; 

 Ση απνθαιχπηεη ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ηεο; 

 Η πνιηηηθή ηεο Κ-Σ επεξεάδεηαη απφ πνιηηηθνχο παξάγνληεο θαη πνηνο είλαη ν 

βαζκφο απηνλνκίαο ζηηο απνθάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο; 

Γηάθνξεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ηψξα γηα ηε κνξθή θαη ηε θηινζνθία ηεο 

ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο Κ-Σ  κε βαζηθέο απηέο ησλ  Clarida θαη Gertler (1996) θαη 

Bernanke θαη Mihov (1995,1996). Ωζηφζν, δέρνληαη ηζρπξέο θξηηηθέο σο πξνο ην γεγνλφο 

φηη δελ είλαη αξθεηά επέιηθηεο γηα λα ζπιιάβνπλ  ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο, ελψ 
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πνιιέο απφ ηηο ππνςήθηεο κεηαβιεηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

κεηαβιεηέο πνιηηηθήο (policy variables) (π.ρ. πξνζθνξά ρξήκαηνο ή λνκηζκαηηθή βάζε) 

δέρνληαη ζπλερή θξηηηθή θαζψο δελ είλαη πιήξσο ειεγρφκελεο απφ ηελ Κ-Σ ειέσ 

επνρηθφηεηαο, δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θξίζεσλ ξεπζηφηεηαο. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ 

κεηαβιεηέο αλαζεσξνχληαη πνιχ ζπρλά, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Ωο εξγαιείν πνιηηηθήο ηεο Κ-Σ  ζεσξείηαη ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην. Οη βαζηθέο 

θξηηηθέο θαηά ηνπ επηηνθίνπ αθνξνχλ ην γεγνλφο φηη ε αλάκεημε ηεο θπβέξλεζεο θαη ην 

κείγκα πνιηηηθήο ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηηφθηα θαζνδεγνχκελα πεξηζζφηεξν απφ 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο. Ωζηφζν, ν ιφγνο ζήκαηνο – ζνξχβνπ (signal to noise ratio) είλαη 

πνιχ επλντθφηεξνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηηνθίνπ. Οη Clarida θαη Gertler  (1996) θαη νη 

Bernanke θαη Mihov (1996) ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην 

εκπεξηέρεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηε πνιηηηθή ηεο Κ-Σ.    

Μία απφ ηηο θαζηεξσκέλεο εμεηδηθεχζεηο ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο πξνζθέξεη ν Taylor 

(1993). Μηα εθδνρή ηνπ πνπ είλαη θαηάιιειε γηα νηθνλνκεηξηθή δηεξεχλεζε 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

( )t t t t tR n a by                            (14) 

φπνπ tR =νλνκαζηηθφ επηηφθην, 

n = πξαγκαηηθφ επηηφθην, 

t = πιεζσξηζκφο, 

= ζηφρνο πιεζσξηζκνχ, 

ty = έιιεηκκα πξντφληνο   θαη 

t = ηππηθφ ζθάικα. 

Δκπεηξηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαλφλα ηνπ Taylor, θαηέδεημαλ ηελ χπαξμε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ κε ην αληίζηνηρν κηαο 

πεξηφδνπ ζην παξειζφλ θαη κε ην έιιεηκκα πξντφληνο (output gap). H ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζπληειεζηή ηνπ επηηνθίνπ κε πζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ νκαινπνίεζε – δηφξζσζε 

(smoothing) ηνπ επηηνθίνπ (Amato θαη Laubach (1999), Clarida, Gali θαη Gertler  (1998),  

Rudebusch (2002)). πλεπψο, ν θαλφλαο Taylor κπνξεί λα ιάβεη κηα λέα κνξθή: 

0 1(1 )( )t r t y t r t tR k k k k y k r                      (15) 
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ηελ έξεπλα ηεο Gerlach-Kristen (2003) παξνπζηάδεηαη έλα ζπλνινθιεξσκέλν ππφδεηγκα 

ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο. Η ζπλάξηεζε πνπ ππνινγίδεηαη, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη πιένλ 

θαη ην καθξνπξφζεζκν επηηφθην σο 
tl  ,είλαη ε εμήο: 

1

1

( )t l t t y t lp t p p t p yp t p t

p

R a b l b b y a l a a y u       (16) 

χγρξνλεο έξεπλεο ησλ Bernanke θαη Boivin (2003), Stock θαη Watson (2002), Bernanke 

et al. (2005), Belviso θαη Milani (2005), έδεημαλ φηη νη Κ-Σ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη ρηιηάδεο κεηαβιεηέο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ απνθάζεηο. 

πλεπψο, νη κεηαβιεηέο πνπ πξνηείλεη ν Taylor δελ επαξθνχλ. Έθηνηε νη κειεηεηέο 

ηείλνπλ  λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε κειέηε θαη ηελ αλεξγία, ηηο νλνκαζηηθέο ή 

πξαγκαηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ηηκέο κεηνρψλ, ηα μέλα επηηφθηα, ηελ 

πξνζθνξά ρξήκαηνο θιπ (Kim (2002), Hsing θαη Lee (2004), Chang (2005), Brouwer θαη 

Gilbert (2005), Adam et al. (2005)). 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηεχηεθε ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε παξνχζα κειέηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθε ε εμίζσζε ηνπ 

Fisher, νη ηδηφηεηεο ηεο, θαζψο επίζεο θαη ε καζεκαηηθή ηεο ηεθκεξίσζε. Δλ ζπλερεία, 

παξαηέζεθαλ ηα θπξηφηεξα έξγα εξεπλεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε πιεζσξηζκνχ θαη 

επηηνθίσλ θαη αλαιχζεθε αθξνζηγψο ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

πλεπψο, ζεκειηψζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ νη κέζνδνη θαη 

νη έιεγρνη πνπ αλαιχνληαη  ζην επφκελν θεθάιαην θαη αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε κε 

γξακκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ εχξεζε θνκβηθψλ ζεκείσλ θαηά ηελ εμέιημε κηαο 

ρξνλνζεηξάο θαη ζηελ εχξεζε κε γξακκηθψλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο κεηαμχ δχν ρξνλνζεηξψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξαηέζεθε κηα εθηελήο αλάιπζε ηεο ππφζεζεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher. Μαθξνζθειήο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά έγηλε θαη γηα 

ηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο ηεο ππφζεζεο ηνπ. Γίλνληαο πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζηηο ηερληθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα δηαπηζησζεί φηη ιίγεο επηρείξεζαλ λα ειέγμνπλ κε γξακκηθέο 

ζρέζεηο (θαζψο δελ δηθαηνινγνχληαη βάζεη ζεσξίαο) κεηαμχ επηηνθίνπ θαη πιεζσξηζκνχ 

θαη ειάρηζηεο ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

 

Η κέζνδνο RQA πνπ αθνινπζεί απνηειεί  έλα λέν εξγαιείν αλάιπζεο κε γξακκηθνηήησλ 

πνπ αθνξά ζηελ εμέηαζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο πνζνηηθνπνηεί ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ επαλαιήςεσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηνπο. Πξφθεηηαη λα 

αλαιπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα RP, νη δνκέο ηνπο, ν ηξφπνο εθηίκεζεο θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ (φξην ε, ρξφλνο πζηέξεζεο, δηάζηαζε εκβχζηζεο) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

κέζνδνο, θαζψο επίζεο θαη ηα κέηξα ηνπο. 

 

Γηα λα πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ε κέζνδνο RQA απαηηεί κεγάιν αξηζκφ 

παξαηεξήζεσλ, θάηη πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη ρξνλνινγηθά κεγάιν δείγκα. Όπσο είλαη 

αλακελφκελν θαηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ πεξηφδσλ, ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαβάιιεηαη. Γηα απηφ ην ιφγν ζα παξνπζηαζζεί, ζα αλαιπζεί θαη ζα 

εθαξκνζηεί αξγφηεξα ν έιεγρνο ησλ Bai θαη Perron, ν νπνίνο ειέγρεη ηηο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ππφδεηγκα ή ζχζηεκα θαη απνθαιχπηεη ηηο 

ρξνλνινγίεο πνπ απηέο εληνπίδνληαη. Θα αλαθεξζνχλ ηα ηξία δηαθνξεηηθά 

ζηαηηζηηθά/πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ζα ζρνιηαζηνχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα ηνπ ελφο έλαληη ησλ άιισλ.  

 

Σέινο, ζα παξνπζηαζζεί θαη ζα αλαιπζεί ν έιεγρνο ηεο κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά 

Granger, ν νπνίνο αξγφηεξα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειεγρζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

επηηνθίνπ θαη πιεζσξηζκνχ ζηηο ππνπεξηφδνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν έιεγρνο Bai θαη Perron. 

Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη έιεγρνη αηηηφηεηαο 

αδπλαηνχλ λα αληρλεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο κε γξακκηθφηεηαο, θάηη πνπ ν 

ζπγθεθξηκέλνο επηηπγράλεη. Δπίζεο, ζα ζρνιηαζηνχλ νη ηξείο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 
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πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηνλ ελ ιφγσ έιεγρν, παξαζέηνληαο θαη επεμεγψληαο ηε 

καζεκαηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. 

 

  

2.1 Μέζνδνο RQA (Recurrence Quantification Analysis) 

2.1.1 Εηζαγωγηθά 

Η επαλάιεςε ή επαλεκθάληζε (recurrence) είλαη κηα ζεκαληηθή ηδηφηεηα ησλ δπλακηθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ κπνξεί λα ηα ραξαθηεξίζεη ζηα πιαίζηα ησλ δηαγξακκάησλ θάζεο. 

Η κέζνδνο RQA απνηειεί έλα λέν, γξαθηθφ κέζν κέηξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξφλνπ 

ζε δπλακηθά ζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε RQA είλαη κέζνδνο αλάιπζεο κε 

γξακκηθνηήησλ πνπ αθνξά ηελ εμέηαζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνζπαζεί λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιήςεσλ ελφο δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο ηξνρηέο ζην δηάγξακκα θάζεο ηνπ.  Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκνζηεπζεί κέζνδνη πνπ ππνινγίδνπλ δπλακηθέο παξακέηξνπο 

ρξνλνζεηξψλ (παξάκεηξνη φπσο ε εληξνπία, ν ληεηεξκηληζκφο, δηαζηάζεηο, θάζκα 

δηαζηάζεσλ, εθζέηεο Lyapunov θιπ).  

Βαζηθφ νπηηθφ εξγαιείν ηεο κεζφδνπ είλαη ην Recurrence Plot (RP ζην εμήο). Σα RP 

απνηεινχληαη απφ ζεκεία θαη γξακκέο πνπ είλαη παξάιιειεο ζηελ θχξηα δηαγψλην (LOI, 

line of identity) ή είλαη θάζεηεο / νξηδφληηεο. Δπεηδή ηα RP είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζπκκεηξηθά, νη νξηδφληηεο θαη νη θάζεηεο γξακκέο είλαη ίδηεο, νπφηε κφλν νη θάζεηεο 

γξακκέο κειεηψληαη. Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη νη θάζεηεο θαη δηαγψληεο 

γξακκέο ελφο RP αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ελφο δηαγξάκκαηνο θάζεο.  Οη 

δηαγψληεο γξακκέο αληηζηνηρνχλ  ζε παξάζπξα (epochs) φπνπ νη ηξνρηέο ζε έλα δηάγξακκα 

θάζεσο είλαη παξάιιειεο, ελψ νη θάζεηεο γξακκέο ζε παξάζπξα πνπ ε ηξνρηά παξακέλεη 

ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεο  γηα θάπνην ρξφλν. 

Η κέζνδνο RQA επηρεηξεί λα πνζνηηθνπνηήζεη ηα επξήκαηα ησλ RP, δει. ηνλ αξηζκφ θαη 

ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιήςεσλ ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. Η κέζνδνο πεξηιακβάλεη θαηά 

θχξην ιφγν κέηξα πνιππινθφηεηαο. Σν βαζηθά πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δχλαηαη 

λα παξάζρεη πιεξνθνξία αθφκα θαη ζε κηθξά ή/θαη κε ζηάζηκα δείγκαηα, φπνπ νη άιιεο 

κέζνδνη απνηπγράλνπλ. 
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Σα πην ζεκαληηθά κέηξα πνπ αλαιχνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ηα εμήο: 

1. Entropy (ΕΝΤR): κεηξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί έλα κέηξν 

ηεο πνζφηεηαο ηεο  πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαθηεζεί έλα ζχζηεκα. 

Υακειή εληξνπία ζεκαίλεη ιίγε πιεξνθνξία, ζε αληίζεζε κε ηε κεγάιε πνπ 

δείρλεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία έηζη ψζηε λα αλαθηεζεί ην 

ζχζηεκα. Δπίζεο, ρακειή  εληξνπία ζεκαίλεη πεξηνδηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ 

πςειή ζεκαίλεη ρανηηθή ζπκπεξηθνξά.  

2. Determinism (DET): αληηπξνζσπεχεη ηα ηκήκαηα δηαγσλίσλ γξακκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ ελσζνχλ ηα επαλαιεπηηθά ζεκεία (recurrence points). Οη 

δηαγψληεο γξακκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηα παξάζπξα (epochs) θαηά ηα νπνία ε 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη παξφκνηα. Οπζηαζηηθά, απνηειεί έλα κέηξν 

πξνβιεπηηθφηεηαο ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3. Recurrence Rate (RR): κεηξά ηελ ππθλφηεηα ησλ επαλαιεπηηθψλ ζεκείσλ ζε έλα 

RP. Πην απιά, αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα κηα θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

επαλεκθαληζηεί. 

4. Laminarity (LAM): αθνξά ζην ηκήκα ησλ επαλαιεπηηθψλ ζεκείσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ θάζεηεο γξακκέο. 

5. Trapping Time (TT): αθνξά ζην κέζν κήθνο ησλ θάζεησλ γξακκψλ. Μεηξά ην 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα είλαη «παγηδεπκέλν» ζε κηα θαηάζηαζε ή 

κεηαβάιιεηαη ειάρηζηα. 

 

2.1.2 Οη ηξνρηέο ζηα δηαγξάκκαηα θάζεο 

Έλα ζχζηεκα ζπρλά αιιάδεη θαηαζηάζεηο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Η κειέηε ηφζν 

πεξίπινθσλ ζπζηεκάησλ δίλεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζε πνιιέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο 

θαη εθαξκνγέο. Θα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί φηη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ: 

 

 Σν δηάγξακκα θάζεο ηνπ,  

 πλερή ή δηαθξηηφ ρξφλν, 

 Έλαλ θαλφλα εμέιημεο ζην ρξφλν. 
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Σα ζεκεία ζε έλα δηάγξακκα απνηεινχλ πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ρξφλν. 

Τπνζέηνληαο φηη έλα ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ζηαζεξφ ρξφλν t θαη δηάζηαζε d, ε θαηάζηαζε 

ηνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε κνξθή δηαλχζκαηνο:    

 

T 
,  ζε d-δηάζηαην δηάγξακκα θάζεο.

 

 

ε κηα γεληθή πξνζέγγηζε, ν θαλφλαο εμέιημεο ζην ρξφλν είλαη έλαο θαλφλαο πνπ επηηξέπεη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ θάζε ζηηγκή t κε δεδνκέλνπο φινπο 

ηνπο πξνεγνχκελνπο ρξφλνπο. Γηα ζπλερή ζπζηήκαηα, ν θαλφλαο εμέιημεο δίλεηαη απφ έλα 

ζχλνιν δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ: 

( )
x(t) ( ( ))

dx t
F x t

dt
 ,  F : R

d 
→ R

d
 

 

Σα δηαλχζκαηα x(t) νξίδνπλ κηα ηξνρηά ζην δηάγξακκα θάζεο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, δελ 

είλαη γλσζηνί φινη νη παξάκεηξνη γηα λα θαηαζθεπαζηεί κηα ηξνρηά. πλήζσο εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο βαζηδφκελνη ζε κηα κφλν παξαηεξήζηκε παξάκεηξν. 

 

2.1.3 Recurrence Plot (RP) 

Έλα RP απνηειεί εξγαιείν πνπ δχλαηαη λα νπηηθνπνηήζεη κε ζπλέπεηα ηηο επαλεκθαλίζεηο 

κηαο ηξνρηάο γχξσ απφ κηα πεξηνρή ζε έλα δηάγξακκα θάζεο. Μπνξεί λα εθθξαζηεί 

επαξθψο κε ηελ παξαθάησ κήηξα: 

, ( ) ( || ||)i ji jR x x   ,   , 1....i j N       (17) 

Όπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ κεηξεκέλσλ ζεκείσλ ηεο ηξνρηάο ix , ε είλαη έλα φξην 

(threshold) πνπ αθνξά ηελ απφζηαζε ησλ ζεκείσλ, Θ(*) είλαη κηα αζπλερήο ζπλάξηεζε 

φπνπ ιακβάλεη δχν ηηκέο (πρ.  Θ(ρ)=0 αλ ρ<0, αιιηψο Θ(ρ)=1). Σν ||.|| απνηειεί κηα λφξκα. 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο λφξκεο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ: 

(A) L1-norm 

(B) L2-norm 

(C) L∞-norm 

Δηθφλα 1. Οη ηξεηο πην ζπλεζηζκέλεο λφξκεο (Πεγε: N Marwan et al., Physics reports 438 (2007) 237-329) 
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Γηα θαηαζηάζεηο/ζεκεία ηνπ δηαγξάκκαηνο  θάζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γεηηνληά ηνπ ε , 

ζεσξνχκε φηη :      , 1i j i jx x R  

To RP δεκηνπξγείηαη απφ ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο κήηξαο επαλαιήςεσλ 
,i jR θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα γηα ηηο ηηκέο εηζφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

ζηνηρείo (I,j) ζα απεηθνληζηεί κε κηα καχξε ηειεία εάλ 
, 1i jR  θαη κε κηα άζπξε εάλ 

, 0i jR .  Οη δπν άμνλεο (θάζεηνο θαη νξηδφληηνο) κεηξάλε ην ρξφλν θαη ε αξρή ηνπο είλαη ε 

θάησ δεμηά γσλία ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη. Η δηαγψληνο LOI είλαη πάληα κηα 

καχξε γξακκή εμ νξηζκνχ θαζψο  
, 1i iR  θαη θαηά ζπλέπεηα ην RP είλαη ζπκκεηξηθή σο 

πξνο ηε δηαγψλην LOI.  

Η παξαθάησ εηθφλα αθνξά έλα ζχζηεκα Roessler
1
. ηελ εηθφλα 2.Α, ν γθξη θχθινο είλαη ε 

γεηηνληά ελφο ζεκείνπ ηεο ηξνρηάο j. Όπνην ζεκείν άιιεο ηξνρηάο αλήθεη ζηνλ θχθιν 

ζεσξείηαη γεηηνληθφ θαη νλνκάδεηαη recurrence point. Απηφ ην ζεκείν, βάζεη ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ (I,j), ζα απεηθνληζηεί σο κηα καχξε ηειεία ζην RP (εηθφλα 2.Β), ελψ ηα 

ππφινηπα ζεκεία ζα απεηθνληζηνχλ κε κηα άζπξε ηειεία (νπζηαζηηθά δελ ζρεδηάδνληαη). 

  

Δηθφλα 2. Γηάγξακκα θάζεο θαη ην αληίζηνηρν RP. Υξεζηκνπνηήζεθε ε=5 θαη L2-norm. (Πεγε: N Marwan et al., Physics reports 438 

(2007), 237-329)

 

 

 

1Έλα ζχζηεκα Roessler έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

( )

x y z

y x ay

z b z x c
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2.1.4 Οη δνκέο ηωλ RP 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ RP είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ηξνρηψλ ησλ δηαγξακκάησλ θάζεο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πνιπδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ. Σα RP δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηαβνιή ησλ  

ηξνρηψλ απηψλ ζην ρξφλν. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ RP πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα δεδνκέλα ή 

ην ζχζηεκα πνπ εμεηάδεηαη. Σα βαζηθφηεξα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 Χαρακηηριζηικά   Σσμπέραζμα   

(1) Οκνηνγέλεηα             Η δηαδηθαζία είλαη ζηάζηκε. 

(2) Εμαζζέληζε πάλω αξηζηεξήο       Με ζηάζηκεο ζεηξέο, χπαξμε ηάζεο ή κεηαηφπηζεο. 

 θαη θάηω δεμηάο γωλίαο 

(3) Δηάζπαζε (ιεπθέο ιωξίδεο) Με ζηάζηκεο ζεηξέο, κεξηθέο θαηαζηάζεηο                          

εκθαλίδνληαη ζπάληα ή είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο, πηζαλή χπαξμε κεηαβάζεσλ. 

(4) Πεξηνδηθόηεηα Ύπαξμε θπθιηθνηήησλ, ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ  

γξακκψλ αληαπνθξίλνληαη ζε κηα πεξίνδν, ε χπαξμε 

άληζσλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ δηαγψλησλ γξακκψλ 

ππνδεηθλχνπλ αζζελή πεξηνδηθφηεηα.  

(5) Απνκνλωκέλα ζεκεία Τςειή δηαθχκαλζε ζην ζχζηεκα, εάλ ππάξρνπλ  

κφλν ζεκεία δηάζπαξηα ζην RP πηζαλφλ πξφθεηηαη γηα 

ηπραία θαη αζπζρέηηζηα δεδνκέλα. 

(6) Δηαγώληεο γξακκέο  Η εμέιημε ησλ θαηαζηάζεσλ  είλαη φκνηα ζε   

(παξάιιειεο κε θύξηα δηαθνξεηηθά παξάζπξα (epochs), πηζαλφλ πξφθεηηαη  

 δηαγώληα (Line Of Identity, γηα ληεηεξκηληζηηθφ ζχζηεκα. Αλ νη δηαγψληεο  

(LOI))  γξακκέο ζπλππάξρνπλ καδί κε απνκνλσκέλα ζεκεία,

 πξφθεηηαη γηα ρανηηθή δηαδηθαζία. Δάλ νη δηαγψληεο 

εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά, κπνξεί λα ππάξρνπλ 

αζηαζείο πεξηνδηθέο ηξνρηέο. 

(7) Δηαγώληεο γξακκέο Η εμέιημε ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη φκνηα ζε  
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 (νξζνγώληεο πξνο LOI) δηαθνξεηηθά παξάζπξα (epochs) αιιά κε 

αληίζηξνθνπο ρξφλνπο. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη 

αλεπαξθήο ελζσκάησζε. 

(8) Κάζεηεο θαη νξηδόληηεο  Μεξηθέο θαηαζηάζεηο δελ κεηαβάιινληαη ή  

 γξακκέο / clusters κεηαβάιινληαη αξγά, έλδεημε φηη είλαη 

ειαζκαηνεηδείο.  

(9) Μαθξηέο ηνμνεηδείο γξακκέο Η εμέιημε ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη φκνηα ζε  

δηαθνξεηηθέο επνρέο αιιά κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα. 

Η δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη. 

 

Μεξηθά απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη ζηα παξαθάησ ζρέδηα: 

 

Δηθφλα 3. Υαξαθηεξηζηηθά RP (Πεγε: N Marwan et al., Physics reports 438 (2007) 237-329) 

 

Σν RP (3.A) δείρλεη ηελ πεξίπησζε ηεο νκνηνγέλεηαο θαζψο πξφθεηηαη γηα νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλν ιεπθφ ζφξπβν. Σν (3.Β) παξνπζηάδεη πεξηνδηθφηεηα θαζψο ηα δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη απφ αξκνληθέο ηαιαληψζεηο. ην (3.C) είλαη εκθαλήο ε χπαξμε κεηαηφπηζεο. 

Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ εμίζσζε xi+1 =4xi (1−xi )+0.01i . Σέινο, ην (3.D) είλαη 

ην RP ελφο Brownian motion θαη αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζπαζεο. 

Ο ζρνιηαζκφο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ελφο RP απαηηεί θάπνηα εκπεηξία. Γηα λα πξνθχςνπλ 

πην αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα γίλεη θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ νπηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ κέηξσλ πνιππινθφηεηαο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. 

 

2.1.5 Επηινγή ηνπ νξίνπ ε 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ησλ RP είλαη ην φξην ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ, ε. 

πλεπψο, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηινγή ηεο ηηκήο ηνπ. Δάλ ε ηηκή 
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είλαη πνιχ κηθξή, ελδέρεηαη λα κελ εκθαληζηνχλ θαζφινπ recurrence points θαη δελ 

κπνξνχλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαδξνκηθή/επαλαιεπηηθή δνκή ηνπ ππφ 

εμέηαζε ζπζηήκαηνο. Αληηζηνίρσο, αλ ην ε είλαη πνιχ κεγάιν, ζρεδφλ θάζε ζεκείν ζα 

απνηειεί γεηηνληά ελφο άιινπ. πλεπψο πξέπεη λα βξεζεί κηα κέζε ιχζε γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ε. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη κε ζπζηεκηθνί παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαηά ηελ επηινγή. Γηα παξάδεηγκα, ε χπαξμε «ζνξχβνπ» ζηα δεδνκέλα καο νδεγεί ζηελ 

επηινγή κεγάινπ ε, δηφηη ν «ζφξπβνο» ελδέρεηαη λα παξακνξθψζεη ηε δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε έλα RP. 

 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη εθηελψο δηάθνξα “rules of thumb” γηα ηελ επηινγή ηνπ ε. 

Οη Mindlin θαη Gilmore (1992) πξνηείλνπλ ε ίζν κε κηθξφ πνζνζηφ ηεο κεγαιχηεξεο 

δηακέηξνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεο. Άιινη πξνηείλνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 

10% ηνπ κέζνπ ή ηε κεγαιχηεξε δηάκεηξν ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεο (Koebbe-Mayer-Kress 

(1992), Zbilut et al. (1992)). 

  

Δπίζεο, έρεη πξνηαζεί λα επηιέγεηαη ε αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ησλ recurrence points ζε 

έλα RP. Δληνχηνηο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα κε ζηάζηκεο ζεηξέο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνηείλεηαη ε επηινγή ε ηέηνηα ψζηε ε ππθλφηεηα ηνπ RP λα είλαη 

πεξίπνπ  1% (Zbilut et al. (2002)). 

 

χκθσλα κε έλα άιιν θξηηήξην, ε κέηξεζε κηαο δηεξγαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ζήκαηνο θαη ελφο ζνξχβνπ παξαηήξεζεο κε ηππηθή απφθιηζε ζ. Γηα λα 

απαιιαγνχκε απφ ην ζφξπβν ην ε πξέπεη λα είλαη πέληε θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηελ ηππηθή 

απφθιηζε. Απηφ ην θξηηήξην ζεσξείηαη έγθπξν γηα επξχ θάζκα δηεξγαζηψλ (Thiel et al. 

(2004)). 

 

Γηα πεξηνδηθέο δηεξγαζίεο, ε δηαγψληνο LOI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ε. Η ππθλφηεηα ησλ recurrence points θαηά κήθνο ησλ δηαγσλίσλ πνπ είλαη 

παξάιιειεο κε ηελ LOI είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ ηηκή ηνπ ε. (Matassini et al.2002). 

 

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο, ζηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδνληαη θαη άιιεο βαζηζκέλεο 

ζηελ ππθλφηεηα ησλ recurrence points, ηνλ κέζν αξηζκφ γεηηληάζεσλ θιπ. Ωζηφζν, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ ε επηινγή ηνπ ε λα εμαξηάηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηέπνπλ ην θάζε ζχζηεκα πξνο εμέηαζε. 
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2.1.6 Επηινγή ηνπ ρξόλνπ πζηέξεζεο 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο πζηέξεζεο θαζψο απνηειεί απαξαίηεηε 

κεηαβιεηή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάζηαζεο εκβχζηζεο πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ. ηελ πξψηε, ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο 

απηνζπζρέηηζεο πνπ πεξλά πξψηε απφ ην κεδέλ δίλεη ηε ζσζηή πζηέξεζε d: 

 

' '

1

1
( ) ( )( )

N d

i i d

i

C d X X X X
N d

      (18) 

 

ηε δεχηεξε, ε άξηζηε ηηκή ηνπ d είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε παξαθάησ ζπλάξηεζε: 

,

( )
( ) ( ) ln

i j

i j

i j i j

p d
S d p d

p p
 ,        (19) 

Όπνπ pi, pj  είλαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο ζην i-, j- νζηφ 

δηάζηεκα αξηζκψλ, pij(d) ε απφ θνηλνχ πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα ηηκή ηεο ρξνλνζεηξάο ζην 

i-νζηφ δηάζηεκα θαη παξάιιεια κηα άιιε ηηκή ζην j-νζηφ κεηά απφ πζηέξεζε d . 

 

Η πην βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη φηη ε πξψηε αλαδεηεί γξακκηθέο εμαξηήζεηο 

ελψ ε δεχηεξε κεηξά ηε γεληθφηεξε εμάξηεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε 

δεχηεξε κέζνδνο πξνηηκάηαη γηα αλάιπζε κε γξακκηθψλ ζεηξψλ. Η επηινγή ηνπ ρξφλνπ 

πζηέξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε ηα δηαλχζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη λα κε 

ζπζρεηίδνληαη.  

 

2.1.7 Επηινγή ηεο δηάζηαζεο εκβύζηζεο (embedding dimension) 

Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξεζεί ε δηάζηαζε εκβχζηζεο βαζίδεηαη ζηε ινγηθή 

ηνπ «ιάζνο γείηνλα» (false neighbor), ν νπνίνο είλαη έλα ζεκείν πνπ θαληάδεη σο γείηνλαο 

ελφο άιινπ εμαηηίαο ηεο θαηλνκεληθά θνληηλήο ηνπο απφζηαζεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ είλαη. Σν πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ησλ ζεκείσλ ησλ θχθισλ 

(Δηθφλα 4).  

 

Αθφκα θαη αλ επηιεγνχλ δχν απνκαθξπζκέλα ζεκεία, ζα θαίλεηαη φηη είλαη πνιχ θνληά 

κεηαμχ ηνπο αλ πξνβάινπκε θάπνπ ηνλ θχθιν δηφηη ζα εκθαλίδεηαη πιένλ σο επζχγξακκν 

ηκήκα (Δηθ. 4). πλεπψο, θαζψο απμάλεηαη ην embedding dimension m, ην 
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αλαθαηαζθεπαζκέλν δηάγξακκα θάζεο ζπρλά επηηξέπεη ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ πξαγκαηηθά ζηελ ίδηα 

γεηηνληά (εληφο δηαθεθνκκέλνπ θχθινπ ζηελ Δηθ.4) θαη ζε απηά 

πνπ δελ αλήθνπλ (δειαδή εθηφο δηαθεθνκκέλνπ θχθινπ).

 

 

Δηθφλα 4. Γχν απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ θχθινπ θαη ε πξνβνιή ηνπο 

 

 

Έζησ y(i) έλα ζεκείν ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ δηαγξάκκαηνο. Αλ νλνκαζηεί y(i)
r 

ν r-

νζηφο θνληηλφηεξνο γείηνλαο, ηφηε ε Δπθιείδεηα απφζηαζε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

1
2 2

1

( ( ), ( ) ) [ ( ) ( )]
m

r r

m

k

R y i y i y i kd y i kd       (20) 

 

Δλ ζπλερεία, απμάλνληαο ην m ζε m+1, ε απφζηαζε ππνινγίδεηαη σο: 

 

2 2 2

1( ( ), ( ) ) ( ( ), ( ) ) [ ( ) ( )]r r r

m mR y i y i R y i y i y i md y i md    (21) 

 

Σν ζεκείν y(i)
r 
απνηειεί έλα ιάζνο γείηνλα εάλ ηζρχεη ε ζπλζήθε: 

 

2 2

1

2

( ( ), ( ) )    ( ( ), ( ) )
[ ]

( ( ), ( ) )

r r

m m
tolr

m

R y i y i R y i y i
R

R y i y i
   

 

Όπνπ ην Rtol είλαη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ 

ιάζνο γεηηφλσλ εμαξηάηαη απφ ην Rtol. Η επαηζζεζία ηνπ θξηηεξίνπ δελ ζα ζπδεηεζεί ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, σζηφζν νη Kennel et al. δείρλνπλ φηη γηα Rtol ≥ 10 νη θνληηλφηεξνη ιάζνο 

γείηνλεο κπνξνχλ λα επξεζνχλ. Πην αλαιπηηθή ζπδήηεζε γίλεηαη ζην άξζξν ησλ Kennel et 

al., (1992). 

 

Πξαθηηθά, ην πνζνζηφ ησλ ιάζνο γεηηφλσλ ππνινγίδεηαη γηα θάζε m απφ έλα ζεη ηηκψλ. 

Σν ζσζηφ embedding dimension ζεσξείηαη απηφ πνπ ην πνζνζηφ ησλ ιάζνο γεηηφλσλ ζα 

θηάζεη πξψην ζην κεδέλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εάλ ην ζήκα/δεδνκέλα πεξηέρνπλ 

ζφξπβν, ην πνζνζηφ απηφ δελ ζα είλαη πνηέ κεδέλ. 
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Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, αηπρείο επηινγέο παξακέηξσλ κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηελ 

εκθάληζε αζζελψλ δπλακηθψλ ζρέζεσλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ιαλζαζκέλεο ελδείμεηο γηα 

χπαξμε ρανηηθήο δνκήο. Ωζηφζν, νη Iwanski θαη Bradley (1998) απνδπλάκσζαλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα αθξίβεηα ζηελ επηινγή εκβχζηζεο, ελψ πην πξφζθαηα νη Thiel et al. 

(2004) δείρλνπλ φηη ρσξίο εκβχζηζε ζηα RP κπνξνχκε πάιη λα ιάβνπκε αθξηβή θαη 

ακεξφιεπηα ζηνηρεία γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππφ εμέηαζε ζεηξάο. Δπίζεο, νη Atay θαη 

Altıntas (1999) δείρλνπλ φηη ε ζσζηή επηινγή ηνπ ρξφλνπ πζηέξεζεο ελδέρεηαη λα είλαη 

πην ζεκαληηθή απφ ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο δηάζηαζεο εκβχζηζεο θαζψο ην κέζν κήθνο 

ησλ παξάιιεισλ πξνο ηελ LOI γξακκψλ κέλεη αλεπεξέαζην απφ ηελ επηινγή ηεο 

εκβχζηζεο. 

 

 

2.1.8 Αλάιπζε κέηξωλ πνιππινθόηεηαο  

Η κέζνδνο θαηά ηελ νπνία πνζνηηθνπνηνχληαη ηα RP νλνκάδεηαη RQA (Recurrence 

Quantification Analysis). Σα κέηξα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ελφηεηα 2.1.1 είλαη 

βαζηζκέλα ζηελ ππθλφηεηα ησλ recurrence points, ζηε δνκή ησλ δηαγψλησλ θαη θάζεησλ 

γξακκψλ. Απφ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, ην κνλαδηθφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππθλφηεηα 

είλαη ην RR (Recurrence Rate), ελψ φια ηα ππφινηπα ζηε δνκή ησλ γξακκψλ. 

 

Recurrence Rate (RR) 

Απνηειεί ην πην απιντθφ κέηξν RQA. ε καζεκαηηθή κνξθή δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

,2
, 1

1
( ) ( )

N

i j

i j

RR R                    (23) 

 

Determinism (DET) 

Ο ληεηεξκηληζκφο, θαζψο επίζεο θαη ηα ππφινηπα κέηξα πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, 

βαζίδνληαη ζην ηζηφγξακκα Ρ(ε,l) ησλ δηαγσλίσλ γξακκψλ κήθνπο l , ην νπνίν είλαη : 

1

1, 1 1, 1 ,

, 1 0

( , ) (1 ( ))(1 ( )) ( )
lN

i j i j i k j k

i j k

P l R R R      (24) 
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ηε ζπλέρεηα, ν φξνο ε ζα παξαιείπεηαη ράξε ζπληνκίαο. Γηαδηθαζίεο κε αζπζρέηηζηα ή 

αζζελψο ζπζρεηηδφκελα δεδνκέλα, ζηνραζηηθέο ή ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπζηεκάησλ 

δεκηνπξγνχλ πνιχ κηθξέο ή θαζφινπ δηαγψληεο γξακκέο, ελψ νη ληεηεξκηληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο δεκηνπξγνχλ καθξηέο δηαγψληεο θαη ιηγφηεξα κεκνλσκέλα recurrence points 

(Kyrtsou and Karagianni (2011)). To DET κεηξάεη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν κεηαμχ 

recurrence points πνπ δεκηνπξγνχλ δηαγψληεο γξακκέο πξνο ην ζχλνιν ησλ recurrence 

points: 

min

1

( )

( )

N

l l

N

l

lP l
DET

lP l
         (25) 

Γηα l=1, ην κέηξν παίξλεη ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα. Η επηινγή ηνπ lmin πξέπεη λα γίλεη 

πξνζεθηηθά θαζψο ην ηζηφγξακκα P(l) κπνξεί λα γίλεη αξαηφ εάλ ην lmin είλαη πνιχ κεγάιν 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ DET. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη 

κέζνδνη επηινγήο ηνπ lmin κε επηθξαηέζηεξε απηή πνπ πεξηγξάθεη ν Theiler (1986).  

 

Entropy (ENTR) 

Σν κέηξν βαζίδεηαη ζηελ εληξνπία ηνπ Shannon: 

min
( ) ln ( )

N

l l
ENTR p l p l         (26) 

φπνπ 
( )

( )
l

P l
p l

N
είλαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί δηαγψληα γξακκή ζην RP πνπ έρεη αθξηβέο 

κέγεζνο l. 

Η εληξνπία αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ RP πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαγψληεο 

γξακκέο. πλεπψο, γηα αζπζρέηηζην ζφξπβν ην ENTR ζα είλαη αξθεηά ρακειφ, δείρλνληαο 

ηε κηθξή πνιππινθφηεηα ηνπ RP. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηξία κέηξα πνπ παξνπζηάζζεθαλ κέρξη ηψξα κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ θαη μερσξηζηά γηα θάζε γξακκή παξάιιειε κε ηελ θχξηα δηαγψλην LOI 

(Line Of Identity). Ωζηφζν, ε κέζνδνο  RQA ππνινγίδεη ηηο ηηκέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

παξάιιειε γξακκή κε απφζηαζε η απφ ηε δηαγψλην LOI (η-determinism, η-recurrence rate 

θιπ.) θαη ζπκβνιίδνληαη κε έλα δείθηε η, π.ρ. RRη , DETη , ENTRη. Όηαλ η=0 αλαθεξφκαζηε 
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ζηε LOI, φηαλ η>0 ζηηο δηαγψληεο πάλσ απφ ηε LOI θαη φηαλ η<0 ζηηο δηαγψληεο θάησ απφ 

απηή. 

 

Laminarity (LAM) 

Σν κεηξφ απηφ εμεηάδεη ηηο θάζεηεο γξακκέο. Καηά αλαινγία κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θάζεησλ 

γξακκψλ κήθνπο π δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

1

, , ,

, 1 0

( ) (1 )(1 )
N

i j i j i j k

i j k

P R R R       (27) 

Δπίζεο αλάινγνο κε ην DET είλαη θαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ LAM, δει. ν ιφγνο κεηαμχ 

ησλ recurrence points πνπ ζρεκαηίδνπλ θάζεηεο γξακκέο πξνο ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ: 

min

1

( )

( )

N

N

P
LAM

P
        (28) 

Σν LAM θαλεξψλεη  ηελ χπαξμε ειαζκαηνεηδψλ θαηαζηάζεσλ ζε έλα ζχζηεκα ρσξίο λα 

πεξηγξάθεη ην κήθνο ησλ αληίζηνηρσλ θάζεσλ. Σν LAM ζα κεησζεί εάλ ην RP απνηειείηαη 

απφ πεξηζζφηεξα κεκνλσκέλα recurrence points παξά θάζεηεο γξακκέο.  

 

Trapping Time (TT) 

To κέηξν δείρλεη ην κέζν κήθνο ησλ θάζεησλ γξακκψλ.  Ο ππνινγηζκφο ηνπ απαηηεί ηνλ 

θαζνξηζκφ ηηκήο γηα ην umin ,φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ LAM: 

min

min

( )

( )

N

N

P
TT

P
         (29) 

 Σν ΤΤ ππνινγίδεη ην κέζν ρξφλν φπνπ ην ζχζηεκα ζα παξακείλεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. 

 

Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα πέληε πην βαζηθά κέηξα ηεο κεζφδνπο RQA θαη ζπλεπψο 

νινθιεξψζεθε ε αλάιπζε ηεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα λέα παξαιιαγή ησλ δηαγξακκάησλ 

RP πνπ ρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα ηηο θαηαζηάζεηο δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

νλνκάδεηαη CRP. Παξφιν πνπ ε κέζνδνο πζηεξεί πξνο ην παξφλ βηβιηνγξαθηθήο 
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ηεθκεξίσζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ φπσο ην 

φξην ε, ν ρξφλνο πζηέξεζεο, ε δηάζηαζε εκβχζηζεο θιπ., πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη κειινληηθά ρξήζηκν εξγαιείν δπλακηθήο αλάιπζεο. 

 

2.1.9 Cross Recurrence Plot (CRP) 

Σν CRP είλαη ε δηκεηαβιεηή παξαιιαγή ηνπ RP θαη θαζηεξψζεθε γηα λα αλαιχεη ηηο 

εμαξηήζεηο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο. 

Τπνζέηνληαο φηη ζα εμεηαζηνχλ δχν δπλακηθά ζπζηήκαηα θαζέλα απφ ηα νπνία 

αλαπαξίζηαηαη κε ηελ ηξνρηά ix θαη iy αληίζηνηρα ζε έλα d-δηάζηαην δηάγξακκα θάζεο. 

Καηά αλαινγία κε ην RP, ε ζηαπξνεηδήο κήηξα επαλαιήςεσλ είλαη : 

, ( ) ( || ||)y x

i j i iCR x y ,         1... , 1...i N j M     (22) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην κήθνο ησλ ηξνρηψλ δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ίδην θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε κήηξα δελ είλαη θαη’ αλάγθε ηεηξάγσλε. Δπίζεο, νη ηξνρηέο ησλ 

ζπζηεκάησλ εκθαλίδνληαη ζην ίδην δηάγξακκα θάζεο θαζψο ην CRP πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία ηα δχν ζπζηήκαηα ζπκπίπηνπλ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θχξηα δηαγψληνο 
,i iCR δελ είλαη απαξαίηεηα κνλάδα, ζπλήζσο 

ππάξρνπλ θαη ιεπθά ηκήκαηα θαηά κήθνο ηεο. Οη ίδηεο ηδηφηεηεο φπσο θαη ζηα RP ηζρχνπλ 

θαη εδψ. Οη δηαγψληεο γξακκέο είλαη θαη εδψ απηέο πνπ ζα καο δψζνπλ ζπκπεξάζκαηα, 

θαζψο παξνπζηάδνπλ ηηο ηξνρηέο ησλ δχν ζπζηεκάησλ πνπ «ηξέρνπλ» παξάιιεια γηα 

θάπνηεο πεξηφδνπο. Η ζπρλφηεηα θαη ην κήθνο ησλ γξακκψλ πξνθαλψο ζρεηίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο νκνηφηεηεο ζηε δπλακηθή ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Δηθφλα 4. Σν CRP κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ Roessler. (Πεγε: N Marwan et al., Physics reports 438 (2007), 237-329) 
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Η καχξε θαη ε γθξη ηξνρηά αλήθνπλ ζην πξψην θαη δεχηεξν ζχζηεκα Roessler 

αληηζηνίρσο. Παξφκνηα κε ην RP, αλ έλα ζεκείν j ηεο ηξνρηάο ηνπ δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο  

(γθξη γξακκή) αλήθεη ζηε γεηηνληά ηνπ ζεκείνπ i ηεο ηξνρηάο ηνπ πξψηνπ (καχξε γξακκή), 

ζην CRP ζηηο ζπληεηαγκέλεο (i,j) ζα ζρεκαηηζηεί έλα καχξν ζεκείν. Υξεζηκνπνηήζεθε 

ε=3 θαη L2-norm. 

 

2.2 Έιεγρνο Bai θαη Perron (1998) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ θεθ. 2, ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ δπλακηθήο 

αλάιπζεο πηζαλφλ λα κελ νδεγήζνπλ ζε μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζε φιν ην 

εχξνο θαζψο ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο νη θαηαζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαβάιινληαη. πλεπψο, ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ρσξηζηεί ην εθάζηνηε δείγκα 

ζε ππνπεξηφδνπο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ ε αλάγθε λα βξεζνχλ νη ρξνληθέο ζηηγκέο φπνπ έιαβαλ ρψξα 

αιιαγέο (εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ) ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ή ππνδείγκαηνο. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πνιιά ηεζη πνπ ειέγρνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε έλα 

ππφδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα φκσο εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχλ κηα κφλν αιιαγή. Σν 1998 νη 

Jushan Bai θαη Pierre Perron πξφηεηλαλ ην νκψλπκν ηεζη, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ 

πνιιαπιέο αιιαγέο ζε κηα παιηλδξφκεζε ειαρηζηνπνηψληαο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ 

ησλ θαηαινίπσλ (SSR). 

Θεσξνχκε κνληέιν πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε m breaks (θνκβηθά ζεκεία 

ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο), δει m+1 πεξηφδνπο: 

T

t t j ty z u    , γηα   
1 1,...,j jt T T   θαη   1,..., 1j m     (30) 

φπνπ, ty είλαη ε παξαηήξεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, T

tz κηα qx1 κήηξα κεηαβιεηψλ 

κε ην πξψην ζηνηρείν ηεο λα ηζνχηαη ζπλήζσο κε κνλάδα θαη  
j
 κηα επίζεο  qx1 κήηξα 

πνπ πεξηέρεη ηνπο ζπληειεζηέο ησλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα κεηαβάιινληαη κε 

ην ρξφλν. Οη δείθηεο 1( ,..., )mT T  απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηα break points θαη 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ άγλσζηνη παξάκεηξνη. θνπφο είλαη λα ππνινγηζηνχλ νη 

ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο παξάιιεια κε ηα break points ζε παιηλδξνκήζεηο κε 

ηνπιάρηζηνλ Σ παξαηεξήζεηο. 
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Η κέζνδνο εθηίκεζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS). Γηα θάζε 

ππνπεξίνδν, ππνινγίδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηε κήηξα ησλ ζπληειεζηψλ 
j
, 

ειαρηζηνπνηψληαο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ (SSR, Sum of Squared 

Residuals): 

1

1
2

1

1 1

( ,..., ) [ ]
i

i

Tm
T

T m t t i

i t T

S T T y z        (31) 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζπκβνιίζνπκε κε ˆ({ })j ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ππνπεξίνδν m 

1( ,..., )mT T πνπ ζην εμήο ζα ζπκβνιίδεηαη { }j . Αληηθαζηζηψληαο απηέο ηηο εθηηκήζεηο ζηε 

ζπλάξηεζε, ηα εθηηκεκέλα break points 1
ˆ ˆ( ,..., )mT T είλαη ηέηνηα ψζηε : 

11 ,..., 1
ˆ ˆ( ,..., ) arg min ( ,..., )

mm T T T mT T S T T  

φπνπ ε ειαρηζηνπνίεζε έιαβε ρψξα ζε φιεο ηηο ππνπεξηφδνπο 
1( ,..., )mT T .  Καηά ζπλέπεηα, 

νη εθηηκήζεηο ησλ break points απνηεινχλ νιηθά ειάρηζηα θαη φρη ηνπηθά. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηξείο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ ζε έλα 

ππφδεηγκα. Αθνχ δηαηππσζνχλ καζεκαηηθά, ζα ζρνιηαζηεί πνηα πξνζέγγηζε είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. 

 

2.2.1 Έιεγρνο αλππαξμίαο έλαληη ύπαξμεο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ breaks 

Οη Bai θαη Perron ρξεζηκνπνηνχλ έλα  supF-statistic γηα ηε κε χπαξμε break points έλαληη 

ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο φηη ππάξρνπλ m=k breaks. Θεσξψληαο κηα θαηάηκεζε 

1( ,..., )kT T ηέηνηα ψζηε [ ]i iT T  (ή αιιηψο /i iT T ) θαη κήηξα R  ηέηνηα ψζηε 

' ' ' ' '

1 2 1( ) ( ,..., )R , νξίδνπκε ην ζηαηηζηηθφ *

TF  : 

* ' 1

1

1 ( 1) ˆ ˆ ˆˆ( ,..., ; ) ( ) ( ( ) )T k

T k q
F q R RV R R

T kq
         (32) 

φπνπ  ˆˆ( )V  είλαη ε εθηίκεζε ηεο κήηξαο δηαθπκάλζεσλ-ζπλδηαθπκάλζεσλ ηνπ ˆ θαη είλαη 

robust ζε γξακκηθή ζπζρέηηζε θαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. 
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Σν ζηαηηζηηθφ *

TF  είλαη απιά έλα F-statistic πνπ ειέγρεη εάλ  
1 1...  έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο   
1i i
 γηα θάπνην i πνπ αθνξά ηελ θαηάηκεζε 

1( ,..., )kT T . Σν 

supF ζηαηηζηηθφ νξίδεηαη: 

1

* *

1
( ,... )

sup ( ; ) sup ( ,... ; )
e

T TF k q F q , 

φπνπ   
1 1 1{( ,..., );| | , , 1 }e i i e e e  γηα έλα ζεηηθφ αξηζκφ e .     (33)  

ε απηή ηε γεληθή πεξίπησζε, ην *sup ( ; )TF k q  ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί 

θαζψο επηηξέπεηαη θαη γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηα ζθάικαηα. Ωζηφζν, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κηα πην απιή παξαιιαγή, αζπκπησηηθά ηζνδχλακε κε ηελ πξνεγνχκελε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ησλ break points απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ ˆ
i : 

*

1
ˆ ˆsup ( ; ) ( ,... ; )T TF k q F q  

Ο Yao (1998) πξνηείλεη ζε άξζξν ηνπ ηε ρξήζε ελφο θξηηεξίνπ πιεξνθφξεζεο 

(information criteria) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ break points. Σν θξηηήξην πνπ πξνηείλεη 

είλαη ην Bayesian Information Criteria (BIC). O ίδηνο έδεημε φηη ν αξηζκφο ηνπο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε ζπλέπεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ.  Αληηζέησο, νη Liu, Wu θαη 

Zidek (1997) πξφηεηλαλ έλα ηξνπνπνηεκέλν Scwarz’ criterion (LWZ) θαη ην εθάξκνζαλ ζε 

ρξνλνζεηξέο πνπ θάπνηεο απφ απηέο εκθαλίδνπλ γξακκηθή ζπζρέηηζε, ζπγθξίλνληαο ην κε 

ηα θξηηήξηα BIC θαη AIC. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην AIC είρε πνιχ θαθή απφδνζε 

θαη έθηνηε ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. Σα άιια δχν θξηηήξηα 

εκθάληζαλ θαιή απφδνζε φηαλ δελ ππήξρε γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηα ζθάικαηα αιιά 

ππέδεημαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ breaks φηαλ ππήξρε γξακκηθή ζπζρέηηζε. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ ππήξρε ζπζρέηηζε αιιά ππήξρε πζηέξεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ην BIC 

είρε θαθή απφδνζε φηαλ ν ζπληειεζηήο ηεο πζηέξεζε ήηαλ κεγάινο (έηεηλε πξνο ηε 

κνλάδα). ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ην LWZ απέδηδε θαιά αιιά πξφηεηλε ζρεηηθά 

κηθξφηεξν αξηζκφ breaks . 
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2.2.2 Έιεγρνο double maximum 

Καηά ηελ αλάιπζε ελδέρεηαη λα ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε χπαξμε ή κε δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ θαζαπηφ. Σν ηεζη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ κηαο 

ηέηνηαο ππφζεζεο. Οη Bai θαη Perron πξφηεηλαλ δχν ειέγρνπο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο ηεο 

κε χπαξμεο αιιαγψλ, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ ππνδεηθλχεη χπαξμε άγλσζηνπ 

αξηζκνχ αιιαγψλ, δεδνκέλνπ ελφο αλψηαηνπ νξίνπ Μ . Οη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη έρνπλ 

θαζηεξσζεί ζηε βηβιηνγξαθία κε ηελ νλνκαζία double maximum tests.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην, ε καζεκαηηθή έθθξαζε είλαη ε εμήο: 

1

* *

1
1 ( ,..., )

max ( , ) max sup ( ,..., ; )
m

T T m
m M e

UD F M q F q         (34) 

Ωζηφζν, ζηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηείηαη ε αζπκπησηηθά ηζνδχλακε έθθξαζε: 

1
1

ˆ ˆmax ( , ) max ( ,..., ; )T T m
m M

UD F M q F q          (35) 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα ˆ
i  ( ˆ ˆ /i iT T ) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν έιεγρν, ρξεζηκνπνηνχληαη βάξε (weights) ζε θάζε έιεγρν 

ππνπεξηφδσλ μερσξηζηά ηέηνηα ψζηε ηα p-values λα είλαη ίζα γηα θάζε ηηκή ηνπ m. Απηφ 

πξνυπνζέηεη βάξε πνπ λα εμαξηψληαη απφ ην q θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Πην 

αλαιπηηθά, ππνζέηνπλ αζπκπησηηθή θξίζηκε ηηκή ηνπ ειέγρνπ 
1

1
( ,..., )

sup ( ,..., ; )
m

T m
e

F q ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α  ίζε κε ( , , )c q a m . Σα βάξε νξίδνληαη σο: 

 1 1a    θαη 

 
( , ,1)

( , , )
m

c q a
a

c q a m
   γηα 1m  

Η καζεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ειέγρνπ είλαη: 

1

* *

1
1 ( ,..., )

( , ,1)
max ( , ) max sup ( ,..., ; )

( , , ) m

T T m
m M e

c q a
WD F M q F q

c q a m
              (36) 
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θαη ε αζπκπησηηθά ηζνδχλακε έθθξαζε: 

1
1

( , ,1) ˆ ˆmax ( , ) max ( ,..., ; )
( , , )

T T m
m M

c q a
WD F M q F q

c q a m
     (37) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηηκή max ( , )TWD F M q , ζε αληίζεζε κε ηελ ηηκή 

max ( , )TUD F M q ,  εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ επηιέρζεθε θαζψο ηα 

ίδηα ηα βάξε εμαξηψληαη απφ ην α. Οη θξηηηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηα άξζξα ησλ Bai 

θαη Perron (1998, 2003b). 

 

2.2.3 Έιεγρνο l έλαληη l+1 breaks 

Οη Bai θαη Perron (1998) πξφηεηλαλ έλα ηεζη πνπ ειέγρεη ηελ ππφζεζε χπαξμεο l breaks 

(θνκβηθά ζεκεία) έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο ησλ 1l  breaks. Ο έιεγρνο ζπκβνιίδεηαη σο 

sup ( 1| )TF l l . Δθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο απφ 1
ˆ
iT  

έσο ˆ
iT  ( 1,..., 1)i l . Οη εθηηκήζεηο ησλ ˆ

iT  δελ είλαη απαξαίηεην λα απνηεινχλ νιηθφ 

ειάρηζην ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ζθαικάησλ. Απαηηείηαη φκσο ην 

ˆ ˆ /i iT T  λα ζπγθιίλεη ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή κε ξπζκφ Τ. Δάλ ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ SSR  

γηα ππφδεηγκα κε 1l  breaks είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ SSR γηα 

ππφδεηγκα κε l breaks, ν έιεγρνο πξνηείλεη λα απνδερηνχκε 1l  breaks. πλεπψο, ε 

παξαηήξεζε θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην break είλαη απηή ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ SSR.  

ε αληίζεζε κε ηνπο Yao θαη Liu et al. πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη Bai θαη Perron 

(1998) πξφηεηλαλ κέζνδν εχξεζεο ησλ breaks κέζσ επαλαιακβαλφκελνπ ειέγρνπ ηνπ 

sup ( 1| )TF l l . Η δηαδηθαζία μεθηλά κε επηινγή κνληέινπ κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά breaks, 

αθφκα θαη κε κεδέλ breaks, θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη ζηαζεξφηεηαο 

ησλ παξακέηξσλ ζε θάζε ππνπεξίνδν, πξνζζέηνληαο έλα break ζε θάζε ππνπεξίνδν πνπ 

κεηαβάιινληαη νη παξάκεηξνη (βάζε ηνπ ειέγρνπ sup ( 1| )TF l l ). Η δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ l  κέρξηο φηνπ ην ζηαηηζηηθφ  sup ( 1| )TF l l  

απνηχρεη λα απνξξίςεη ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε χπαξμεο επηπιένλ δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ ζην ππφδεηγκα.  Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ breaks πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα δχν 

αξηζκψλ: ηνλ αξηζκφ ησλ απνξξίςεσλ ησλ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ βάζεη ησλ ειέγρσλ 
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ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ breaks πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ πξψηε επαλάιεςε. 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ επηινγήο breaks ησλ Bai θαη Perron, έλαληη ησλ 

άιισλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα πιεξνθφξεζεο, είλαη φηη κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ θαηεπζείαλ ππφςε πηζαλή γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηα ζθάικαηα θαη κε νκνγελείο 

δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ ππνπεξηφδσλ. 

 

Αθνχ επεμεγήζεθε πιήξσο ν έιεγρνο γηα θνκβηθά ζεκεία ησλ Bai θαη Perron, ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεηαη απηφο ηεο κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger. Αξγφηεξα ζηελ 

εκπεηξηθή κειέηε, ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν ειέγρσλ ζα ζπλδπαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

δψζνπλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηά πφζν επεξεάδνληαη κε γξακκηθά ην επηηφθην 

θαη ν πιεζσξηζκφο ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνπεξηφδνπο πνπ ζα ππνδείμεη ην ηεζη ησλ Bai θαη 

Perron. 

 

2.3 Έιεγρνο κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο θαηά Granger 

Έλα ζχλεζεο πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ εμέηαζε ζρέζεσλ αηηηφηεηαο κε 

γξακκηθή πξνζέγγηζε είλαη φηη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ κηθξή ηθαλφηεηα λα 

αληρλεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο. Οη Baek θαη Brock (1992α) 

πξφηεηλαλ κηα κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή κέζνδν γηα ηελ εχξεζε κε γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο, ε νπνία εθ θχζεσο δελ αληρλεχεηαη κε κεζφδνπο εχξεζεο γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο. Η κέζνδνο πνπ πξφηεηλαλ ρξεζηκνπνηεί ην νινθιήξσκα ζπζρέηηζεο 

(correlation integral), έλαλ εθηηκεηή πηζαλφηεηαο δηαζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεχζεη πηζαλέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ. Αξγφηεξα εμειίρζεθε απφ ηνπο 

Hiemstra θαη Jones (1994) θαη πξνζθάησο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Diks θαη Panchenko 

(2006) έηζη ψζηε λα κπνξεί θάζε ζεηξά λα παξνπζηάζεη βξαρπρξφληεο εμαξηήζεηο (νη 

ζεηξέο δελ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε i.i.d.).  

Η κέζνδνο ησλ Baek θαη Brock ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο, απφ ηνπο Hiemstra θαη Krammer (1993) γηα ηε κειέηε 

κεηνρψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη απφ ηνπο Jadith θαη Jones (1993) γηα ηε 

κειέηε ησλ δεηθηψλ ηηκψλ παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή. 
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ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο αξρηθά ζα παξνπζηαζζεί ε κε παξακεηξηθή κέζνδνο ησλ Baek 

θαη Brock (1992α). ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 

Hiemstra θαη Jones (1994) έηζη ψζηε ε πξνζέγγηζε ησλ Baek θαη Brock λα είλαη εχθνια 

ππνινγίζηκε. Σέινο, ζα επεμεγεζεί ε πξνζέγγηζε ησλ Diks θαη Panchenko (2006) νη 

νπνίνη δηνξζψλνπλ ηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ην κνληέιν ησλ Hiemstra θαη Jones  λα 

απνξξίπηεη ζπρλά ηελ κεδεληθή ππφζεζε ηεο κε αηηηφηεηαο θαηά Granger εμαηηίαο ηεο 

χπαξμεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο. 

 

2.3.1 Έιεγρνο αηηηόηεηαο ηωλ Baek θαη Brock (1992) 

Θεσξνχκε δχν απζηεξψο ζηάζηκεο θαη εμαξηψκελεο ρξνλνζεηξέο { }Xt θαη { },Yt  1,2....t  

Οξίδνπκε ην δηάλπζκα ηνπ 
tX πνπ πεξηιακβάλεη m κειινληηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ σο m

tX . 

Οκνίσο, ηα δηαλχζκαηα ησλ tX θαη tY πνπ πεξηιακβάλνπλ Lx  θαη Ly πζηεξήζεηο νξίδνληαη 

σο Lx

t LxX  θαη Ly

t LyY , αληίζηνηρα. Πην αλαιπηηθά: 

1 1( , ,..., )m

t t t t mX X X X ,      1,2,....m   θαη   1,2,...t  

1 1( , ,...., )Lx

t Lx t Lx t Lx tX X X X  ,    1,2,.....Lx   θαη    1, 2,....t Lx Lx  

1 1( , ,...., )Ly

t Ly t Ly t Ly tY Y Y Y   ,   1,2,.....Ly   θαη   1, 2,....t Ly Ly  

Γηα ηηκέο ησλ m, Lx  θαη Ly ≥1 θαη e>0,  ην Υ δελ αηηηάηαη θαηά Granger ην Φ εάλ : 

Pr(|| || , || || ,|| || )m m Lx Lx Ly Ly

t s t Lx s Lx t Ly s LyX X e given X X e Y Y e  

 Pr(|| || , || || )m m Lx Lx

t s t Lx s LxX X e given X X e     (38) 

Όπνπ Pr(.) δειψλεη ηελ πηζαλφηεηα θαη ην ||.|| είλαη κηα λφξκα κεγίζηνπ. Σν αξηζηεξφ 

κέξνο ηεο εμίζσζεο είλαη ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα ηα δχν βνεζεηηθά δηαλχζκαηα ηνπ tX  

πνπ πεξηέρνπλ κειινληηθέο ηηκέο ηνπ λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε e κεηαμχ ηνπο, 

δεδνκέλνπ φηη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα κε ηηο πζηεξήζεηο ησλ tX θαη tY λα βξίζθνληαη 

θαη απηά ζε απφζηαζε e. Αληίζηνηρα κεηαθξάδεηαη θαη ην δεμηφ κέξνο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδξαζε ησλ πζηεξήζεσλ ηνπ δηαλχζκαηνο  tY . 
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2.3.2 Με παξακεηξηθή πξνζέγγηζε από ηνπο Hiemstra θαη Jones (1994) 

Γηα λα εθαξκνζηεί έλαο έιεγρνο βαζηζκέλνο ζηελ παξαπάλσ ζρέζε (38), ζα πξέπεη νη 

δεζκεπκέλεο πηζαλφηεηεο λα εθθξαζηνχλ ζηνπο ιφγνπο ησλ απφ θνηλνχ πηζαλνηήησλ. 

Έζησ φηη νη ιφγνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αξηζηεξφ θαη ζην δεμηφ κέξνο αληίζηνηρα είλαη νη 

εμήο: 

1

2

( , , )

( , , )

C m Lx Ly e

C Lx Ly e
     θαη       3

4

( , )

( , )

C m Lx e

C Lx e
 

Οη απφ θνηλνχ πηζαλφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: 

1( , , ) Pr(|| || ,|| || )m Lx m Lx Ly Ly

t Lx s Lx t Ly s LyC m Lx Ly e X X e Y Y e    (39) 

2 ( , , ) Pr(|| || ,|| || )Lx Lx Ly Ly

t Lx s Lx t Ly s LyC Lx Ly e X X e Y Y e     (40) 

3( , ) Pr(|| || )m Lx m Lx

t Lx s LxC m Lx e X X e       (41) 

4( , ) Pr(|| || )Lx Lx

t Lx s LxC Lx e X X e        (42) 

Οη εθηηκεηέο ησλ Ci παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν ησλ Hiemstra θαη Jones (1994) 

θαη δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ηνπ εθηηκεηέο απηνχο, κπνξεί 

λα ειεγρζεί ε ζπλζήθε απζηεξήο κε αηηηφηεηαο θαηά Granger. Γηα δεδνκέλεο ηηκέο m, Lx  

θαη Ly ≥1, e>0, n κέγεζνο δείγκαηνο, θαη ππφ ηελ ππφζεζε φηη νη ζεηξέο { }tY θαη { }tX  είλαη 

απζηεξψο ζηάζηκεο, αζζελψο εμαξηψκελεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο Denker-

Keller (DK)
[1]

, εάλ ε { }tY  δελ αηηηάηαη απζηεξψο ηελ { }tX , ηφηε ζα ηζρχεη: 

231

2 4

( , , )( , , , )
( ) (0, ( , , , ))

( , , , ) ( , , )

asyC m Lx e nC m Lx Ly e n
n N m Lx Ly e

C Lx Ly e n C Lx e n
 

 

 

 

 

 

 

[1] Σσνθήκες Denker-Keller: Δθηελήο αλάιπζε ζην άξζξν Denker and Keller (1983, p.507) θαη Denker and Keller (1986, p.76) 
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2.3.3 Ο ηξνπνπνηεκέλνο έιεγρνο ηωλ Diks θαη Panchenko (2006) 

ε έλα πξφζθαην άξζξν ηνπο, νη Diks θαη Panchenko αλαθέξνπλ φηη ε πξνζέγγηζε ησλ 

Hiemstra θαη Jones παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα απνξξίπηεη πην ζπρλά ηελ κεδεληθή ππφζεζε  

ηεο κε αηηηφηεηαο θαηά Granger, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην e ιακβάλεη κηθξέο 

ηηκέο. Οη ίδηνη πξφηεηλαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε ζρέζε γηα ηε κεδεληθή ππφζεζε: 

, , , ,

0

( , , ) ( , ) ( , )
[(( ) ) ( , , )] 0

( ) ( ) ( )

X Y Z X Y Y Z

Y Y Y

f X Y Z f X Y f Y Z
q E g X Y Z

f Y f Y f Y
        (43) 

φπνπ νη ζπλαξηήζεηο ηεο κνξθήο 
, , ( , , )i j kf i j k  είλαη ζπλαξηήζεηο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο, 

ηα , ,X Y Z  είλαη δηαλχζκαηα θαη ε  ( , , )g X Y Z είλαη κηα ζεηηθή ζπλάξηεζε κε βάξε. 

Καηά ηε κεδεληθή ππφζεζε, ε εζσηεξηθή παξέλζεζε ζα κεδεληζηεί θαη ε αλακελφκελε 

ηηκή ζα γίλεη κεδέλ. Οη ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξεο κνξθέο γηα ηε ζπλάξηεζε 

ησλ βαξψλ: 

I. 1( , , ) ( )Yg x y z f y  

II. 2

2( , , ) ( )Yg x y z f y  

III. 
3 ,( , , ) ( ) / ( , )Y X Yg x y z f y f x y  

 

Υξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo απνδείρζεθε φηη νη δχν πξψηεο κνξθέο  

απνδίδνπλ παξφκνηα θαη είλαη πην επζηαζείο απφ ηελ ηξίηε. Οη Diks θαη Panchenko  

επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δεχηεξε κνξθή θαζψο, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε, ν 

εθηηκεηήο ηεο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί εχθνια σο έλα U-statistic. Η ζρέζε πνπ αθνξά 

ζηε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη πιένλ: 

, , , ,[( ( , , ) ( )) ( , ) ( , )]X Y Z Y X Y Y Zq E f X Y Z f Y f X Y f Y Z     (44) 

Έλαο θπζηθφο εθηηκεηήο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο δίλεηαη παξαθάησ: 

2

, ,

2
( ) [ ( )]

( 1)( 2)

X Y Zd d d

XYZ Y XY YZ

n ik ij ik ij

i k k i i j i

T I I I I
n n n

     (45) 

Όπνπ (|| || )W

ijI I Wi Wj . Ο ελ ιφγσ έιεγρνο κπνξεί θαη λα κεηαθξαζηεί σο έλαο κέζνο 

φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπηθψλ BDS test statistics (Brock et al. 1996). Δάλ ζπκβνιηζηνχλ 

νη εθηηκεηέο ηεο ππθλφηεηαο ελφο dw-κεηαβιεηφ δηάλπζκα W ζην Wi  σο : 
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, 1

(2 )ˆ ( )
1

Wd
W

W i ij

i j

f W I
n

        (46) 

Καη ν έιεγρνο απινπνηείηαη σο: 

, , , ,

( 1) ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ( , , ) ( ) ( , ) ( , ))
( 2)

n X Y Z i i i Y X Y i i Y Z i i

i

n
T f X Y Z f Y f X Y f Y Z

n n
  (47) 

Γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ηνπ εχξνπο εn νη εθηηκεηέο είλαη ζπλεπείο θαη ην ζηαηηζηηθφ ηνπ 

ειέγρνπ απνηειείηαη απφ ζηαζκηζκέλνπο (“weighted”) κέζνπο φξνπο ηνπ 

, , , ,
ˆ ˆ ˆ ˆ( , , ) ( ) ( , ) ( , )X Y Z i i i Y X Y i i Y Z i if X Y Z f Y f X Y f Y Z  πνπ ε πηζαλφηεηα ηνπο (prob.) ηείλεη ζην 

κεδέλ θάησ απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε. Γηα παξάδεηγκα, νη Powell θαη Stoker (1996)  

δείρλνπλ φηη εάλ 1X Y Zd d d ηφηε ην εχξνο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο: 

n Cn   , γηα θάζε ζεηηθή ηηκή ηνπ C θαη 
1 1

( , )
4 3

. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην 

ζηαηηζηηθφ αθνινπζεί αζπκπησηηθά ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ππάξρεη απνπζία 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ Wi .  

 

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ην θεθ. 2 θαζψο επεμεγήζεθε θαη ν ηειεπηαίνο έιεγρνο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη παξαηέζεθαλ νη ηξείο πξνζεγγίζεηο ηνπ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθα ζηελ ζεσξία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Δμπειρικά αποηελέζμαηα  

 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πξφθεηηαη λα γίλεη ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ θαη ησλ 

ειέγρσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. Αξρηθά ζα εμεγεζεί πσο έγηλε ε επηινγή ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζα αλαιπζνχλ ζχληνκα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γλσζηή ε θχζε ησλ ρξνλνζεηξψλ. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ ηα RP δηαγξάκκαηα. Δπεηδή φκσο 

πξνζθέξνπλ κφλν πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα, ζα γίλεη θαη αλάιπζε κε ηε κέζνδν RQA. Σα 

απνηειέζκαηα ζα δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κεηαβιεηψλ, σζηφζν, ζα εθαξκνζηεί θαη ν έιεγρνο  Bai θαη Perron πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζνχλ νη ρξνλνινγίεο πνπ έιαβαλ ρψξα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη λα ζρνιηαζηνχλ 

εθηελέζηεξα ηα ζηαηηζηηθά ηνπ RQA. Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ Bai 

θαη Perron ζα εθαξκνζηεί ν έιεγρνο ησλ Diks θαη Panchenko κε ζθνπφ λα βξεζνχλ νη κε 

γξακκηθέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

επηηνθίνπ ζε θάζε ππνπεξίνδν. 

 

3.1 Γεδνκέλα 

Οη ρξνλνζεηξέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία ησλ ΗΠΑ θαη 

εθηείλνληαη ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 1964 κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. Σα 

ζηνηρεία είλαη κεληαία θαη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 560. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

CPI γηα λα βξεζεί ν πιεζσξηζκφο (log-differenced cpi) θαη ην 3-month Treasury Bill γηα 

ην βξαρππξφζεζκν. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ απηέο νη δχν κεηαβιεηέο είλαη ην γεγνλφο 

φηη εκθαλίδνληαη ζηελ εμίζσζε ηνπ Fisher αιιά θαη ζηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο FED. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε βέβαηα δελ είλαη νη κνλαδηθέο κεηαβιεηέο ηεο ζρέζεο, σο εθ 

ηνχηνπ, είλαη δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο. Σν βξαρππξφζεζκν επηηφθην ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επίπεδν, φπσο επηηάζζεη ε 

ζεσξία. Αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά πνπ επηιέρζεθε γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, πξνηηκήζεθε ην CPI 

έλαληη ησλ απνπιεζσξηζηψλ (GDP, PPI deflators) δηφηη ππνινγίδεη θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

αγαζψλ πνπ παξάγνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη εηζάγνληαη, θάηη πνπ δελ θάλνπλ νη δεχηεξνη. 

Σα δεδνκέλα αλαθηήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ OECD. 
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3.1.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Ο πιεζσξηζκφο θαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη εκθαλίδνληαη 

παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 1. Η πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ 

0
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100

-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Series: Πληθωρισμός
Sample 1964M06 2011M01
Observations 559

Mean       0.003507
Median   0.003035
Maximum  0.017897
Minimum -0.019339
Std. Dev.   0.003593
Skewness  -0.144731
Kurtosis   6.938790

Jarque-Bera  363.3000
Probability  0.000000

 

Γηάγξακκα 2. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ πιεζσξηζκνχ 

 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα ζηαηηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 2, ν  πιεζσξηζκφο 

θηλείηαη γχξσ απφ ην κεδέλ. Ο κέζνο ηζνχηαη κε 0.003507 θαη ε δηάκεζνο κε 0.003035, 

πνπ θαη ηα δχν είλαη ζρεδφλ κεδέλ. Αληρλεχεηαη κηα κηθξή αξλεηηθή αζπκκεηξία 

(skewness= -0.144) θαη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή (kurtosis=6.93> 3). Δπίζεο, ειέγρνληαο ηελ πηζαλφηεηα (prob.) ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

Jarque-Bera απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 
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Γηάγξακκα3. Η πνξεία ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Series: Βρατσπ. επιτόκιο
Sample 1964M06 2011M01
Observations 560

Mean       6.169875
Median   5.640000
Maximum  18.65000
Minimum  0.190000
Std. Dev.   3.319187
Skewness   0.889376
Kurtosis   4.584586

Jarque-Bera  132.4137
Probability  0.000000

 

Γηάγξακκα 4. Απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ 

Οκνίσο γηα ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην, ν κέζνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε δηάκεζν, θάηη 

πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ζεηηθήο αζπκκεηξίαο (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαγξάκκαηνο 4). Η 

ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε επαιεζεχεηαη θαη απφ ην ζεηηθφ skewness. Σέινο, ε θαηαλνκή 

είλαη ιεπηφθπξηε θαη απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

3.2 Αλάιπζε ησλ Recurrence Plots 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ ζα αλαιπζνχλ ηα 

RP δηαγξάκκαηα ηνπο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε κέζνδνο. ηελ παξνχζα αλάιπζε, ζα επηιερζεί embedding 

dimension=delay=1  φπσο πξνηείλνπλ ζηελ αλάιπζε ηνπο νη Iwanski θαη Bradley (1998) 

θαη Thiel et al. (2004). Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε νλνκάδεηαη “Visual 

Recurrence Analysis” v.4.9 ηνπ  Eugene Kononov. 

 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα RP ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ παξάιιεια κε ηα 

δηαγξάκκαηά ησλ ρξνλνζεηξψλ ηνπο: 
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Γηάγξακκα 5.  Σν RP (α) ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη (β) ηνπ βξαρ. επηηνθίνπ, ε πνξεία (γ) ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη (δ) ηνπ βξαρ. επηηνθίνπ 

 

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθνχο ρξσκαηηθνχο θαλφλεο απφ απηνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο. Η δηαγψληνο LOI εκθαλίδεηαη κε άζπξν ρξψκα (αληί 

γηα καχξν) θαη ηα ζεκεία ησλ ηξνρηψλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο 

εκθαλίδνληαη κε θίηξηλν θαη θφθθηλν ρξψκα (αληί γηα καχξν θαη γθξη). Αληηζέησο ηα 

απνκαθξπζκέλα κε πξάζηλν θαη κπιε. 
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ηα δχν RP είλαη εκθαλέο φηη εθηφο απφ δηαγψληεο γξακκέο εκθαλίδνληαη θαη πνιιέο 

παξάιιειεο/θάζεηεο. Γελ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή, σζηφζν, θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ, ε χπαξμε πνιιψλ θάζεησλ γξακκψλ δείρλεη κηα πςειά 

ληεηεξκηληζηηθή ζεηξά. Σν γεγνλφο φηη νη επζείεο έρνπλ θπξίσο θίηξηλν θαη θφθθηλν ρξψκα 

είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηε ζεηξά δελ ππάξρνπλ πνιιά έθηνπα ζηνηρεία. Σν 

πξψην εκθαλίδεηαη κεηά ηελ εθαηνζηή παξαηήξεζε (πξάζηλε γξακκή). Σν γεγνλφο φηη ζην 

πάλσ δεμηά ηεηαξηεκφξην θπξηαξρεί ην άζπξν ρξψκα είλαη ελδεηθηηθφ φηη ζε εθείλε ηελ 

πεξίνδν νη παξαηεξήζεηο δε κεηαβάιινληαη ή κεηαβάιινληαη ειάρηζηα.  

 

Σν βξαρππξφζεζκν επηηφθην θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα αζζελή πεξηνδηθφηεηα θαηά ηα 

πξψηα θαη ηειεπηαία δηαζηήκαηα θξίλνληαο απφ ηα ιεπθά θπθιηθά ζρήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη ακπδξά ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία θαη εληνλφηεξα ζηελ πάλσ δεμηά κε ηελ 

πάξνδν ησλ πεξηφδσλ. Πξνο ην κέζν ηεο ρξνλνζεηξάο εκθαλίδνληαη θαη κπιε/πξάζηλεο 

ισξίδεο πνπ είλαη έλδεημε γηα απνκαθξπζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη πηζαλφλ πξφθεηηαη γηα κε 

ζηάζηκε ζεηξά. Δλδέρεηαη επίζεο λα έρεη επέιζεη θαη δηαξζξσηηθή αιιαγή. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε αλάιπζε ησλ RP κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζάθεηεο θαη 

παξεξκελείεο θαζψο πξνζθέξεη κε πνζνηηθά κεγέζε. πλεπψο, ε RQA αλάιπζε πνπ 

αθνινπζεί ζα δψζεη ζαθψο αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

3.3 Δθαξκνγή κεζφδνπ RQA 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ νξίνπ ε, ζα επηιεγεί ε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη απφ Webber 

θαη Zbilut (1994) θαη ηζνχηαη κε 10 (%) ηεο κέγηζηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηεn Δπθιείδεηα λφξκα.  Οη δηαζηάζεηο θαη νη πζηεξήζεηο ζα παξακείλνπλ 

νη ίδηεο φπσο θαη ζηελ αλάιπζε ησλ RP. Σν πξψην epoch έρεη κέγεζνο απφ 1 έσο 100 θαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπ ζα γίλεηαη κε βήκα 12 παξαηεξήζεσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε δηάζηεκα ελφο 

ρξφλνπ (Karagianni θαη Kyrtsou (2011)). Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, 

δεκηνπξγνχληαη 39 δηαθνξεηηθά epochs πξνο αλάιπζε. 
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      (α) 

 

      (β) 

 

      (γ) 

 

      (δ) 

 

      (ε) 

Γηάγξακκα 6. Η πνξεία ηνπ (α)RR, (β) DET, (γ) ENT, (δ) LAM θαη  (ε) ΣΣ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ 

 

ρεηηθά κε ην %RR ηνπ πιεζσξηζκνχ (6.α) θαίλεηαη πσο ην αξρηθά πςειφ πνζνζηφ ησλ 

recurrence points αξρίδεη λα θζίλεη φζν πιεζηάδνπκε ζηα ηειεπηαία epochs. Τςειφ βαζκφ 

ληεηεξκηληζκνχ (6.β) παξνπζηάδνπλ ηα πξψηα epochs δείρλνληαο κηα ληεηεξκηληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ζηε ζπλέρεηα φκσο αξρίδεη λα κεηψλεηαη δείρλνληαο κηα πην αζζελή 

ζπζρέηηζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα ρακειά πνζνζηά εληξνπίαο (6.γ) ηδίσο ζηα ηειεπηαία 
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epochs είλαη κηα έλδεημε χπαξμεο θζίλνπζαο πνιππινθφηεηαο. Σν LAM (6.δ) παξνπζηάδεη 

παξφκνηα ζπκπεξηθνξά, αξρηθά είλαη πςειφ θαη ζηελ πνξεία θζίλεη. Σέινο , ην ΤΤ (6.ε) 

δείρλεη φηη νη πεξίνδνη κε κηθξή αιιαγή ή θαζφινπ αιιαγή ζηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 3,3 κήλεο. 

 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

 

(ε) 

Γηάγξακκα 7. Η πνξεία ηνπ (α)RR, (β) DET, (γ) ENT, (δ) LAM θαη  (ε) ΣΣ γηα ην βξαρ. επηηφθην 
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Αληίζεηε ζπκπεξηθνξά θαίλεηαη λα έρεη ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην. ηα πξψηα epochs ην 

ζηαηηζηηθφ %RR (7.α) είλαη πνιχ ρακειφ αιιά ζηελ πνξεία απμάλεηαη. Ο ληεηεξκηληζκφο 

(7.β), πνπ ππελζπκίδεηαη φηη απνηειεί έλα κέηξν πξνβιεπηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα αιιά ηδίσο ζηα ηειεπηαία epochs ιακβάλεη πςειέο ηηκέο. Η πςειή 

εληξνπία (7.γ) επίζεο θαλεξψλεη ηελ χπαξμε κεγάιεο πνιππινθφηεηαο ζηα δεδνκέλα. Η 

ηηκή ηνπ LAM (7.δ) δείρλεη ην πςειφ πνζνζηφ πνπ θαηέρνπλ νη θάζεηεο γξακκέο ζην 

αληίζηνηρν RP πξνο ην ζχλνιν ησλ recurrence points. Σέινο, To TT (7.ε) θπκαίλεηαη ζε 

ρακειέο ηηκέο (απφ 2,4 έσο 5,8), παξνπζηάδνληαο αλνδηθή ηάζε. 

 

πγθξίλνληαο ηα ζηαηηζηηθά ησλ δχν ρξνλνζεηξψλ κε απηά ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ ή ελφο 

ππνδείγκαηνο ARIMA(1,1,1) γίλεηαη ζαθέο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνζεηξέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ληεηεξκηληζκφ θαη πνιχπινθε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά 

(πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη απνηειέζκαηα ζην άξζξν ησλ Kyrtsou θαη Vorlow 

(2005)). Μηα παξαηήξεζε πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο αθνξά ζην γεγνλφο φηη ηα 

δηαγξάκκαηα εληξνπίαο θαη ληεηεξκηληζκνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή 

κνξθή απφ απηή ηνπ επηηνθίνπ.  Βάζεη ηεο ζεσξίαο ηνπ Fisher νη ηηκέο ηνπ επηηνθίνπ θαη 

ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, έζησ θαη κε ηελ χπαξμε θάπνηαο ρξνληθήο 

πζηέξεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ επηηνθίσλ θαζψο ε 1-πξνο-1 αλαινγία θαίλεηαη λα κελ 

επαιεζεχεηαη. Ωζηφζν φζνλ αθνξά ζηε δπλακηθή αλάιπζε βάζεη ηεο κεζφδνπ RQA, νη 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αθνξνχλ ζηε πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αλαιχνληαη (πρ. ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο) δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Όπσο θάλεθε απφ ηα δηαγξ. 6 θαη 7, παξά ηε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ησλ ππφ εμέηαζε ρξνλνζεηξψλ, ηα κέηξα δπλακηθήο αλάιπζεο 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. 

 

Σν γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δείγκαηνο ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά κεηαβάιιεηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ρσξηζηεί ζε ππνπεξηφδνπο. Απηφ ζα 

βνεζήζεη ζηελ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζα 

κπνξέζνπλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο έιαβαλ ρψξα  απηέο 

ηηο αιιαγέο. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζα βνεζήζεη ν έιεγρνο ηνπ Bai θαη Perron πνπ 

αθνινπζεί. 
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3.4 Δθαξκνγή ειέγρνπ Bai-Perron 

Καζψο ν έιεγρνο αλαιχζεθε εθηελψο ζην πξψην κέξνο, ην κφλν πνπ απνκέλεη λα 

δηεπθξηληζηεί είλαη ε ηηκή ηνπ trimming variable ε πνπ ζα πξέπεη λα επηιερζεί. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Bai θαη Perron (2004), ε επηινγή κηθξήο ηηκήο ηνπ ε (πρ. 0.05) πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο ζηξεβιψζεηο εάλ επηηξέπνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηε 

δηαθχκαλζε ησλ θαηαινίπσλ κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ. Σν πξφβιεκα εμαθαλίδεηαη φηαλ ην ε 

ιάβεη ηηκή 0.15 ή 0.20. Δπίζεο, ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο δεκηνπξγνχληαη αλ ππάξρεη 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θαηαινίπσλ. Ο έιεγρνο φκσο δίλεη ζπλεπή απνηειέζκαηα 

εάλ ην ε είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.15. πλεπψο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ ρξνλνζεηξψλ έρεη 

επηιεγεί trimming variable ε = 0.15 (φπσο νη Garcia θαη Perron (1996)). 

ηνλ πίλαθα παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ ειέγρσλ BIC , Log-Likelihood 

θαη SSR.  Καη ηα ηξία ζηαηηζηηθά ππνδεηθλχνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ breaks γηα ηελ ex post 

εμίζσζε ηνπ Fisher πνπ έρεη παιηλδξνκεζεί: 

i r , φπνπ ην πξαγκαηηθφ επηηφθην r ζεσξείηαη ζηαζεξφ θαη σο i αλαθέξεηαη ην 

βξαρππξφζεζκν επηηφθην. 

ηα θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη ρξνλνινγίεο θαηά ηηο νπνίεο έιαβαλ ρψξα  νη 

δχν δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη είλαη νη εμήο δχν: 

 Ιαλνπάξηνο ηνπ 1973 θαη 

 Ινχληνο ηνπ 1980. 

 

Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Bai θαη Perron 

Breakpoints 0 1 2 3 4 5 

BIC -4.818.827 -4.901.138 -4.903.710 -4.895.127 -4.882.068 -4.867.382 

Log-Lik  2418.903  2469.548  2480.323  2485.520  2488.480  2490.626 

RSS  0.005707  0.004761  0.004581  0.004496  0.004449  0.004415 

N. Coefs  3.000000  6.000000  9.000000  12.00000  15.00000  18.00000 

Chosen number of breaks: 2         

Date of Breaks : 1973M01 1980M06         

*  5% Level of significance 
     

πλεπψο, δεκηνπξγνχληαη ηξεηο ππνπεξίνδνη (1964Μ06 – 1973Μ01, 1973Μ02 – 1980Μ06 

θαη 1980Μ07 – 2011Μ01) νη νπνίνη ζα εμεηαζηνχλ παξαθάησ. Απηφ πνπ αμίδεη λα 
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δηεπθξηληζηεί είλαη ην πνηεο ήηαλ νη νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπγθπξίεο εθείλεο ηηο ρξνλνινγίεο 

πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα breaks ζηε ζρέζε πιεζσξηζκψλ θαη επηηνθίσλ.  

Η χπαξμε break point ην 1973 εμεγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε κέρξη ηφηε ζηαζεξή 

πνξεία ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο αξρίδεη λα δηαηαξάζζεηαη. Οη θαθνί νησλνί γηα ηελ 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία μεθίλεζαλ κε ηελ είζνδν ζηε δεθαεηία ηνπ 70’. Οη κλήκεο ήηαλ 

αθφκα λσπέο απφ ηε ιεγφκελε Μεγάιε Ύθεζε (“Great Inflation”) ζηε δεθαεηία ηνπ 30’, 

γεγνλφο πνπ έθαλε ηηο αξρέο απξφζπκεο λα ιάβνπλ πεξηνξηζηηθά λνκηζκαηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα λα ζπγθξαηήζνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη απηφ δηφηη ε 

ζπζρεηηδφκελε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζα ήηαλ θνηλσληθά απνδνθηκαζηέα. Η νηθνλνκία 

εηζήιζε ζε χθεζε ην 1970 ε νπνία δηήξθεζε έληεθα κήλεο. Καη ελψ νη νηθνλνκνιφγνη 

πίζηεπαλ φηη ε χθεζε είρε νινθιεξψζεη ηνλ νηθνλνκηθφ ηεο θχθιν, ην 1973 μέζπαζε λέα 

χθεζε δεθαεμάκελεο δηάξθεηαο.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ θαη γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κειέηε ησλ ρξνλνζεηξψλ, 

παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ζε δχν κηθξφηεξα δείγκαηα. Σν έλα 

πξηλ ην 1973 θαη ην άιιν κεηά ην 1973 θαζψο ν πιεζσξηζκφο θαη ηα επηηφθηα δελ 

παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο ηάζεηο ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε ππνπεξίνδν. Υσξίδνληαο ην δείγκα 

ηνλ Ιαλ. 1973 φπσο πξνηείλεη ν έιεγρνο Bai-Perron θαη ζπκθσλνχλ θαη ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα γηα κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θξίζε ηνπ 1973, σο ππαίηηνο ζεσξήζεθε ν OPEC γηα ην εκπάξγθν 

εμαγσγψλ πεηξειαίνπ ζε δπηηθέο ρψξεο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ελεξγεηαθή θξίζε. 

Ωζηφζν, ππήξμαλ θαη άιιεο ζπληζηψζεο πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ηφζν βαζεηά χθεζε. Σελ 

ίδηα ρξνλνινγία έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ιεγφκελν gold standard (ε αμία ηνπ 

ρξήκαηνο ζε κία νηθνλνκία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηα απνζέκαηα ηεο ζε ρξπζφ)  θαη 

ηππψζεθε λέν ρξήκα, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε πιεζσξηζκφ. Δπίζεο, ν ηφηε πξφεδξνο 

Nixon εηζεγήζεθε κέηξα ειέγρνπ ηηκψλ θαη κηζζψλ. Οη ηηκέο παξέκεηλαλ πςειέο θαη ε 

δήηεζε κεηψζεθε. Η εηζήγεζε γηα πςεινχο κηζζνχο αλάγθαζε ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πξνρσξήζνπλ ζε απνιχζεηο κε απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ζηαζηκνπιεζσξηζκφο. Η 

δεθαεηία ηειεηψλεη κε κηα λέα ελεξγεηαθή θξίζε ην 1979 πνπ έπιεμε ηελ ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία εμαηηίαο ηνπ πεηξειατθνχ εκπάξγθν πνπ έζεζε ην Ιξάλ αιιά θαη ηεο εηζβνιήο 

απφ  ην γεηηνληθφ Ιξάθ πνπ κείσζε θαηά ην ήκηζπ ηελ άληιεζε πεηξειαίνπ. Οη πξνκήζεηεο 

πεηξειαίνπ ησλ ΗΠΑ κεηψζεθαλ δξαζηηθά κε ζπλέπεηα νη ηηκέο λα αλέβνπλ. 
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Η επφκελε χθεζε έιαβε ρψξα ην 1980  θαη δηήξθεζε κέρξη ην 1982. Σερληθά πξφθεηηαη γηα 

δχν πθέζεηο, κε ηελ πξψηε λα νινθιεξψλεηαη ηνπο πξψηνπο έμε κήλεο ηνπ 1980 θαη ηε 

δεχηεξε λα δηαξθεί απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 1981 έσο ην Ννέκβξην ηεο επφκελεο ρξνληάο. Η 

FED κε ηνλ ηφηε πξφεδξν Paul Volcker αχμεζε ηα επηηφθηα γηα λα θαηαπνιεκήζεη ησλ 

πιεζσξηζκφ, κεηψλνληαο έηζη ηηο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έθηνηε ε ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία αθνινχζεζε κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία.  

Ο έιεγρνο ηνπ Bai-Perron ηνπνζεηεί ηε δεχηεξε δηαξζξσηηθή αιιαγή ηνλ Ινπλ. 1980. 

πλεπψο ε δεχηεξε ππνπεξίνδνο (1973 - 2011) ρσξίδεηαη εθ λένπ ζε δχν κέξε.  Σν 

δεχηεξν θνκβηθφ ζεκείν ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρσξηζηεί κηα επνρή κε 

ζπλερηδφκελεο πθέζεηο θαη ελεξγεηαθέο θξίζεηο (1973-1980) απφ κηα άιιε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο (1980-2011). 

Με βάζε ηηο δχν ρξνλνινγίεο πνπ πξνηείλεη ν έιεγρνο θαη ζπλδπάδνληαο ηελ πνξεία ηνπ 

ληεηεξκηληζκνχ θαη ηεο εληξνπίαο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.3, ζα κπνξέζνπλ λα 

εμεγεζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα νη δπλακηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ κέζα ζην 

εθάζηνηε νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνληαη.  

 

 

3.5 Bai-Perron θαη RQA 

 

Δάλ εηζάγνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη Bai-Perron ζηα δηαγξάκκαηα ληεηεξκηληζκνχ 

θαη εληξνπίαο ησλ δχν δεπγψλ απφ ρξνλνζεηξέο πνπ εμεηάδνληαη, δεκηνπξγνχληαη ηα 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα (8 θαη 9) απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ληεηεξκηληζκνχ θαη εληξνπίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ 

επηηνθίνπ. 

 

    (α)       (β) 

Γηάγξακκα 8. Η πνξεία ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ρσξηζκέλε κε breaks γηα (α) πιεζσξηζκφ θαη (β) βξαρππξφζεζκν επηηφθην 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Volcker
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    (α)       (β) 

Γηάγξακκα 9. Η πνξεία ηεο εληξνπίαο ρσξηζκέλε κε breaks γηα (α) πιεζσξηζκφ θαη (β) βξαρππξφζεζκν επηηφθην 

 

Σν πνζνζηφ ηνπ ληεηεξκηληζκνχ (%DET) ζηελ αξρή ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 

ίδην επίπεδν (50%) γηα πιεζσξηζκφ θαη βξαρππξφζεζκα επηηφθηα. Αλαθνξηθά κε ηελ 

πξψηε ππνπεξίνδν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα epochs 1-5, δηαθαίλεηαη κηα ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ζηελ πνξεία ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ επηηνθίνπ θαζψο 

απμάλνληαη (3
ν
 epoch) ή κεηψλνληαη (2

ν
, 4

ν
, 5

ν
 epoch) καδί. Γηα ηα επφκελα δχν epochs 

επηθξαηεί κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ε νπνία γίλεηαη εληνλφηεξε ζηε δεχηεξε ππνπεξίνδν, 

ηελ πεξίνδν ησλ δηαδνρηθψλ πθέζεσλ θαη ησλ δχν κεγάισλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ. Σα 

δηαγξάκκαηα εληξνπίαο αθνινπζνχλ ηελ αληίζηνηρε πνξεία ησλ ληεηεξκηληζκψλ. ηελ 

ηξίηε ππνπεξίνδν, ε ηάζε ησλ ληεηεξκηληζκψλ δελ είλαη ηφζν πξνθαλήο. ηα πεξηζζφηεξα 

epochs σζηφζν δηαθαίλεηαη θαη πάιη κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Σν κφλν αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ληεηεξκηληζκφο θαη ε εληξνπία ηνπ επηηνθίνπ θαηαιήγνπλ ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα, ελδεηθηηθφ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Τπελζπκίδεηαη φηη 

ε εληξνπία ιακβάλεη ρακειέο ηηκέο ζε epochs κε πεξηνδηθφηεηα (periodic windows) θαη 

πςειέο ζε epochs κε ρανηηθά ραξαθηεξηζηηθά (non-periodic windows). 

Λεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα 3.7 φπνπ αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη πέξα απφ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

κεηαβιεηψλ ζηηο ηξείο ππνπεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη, ε αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο 

κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη επηηνθίνπ. ηνλ έιεγρν πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, εμεηάδνληαη νη 

κε γξακκηθέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο θαη ειέγρεηαη ε θαηεχζπλζε ηνπο  (κνλφπιεπξε, 

ακθίπιεπξε). 
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3.6 Με γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger (Έιεγρνο Diks θαη Panchenko) 

 

Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη θιαζζηθέο κέζνδνη 

παιηλδξφκεζεο αδπλαηνχλ αθελφο λα βξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

πιεζσξηζκνχ θαη επηηνθίνπ φπσο επηηάζζεη ε νηθνλνκηθή ζεσξία θαη αθεηέξνπ λα 

επαιεζεχζνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ Fisher, ηδίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο 

είλαη ε χπαξμε κε γξακκηθψλ ζρέζεσλ απφ παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 

3.7. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία δεκνζηεχηεθαλ δεθάδεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κε γξακκηθέο ή κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο εθηίκεζεο θαη θαηέδεημαλ 

ηελ έληνλε παξνπζία κε γξακκηθνηήησλ πνπ θαηαδίθαδε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο ζε 

απνηπρία. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα δνζεί κηα δηαίζζεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ επεξεάδνληαη ν 

πιεζσξηζκφο θαη ηα επηηφθηα ζε πεξηφδνπο κε έληνλε πνιππινθφηεηα, ζα εθαξκνζηεί ν 

έιεγρνο ησλ Diks θαη Panchenko. 

 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηεζη ειέγρνληαη νη ζρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ ρξνλνζεηξψλ. Πέξα 

απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ζα ειεγρζνχλ θαη νη ζρέζεηο ζε ππνπεξηφδνπο, φπσο 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ Bai-Perron. Η επηινγή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο κήηξαο πζηεξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη m>1  (Diks-Panchenko (2007)).  

 

Θα εθαξκνζηεί ν έιεγρνο γηα m=2,3,4,5 (φπσο Karagianni-Kyrtsou (2011)). Αλαθνξηθά κε 

ην bandwidth e νη ίδηνη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα επηιερζεί απφ έλα εχξνο 

ηηκψλ [0.5 , 2] (Diks θαη Panchenko (2006b)). ηνλ παξαθάησ έιεγρν ζα επηιερζεί  e=1.5  

φπσο θάλνπλ  νη Hiemstra-Jones (1994) θαη Karagianni-Kyrtsou (2011). 

 

Γηα ηελ εχξεζε κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο ζα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλα VAR ππφδεηγκα ζην 

νπνίν ζα ειεγρζεί ε χπαξμε γξακκηθήο αηηηφηεηαο. Αλ φλησο ππάξρεη, ν έιεγρνο Diks-

Panchenko ζα εθαξκνζηεί ζηα θαηάινηπα ησλ ρξνλνζεηξψλ. Αθφκα θαη ε χπαξμε 

κνλφπιεπξεο αηηηφηεηαο αξθεί γηα λα εθαξκνζηεί ν έιεγρνο ζηα θαηάινηπα. Δάλ φρη, ζα 

εθαξκνζηεί θαηεπζείαλ ζηηο απνδφζεηο. 

 

Ξεθηλψληαο κε ηε ζρέζε πιεζσξηζκνχ θαη βξαρπρξφληνπ επηηνθίνπ (ζε πξψηεο δηαθνξέο 

ην επηηφθην θαζψο πξέπεη λα είλαη ζηάζηκν) δεκηνπξγείηαη έλα VAR ππφδεηγκα ζην 

ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ. To θξηηήξην SIC πξνηείλεη έλα VAR(1) ππφδεηγκα θαη 
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επνκέλσο απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί έλα parsimonious ππφδεηγκα. 

Διέγρνληαο ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο θαηά Granger, ιακβάλνπκε ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα: 

 

Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ αηηηφηεηαο Granger γηα ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ 

 Null Hypothesis: DSHORT does not 

Granger cause INFL 

INFL does not Granger 

cause DSHORT 

F-Statistic  2.03309  2.55316 

Prob.  0.1319 0.0788 

      

Obs  557   

  *  5% Level of Significance 

 

Η κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη θαηά ζπλέπεηα 

ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο απνδφζεηο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ειέγρνληαο ηηο 

ππνπεξηφδνπο  θαη ησλ δχν δεπγψλ δεκηνπξγείηαη ν παξαθάησ ζπλνπηηθφο πίλαθαο πνπ 

ππνδεηθλχεη αλ ν έιεγρνο Diks-Panchenko ζα εθαξκνζηεί ζηηο ζεηξέο ή ζηα θαηάινηπα. 

 

 

Πίλαθαο 3. πλνπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ αηηηφηεηαο Granger γηα ην ζχλνιν ησλ ππνπεξηφδσλ 

  Infl.→ Short Int Rate Short Int Rate → Infl. 

  F-stat Prob F-stat Prob 

1964M06 - 2011M01 20.331 0.1319 25.532 0.0788 

1964M06 - 1973M01 14.406 0.2329 0.6729 0.4140 

1973M02 - 1980M06 0.3573 0.7007 0.6170 0.5420 

1980M07 - 2011M01 0.9807 0.3227 39.643 0.0472 

  *  5% Level of Significance 

 

πλεπψο ζε νιφθιεξν ην δείγκα αιιά θαη ζηηο δχν πξψηεο ππνπεξηφδνπο δελ ππάξρεη 

γξακκηθή αηηηφηεηα. Δμαίξεζε απνηειεί ε ηξίηε ππνπεξίνδνο φπνπ αληρλεχεηαη 
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κνλφπιεπξε αηηηφηεηα απφ ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ρξνλνζεηξέο ή ηα θαηάινηπα ηνπ VAR ππνδείγκαηνο θαηά 

πεξίπησζε, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ, ν έιεγρνο ηε κε γξακκηθήο αηηηφηεηαο δίλεη ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 

               Πίλαθαο 4. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Diks-Panchenko γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ππνπεξηφδσλ 

  Infl.→ Short Int Rate Short Int Rate → Infl.    Infl.→Short Int Rate Short Int Rate → Infl. 

  T-value Probability* T-value Probability*    T-value Probability* T-value Probability* 

  Entire Sample: 1964:06 - 2011:01    Sub Sample: 1964:06 - 1973:01 

m=2 3.661 0.00013 2.298 0.01078  m=2 0.550 0.29104 0.0027 0.48941 

m=3 3.157 0.00080 1.939 0.02627  m=3 0.449 0.32669 0.599 0.27461 

m=4 3 0.00236 1.521 0.06418  m=4 0.609 0.27131 0.557 0.28869 

m=5 2.116 0.01716 1.363 0.08683  m=5 0.565 0.28621 0.207 0.41804 

for 

ε=1.50 
Conclusion: Bi-directional nonlinear causality 

 

for 

ε=1.50 
Conclusion: No nonlinear causality 

           

  Infl.→ Short Int Rate Short Int Rate → Infl.    Infl.→Short Int Rate Short Int Rate → Infl. 

  T-value Probability* T-value Probability*    T-value Probability* T-value Probability* 

  Sub Sample: 1973:02 - 1980:06    Sub Sample: 1980:07- 2011:01 

m=2 1.278 0.10068 0.107 0.45728  m=2 1.294 0.09789 1.189 0.11717 

m=3 1.292 0.09826 1.049 0.14701  m=3 0.946 0.17211 0.976 0.16458 

m=4 1.329 0.09185 0.810 0.20888  m=4 0.515 0.30322 0.603 0.2330 

m=5 1.616 0.05303 0.832 0.20227  m=5 0.461 0.32243 0.218 0.41379 

for 

ε=1.50 
Conclusion: Unidirectional nonlinear causality 

 

for 

ε=1.50 
Conclusion: No nonlinear causality 

*  5% or 10% Level of Significance 

 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Diks-Panchenko, παξαηεξείηαη ακθίπιεπξε κε 

γξακκηθή αηηηφηεηα ζε νιφθιεξν ην δείγκα γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. Ωζηφζν, 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο δελ ζα εμεηαζηνχλ θαζψο δελ κπνξνχλ λα 
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εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηηο ηξεηο 

ππνπεξηφδνπο ζα δηαπηζησζεί φηη ε πξψηε θαη ε ηξίηε δελ παξνπζηάδνπλ κε γξακκηθή 

αηηηφηεηα ελψ ζηε δεχηεξε ππνπεξίνδν εκθαλίδεηαη κνλφπιεπξε απφ ηνλ πιεζσξηζκφ 

πξνο ην επηηφθην γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%. Η θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο 

δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ex ante πξνζέγγηζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Fisher (ελφηεηα 1.1) 

αιιά θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ Fama (1975), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη νη κεηαβνιέο ζην 

νλνκαζηηθφ επηηφθην εξκελεχνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθηηκεηέο ησλ 

κειινληηθψλ ηηκψλ ηνπ. 

 

Όπσο έγηλε ζαθέο απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα εμαρζνχλ 

ιάζνο ζπκπεξάζκαηα φηαλ κειεηάηαη κφλν ε γξακκηθή ζρέζε αηηηφηεηαο. Τπάξρνπλ 

πεξίνδνη φπνπ εκθαλίδνληαη δπλαηέο κε γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη 

επηηνθίσλ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πιεζσξηζκνχ.  Δπίζεο, ε χπαξμε κε γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο δελ πξναπαηηεί ηελ χπαξμε γξακκηθήο (πεξίνδνο 1973M02 - 1980M06). 

 

Καζψο νινθιεξψζεθε ε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο, ζα αθνινπζήζεη ζηελ επφκελε ελφηεηα (3.7) ε εθηελήο αλάιπζε. Σα 

επξήκαηα ζα ζρνιηαζηνχλ κε βάζε ηηο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ηελ εθάζηνηε πεξίνδν θαη ζα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ 

εκπεηξηθψλ κειεηψλ. 

 

3.7 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

 

Αξρηθά ζα εμεηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ Bai θαη Perron, φπνπ ειέγρεηαη ε 

χπαξμε αιιαγψλ (structural breaks) ζε έλα ππφδεηγκα ή ρξνλνζεηξά.  Δμεηάζηεθε ε ex 

post δηαηχπσζε ηεο εμίζσζεο Fisher (εμίζσζε (2)) ρξεζηκνπνηψληαο βξαρππξφζεζκα θαη 

ελ ζπλερεία καθξνπξφζεζκα επηηφθηα. Ο έιεγρνο έδσζε δχν breaks γηα ηε ζρέζε κε ην 

βξαρπρξφλην απνηέιεζκα, ηνλ Ιαλ. 1973 θαη ηνλ Ινπλ. 1980. Οη Garcia θαη Perron (1996) 

βξίζθνπλ επίζεο breaks to 1973 θαη 1981 ελψ ν Malliaropoulos (2000) αληρλεχεη κφλν ην 

break ηε ρξνλνινγία 1980. Ωζηφζν, ζηα δχν άξζξα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο 

κεζνδνινγίεο απφ απηή ηνπ Bai θαη  Perron. Γχν breaks γηα ην πιεζσξηζκφ (1973 θαη 
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1981) αλίρλεπζαλ θαη νη  Haug et al., (2011) ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Bai θαη Perron, 

αιιά δηαθνξεηηθφ δείγκα.  

 

Σα θνκβηθά ζεκεία πνπ επξέζεζαλ νπζηαζηηθά ρσξίδνπλ ηα δείγκα ζε ηξεηο ππνπεξηφδνπο 

(Ινπλ.1964– Ιαλ.1973,  Φεβ.1973 – Ινπλ.1980 θαη Ινπι.1980 – Ιαλ.2011). Με κηα πην 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ζην δηάγξακκα ησλ ρξνλνζεηξψλ ζα δηαπηζησζεί φηη ηα breaks 

ρσξίδνπλ ην δείγκα ζε πεξηφδνπο πνπ έρνπλ φκνηα κεηαβιεηφηεηα θαη θηλνχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ. Η πξψηε ππνπεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά ζηαζεξφ 

πιεζσξηζκφ θαη επηηφθηα ρσξίο έληνλε κεηαβιεηφηεηα, φπσο παξαηεξείηαη νπηηθά ζηα 

δηαγξ. 1 θαη 3 (ζει. 47, 48). Η δεχηεξε ππνπεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ηηκέο θαη 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ, ελψ ηα επηηφθηα παξνπζηάδνπλ έληνλε αλνδηθή ηάζε. 

Σέινο, ε ηξίηε ππνπεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή κεηαβιεηφηεηα ζηνλ πιεζσξηζκφ 

(κε εμαίξεζε θάπνηα έθηνπα ζηνηρεία πξνο ην ηέινο ηνπ δείγκαηνο) θαη ζπλερψο κεηνχκελα 

επηηφθηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ηξηψλ ππνπεξηφδσλ ζα 

ζπδεηεζνχλ παξαθάησ.  

 

Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε ππνπεξίνδν, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία 

βηψλεη ηε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηεο. Μεηά ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο βειηηψζεθε 

εληππσζηαθά. Μέρξη ην 1965 ε νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ, ε αλεξγία έπεθηε θαη δελ ππήξρε 

ζρεδφλ θαζφινπ πιεζσξηζκφο. Απφ ην 1965 (ρξνλνινγία πνπ νη ΗΠΑ ελεπιάθεζαλ ζηνλ 

πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, ηζηνξηθά, νη πφιεκνη θέξλνπλ πιεζσξηζκφ) ν πιεζσξηζκφο άξρηζε 

λα απμάλεη. Η νηθνλνκία εηζήξζε ζε χθεζε ην 1970 ε νπνία δηήξθεζε έληεθα κήλεο. Οη 

ΗΠΑ αξρίδνπλ λα ράλνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη γηα πξψηε θνξά 

ην 1971 θαηαγξάθνπλ αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην κεηά απφ νγδφληα ρξφληα. 

 

Η έλαξμε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ κηα λέα χθεζε (1973) θαη γίλεηαη 

πιένλ ζαθέο φηη ε θαιπάδνπζα ακεξηθαληθή νηθνλνκία επηβξαδχλεηαη. Η νηθνλνκία 

εμαξηάηαη ελεξγεηαθά απφ εηζαγσγέο πεηξειαίνπ απφ ρψξεο ηνπ OPEC κε επαθφινπζν λα 

κελ κπνξεί λα απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αικαηψδνπο ξπζκνχ αχμεζεο ησλ ηηκψλ 

εμαηηίαο ησλ πεηξειατθψλ θξίζεσλ ηνπ 1973 θαη 1979. Όπσο εμεγεί θαη ε Kyrtsou (2008), 

ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε δηαθχκαλζε ηνπ επηπέδνπ 

ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σελ ίδηα πεξίνδν ν ζηαζηκνπιεζσξηζκφο γίλεηαη έληνλνο θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ζπξξηθλψλεηαη. Σα επηηφθηα παξακέλνπλ πςειά, ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηνπ 
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1980 φπνπ αγγίδνπλ ην 18%. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Art Buchwald ζε άξζξν 

ηνπ ζηελ εθεκεξίδα The Washington Post, ην 1980 έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ην έηνο πνπ 

ήηαλ πην θζελφ λα δαλεηζηείο απφ ηνθνγιχθνπο παξά απφ ηελ ηνπηθή ηξάπεδα. 

 

Η ηξίηε πεξίνδνο μεθηλάεη κε κία χθεζε ην 1980 πνπ δηήξθεζε κέρξη ην 1982. Σερληθά 

πξφθεηηαη γηα δχν πθέζεηο, κε ηελ πξψηε λα νινθιεξψλεηαη ηνπο πξψηνπο έμε κήλεο ηνπ 

1980 θαη ηε δεχηεξε λα δηαξθεί απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 1981 έσο ην Ννέκβξην ηεο επφκελεο 

ρξνληάο. Ο ηφηε δηνηθεηήο ηεο FED Paul Volcker θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηα επηηφθηα θαη λα 

νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε πνξεία αλάθακςεο. Γεληθφηεξα νη δεθαεηίεο ηνπ 80’ θαη 90’ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ νηθνλνκηθή επζηάζεηα θαη επεκεξία γηα ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία, 

ε νπνία βνεζνχκελε θαη απφ ζπγθπξίεο (πηψζε θνπκκνπληζκνχ ζηελ Αλ. Δπξψπε, κεγάιε 

χθεζε ζηελ Ιαπσλία γηα ζρεδφλ νιφθιεξε ηε δεθαεηία ηνπ 90’) αχμεζε ηελ παξαγσγή θαη 

ηηο εμαγσγέο ηεο. 

 

Πσο φκσο νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο επεξέαζαλ ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ θαη πσο κεηέβαιιαλ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ 

κέηξσλ ηνπο (φπσο ν ληεηεξκηληζκφο ή ε εληξνπία) απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν;  

 

Ξεθηλψληαο κε ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ειέγρνληαο ην RP ηνπ, αληρλεχνληαη πνιιέο θάζεηεο 

γξακκέο (θέξεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην αληίζηνηρν RP ελφο Mackey-Glass ππνδείγκαηνο), 

είλαη ληεηεξκηληζηηθή ρσξίο σζηφζν λα παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε δνκή, φπσο απηέο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαγξακκάησλ RP. χκθσλα κε ην ρξσκαηηθφ ράξηε 

(Γηάγξ. 5(α)), δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ηεο ρξνλνζεηξάο. Αλαθνξηθά 

κε ηα πνζνζηά ληεηεξκηληζκνχ θαη εληξνπίαο (Γηαγξ. 8(α),9(α)), μεθηλνχλ απφ κεγάιεο 

ηηκέο θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα πησηηθή ηάζε κε ηελ πάξνδν ησλ παξαζχξσλ (epochs). 

Όπσο θαη ζην άξζξν ησλ Karagianni θαη Kyrtsou (2011), ηελ πεξίνδν ησλ πθέζεσλ θαη 

ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ ησλ ΗΠΑ ηελ πεξίνδν 1964-1980, φπνπ ν πιεζσξηζκφο έρεη πςειέο 

ηηκέο θαη απφηνκεο δηαθπκάλζεηο (πςειή κεηαβιεηφηεηα), εκθαλίδεηαη κεγάιν πνζνζηφ 

ληεηεξκηληζκνχ. Τςειή ην ίδην δηάζηεκα είλαη θαη ε εληξνπία (νπζηαζηηθά απνηειεί κέηξν 

πνιππινθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο). 

 

Αληηζέησο, κεηά ην 1980, ε εληξνπία ιακβάλεη ρακειέο ηηκέο, Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζην φηη ε FED έδξαζε πξνιεπηηθά ελαληίνλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ ην 1994-95, 1999-00 

θαη 2004-06. Σν ίδην έθαλε θαη ζηελ πεξίπησζε απνπιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ ην 1998 θαη ην 
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2001-04. Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ εκθαλίδεηαη κηα ζηαζεξά 

θαζνδηθή ηάζε (3
rd

 regime) ζηελ εληξνπία ηνπ πιεζσξηζκνχ, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο 

κεησκέλεο πιένλ πνιππινθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

πεξίνδνο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φπνπ ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία 

αληηκεηψπηζε κηα κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κηα κίλη χθεζε ρσξίο 

κεγάιεο απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. Ωζηφζν, ε χθεζε ηνπ 1990-1991 δελ επεξέαζε 

ηδηαίηεξα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαζψο πξνήιζε απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ηα πξνβιήκαηα θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ. Φαίλεηαη ζπλεπψο 

πσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο πνπ νθείινληαη ζε πξνβιήκαηα ελεξγεηαθά, 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απμεκέλεο δήηεζεο, ε εληξνπία ηνπ πιεζσξηζκνχ ιακβάλεη πςειέο 

ηηκέο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα ηεο Fed πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν αληίθηππνο ηνπο ζηηο κεηαβνιέο 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, φπσο εμεγεί ν Mishkin (2007), ήηαλ ζρεηηθά ρακειφο θαη 

ζηαζεξφο πιεζσξηζκφο αιιά θαη δεκηνπξγία νξζψλ καθξνπξφζεζκσλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ 

πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην κέιινλ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα εμεγήζεη θαη ην 

γεγνλφο φηη, έθηνηε, ζνθ ζηνλ πιεζσξηζκφ – πξνεξρφκελα απφ ηε δήηεζε, ελεξγεηαθφ 

θφζηνο ή μέλα ζπλαιιάγκαηα – έρνπλ κηθξφηεξν αληίθηππν ζηνλ αλακελφκελν 

πιεζσξηζκφ θαη ζπλεπψο ζηελ ηάζε ηνπ. Σέηνηα ζνθ αλακέλεηαη, επίζεο, λα έρνπλ 

κηθξφηεξε δηάξθεηα δσήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

ζην Γπηηθφ Σέμαο φπνπ απφ ηα 30$ ην βαξέιη ην 2003 ε ηηκή ηνπ έθηαζε ζηα 75$ ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2006. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ, ν πιεζσξηζκφο έρεη απμεζεί 

πξνζσξηλά, ζε αληίζεζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 70’ φπνπ ζνθ ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

νδήγεζαλ ζε καθξνρξφληεο θαη έληνλεο απμήζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην RP ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ (Γηάγξ. 5(β)), θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη κηα αζζελή πεξηνδηθφηεηα θαηά ηηο πξψηεο θαη ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο. Πηζαλφλ πξφθεηηαη γηα κε ζηάζηκε ζεηξά ελψ ελδέρεηαη επίζεο λα έρεη επέιζεη 

θαη δηαξζξσηηθή αιιαγή. Γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πεξί ηεο δπλακηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο ζα 

εμεηαζηεί ν ληεηεξκηληζκφο (Γηαγξ. 8(β)) θαη ε εληξνπία (Γηαγξ. (β)). Τπελζπκίδεηαη φηη ε 

κεζνδνινγία RQA κειεηά ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ζπζηεκάησλ θαη κεηαβιεηψλ, νπφηε 

νη φπνηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (πρ. Fischer equation) δελ 

κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ. Αξλεηηθή ζρέζε ζην δηάγξακκα ηνπ ληεηεξκηληζκνχ ή ηεο 

εληξνπίαο δελ ηζνδπλακεί αλαγθαζηηθά κε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ. Η 
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κέζνδνο κειεηά ηα underlying structures θαη φρη ην ζχλνιν ησλ δνκψλ ζηηο απνδφζεηο. 

Μεηά ηελ απαξαίηεηε δηεπθξίληζε, αθνινπζνχλ κεξηθέο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο: 

1. Η πεξίνδνο πξηλ ην πξψην θνκβηθφ ζεκείν (1973) θαη ησλ αλαηαξαρψλ ζηελ 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνζνζηφ ληεηεξκηληζκνχ ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ πνπ θπκαίλεηαη θνληά ζην 50%, ελψ ε εληξνπία ην ίδην 

δηάζηεκα παξνπζηάδεη θαζνδηθή ηάζε (φπσο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ).  

2. Η πεξίνδνο κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ πεηξειατθψλ θξίζεσλ (1973-1979), ν γεληθά 

πςειφο ληεηεξκηληζκφο ησλ επηηνθίσλ (δελ πέθηεη πνηέ θάησ απφ ην 45%) 

ιακβάλεη αθφκα κεγαιχηεξεο ηηκέο, ελδεηθηηθφ φηη ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ε 

ρξνλνζεηξά απνηειείηαη απφ έληνλα ζπζρεηηδφκελα δεδνκέλα.  

3. Σελ ίδηα πεξίνδν ε εληξνπία ιακβάλεη κεγάιεο ηηκέο, δείρλνληαο φηη ν θαζνξηζκφο 

ηεο ηηκήο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα. Κάηη ηέηνην 

είλαη θαηαλνεηφ αλ ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην εμεηαζηεί σο έλα κέηξν 

αληηζηάζκηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

(ζπλάξηεζε αληίδξαζεο FED, φπσο αλαιχζεθε ζηελ εηζαγσγή). Ο πςειφο θαη 

αζηαζήο πιεζσξηζκφο ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγεί επηπιένλ πνιππινθφηεηα ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ FED, απμάλνληαο ζπλεπψο ηελ εληξνπία. Η 

πξνζπάζεηα ηεο FED ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη λα εθαξκφζεη απνπιεζσξηζηηθά 

κέηξα πξνθαιεί «βίαηεο» απμήζεηο ησλ επηηνθίσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηαζηνχλ κε γξακκηθφηεηεο θαη έληνλε κεηαβιεηφηεηα.  

4. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο 3
εο

 πεξηφδνπ. Ο ληεηεξκηληζκφο 

αιιά θπξίσο ε εληξνπία ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ ιακβάλνπλ πνιχ πςειέο 

ηηκέο ιίγν κεηά ην 2005. Δίλαη ε επνρή πνπ «ζθάεη ε θνχζθα» ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ ζηηο ΗΠΑ θαη ηα επηηφθηα αξρίδνπλ λα αλεβαίλνπλ. Η ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πνιχ έληνλε πνιππινθφηεηα/εληξνπία ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ. Αληηζέησο, ε εληξνπία ηνπ πιεζσξηζκνχ εθείλε ηελ 

πεξίνδν θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί αθφκα κία 

έλδεημε φηη ε δπλακηθή ηνπ βξαρππξφζεζκν επηηφθην ηεο πεξηφδνπ δελ αθνινπζεί 

ηελ πνξεία ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο (fundamentals) αιιά επεξεάδεηαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη ηελ αγνξά 

ρξήκαηνο. 
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Δάλ ε εμίζσζε ηνπ Fisher ίζρπε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε ηα επηηφθηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ σο πνιχ θαινί δείθηεο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ. Η 

παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνθχπηεη θαη απφ ηε κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο Κ-Σ. 

Η χπαξμε σζηφζν κε γξακκηθνηήησλ ζηε ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη 

επηηνθίσλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ απνηπρία ηεο ππφζεζεο Fisher ζε πνιιέο εκπεηξηθέο 

κειέηεο. 

 

Γεδνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ Κ-Σ λα θαζνξίδνπλ ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα, φπσο 

αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο ησλ Κ-Σ θαη φπσο πην 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνπλ νη Demiralp θαη Jorda (2004) θαη Rudebusch (1995), νη πνιηηηθέο 

ηνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ. Με ηε ζαθή ή 

ππνλννχκελε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο γηα ηνλ 

πιεζσξηζκφ, ε αληίδξαζε κηαο Κ-Σ κπνξεί λα πνηθίιεη εμαξηψκελε απφ ην αλ ην επίπεδν 

ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην ζηφρν. Κάηη ηέηνην ζα πξνθαινχζε κε 

γξακκηθφηεηεο ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, φπσο εμεηάδνπλ νη  Kim, Osborn θαη Sensier 

(2005), Dolado, Maria-Dolores θαη Naviera (2005), Bec, Ben-Salem θαη Collard (2002). 

Δάλ γηα παξάδεηγκα κηα Κ-Σ αλεζπρεί πεξηζζφηεξν γηα ην πςειφ επίπεδν πιεζσξηζκνχ 

παξά γηα ρακειφ πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξψζεη έλα απνπιεζσξηζηηθφ ραξαθηήξα ζηελ 

πνιηηηθή ηεο, ηφηε πξνζδνθάηαη «βίαηε» αχμεζε ζηα επηηφθηα φηαλ ν πιεζσξηζκφο 

αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην ζηφρν απφ ην αλ είλαη θνληά ή θάησ απφ ηνλ ζηφρν. ε 

πεξηφδνπο έληνλνπ πιεζσξηζκνχ, απηή ε ηαθηηθή έρεη σο απνηέιεζκα λα δηνξζψλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη νπζηαζηηθά λα πεξηνξίδεη ηελ αχμεζε ηνπ. 

Δπίζεο εθηηκάηαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Christopoulos θαη Leon-Ledesma 

(2007), ε κνξθή ηεο κε γξακκηθφηεηαο ζα επεξεαζηεί απφ ζεζκηθέο αιιαγέο ζηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη αλαθέξνπλ σο παξάδεηγκα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο FED 

πξηλ θαη κεηά ηε ζεηεία ηνπ Paul Volcker πνπ μεθίλεζε ην 1979. Άιινη ιφγνη χπαξμεο κε 

γξακκηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ πνπ δελ δηαλέκνληαη νκνηφκνξθα 

κεηαμχ ησλ κεξψλ, νη κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ζπλέπεηεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ (Bierens (2000)), ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη νη κε νξζνινγηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ.  

 

Οη αγνξέο δελ  κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ζσζηά ηνλ πιεζσξηζκφ, αιιά γεληθά ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμχ επηηνθίσλ θαη πιεζσξηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Fama (1975), ν 

νπνίνο εμεηάδεη κηα γξακκηθή ζρέζε. Η δηαηχπσζε ηνπ, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζε γξακκηθή 
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πξνζέγγηζε, επαιεζεχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο κε γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο ησλ Diks-Pachenko γηα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην βξαρπρξφλην επηηφθην. 

Αλαθνξηθά κε νιφθιεξν ην δείγκα (Πίλαθαο 4), ε χπαξμε ακθίδξνκεο κε γξακκηθήο 

αηηηφηεηαο δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα νπφηε θαη δελ ζα 

ζρνιηαζηεί πεξαηηέξσ. Σελ πξψηε ππνπεξίνδν (1964:06-1973:01) δελ εκθαλίδεηαη κε 

γξακκηθή αηηηφηεηα ελψ ηε δεχηεξε (1973:02-1980:06) εκθαλίδεηαη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ δηθαηνινγεί ε ex ante εμίζσζε ηνπ Fisher (απφ ην επηηφθην πξνο 

ην πιεζσξηζκφ). Όπσο θαη ν Mishkin (1992) δελ θαηαθέξλνπκε λα βξνχκε ζρέζε γηα ηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηα επηηφθηα, εληνχηνηο ν ίδηνο 

ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο φπνπ νη δχν κεηαβιεηέο έρνπλ θνηλή 

ζηνραζηηθή ηάζε, φηαλ απηέο επηδεηθλχνπλ θάπνηα ηάζε. πλεπψο, ε ζρέζε ηνπ Fisher ζα 

ππάξρεη θαη ζα είλαη ηζρπξή κφλν φηαλ νη κεηαβιεηέο ζα παξνπζηάδνπλ ηάζε. To Fisher 

effect δελ είλαη robust θαη αδπλαηεί λα πξνβιέςεη ζσζηά ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζχκθσλα πάιη κε ηνλ ίδην εξεπλεηή.  

 

Η παξαηήξεζε απηή ελ κέξεη ηζρπξνπνηείηαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Phillips, φπσο αλαθέξνπλ 

νη Levi θαη Makin (1981), δηφηη ν πςειφο αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο ζπζρεηίδεηαη 

βξαρππξφζεζκα κε αχμεζε εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε απνηακίεπζεο θαη κείσζε 

πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο κηαο Κ-Σ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, ζα κπνξνχζε λα 

εμεηαζηεί κηα απινπζηεπκέλε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο, φπσο απηή πνπ πξφηεηλαλ νη Ben 

Bernanke θαη Robert Frank ζην βηβιίν ηνπο Principles of Economics (2003), κε ηε 

δηαθνξά φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα έλαληη ησλ πξαγκαηηθψλ: 

 

r = r* + g(π - π*),  φπνπ:  

r: ν ζηφρνο ηνπ επηηνθίνπ ,     

r*: ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ επηηνθίνπ, 

g: ζηαζεξφο φξνο, ε θιίζε ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο,    

π: πιεζσξηζκφο  θαη 

π*: ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο πιεζσξηζκνχ. 

Ιδηαίηεξα ζηε δεχηεξε ππνπεξίνδν φπνπ ν πιεζσξηζκφο είρε έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη 

αθξαίεο ηηκέο, ελψ ε FED δελ είρε αθφκα εθαξκφζεη απνπιεζσξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο ή 

ζηξαηεγηθέο κε θαζαξά λνκηζκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη έπεθηε ζπρλά έμσ ζην ζηφρν 
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ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηα βξαρπρξφληα επηηφθηα δελ αθνινπζνχζαλ ηε γξακκηθή ζρέζε πνπ 

ππνδεηθλχεη ε νηθνλνκηθή ζεσξία. Οη αγνξέο δελ ήηαλ ηθαλέο λα πξνβιέςνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη απιά αθνινχζεζαλ ηηο απμήζεηο ηνπ πξνζαξκφδνληαο αλαιφγσο ηα 

επηηφθηα. Αληηζέησο ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθή 

επεκεξία θαη ζηαζεξφ πιεζσξηζκφ, ππάξρεη κφλν γξακκηθή αηηηφηεηα θαηά Granger απφ 

ην βξαρπρξφλην επηηφθην πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

Καζψο ηειεηψλεη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δηαθαίλεηαη πιένλ μεθάζαξα φηη παξφιν 

πνπ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ θαη πιεζσξηζκνχ, νη αγνξέο δελ  

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ζσζηά ηνλ πιεζσξηζκφ εμαηηίαο ηεο κε γξακκηθφηεηαο, ε 

ππφζεζε ηνπ Fisher δελ ηζρχεη βξαρπρξφληα θαη ηα γξακκηθά ππνδείγκαηα δελ είλαη ηθαλά 

λα εμεγήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη θπξίσο ζε πεξηφδνπο 

πςειήο πνιππινθφηεηαο. Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξαηίζεληαη 

ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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Σσμπεράζμαηα 

 

Η κειέηε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ απνθάιπςε ηε δπλακηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ ληεηεξκηληζκνχ θαη ηεο εληξνπίαο ηνπο 

ζην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο. Σν επηηφθην δελ θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ  fundamentals, ηδηαίηεξα ζε πεξίνδν πςειήο εληξνπίαο, φπσο 

ήηαλ απηή ησλ πθέζεσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απηή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πξνο 

ην ηέινο ηνπ δείγκαηνο. Η χπαξμε κε γξακκηθνηήησλ είλαη ε θχξηα αηηία πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο δελ θαηαθέξλνπλ λα επαιεζεχζνπλ ηελ εμίζσζε ηνπ 

Fisher. 

 

Οη ρξνλνινγίεο πνπ εμεηάζηεθαλ ελζσκαηψλνπλ πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ, 

χθεζεο, αλάθακςεο, ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θιπ. Γεκηνπξγήζεθε ζπλεπψο ε αλάγθε λα 

ρσξηζηεί ην δείγκα βάζεη ηεο κεζφδνπ ησλ Bai θαη Perron ζε ηξείο ππνπεξηφδνπο πνπ 

ηαπηίδνληαη κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαζεκηάο λα θέξεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Με ηε βνήζεηα ησλ θνκβηθψλ 

ζεκείσλ, εμεηάζηεθαλ πην ζρνιαζηηθά νη ζρέζεηο εληξνπίαο θαη ληεηεξκηληζκνχ 

δείρλνληαο φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα ησλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο 

ζηελ ηάζε ηνπο θαηά ηηο πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ (2
ε
 ππνπεξίνδνο). Δηδηθφηεξα γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, θαίλεηαη πσο 

ζε πεξηφδνπο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ, κεησκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη πςειήο δήηεζεο ε 

εληξνπία ηνπ ιακβάλεη πςειέο ηηκέο. Ωζηφζν, νη παξαπάλσ παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ 

ηελ εληξνπία ηνπ επηηνθίνπ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην, ε ζπκπεξηθνξά ηεο δπλακηθήο ηνπ πνπ ρξήδεη 

ηδηαίηεξεο κλείαο αθνξά ζηελ πεξίνδν πνπ ε FED άξρηζε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθά κεγέζε θαη φρη θαζαξά λνκηζκαηηθά γηα λα αληηκεησπίζεη θξίζεηο φπσο 

απηή ηνπ 2008 (Mortgage Crisis). Η εληξνπία ηνπ παξνπζίαζε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή 

ηάζε απφ απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ θαζψο ε ηηκή ηεο εθηνμεχεηαη πάλσ απφ ην 3 (35
ν
 epoch 

θαη κεηά) ελψ ηνπ πιεζσξηζκνχ παξακέλεη θάησ απφ ην 0,6 (Γηάγξακκα 9). Η παξαπάλσ 

παξαηήξεζε είλαη ελδεηθηηθή γηα ην φηη ην επηηφθην δελ αθνινπζεί πιένλ ηα fundamentals, 

εκθαλίδνληαο έληνλε πνιππινθφηεηα.  

 

Δλ ζπλερεία, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ Bai θαη Perron ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

ειεγρζεί ε κε γξακκηθή ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη βξαρππξφζεζκνπ 
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επηηνθίνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ Diks-Pachenko, δηαπηζηψζεθε φηη ζε πεξηφδνπο 

αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο ρσξίο βίαηεο κεηαβνιέο ηνπ πιεζσξηζκνχ, δελ εκθαλίδνληαη κε 

γξακκηθέο ζρέζεο αηηηφηεηαο, παξά κφλν γξακκηθέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

επηηνθίνπ πξνο ηνλ πιεζσξηζκφ. Αληηζέησο, ζε πεξηφδνπο πςειήο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ,  εκθαλίδνληαη κε γξακκηθέο ζρέζεηο αηηηφηεηαο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ πξνο 

ην επηηφθην. Κπξηφηεξνη ιφγνη είλαη ν πξν-θπθιηθφο ραξαθηήξαο ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο FED ηελ πξν–Volcker επνρή (2
ε
 ππνπεξίνδνο) πνπ ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθε ζε αληη-θπθιηθφο 
[1]

, ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ, νη ελεξγεηαθέο θξίζεηο θαη νη κε 

νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ ελ ιφγσ ρξνλνζεηξψλ πξνθχπηνπλ κεξηθά 

ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα πξνο κειινληηθή δηεξεχλεζε. Απφ ηε δηαθνξεηηθή δνκή πνπ 

παξνπζηάδεη ε εληξνπία θαη ν ληεηεξκηληζκφο ησλ επηηνθίσλ ηελ ηξίηε ππνπεξίνδν 

πξνθχπηνπλ ζέκαηα φπσο ην θαηά πφζν ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην απνθιίλεη απφ ηα 

fundamentals, αλ νη ρξεκαηνπηζησηηθνί παξάγνληεο ππεξηζρχνπλ ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη 

δεκηνπξγνχλ ηφζν πςειή πνιππινθφηεηα θαη κε γξακκηθφηεηεο θαη αλ, ελ ηέιεη, ε FED 

θαζνξίδεη ηα επηηφθηα βάζεη ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ ή νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα 

αλνηθηή αγνξά θαη νη ηηκέο ησλ assets έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε. 

 

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαζαπηή εμίζσζε ηνπ Fisher, ην γεγνλφο φηη δελ είλαη robust 

εγείξεη δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο. Σν πξψην εξψηεκα είλαη 

γηαηί ηζρχεη γηα θάπνηεο πεξηφδνπο θαη γηα άιιεο φρη, θαη ην δεχηεξν, αλ πξαγκαηηθά είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ εμέηαζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 

Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε εμέηαζε ηεο κε γξακκηθήο ζρέζεο αηηηφηεηαο 

κεηαμχ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ θαη δηαθφξσλ assets θαη ε δηεξεχλεζε αλ 

πξνθχπηεη θάπνηνπ είδνπο κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηηο ηηκέο ή ζην είδνο ησλ assets 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αληίζηνηρε κε απηή ηνπ πιεζσξηζκνχ (downward bias) πξνο ην 

επηηφθην (κεξνιεςία πνπ πξνέθππηε απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο ζε πεξηφδνπο ρακεινχ πιεζσξηζκνχ παξά κφλν ζε πςεινχ, θαζψο νη απφηνκεο 

κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ αθνξνχζαλ ζε πεξηφδνπο έληνλνπ πιεζσξηζκνχ θαη εληάζζνληαη 

ζην πιαίζην απνπιεζσξηζηηθψλ κέηξσλ). 

 

[1] Πεξαηηέξσ αλάιπζε ζην βηβιίν ησλ Robert E. Wright θαη Vincenzo Quadrini “Money and Banking 1.1”, Chapter 17,                                           

Section1: A Short History of Fed Blunders 
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