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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε μία αγορά που λειτουργεί 

αποτελεσματικά με ουδέτερους στον κίνδυνο επενδυτές δεν θα 

υπάρχουν υπερβάλλοντα κέρδη μέσω κερδοσκοπίας. Και αυτό γιατί 

οι τιμές των περιουσιακών στοχείων αντικατοπτρίζουν όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες, δηλαδή η προθεσμιακή ισοτιμία 

συμπεριλαμβάνει και αντικατοπτρίζει προσδοκίες για τη 

μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία όψεως. Οπότε αν οι 

επενδυτές είναι πληροφοριακά αποτελεσματικοί, δηλαδή παίρνουν 

τις αποφάσεις τους βάσει των τιμών που παρατηρήθηκαν δεν 

μπορούν να έχουν υπερβάλλοντα κέρδη. Ακόμη σε μια τέτοια 

αγορά η ισοτιμία όψεως, η προθεσμιακή ισοτιμία και μελλοντικές 

ισοτιμίες προσαρμόζονται ακαριαία στην νέα πληροφόρηση που 

αναφέρεται σε αναμενόμενες αλλάγες σε μεταβλητές όπως το 

επιτόκιο, ο πληθωρισμός, το εμπορικό ισοζύγιο και την προσφορά 

χρήματος. Το ερώτημα της αποτελεσματικότητας, αν και 

σημαντικό, δεν έχει απαντηθεί ακόμα και εξακολουθεί να τραβάει 

την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, αφού η ύπαρξη 

αναποτελεσματικότητας στις αγορές κεφαλαίου δίνει την ευκαιρία 

για ανεκμετάλλευτα κέρδη. Έτσι μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε 

ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές για να αποτρέψουμε κάθε 

είδους κερδοσκοπική κίνηση.

Στο πρώτο και εισαγωγικό μέρος της εργασίας αυτής θα 

ασχοληθούμε με την ανάπτυξη όλων εκείνων των απαραίτητων 

ορισμών και θεωριών που σχετίζονται με τις αγορές

συναλλάγματος και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, στο 

δεύτερο μέρος της θα παρουσιάσουμε εκτενέστατα τις τρεις 

επικρατέστερες ερμηνείες για την απόρριψη της θεωρίας της
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αποτελεσματικότητας από τα εμπειρικά δεδομένα που προτάθηκαν 

από τους Famma, Frankel-Froot και Cornell αντίστοιχα. Πέρα από 

τις τρεις αυτές ερμηνείες παραθέτουμε και κάποιους άλλους 

πιθανούς λόγους που τα εμπειρικά δεδομένα απορρίπτουν την 

υπόθεση αποτελεσματικότητας των αγορών. Στο τρίτο μέρος 

παρουσιάζουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την λειτουργία των 

αγορών συναλλάγματος και για την συμπεριφορά των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών με το πέρασμα του χρόνου. 

Παράλληλα αναφέρουμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών, των 

Καρφάκη-Μόσχου και των Χριστοδουλάκη-Καλυβίτη, που έγιναν 

για το ίδιο θέμα με δεδομένα από την Ελλάδα. Και οι δύο αυτές 

έρευνες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με τις προηγούμενες, ότι 

δηλαδή οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές. Στο τέταρτο μέρος 

αναπτύσσουμε τους λόγους για τους οποίους η κλασική στατιστική 

συμπερασματολογία δεν είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της 

παραπάνω θεωρίας και προτείνουμε την μη-παραμετρική 

στατιστική με ελέγχους όπως το προσημικό τεστ του Fisher και το 

προσημικό τεστ τάξεως του Wilcoxon που στη συνέχεια 

περιγράφουμε. Οι μη-παραμετρικοί έλεγχοι πλεονεκτούν σε σχέση 

με αυτούς της κλασικής συμπερασματολογίας στο ότι δεν 

προϋποθέτουν ειδική γνώση κάποιας κατανομής, άρα είναι πιο 

γενικοί και πιθανώς λιγότερο ευαίσθητοι σε ακραίες τιμές. Τέλος 

θα ελέγξουμε με την βοήθεια των παράπανω τεστ και την επιλογή 

κατάλληλου δείγματος ελέγχουμε την υπόθεση της αμεροληψίας 

για την Ελλάδα.

Προθεσμιακά Συμβόλαια

Ένα προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μια αμοιβαία δεσμευτική 

συμφωνία μεταξύ του αγοραστή , που συμφωνεί να παραλάβει, και 

του πωλητή, που συμφωνεί να παραδώσει το υποκείμενο του
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συμβολαίου σε καθορισμένη εκ των προτέρων τιμή, στην εκ των 

προτέρων καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία και σε 

συγκεκριμένο τόπο.

Το υποκείμενο ενός προθεσμιακού συμβολαίου μπορεί να 

είναι ένα εμπόρευμα, ένας χρηματοπιστωτικός τίτλος ή ένας 

χρηματιστηριακός δείκτης. Για να είναι δυνατόν όμως ένα αγαθό 

να αποτελέσει αντικείμενο προθεσμιακής αγοραπωλησίας θα πρέπει 

να υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες, ώστε οι οικονομίες κλίμακας 

που επιτυγχάνονται να μειώνουν το κόστος συναλλαγής, να είναι 

ομοιογενές, να έχει υψηλή αξία και η τιμή του να προκαλεί μεγάλη 

αβεβαιότητα από την σε μεγάλο εύρος διακύμανση της. Αν η τιμή 

του αγαθού είναι αρκετά ασταθής, τότε δημιουργείται η ανάγκη σε 

ορισμένα μέλη της αγοράς να θέλουν να αντισταθμίσουν τον 

πιθανό συναλλαγματικό κίνδυνο (Hedgers) και σε άλλα, να θέλουν 

να κερδοσκοπήσουν, δηλαδή να συμφωνούν να αναλάβουν το 

χρηματικό κίνδυνο έναντι αμοιβής (Speculators).

Η τιμή του συμβολαίου καταβάλλεται τη στιγμή της 

παράδοσης του αντικειμένου. Κατά τη στιγμή της παράδοσης η 

διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τρέχουσας (Spot) τιμής του 

υποκειμένου και της τιμής που έχει προκαθοριστεί στο συμβόλαιο 

(Forward) αποτελεί και το κέρδος ή τη ζημιά του αγοραστή του 

συμβολαίου.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια στην αγορά εμπορευμάτων ήταν 

γνωστά από πολλά χρόνια, ενώ τα συμβόλαια στη 

χρηματοπιστωτική αγορά εμφανίστηκαν στην δεκαετία του ‘70. 

Σκοπός ενός συμβολαίου σε εμπορεύματα είναι η εξασφάλιση του 

εμπορικού ή βιομηχανικού κέρδους, μέσα από την εξασφάλιση της 

τιμής του εμπορεύματος και όχι η πραγματοποίηση κέρδους από τη
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διακύμανση της τιμής. Αντίστοιχα, η χρήση προθεσμιακών 

συμβολαίων σε ξένα νομίσματα έχει σκοπό να προστατεύσει από 

ενδεχόμενες αντίξοες μεταβολές τις ισοτιμίας των νομισμάτων.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια σε ξένα νομίσματα συντάσονται 

στην αγορά1 προθεσμιακού συναλλάγματος και έχουν ημερομηνία 

λήξεως μεγαλύτερη από δύο μέρες. Η τιμή με την οποία τα 

συμβόλαια εκτελούνται, καθορίζεται από τις τράπεζες όταν το 

συμβόλαιο συμφωνηθεί και ονομάζεται προθεσμιακή ισοτιμία 

(Forward exchange rate). Συμβολίζουμε την προθεσμιακή ισοτιμία 

που συμφωνείται την χρονική περίοδο t και καταβάλλεται μετά από 

k περιόδους με ft t ι·

Η αγορά προθεσμίας στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί την 

1η Ιανουάριου 1992. Πριν από τη λειτουργία της η Τράπεζα της 

Ελλάδος καθόριζε προθεσμιακές τιμές για συναλλαγές που είχαν 

σχέση με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με την έναρξη της 

λειτουργίας της όλοι οι περιορισμοί καταργήθηκαν και οι 

εμπορικές τράπεζες καθορίζουν προθεσμιακές τιμές για συμβόλαια 

από 15 ημέρες μέχρι ένα χρόνο.

Αγορά όψεως

Μια άλλη αγορά συναλλάγματος που θα μας απασχολήσει 

είναι η αγορά όψεως (Spot foreign exchange market). Η αγορά 

αυτή περιλαμβάνει πράξεις ξένου συναλλάγματος με ημερομηνία 

λήξεως α) την ίδια μέρα (Cash transactions), β) μία εργάσιμη μέρα 

(Tom transactions), γ) δύο εργάσιμες μέρες (Spot transactions). Η 

συναλλαγματική ισοτιμία όψεως (Spot exchange rate) είναι η τιμή 

με την οποία οι πράξεις συναλλάγματος τη χρονική στιγμή t
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λαμβάνουν χώρα και τη συμβολίζουμε με et. Υπάρχουν δύο τρόποι 

καθορισμού της ισοτιμίας όψεως. Ο Ευρωπαϊκός τρόπος που 

καθορίζει την τιμή του ξένου νομίσματος σε μονάδες εγχώριου, και 

ο Αμερικάνικος που καθορίζει την τιμή του εγχώριου νομίσματος 

σε μονάδες ξένου νομίσματος. Στην εργασία αυτή θα 

χρησιμοποιηθεί ο πρώτος τρόπος. Οι τράπεζες δημοσιεύουν δελτία 

ξένου συναλλάγματος καθορίζοντας τιμές αγοράς (bid) με την 

οποία αγοράζουν το συνάλλαγμα και πώλησης (ask / offer) με την 

οποία πουλάνε το συνάλλαγμα.

Η διατραπεζική αγορά όψεως της Αθήνας άρχισε να 

λειτουργεί στις 12 Νοεμβρίου 1980. Πριν από την λειτουργία της, 

η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδιδε κάθε ημέρα ένα δελτίο τιμών 

συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων που ίσχυε 

υποχρεωτικά για όλες τις τράπεζες. Με την έναρξη της λειτουργίας 

της διατραπεζικής αγοράς, οι εκπρόσωποι των εμπορικών τραπεζών 

αγοράζουν ή πωλούν μεταξύ τους συνάλλαγμα για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος αγοράζοντας ή πουλώντας 

νομίσματα με σκοπό να επηρεάσει την ισοτιμία της δραχμής σε 

σχέση με τα άλλα νομίσματα προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Μόλις κλείσει η αγορά, εκδίδεται ένα δελτίο με τιμές κλεισίματος 

(fixing). Με βάση αυτό το δελτίο, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει 

ένα δελτίο τιμών συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων 

που κοινοποιεί στις εμπορικές τράπεζες, που με τη σειρά τους 

καθορίζουν τις δικές τους τιμές. 1

1 Γενικά μια αγορά συναλλάγματος (Foreign exchange market) είναι ο τόπος 
ανταλλαγής νομισμάτων. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν εμπορικές τράπεζες, 
ιδιώτες, επιχειρήσεις. Κεντρικές Τράπεζες και χρηματιστές.
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Κερδοσκοπία προθεσμίας

Η κερδοσκοπία προθεσμίας (Forward speculation) είναι μία 

πράξη με την οποία ένας κερδοσκόπος που αναμένει ανατίμηση 

ενός νομίσματος στο μέλλον, θα αγοράσει το νόμισμα αυτό έναντι 

άλλου νομίσματος στην προθεσμιακή αγορά με σκοπό να το 

πωλήσει αργότερα στην αγορά όψεως όταν η τιμή του θα αυξηθεί. 

Δηλαδή όταν η αναμενόμενη ισοτιμία όψεως για την περίοδο t+k, 

Et(et), είναι μεγαλύτερη από την προθεσμιακή ισοτιμία που 

συμφωνείται την περίοδο t και εκτελείται την περίοδο t+k, 

Et(et+k)> ft.t+k? τότε ο κερδοσκόπος θα αγοράσει προθεσμιακό 

συνάλλαγμα στην τιμή ft.t+k την περίοδο t και θα πωλήσει 

συνάλλαγμα όψεως στην τιμή την περίοδο t+k και συνεπώς το 

κέρδος του θα ισούται με τη διαφορά Et(et+k) - ft,t+k-

Αντίστοιχα όταν Et(et+k) < ft.t+k ο κερδοσκόπος θα πωλήσει 

προθεσμιακό συνάλλαγμα την περίοδο t και θα αγοράσει 

συνάλλαγμα όψεως την περίοδο t+k, και συνεπώς το κέρδος θα 

ισούται με τη διαφορά ft t+k - Et(et+k).

Κερδοσκοπία Όψεως

Η κερδοσκοπία όψεως επιτυνχάνεται όταν οι τράπεζες έχουν 

συμφωνήσει να αγοράσουν / πωλήσουν περισσότερο συνάλλαγμα 

από ότι να πωλήσουν / αγοράσουν τότε λέμε ότι παίρνουν μακρά 

(θέση αγοράς) (Long position) /βραχεία θέση (θέση πώλησης) 

(Short position) αντίστοιχα. Τέτοια μέσα χρησιμοποιούν οι 

νομισματικές αρχές για να υπερασπίσουν το εγχώριο νόμισμα από 

κερδοσκοπικές επιθέσεις.
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Η θεωρία αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με τη θεωρία της αποτελεσματικότητας (efficiency 

hypothesis) όπως αυτή εφαρμόζεται στην αγορά προθεσμιακού 

συναλλάγματος, η προσδοκόμενη τιμή της ισοτιμίας όψεως την 

περίοδο t+1 E,(et+i) ισούται με την τρέχουσα προθεσμιακή τιμή 

ενός συμβολαίου διάρκειας μίας περιόδου υπό καθεστώς

ουδετερότητας κινδύνου (risk neutrality). Δηλαδή,

Et(et+1 I Ω.) = fu+1 (1)

όπου Ω, είναι το σύνολο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες 

την χρονική περίοδο t. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιέχει 

μεταβλήτες που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη περίοδο όπως η 

et-i, η ζήτηση χρήματος κτλ. Άρα η θεωρίας της

αποτελεσματικότητας ουσιαστικά μας λέει ότι σε μια αγορά 

συναλλάγματος η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία ενός 

νομίσματος μπορεί να προβλέψει αμερόληπτα" τη μελλοντική του 

ισοτιμία όψεως. Έτσι στην συνέχεια πολλές φορές θα 

χρησιμοποιούμε τους όρους “θεωρία αποτελεσματικότητας” και 

“υπόθεση αμεροληψίας” χωρίς καμμιά διάκριση.

Αν υποθέσουμε ότι οι προσδοκίες των επενδυτών διαμορφώνονται 

ορθολογικά3 (Rational expectations), δηλαδή

et+i = Et(et+i | Ωι) + nt+1, (2)

όπου n,+ i είναι το σειριακά ασυσχέτιστο σφάλμα της πρόβλεψης. 

Αν αντικαταστήσουμε στη (2) την (1) θα έχουμε:

'Ένας εκτιμητής Α μιας παραμέτρου Α λέγεται αμερόληπτος αν έχει αναμενόμενη 
τιμή Α για κάθε τιμή της παραμέτρου Α, δηλαδή Ε(Α) = Α για κάθε Α. Η 
αμεροληψία ενός εκτιμητή μετρά την ορθότητα (accuracy) της εκτίμησης.
J Βάσει των ορθολογικών προσδοκιών τα οικονομούντα άτομα διαμορφώνουν τις 
προσδοκίες τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μεσω ενός μηχανισμού 
πληροφόρησης που διαθέτουν, έτσι ώστε το σφάλμα πρόβλεψής που διαπράττουν 
να είναι τυχαίο και μη-προβλέψιμο.
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et+i = ft,t+i + n,+ 1

ή

et+i - ft.t+i = n,+ i (3)

Σύμφωνα με την (3), η υπερβάλλουσα απόδοση (Excess 

return) είναι απρόβλεπτη αφού ισούται με το τυχαίο σφάλμα στη 

περίπτωση που οι υποθέσεις ουδετερότητας κινδύνου και 

ορθολογικών προσδοκιών ισχύουν ταυτόχρονα.

Αν οι επενδυτές θεωρούν τα χρεόγραφα της αλλοδαπής ατελή 

υποκατάστατα σε σχέση με τα εγχώρια χρεώγραφα θα ζητήσουν 

ένα ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) - ρ - για να 

αντισταθμίσουν τον συναλλαγματικό τους κίνδυνο όταν παίρνουν 

μακρά θέση στην προθεσμιακή αγορά:

Pt = λ + ζΐ5

όπου λ είναι η μέση τιμή του ασφάλιστρου κινδύνου και ζ{ είναι 

μια διαδικασία λευκού θορύβου.Συνεπώς η αντίστοιχη σχέση της 

(1) είναι η:

Et(et+,|a) = fu+, +λ + ζ, (Γ)

Αύξηση του κινδύνου των χρεωγράφων της αλλοδαπής θα 

μειώσει την ελκυστικότητα τους και κατ’ επέκταση τις μακρές 

προθεσμιακές θέσεις σε ξένο νόμισμα. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση 

της προθεσμιακής τιμής κάτω από την προσδοκώμενη τιμή όψεως ή 

εναλλακτικά θα οδηγήσει σε αύξηση του ασφάλιστρου κινδύνου. 

Συνδιάζοντας τώρα την (1') και την (2) παίρνουμε:

Et(et+i|Ωί) - ft,t+i = λ + nt+i + ζ( (3 )

Η σχέση αυτή δηλώνει ότι η υπερβάλλουσα απόδοση 

εξαρτάται από το ασφάλιστρο κινδύνου και το τυχαίο σφάλμα.
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Οπότε το αν η προθεσμιακή ισοτιμία είναι ή όχι αμερόληπτος 

εκτιμητής της μελλοντικής ισοτιμίας όψεως εξαρτάται από το αν το 

ασφάλιστρο κινδύνου είναι μηδέν ή ακολουθεί μια διαδικασία με 

μέση τιμή μηδέν.

Επειδή ο όρος ασφάλιστρο κινδύνου θα χρησιμοποιηθεί 

εκτενέστατα στη συνέχεια αφήνοντας ξεκάθαρα να φανεί ο 

σημαντικός ρόλος του στην προθεσμιακή αγορά και τις 

διακυμάνσεις της προθεσμιακής ανατίμησης θα πρέπει να του δοθεί 

μια οικονομική ερμηνεία.Υποθέτοντας ότι ισχύει η εξίσωση του 

Fisher1 * * 4 5, το θεώρημα αρμπιτράζ επιτοκίων3 (interest rate parity) και 

η θεωρία ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης6 (purchasing power 

parity) το ασφάλιστρο κινδύνου είναι η διαφορά μεταξύ των 

αναμενόμενων πραγματικών αποδόσεων των ονομαστικών 

χρεωγράφων των δύο χωρών. Οπότε οι παράγοντες που καθορίζουν

1 Η ταυτότητα του Fisher ανήκει στην ποσοτική θεωρία του χρήματος (quantity 
theory of money), η οποία διατείνει την ύπαρξη άμεσης σχέσης μεταξύ της ολικής 
ποσότητας κυκλοφορούντος χρήματος και του γενικού επιπέδου τιμών σε μια 
οικονομία. Η εξίσωση ορίζει ότι: MV=PT, όπου Μ είναι το χρηματικό απόθεμα, V 
η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος (ο μέσος αριθμός της συχνότητας με την
οποία κάθε νόμισμα αλλάζει χέρια σε χρηματικές συναλλαγές μέσα σ’ένα χρόνο), Ρ 
είναι το γενικό επίπεδο τιμών και Τ είναι ο αριθμός των συναλλαγών ή το ολικό 
ποσό των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών.
Η πιο πάνω σχέση αληθεύει εξ ορισμού διότι η ολική χρηματική δαπάνη για αγαθά
και υπηρεσίες μιας περιόδου πρέπει να ισούται προς τη χρηματική αξία των 
παραγομένων αγαθών και υπηρεσιών και οι τρεις όροι ορίζονται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε η ταυτότητα να διατηρεί την ισχύ της. Ωστόσο, η ταυτότητα μπορεί να 
μετατραπεί σε μια εξίσωση που επιδέχεται αποδείξεως υποθέτωντας ότι η 
κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος είναι σταθερή ή αλλάζει αργά.
5 Σύμφωνα με το θεώρημα του αρμπιτράζ επιτοκίων το εγχώριο επιτόκιο ισούται με 
το αντίστοιχο της αλλοδαπής προσαρμοσμένο ως προς την προθεσμιακή 
υποτίμηση/ανατίμηση. Αποκλίσεις από το παραπάνω θεωρήματος προέρχονται 
πιθανών από : α) το κόστος συναλλαγής, β) το κόστος συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών και γ) την κρατική παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος.
6 Η θεωρία της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι το παλαιότερο υπόδειγμα 
προσδιορισμού της τιμής του συναλλάγματος. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το 
εγχώριο επίπεδο τιμών ισούται με το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής εκπεφρασμένο 
σε εγχώριο νόμισμα. Συνεπώς η θεωρία ΙΑΔ, η οποία είναι μία σχέση διεθνούς 
αρμπιτράζ αγαθών, υποστηρίζει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με το λόγο 
του εγχώριου επιπέδου τιμών προς το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής.



τη διαφορά αυτή εξηγούν επίσης τις διακυμάνσεις του 

ασφάλιστρου κινδύνου (Fama).

Την τελευταία δεκαετία ένας σημαντικός αριθμός μελετών 

έχει γίνει με θέμα την αποτελεσματικότητα της προθεσμιακής 

αγοράς συναλλάγματος. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας 

επικεντρώθηκε στο αν η προθεσμιακή ισοτιμία μπορεί να 

προβλέψει την μελλοντική ισοτιμία όψεως. Ίσως ο μεγάλος και 

γρήγορα αυξανόμενος αριθμός των άρθρων που αναφέρονται σ’ 

αυτό το θέμα να αποτελεί απόδειξη της σημασίας του. Από την 

άλλη πλευρά, ο μεγάλος αριθμός άρθρων δείχνει πόσο δύσκολο 

είναι να καταλήξουμε σε κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα για την 

θεωρία αυτή μέσω εμπειρικής έρευνας. Για παράδειγμα πολλές 

φορές συμβαίνει διαφορετικές μελέτες να καταλήγουν σε 

διαφορετικά συμπεράσματα παρόλο που χρησιμοποιούν το ίδιο 

σύνολο συναλλαγματικών ισοτιμιών και δείγμα της ίδιας περιόδου.
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2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Μελέτες της δεκαετίας του ‘70

Παλαιότερες έρευνες, της δεκαετίας του ‘70, για να ελέγξουν 

την υπόθεση της αμεροληψίας στην προθεσμιακή αγορά 

παλινδρομούσαν την σχέση

et+i = α + β fM+i +ut+i, (5)

όπου ut+i είναι σειριακά ασυσχέτιστος όρος σφάλματος7 και α, β 

είναι παράμετροι. Η μηδενική υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε για 

τον έλεγχο της υπόθεσης της αμεροληψίας είναι: Ηο: α = 0, β = 1. 

Αν η υπόθεση αυτή αποδειχθεί ότι ισχύει τότε αν γνωρίζουμε την 

προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων θα 

μπορούμε να προβλέψουμε αποτελεσματικά την μελλοντική 

ισοτιμία όψεως και η κερδοσκοπία από μέρους κάποιων εις βάρους 

κάποιου νομίσματος θα αποκλειστεί.

Στις περισσότερες μελέτες, η εκτιμόμενη τιμή του β βρέθηκε 

ικανοποιητικά κοντά στη μονάδα οπότε η υπόθεση της 

αμεροληψίας δεν μπορούσε να απορριφθεί. Στα άρθρα εκείνα που 

ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, η εκτίμηση των συντελεστών και ο 

έλεγχος υποθέσεων έγιναν με την απλή μέθοδο ελάχιστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Square). Οι χρονολογικές σειρές των 

et και ft.t+i που χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω μελέτες 

αργότερα αποδείχτηκαν ολοκληρώσιμες πρώτου βαθμού, δηλαδή

Ο όρος σφάλμα είναι σειριακά ασυσχέτιστος όταν ισχύει η υπόθεση περί 
ανεξαρτησίας των όρων σφάλματος. Το φαινόμενο της σειριακής συσχέτισης ή 
αυτοσυσχέτισης σημαίνει ότι το σφάλμα μιας περιόδου εξαρτάται από τα σφάλματα 
μιας ή περισσοτέρων από μιας χρονικές περιόδους.
* Αν οι χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιμες, δηλαδή δεν έχουν την ίδια μέση 
τιμή και σταθερή διακύμανση τότε ονομάζονται ολοκληρώσιμες. Αν η στασιμότητα 
επιτυγχάνεται μέσω των πρώτων διαφορών τότε οι χρονολογικές σειρές 
ονομάζονται ολοκληρώσιμες πρώτου βαθμού (integrated of order 1, 1(1)).
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1(1) ενώ η κλασική συμπερασματολογία ισχύει μόνο στην 

περίπτωση που οι προθεσμιακές ισοτιμίες και οι όψεως δεν 

ακολουθούν τυχαίο περίπατο. Για τον λόγο αυτό οι επόμενοι 

ερευνητές ψάξαν να βρουν στάσιμους μετασχηματισμούς των δύο 

ισοτιμιών έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κλασική 

συμπερασματολογία.

2.2 Μεταγενέστερες μελέτες

Στις μελέτες που ακολούθησαν ο μετασχηματισμός των δύο 

ισοτιμιών που εξετάσθηκε εκτενέστατα ήταν ο εξής:

et+i - e, = α + β (f,.t+1 - et) + ut+, (6)

ή

Δει+ι = α + β fpt + ut+i (6')

όπου η διαφορά της προθεσμιακής ισοτιμάς και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως fpt = ft t+i - et που βρίσκεται στο 

δεξί μέρος της (6') ονομάζεται προθεσμιακή υποτίμηση (forward 

discount) αν είναι αρνητική και ανατίμηση (forward premium) αν 

είναι θετική.

Με τον μετασχηματισμό αυτό πετύχαμε την στασιμότητα και 

των δύο μεταβλητών (εξαρτημένης και ανεξάρτητης) χωρίς ν’ 

αλλάξουμε την μηδενική υπόθεση Ηο: α = 0, β = 1. Η διαφορά 

αυτής της μηδενικής υπόθεσης με την προηγούμενη βρίσκεται στην 

ερμηνεία. Εδώ, στην περίπτωση που η Ηο ισχύει, η προθεσμιακή 

υποτίμηση/ ανατίμηση είναι αμερόληπτος εκτιμητής μελλοντικών 

αλλαγών στην ισοτιμία όψεως.

Σε ορισμένες μελέτες η σχέση (6) επαυξάνεται για να 

συμπεριλάβει κι άλλες ερμηνευτικές μεταβλητές που είναι
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διαθέσιμες την χρονική περίοδο t όπως ποσοστά υποτίμησης με 

χρονική υστέρηση, προθεσμιακές ανατιμήσεις με χρονική 

υστέρηση, ή λάθη πρόβλεψης με χρονική υστέρηση. Στα 

επαυξημένα αυτά μοντέλα η μηδενική υπόθεση συμπεριλαμβάνει 

την απαίτηση οι συντελεστές των πρόσθετων μεταβλητών να μην 

είναι σημαντικοί.

Επίσης η (6) μπορεί να γραφεί και στη μορφή:

Δεί+ι - et = α + (β-1) fp, + ut,i (6")

Η μορφή αυτή έχει το πλεονέκτημα οι τιμές του σταθερού όρου και 

του συντελεστή κλίσης κάτω από την μηδενική υπόθεση.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η σχέση (6) προκύπτει από 

την (5) εάν και από τα δύο μέλη της αφαιρέσουμε το et, μόνο στην 

περίπτωση που το β στην (5) είναι ακριβώς ίσο με τη μονάδα. 

Διαφορετικά προκύπτει η σχέση:

et+i - e, = α + β (f,,t+i - et) + (β-1 )et + ut+1 (7)

Βέβαια υπό την μηδενική υπόθεση Ηο: α = 0, β = 1 οι σχέσεις (6) 

και (7) ταυτίζονται. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις εξισώσεις 

(5) και (7) υπό την μηδενική υπόθεση, ενώ κάτω από την 

εναλλακτική είναι διαφορετικές. Οπότε η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης έχει διαφορετικές συνέπειες σε κάθε περίπτωση αφού οι 

τελευταίες βασίζονται στην εναλλακτική. Οι περισσότερες 

εμπειρικές αποδείξεις υποστηρίζουν ότι β Φ 1, άρα η εξίσωση (6) 

είναι λάθος καθορισμένη (misspecified), έτσι η OLS μέθοδος 

εκτίμησης είναι ακατάλληλη και η κλασσική συμπερασματολογία 

δεν ισχύει. Με αυτό το συμπέρασμα γεννάται το ερώτημα γιατί το 

β δεν μπορεί να είναι ακριβώς 1; Ο απλούστερος τρόπος για να 

απαντήσουμε σ’αυτό το ερώτημα είναι να σκεφτούμε ότι το κόστος
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συναλλαγής στη διεθνή αγορά συναλλάγματος που 

συμπεριλαμβάνει μια πώληση νομίσματος Α για νόμισμα Β, θα 

περιλαμβάνει κάποιους κερδοσκόπους και αντισταθμιστές που 

υπολογίζουν τον πλούτο τους σε νόμισμα Α και κάποιους άλλους 

που τον υπολογίζουν σε νόμισμα Β. Επειδή δεν μπορεί να ισχύει 

ταυτόχρονα f, = Et(et+i) και l/ft = Et(l/et+i) λόγω της ανισότητας 

του Jensen σίγουρα, ένα από τα δύο σύνολα επενδυτών θα έχει 

κέρδη (Anne Sibert - 1989). Υποθέτωντας ομογενή, πληροφόρηση, 

ορθολογικές προσδοκίες, αλλά όχι πλήρη ουδετερότητα κινδύνου 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αν και το β δεν είναι ακριβώς 1, 

όμως κινείται σ’ ένα στενό πεδίο γύρω από την μονάδα όπως θα 

ισχύει Et(et+i) > f,,t+i > l/Et(et+i) ή E,(e,+ i) < ft,t+i< Et(et+i) 

(Goodhart et al.)(1997).

Αποτελέσματα παλινδρόμησης της (6)

Τα αποτελέσματα αυτής της παλιδρόμησης είναι τελείως 

διαφορετικά από αυτά της παλινδρόμησης της σχέσης (5). Ο 

εκτιμόμενος συντελεστής από την παλινδρόμηση της μελλοντικής 

υποτίμησης της ισοτιμίας στη προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση 

βρέθηκε μικρότερος της μονάδας και συνήθως στατιστικά 

ασήμαντα διαφορετικό από το -1. Τα αποτελέσματα αυτά έχει 

αποδειχθεί ότι ισχύουν και για διαφορετικά νομίσματα, συχνότητες 

δεδομένων και δειγματικές περιόδους από μελέτες που έγιναν 

αργότερα. Όταν ο συντελεστής κλίσης είναι -1 και η προθεσμιακή 

ανατίμηση είναι 1% πάνω από τον δειγματικό μέσο, τότε το 

ποσοστό ανατίμησης του ξένου νομίσματος είναι 1% κάτω από τον 

δειγματικό μέσο. Αυτό το αποτέλεσμα δημιουργεί σύγχυση στην 

διεθνή αγορά και ερμηνεύεται ως ανωμαλία.
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Στην περίπτωση που θέλαμε να αυξήσουμε την δύναμη των 

παραπάνω ελέγχων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα 

μεγαλύτερης συχνότητας ή να επιτρέπαμε προθεσμιακά συμβόλαια 

με ημερομηνία λήξεως 1,3,6 και 12 μήνες. Το κέρδος που θα 

είχαμε και με τους δύο τρόπους θα ήταν μικρό. Σε αντίθεση αν 

χρησιμοποιούσαμε στην σχέση (6) παρατηρήσεις συναθροισμένες 

(aggregated) κατά κράτη και ως προς το χρόνο, τότε το όφελος με 

βάση την αποτελεσματικότητα θα ήταν μεγάλο (John F. Ο. Bilson).

Πολλοί συγγραφείς εικάζουν ότι η επέμβαση της κυβέρνησης 

μπορεί να είναι υπεύθυνη για την προφανή αναποτελεσματικότητα 

της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος. Επεμβάσεις της 

Κεντρικής Τραπέζης μπορεί να ξεκινούν από τους επεμβατικούς 

κυβερνητικούς νομισματικούς, δημοσιονομικούς και πολιτικούς 

στόχους. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι η μείωση της 

μεταβλητότας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η επιστροφή τους 

σε πιο “φυσιολογικά” επίπεδα, η εκμετάλλευση του πληροφοριακού 

πλεονεκτήματος της και/ή η ολοκλήρωση των κερδοσκοπικών 

αγορών. Αν η επέμβαση ξεκινήσει από τους τρεις τελευταίους 

στόχους τότε η Κεντρική Τράπεζα παρουσιάζει συνεπή κέρδη που 

συνδέονται τις επεμβάσεις της. Παρ’ όλα αυτά κάποια στοιχεία 

δείχνουν ότι οι επεμβάσεις βασίζονται σε μια επιθυμία της 

Κεντρικής Τράπεζας να μειωθεί η μεταβλητότητα των ισοτιμιών 

ενώ στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι να χάνει η 

ίδια. Αν οι Κεντρικές Τράπεζες εξομαλύνουν τις μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και καθυστερήσουν την προσαρμογή σε 

βασικές δυνάμεις “κλίνοντας ενάντια στον άνεμο”, τότε κερδίζουν 

από την επέμβαση εκείνοι που κάνουν προβλέψεις ακολουθώντας 

την τάση.
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Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι προβλέψεις που 

βασίζονται σε τεχνικό υπόβαθρο είναι πιο ακριβείς όσων αφορά 

την κατεύθυνση της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

από αυτές που βασίζονται σε οικονομικό υπόβαθρο. Η απουσία 

επέμβασης των Κεντρικών Τραπεζών μπορεί να γράψει το 

καλύτερο σενάριο επίτευξης ισορροπίας στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Περιοδική επέμβαση στις διεθνής αγορές συναλλάγματος 

θα σήμαινε ότι οι νομισματικές αρχές πιστεύουν ότι δεδομένου των 

νομισματικών, δημοσιονομικών και πολιτικών στόχων, η επέμβαση 

τους οδηγεί τις αγορές αυτές σε μια πιο επιθυμητή ισορροπία. 

Είναι γεγονός ότι αν οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν περισσότερες 

πληροφορίες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν την ισορροπία 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών καλύτερα από τους ιδιώτες 

κερδοσκόπους, και αν επέμβουν για να ωθήσουν την ισοτιμία σε 

κατάσταση ισορροπίας, τότε η επέμβαση αυτή αποφέρει κέρδη στις 

Κεντρικές Τράπεζες. Η ύπαρξη τέτοιων κερδών έχει αμφισβητηθεί 

από εμπειρικές μελέτες. Αυτό όμως που υποστήριξαν και απέδειξαν 

οι Szakmary et al. (1997) είναι ότι οι κρατικές επεμβάσεις μέσω 

της Κεντρικής Τράπεζας αποφέρουν κέρδη σε αυτούς που κάνουν 

συναλλαγές.

2.3 Λόγοι απόρριψης της θεωρίας της αποτελεσματικότητας

Άρα λοιπόν οι περισσότερες μελέτες απορρίπτουν την 

υπόθεση της αμεροληψίας και μάλιστα συμφωνούν στην 

κατεύθυνση της μεροληψίας. Εκεί όμως που οι γνώμες διχάζονται 

είναι στο που αποδίδεται αυτή η αμεροληψία. Στην συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε τις τρεις σημαντικότερες ερμηνείες που δόθηκαν 

στην αμεροληψία της προθεσμιακής ανατίμησης.
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2.3.1 Ερμηνεία του FAMA

Ο Fama για την έρευνα του χρησιμοποίησε την σχέση (6) και

την

ft,t+i - et+i = a + b (ft,t+i - e,) + ε(+ι, (8)

όπου εί+ι είναι όρος σφάλμα σειριακά ασυσχέτιστος, a και b είναι 

παραμέτροι και όρισε το ασφάλιστρο κινδύνου pt ως εξής:

Pt = ft,t+i ■ E,(et+i) (9)

Εφόσον το πρώτο μέλος ( fu+i - et+i) της (8) είναι ίσο με το 

ασφάλιστρο κινδύνου ρ, συν το Et(et+i) - et+i, το τυχαίο λάθος από 

την ορθολογική πρόβλεψη του E,(et+i), υποδεικνύει ότι αν το b 

είναι διάφορο του μηδενός τότε ο όρος (ft,t+i - et) μεταδίδει την 

διακύμανση που έχει στον ft t+i - et+i.

Τροποποιώντας την (9) και αφαιρώντας και από τα δύο μέλη 

της το et παίρνουμε την σχέση:

ft,t+i - et = pt + Et(e,.t+i - et) (10)

Υποθέτοντας ότι η αναμενόμενη ισοτιμία όψεως είναι 

αποτελεσματική ή ορθολογική, οι συντελεστές παλινδρόμησης στην 

(6) και στην (8) είναι:

cov(ft,t+i - e,+ i, ft,t+i - et)
b =---------------------------------------------

var(ft t+i - e,)

(10) cov(ft t+1 - Et(et+i), pt + Et(ft,t+1 - e,))
_ ____________________________________  9

var(pt + E,(ft>t+i - et)) 9

9 Λόγω ορθολογικών προσδοκιών



19

(9) cov(pt, pt ) + cov(pt, E,(fu+1 - et))

var(pt) + var(Et(et+1 - e,)) + 2cov(pt, Et(et+i - et))

var(pt) + cov(pt, Et(et+i - et))
--------------------------------------------------------------------(11)
var(p,) + var(Et(et+i - et)) + 2cov(pt, Et(et+i - et))

cov(et+i - et, ft,,+ i - et)
P=----------------------------------------

var(fu+i - et)

(10) cov(E,(et+i) - et, pt + Et(et+i - et))

var(pt) + var(Et(et+i - e,)) + 2cov(pt, Et(et+i - e,))

cov(E,(et+i - et), E,(et+i - e,)) + cov(p,, Et(et+i - et))

var(pt) + var(Et(et+j - et)) + 2cov(pt, Et(e,+i - et))

var(Et(et+i - e,)) + cov(pt, Et(et+i - e,))
--------------------------------------------------------------------(12)
var(pt) + var(E,(et+i - et)) + 2cov(pt, Et(et+1 - et))

Γ1 Περίπτωση: pL και E,(e1+I - et) ασυσγέτιστα

Στην ειδική και επιθυμητή αυτή περίπτωση ο όρος cov(pt, 

Et(et+i - et)) λείπει από τις σχέσεις (11) και (12). Οπότε οι σχέσεις 

γίνονται:

var(Et(et+i - e,))

P= -----------------------------------------------------
var(pt) + var(Et(et+i - e,))
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var(p,)
b = -----------------------------------------------------

var(pt) + var(E,(e,+ ) - e,))

Τώρα η διακύμανση του ftt+i - et οφείλεται αφενός μεν στην 

διακύμανση του ασφάλιστρου κινδύνου , pt, και αφ’ετέρου στην 

διακύμανση της αναμενόμενης αλλαγής της ισοτιμίας όψεως.

2η Περίπτωση: ρ> και E,(et+i - et) συσγετί£ονται

Η περίπτωση αυτή αποτελεί τον κύριο θέμα των εμπειρικών 

μελετών. Πλέον δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους συντελεστές 

παλινδρόμησης τόσο απλά όπως προηγουμένως. Η συνδιακύμανση 

των ρ, και E,(et+i - e,) κατανέμεται εξίσου στα b και β.

Στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται και οι δύο εξισώσεις 

(6) και (8) για να ελέγξουμε την υπόθεση της αμεροληψίας. Οι δύο 

αυτές εξισώσεις μας δίνουν τις ίδιες πληροφορίες. Εφόσον ft - e,+ i 

συν et+i - et, αθροίζουν στο ft - et τότε για να ισχύει η υπόθεση 

αμεροληψίας θα πρέπει να ισχύει

α + a = 0.0

β + b = 1.0

ε,+ ι + ut+i = 0.0

2.3.2 Ερμηνεία Froot και Frankel.

Οι Frankel - Froot στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν 

δεδομένα έρευνας (survey data) στη προσπάθεια τους να ρίξουν νέο 

φως στην μεγάλη βιβλιογραφία που απορρίπτει την υπόθεση της 

αμεροληψίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των δεδομένων 

έρευνας είναι ότι διευκολύνει την εξέταση των χρονολογικών
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σειρών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Βεβαίως λαμβάνουν 

υπόψη τους την πιθανότητα τα δεδομένα αυτά να μην είναι 

ακρίβειας και έτσι θεωρούν ότι μετρούν τις πραγματικές 

προσδοκίες των επενδυτών με λάθος. Τέτοιου είδους λάθη μπορούν 

να προκύψουν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα συνήθως 

θεωρούμε ότι υπάρχει μία προσδοκία η οποία αντιπροσωπεύει 

όλους τους επενδυτές και μετριέται με την διάμεσο ή τον μέσο όρο 

των απαντήσεων. Το ερώτημα που γεννιέται είναι αν μια μελέτη 

σαν αυτή που βασίζεται σε μία κοινώς αποδεχτή μέτρηση 

προσδοκιών κρύβει περισσότερα απ’ όσα αποκαλύπτει. Στην 

πραγματικότητα υπάρχει πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα 

χρησιμοποιούσε δεδομένα έρευνας που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό 

αποσυναθροισμένα (disaggregated) από την μέση απάντηση ή την 

διάμεσο των απαντήσεων.

Αν χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος ή η διάμεσος των 

προβλέψεων και οι προβλέψεις (Forecasts) διαφέρουν τότε 

χάνονται κάποιες πληροφορίες. Παράλληλα αν υπάρχουν 

διαφορετικές προσδοκίες και ο τεράστιος κύκλος εργασιών αυτής 

της αγοράς εκ των προτέρων υποθέτει ότι θα πρέπει να 

περιμένουμε ένα βαθμό ετερογένειας μεταξύ των επαγγελματιών 

αυτών των αγορών τότε πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν 

κερδοσκοπικές συναλλαγές στην διεθνή αγορά συναλλάγματος. 

Ακόμα, συναθροισμένες προβλέψεις στην καλύτερη περίπτωση 

συνδέονται ελάχιστα με τα άτομα εκείνα που συναλλάσονται στην 

αγορά και σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν την τιμή του ξένου 

νομίσματος. Παρ’όλα αυτά η μελλοντική τιμή ενός νομίσματος 

φανερά σχετίζεται με ατομικές προβλέψεις σταθμισμένες σύμφωνα 

με το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ως 

αποτέλεσμα της πρόβλεψης. Πρόβλημα επίσης παρουσιάζουν τα
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δεδομένα έρευνας όταν προέρχονται από μία μόνο χώρα ή ακόμα 

χειρότερα από έναν μόνο οικονομικό οργανισμό. Για να είναι τα 

δεδομένα πιο σωστά θα πρέπει η έρευνα να περιλαμβάνει ένα 

μεγάλο τμήμα των επαγγελματιών της αγοράς και συγκρίνεται με 

τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας σε άλλες χώρες.10 Επίσης μια 

άλλη πηγή λαθών μετρήσεων στις χρονοσειρές της αναμενόμενης 

υποτίμησης είναι ότι η αναμενόμενη μελλοντική ισοτιμία όψεως 

δεν θα καταγραφεί από την έρευνα ακριβώς την ίδια στιγμή όπως η 

τρέχουσα.

Η ανάλυση των Frankel-Froot επίσης βασίστηκε στην

εξίσωση (6). Τα αποτελέσματα τους μοιάζουν κατά πάρα πολύ με 

αυτά προηγούμενων μελετών. Τις περισσότερες φορές ο 

συντελεστής κλίσης β βρέθηκε μικρότερος της μονάδας καθώς 

επίσης πολλές φορές βρέθηκε μικρότερος του μηδενός. Έτσι η 

υπόθεση της αμεροληψίας απορρίπτεται. Οι Frankel - Froot 

προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και ερεύνησαν την πηγή αυτών 

των αποτελεσμάτων. Ήταν η ύπαρξη του ασφάλιστρου κινδύνου ή 

των συστηματικών λαθών στις προσδοκίες;

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό ορίζουμε ως λάθος 

προσδοκιών το δι+ι = et+i - Et(e,+ i) οπότε προκύπτουν δύο

καινούριες σχέσεις:

et+i -et = (ft.t+i - et) + δί+ι - pt (13)

et+i -et = E(et+i -et) + δι+ι (14)

10 Η υπόθεση της ετερογένειας, όπως αυτή εξετάσθηκε από τους MacDonald και 
Marsh, επιβεβαιώθηκε. Αυτοί που κάνουν τις προβλέψεις παρουσιάζονται να 
χρησιμοποιούν διαφορετικά τις ίδιες πληροφορίες. Επίσης στην ίδια μελέτη 
αποδεικνύεται η πρόβλεψη των τιμών των νομισμάτων είναι πιο εύκολη όταν 
γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ βραχυπρόθεσμα είναι επικίνδυνη. 
Συνέπειες των δύο παραπάνω ευρημάτων παρουσιάζονται στην επιλογή της 
κατάλληλης συναλλαγματικής πολιτικής.
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Οι Frankel - Froot δεν υποθέτουν εκ των προτέρων 

ορθολογικές προσδοκίες και έτσι ο συντελεστής κλήσης β της (6) 

παίρνει την μορφή:

cov(et+] - et, ft,t+i - e,)
β=--------------------------------------

var(ft t+1 - et)

To cov(et+i - et, fu+i - et) μπορεί να γραφεί:

cov[(ft t+1 - et), pt] + cov[(ft t+1 - et), Et(et+i - et)] + οον(δι+ι, pt) +

οον[δ,+ 1, Et(et+1 - et)] - var(pt) - cov[pt, Et(et+i - et)] ή

cov[(fM+1 - et), (ft.t+i - et)] + cov[0t+i, (ft,t+i - et)] - var(pt) - cov[pt,

Et(et+i - et)] ή

var(fu+i - et) + οον[δ,+1, (ft,t+i - et)] - var(pt) - cov[pt, Et(et+i - et)]

Σύμφωνα με την παραπάνω αντικατάσταση του όρου cov(et+i - et, 

ft.t+i - et), το β μπορεί να διασπαστεί σε τρεις όρους:

var(fM+i - et) οον(δι+ι, ft,t+i - et)
β =----------------------------------+---------------------------------

var(fu+i - et) var(ft,t+i - et)

var(pt) + cov(Et(et+i - et), pt)

var(ft t+j - et)

β = 1 - βι - β2, όπου (15)
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- cov(5t+i, ftlt+i - et) var(pt) + cov(E,(et+i - et), p,)
βι και β2

var(fu+, - et) var(ft,t+i - et)

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα έρευνας μπορούμε να 

παρατηρήσουμε και τους δύο όρους βι και β2. Αυτό δεν μπορούσε 

να γίνει με τα εκ των υστέρων δεδομένα. Αν δεν υπάρχουν 

συστηματικά λάθη στο δείγμα τότε βι = 0, ενώ όταν δεν υπάρχει 

ασφάλιστρο κινδύνου ή αν το ασφάλιστρο και η προθεσμιακή 

υποτίμηση/ανατίμηση είναι ασυσχέτιστα τότε β2 = 0.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι το βι είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερο από το β2. Στις περισσότερες 

παλινδρομήσεις που έκαναν οι Frankel-Froot, χρησιμοποιώντας 

άλλοτε διαφορετικές πηγές και χρονικές περιόδους δεδομένων και 

άλλοτε διαφορετικές ημερομηνίες λήξεως για τα προθεσμιακά 

συμβόλαια φροντίζοντας κάθε φορά ο αριθμός των παρατηρήσεων 

να είναι διαφορετικός, τη μερίδα του λέοντος για την απόκλιση των 

αποτελεσμάτων από την μηδενική υπόθεση καταλαμβάνουν τα 

συστηματικά λάθη. Το βι βρέθηκε θετικό όλες τις φορές και αυτό 

αναδεικνύει την πιθανότητα οι επενδυτές να έχουν την τάση να 

αντιδρούν υπερβολικά σε άλλες πληροφορίες, με την έννοια ότι 

αυτοί που απάντησαν στην έρευνα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις 

προβλέψεις τους ρίχνοντας περισσότερο βάρος στην τρέχουσα 

ισοτιμία όψεος και λιγότερο στην προθεσμιακή.

Από την άλλη πλευρά το β2 παρουσιάζεται πολλές φορές 

αρνητικό και έτσι το ασφάλιστρο κινδύνου δεν εξηγεί ένα θετικό 

κομμάτι ευθύνης στην ύπαρξη της μεροληψίας στην προθεσμιακή 

ανατίμηση. Στην ουσία το ασφάλιστρο κινδύνου φαίνεται να μην 

παίζει κάποιων σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της μεροληψίας.
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Για να απορρίψουμε όμως την υπόθεση της αμεροληψίας 

χρειάζεται να διενεργήσουμε ποσοτικούς ελέγχους, οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή. Ο Bilson 

υποστηρίζει ότι αυτή η δυσκολία οφείλεται στο ότι η διακύμανση 

της μεταβολής στην ισοτιμία όψεως είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

διακύμανση της προθεσμιακής ανατίμησης δηλαδή:

var(et+i - et) < var (fM+j - et) (16)

Οι Frankel - Froot σε έξι από τις εννιά περιπτώσεις 

δεδομένων απορρίπτουν την παραπάνω υπόθεση. Ακόμα 

καταλήγουν στα παρακάτω συμπεράσματα:

> Απορρίπτουν την υπόθεση ότι όλη η μεροληψία στην 

προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση οφείλεται στην ύπαρξη 

του ασφάλιστρου κινδύνου. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα με 

το να απορρίψουν την υπόθεση ότι κανένα μέρος της 

μεροληψίας δεν οφείλεται στην ύπαρξη συστηματικών 

λαθών στις προσδοκίες.

> Δεν μπορούν να απορρίψουν την υπόθεση ότι όλη η 

μεροληψία αποδίδεται σ’αυτά τα συστηματικά λάθη και 

κανένα σε ασφάλιστρο κινδύνου που εξαρτάται από το 

χρόνο.

> Συνέπεια της (6) είναι ότι αλλαγές στην προθεσμιακή 

υποτίμηση/ανατίμηση οδηγούν σε, μία προς μία, αλλαγές 

στην αναμενόμενη υποτίμηση/ανατίμηση, όπως στην 

περίπτωση που τα χρεώγραφα είναι τέλεια υποκατάστατα 

όταν αυτά παρουσιάζονται σε διαφορετικά νομίσματα.

> Δεν μπορούν να απορρίψουν την υπόθεση ότι το 

ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς είναι σταθερό, γιατί το
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ασφάλιστρο κινδύνου της έρευνας παρουσιάζεται 

ασυσχέτιστο με την προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση.

2.3.3. Ερμηνεία του Cornell

Ο Cornell για να ορίσει την υπόθεση αμεροληψίας 

χρησιμοποιεί την σχέση (8). Έτσι προκύπτει η μηδενική υπόθεση 

Ho: a = b = 0. Ο Cornell σκιαγραφεί το ενδεχόμενο της μεροληψίας 

λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κατά την μέτρηση της προθεσμιακής 

ισοτιμίας γίνονται κάποια λάθη. Οπότε η προθεσμιακή ισοτιμία 

που παρατηρήθηκε, ft t+i, διαφέρει από την πραγματική, f*t.t+i, κατά 

έναν τυχαίο όρο, ft,t+i = f\t+i + ξι. Υποθέτει ότι οον(ξΐ5 f*t;t+i - et) 

= 0 και ςον(ξ{, f\t+i - et+i) = 0 αφού δεν υπάρχει κάτι που να 

αποδεικνύει το αντίθετο. Οπότε κάτω από αυτές τις υποθέσεις, αν 

η υπόθεση της αμεροληψίας ισχύει για τις πραγματικές τιμές τότε ο 

εκτιμητής του b δίνεται από τη σχέση:

var(et)
b =---------------------------------------------

var(et) + var(f\t+1 - e,) (17)

Η σχέση που έδωσε o Cornell είναι: 

var(et)
b=------------------------ ;--------------------;-----------------  (18)

var(e,) + cov(f\t+i + e,+ i, f*u+i + e,)

O Cornell επισημάνει ότι η διακύμανση των λαθών 

μετρήσεων θα είναι συνήθως μικρή, αλλά η συνδιακύμανση των 

f*t,t+i + et+i και f*M+i + et θα είναι επίσης μικρή και έτσι η πιθανή 

μεροληψία είναι μεγάλη. Από την άλλη πλευρά η σχέση (17) που 

είναι και η σωστή καταμαρτυρά ότι η πηγή μεροληψίας δεν 

φαίνεται ποσοτικά σημαντική, γιατί η διακύμανση της πραγματικής
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προθεσμιακής υποτίμησης/ανατίμησης πιθανότατα είναι πολύ 

μικρότερη από την διακύμανση των λαθών μετρήσεων.

Μία άλλη πηγή μεροληψίας στην εξίσωση (6) μπορεί να 

οφείλεται στον όρο et, ο οποίος εμφανίζεται και στα δύο μέλη της 

εξίσωσης, αν, για παράδειγμα, η ισοτιμία όψεως της χρονικής 

στιγμής t μετριέται αφού καθοριστεί η προθεσμιακή ισοτιμία. Για 

να εξετάσει ο Cornell αν η παραπάνω περίπτωση αποτελεί 

πρόβλημα καθυστέρησε την προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση 

στη εξίσωση αυτή κατά μια εβδομάδα. Τα συμπεράσματα 

παρέμειναν ίδια.

Οι Bekaert και Hodrick παρουσίασαν και μια άλλη διάσταση 

των λαθών μετρήσεων σαν πηγή της μεροληψίας.

Το πρώτο πρόβλημα προκύπτει από τον καθορισμό της 

σωστής μελλοντικής ημέρας για την οποία η προθεσμιακή ισοτιμία 

προσπαθεί να προβλέψει της ισοτιμία όψεως. Για να βρεθεί η 

σωστή ημέρα λήξεως για ένα προθεσμιακό συμβόλαιο που 

συμφωνείται σήμερα πρέπει πρώτα να βρεθεί η μέρα λήξεως της 

τρέχουσας ισοτιμίας όψεως. Συνήθως, για συναλλαγές μεταξύ 

ευρωπαϊκών νομισμάτων και δολλαρών Αμερικής ή Ιαπωνικού γιεν, 

αυτή η ημέρα λήξεως είναι μετά από δύο εργάσιμες μέρες. Στην 

περίπτωση που έχουμε ένα προθεσμιακό συμβόλαιο που λήγει σε 

30 μέρες, η εκτέλεση του συμβολαίου γίνεται την ημερολογιακή 

μέρα του επόμενου μήνα που αντιστοιχεί στην ημερολογιακή μέρα 

αυτού του μήνα όπου πραγματοποιείται η τρέχουσα ισοτιμία όψεως 

μόνο αν αυτή η μέρα του επόμενου μήνα θεωρείται εργάσιμη. Αν 

είναι Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία τότε λαμβάνεται ως ημέρα 

λήξεως η επόμενη διαθέσιμη εργάσιμη μέρα χωρίς βέβαια να 

ξεφεύγουμε από τα όρια του προκαθορισμένου μήνα. Αν η επόμενη
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εργάσιμη μέρα ανήκει στον επόμενο από τον καθορισμένο μήνα 

τότε απορρίπτεται και ως ημέρα λήξεως του προθεσμιακού 

συμβολαίου θεωρείται η προηγούμενη εργάσιμη μέρα. Αυτός ο 

κανόνας δεν ακολουθείται όταν η ισοτιμία όψεως πραγματοποιείται 

την τελευταία εργάσιμη μέρα του τρέχοντος μηνός. Τότε η μέρα 

λήξεως του προθεσμιακού συμβολαίου είναι η τελευταία εργάσιμη 

του επόμενου μηνός. Αν η προθεσμιακή ισοτιμία δεν συμπίπτει 

χρονικά με την κατάλληλη ισοτιμία όψεως τότε δεν υπολογίζεται η 

πραγματική απόδοση του προθεσμιακού συμβολαίου και στην 

ανάλυση παρεισφρύουν λάθη μετρήσεων.

Μια άλλη πηγή λαθών μετρήσεων είναι η ύπαρξη κόστους 

συναλλαγής λόγω της διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της 

τιμής πώλησης ενός νομίσματος. Όταν κάποιος αγοράζει ένα ξένο 

νόμισμα πληρώνει στην τράπεζα την τιμή πώλησης,ενώ όταν 

κάποιος πουλάει ένα ξένο νόμισμα στην τράπεζα τότε λαμβάνει την 

τιμή αγοράς. Οπότε η απόδοση ενός προθεσμιακού συμβολαίου για 

αγορά μιας μονάδας ξένου νομίσματος είναι η τιμή αγοράς της 

μελλοντικής ισοτιμίας όψεως μείον την τιμή πώλησης στην 

τρέχουσα προθεσμιακή αγορά. Βεβαίως δεν μπορούμε να 

αποδώσουμε την μεροληψία εξ’ολοκλήρου στην ύπαρξη λαθών 

μετρήσεων.

Οι Bekaert και Hodrick έλεγξαν αν υπάρχουν λάθη σε 

δεδομένα που πήραν από Citicorp Database Services για την 

χρονική περίοδο 1975 - 1989. Εκτελώντας ελέγχους φιλτραρίσμα

τος απέδειξαν την ύπαρξη μερικών λαθών, τα οποία και διόρθωσαν 

συμβουλευόμενοι παρατηρήσεις από τη Διεθνή Ετήσια 

Νομισματική Αγορά (International Monetary Market Yearbook) ή 

το περιοδικό της Wall Street (Wall St. Journal). Παλιδρομώντας 

την εξίσωση (6) μία φορά με τα διορθωμένα και μία με τα
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λανθασμένα δεδομένα απέδειξαν ότι αν και οι εκτιμητές του 

συντελεστή κλίσεως είναι περισσότερο αρνητικοί για τα πρώτα 

δεδομένα τα συμπεράσματα και των δύο παλιδρομίσεων είναι ίδια.

Από την άλλη πλευρά μπορεί το λάθος να μην βρίσκεται στις 

μετρήσεις της προθεσμιακής ισοτιμίας αλλά της μελλοντικής 

ισοτιμίας όψεως. Το λάθος στην τιμή της μελλοντικής ισοτιμίας 

όψεως μπορεί να βρίσκεται στην επιλογή της ημέρας ή στην 

επιλογή της τιμής πώλησης αντί της τιμής αγοράς ή αντί του μέσου 

όρου των δύο παραπάνω. Σην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ότι 

η λανθανσμένη δειγματοληψία επηρεάζει την τιμή του εκτιμητή 

του συντελεστή κλίσεως της (6).

Προβλήματα στην αμεροληψία μπορεί να προκληθούν από 

την παράληψη κάποιων μεταβλητών στο μοντέλο (6) ή λόγω 

αστάθειας των συντελεστών της παλινδρόμησης.

2.4 Η Περίπτωση της Ελλάδας

2.4.1 Κάποια Ιστορικά Στοιχεία

Το 1944 με την συνθήκη Bretton Woods οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες ήταν σταθερές. Τότε μια υποτίμηση είχε σαν στόχο να 

επαναφέρει την ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών. Από το 1970 

όμως και μετά έγινε μια σημαντική αλλαγή στο διεθνή νομισματικό 

σύστημα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έγιναν κυμαινόμενες. Πιο 

συγκεκριμένα, μετά το 1971, η εικόνα της διεθνής οικονομίας είχε 

αλλάξει κατά πολύ. Τότε αφενός οι Ηνωμένες Πολιτείες 

σταμάτησαν να ανταλλάσουν δολλάρια με χρυσό και αφετέρου μετά 

το 1973 καταργήθηκε το σύστημα Bretton Woods και “Gold 

Exchange Standard”, καθώς το νέο σύστημα των ελεύθερα 

μεταβαλλόμενων ισοτιμιών βρέθηκε στο προσκήνιο.
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Αυτή η κατάσταση επηρέασε την Ελληνική οικονομία, η 

οποία , από την κατάργηση του συστήματος Bretton Woods, 

βρέθηκε σε έναν φαύλο κύκλο: υποτίμηση - πληθωρισμός - 

υποτίμηση. Μέχρι την αρχή του 1975, η συναλλαγματική ισοτιμία 

της δραχμής έναντι του δολλαρίου ήταν αυτή που καθορίστηκε το 

1953, ακολουθώντας την κατάργηση των πολλαπλών ισοτιμιών. Η 

εφαρμογή του συστήματος των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών συμπίπτει με την αύξηση των διεθνών τιμών των πρώτων 

υλών και κυρίως του πετρελαίου. Ακολουθώντας την πρώτη 

υποτίμηση της έναντι του δολλαρίου το 1953, η δραχμή κατάφερε 

να αποκτήσει την δύναμη της σε σχέση με το δολλάριο μέχρι το 

1974, όταν το Ελληνικό νόμισμα συνδέθηκε με ένα “καλάθι 

νομισμάτων”. Μέχρι τότε η συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής 

δεν είχε καθοριστεί από τις δυνάμεις της προφοράς και της 

ζήτησης για συνάλλαγμα αλλά είχε οριστεί από τις νομισματικές 

αρχές προσαρμοζόμενη κάθε φορά στις διακυμάνσεις του 

“καλαθιού”.

Η ισοτιμία της δραχμής έναντι του δολλαρίου και των άλλων 

σκληρών νομισμάτων τακτοποιήθηκε με την μέθοδο της 

“ολίσθησης” με αργό ρυθμό μεταξύ του 1975 και 1979 αλλά 

γρηγορότερα μετά το 1980.

Μετά το 1979 και το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ, η κυβέρνηση 

ακολουθεί μία δημοσιονομική πολιτική που ολοένα γίνεται πιο 

επεκτατική, κυρίως στις εκλογές του 1981 και 1985. Για να 

αντιστραφεί αυτή η γρήγορη αύξηση των μακροοικονομικών 

ανισορροποιών καθορίστηκε ένα διετές σταθεροποιητικό 

πρόγραμμα το 1985, το οποίο περιλάμβανε μια ισχυρή υποτίμηση 

της δραχμής κατά 15%.
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Η οικονομική απελευθέρωση στη Ελλάδα ξεκίνησε στα μέσα 

της δεκαετίας του ’80 και απόκτησε ταχύτερο ρυθμό το 1991 και 

1992 όπου οι κυβερνητικές αρχές υποστήριξαν το πρώτο πακέτο 

σταθεροποιητικών μέσων που είχαν να κάνουν με τις

μακροοικονομικές ανισορροπίες για να αποκτήσουν τις

προϋποθέσεις της πρώτης φάσης I της Ευρωπαϊκής Νομισματική 

Ένωσης (ΕΝΕ). Βεβαίως βραχυπρόθεσμες μετακινήσεις κεφαλαίου 

υπόκεινται σε διάφορους ελέγχους. Οι περιορισμοί στις 

προθεσμιακές συναλλαγές στη διεθνή αγορά που σχετίζονται με 

κεφαλαιουχικούς λογαριασμούς περιορίζουν τις προοπτικές 

ανάπτυξης και διεύρηνσης του εγχώριου οικονομικού συστήματος. 

Μόνο μετά το 1992 οι επαγγελματίες της αγοράς μπορούν να 

συντάσουν προθεσμιακά συμβόλαια για να χρηματοδοτήσουν 

σημαντικές εμπορικές συναλλαγές ενώ οι κερδοσκοπικές θέσεις δεν 

επιτρέπονται.

Πολλοί ερευνητές εξέτασαν την επίδραση της ύπαρξης του 

Ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος (ΕΝΣ) στην οικονομία των 

κρατών - μελών, όπως η Ελλάδα. Μεταβολές σε μακροοικονομικές 

μεταβλητές, όπως το ύψος παραγωγής, ο πληθωρισμός, ή στη 

δημοσιονομική και νομισματική πειθαρχεία, ή μείωση στην 

μεταβλητότητα αυτών των μεταβλητών θα αποτελούσαν τις 

καλύτερες ενδείξεις για πιθανή επίδραση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να 

υποστηρίξει ότι μια βελτίωση στους παραπάνω δείκτες θα ήταν το 

λιγότερο που θα μπορούσαμε να περιμέναμε από την ΟΝΕ. Κάποιοι 

από αυτούς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάποια
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συστηματική επίδραση, αλλαγές στους παραπάνω δείκτες θα 

παρατηρούσαμε έτσι και αλλιώς.11

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα ιδρύθηκε το 1979 με 

πρωταρχικό στόχο τη δημιουργεία ζώνης νομισματικής 

σταθερότητας στην Ευρώπη. Βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Συστήματος αποτελεί ο Μηχανισμός 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό 

των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των 

νομισμάτων που συμμετέχουν σ’αυτό. Σήμερα όλα τα νομίσματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Αγγλική Λίρα και τη 

Σουηδική Κορώνα, συμμετέχουν σ’αυτό το μηχανισμό. Γύρω από 

τις κεντρικές ισοτιμίες των νομισμάτων τίθενται περιθώρια 

διακύμανσης, τα οποία από τον Αύγουστο του 1993 έχουν 

καθοριστεί σε +/- 15%, με εξαίρεση την ισοτιμία μεταξύ του 

Γερμανικού Μάρκου και Ολλανδικού Φιορινιού.

Από της 16 Μαρτίου 1998 η δραχμή εντάχθηκε στο 

Μηχανισμό Νομισματικού Συστήματος. Η ένταξη αυτή και η 

διατήρηση συναλλαγματικής σταθερότητας για τουλάχιστον δύο 

έτη αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για την είσοδο της χώρας 

στη νομισματική ένωση, όπως προβλέπει η συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Η ένταξη της δραχμής στο ΜΣΙ έγινε με κεντρική 

ισοτιμία 357δρχ. ανά ECU. Σε σχέση με την τιμή κλεισίματος 

(fixing) του ECU των 313,05 δρχ. της 12ης Μαρτίου 1998, η 

συμφωνηθείσα κεντρική ισοτιμία αντιστοιχεί σε υποτίμηση της 

δραχμής κατά 12,3% και ανατίμηση του ECU κατά 14%. 11

11 Οι Hallett και Anthony απέδειξαν ότι το ΕΝΣ είχε μια προφανέστατη επιρροή 
κατά την οποία η μείωση στη μεταβλητότητα αύξησε την πιθανότητα μικρότερων 
των μέσων καθαρών ξένων κερδών και μεγαλύτερη ευαισθησία στους 
αιφνιδιασμούς (Shocks). Αρα αν και οι επιδράσεις του κατά μέσο όρο ήταν 
ουδέτερες, μείωσαν την δυνατότητα στους επαγγελματίες να αντέχουν σε 
αντίθετους ή συστηματικούς αιφνιδιασμούς.
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2.4.2 Μελέτες που αναφέρονται στην Ελλάδα

Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί, όσων αφορά την 

προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος στην Ελλάδα, αποκλείουν τον 

έλεγχο της θεωρίας της αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας ένα 

αρκετά μεγάλο σύνολο δεδομένων από την Ελληνική προθεσμιακή 

αγορά συναλλάγματος. Από την άλλη βέβαια, κερδοσκοπικές θέσεις 

για την Ελληνική δραχμή που οδηγούν σε κέρδη μπορούν να 

ληφθούν από συμμετέχοντες στην προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος της αλλοδαπής, όπου τα οικονομικά ιδρύματα είναι 

ελεύθερα να προσδιορίσουν τιμή για τα προθεσμιακά συμβόλαια12. 

Έτσι κατέστει δυνατός ο έλεγχος της αμεροληψίας.

Οι Καρφάκης και Μόσχος ερεύνησαν την παραπάνω υπόθεση 

στην ξένη αγορά συναλλάγματος της ευρωδραχμής 

χρησιμοποιώντας μη αλληλοκαλυπτόμενα μηνιαία δεδομένα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρονολογικές σειρές των st και f,.t+i 

είναι ολοκληρώσιμες πρώτου βαθμού, 1(1), δεν χρησιμοποίησαν τα 

t- τεστ και F- τεστ για να εκτελέσουν τον έλεγχο τους αλλά 

μεθόδους συνολοκλήρωσης13. Έτσι η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της προθεσμιακής αγοράς έγινε συνώνυμη με 

την υπόθεση της συνολοκλήρωσης ενός διανύσματος [1-1] που 

σχηματίζεται από τα st και fu+i, για παράδειγμα το st - ft t ι και ο 

έλεγχος αυτής της υπόθεσης είναι ισοδύναμος με τον έλεγχο της

12 Η δραχμή αυτή, η τιμή της οποίας καθορίζεται στην ξένες αγορές 
συναλλάγματος ονομάστηκε ευρωδραχμή.
13Αν μία ή περισσότερες μεταβλητές μη-στάσιμες μεταβλητές είναι του ιδίου 
βαθμού ολοκληρωσιμότητας d, λέγεται ότι συνολοκληρώνονται αν υπάρχει 
γραμμικός τους συνδιασμός ή διάνυσμα γραμμικών τους συνδιασμών. που να είναι 
βαθμού ολοκλήρωσης b μικρότερου του βαθμού ολοκλήρωσης d των μεταβλητών 
αυτών. Στην περίπτωση που υπάρχει ένας τέτοιος γραμμικός συνδιασμός μπορούμε 
να πούμε ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών.αν 
και οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις τους μπορεί να μην συσχετίζονται μεταξύ τους. 
Δηλαδή στο μακροχρόνιο επίπεδο, αυτές οι μεταβλητές συνδιακυμαίνονται ή 
παρουσιάζουν μακροχρόνιες τάσεις.
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στασιμότητας των υπό περιορισμό υπολοίπων s, - = u,.

Ταυτόχρονα, για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από 

τους παραπάνω ελέγχους θα πρέπει τα υπόλοιπα να είναι σειριακά 

ασυσχέτιστα. Τα παραπάνω αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή 

συνθήκη για την θεωρία αποτελεσματικότητας. Απαιτείται ακόμα 

το β να είναι ίσο με τη μονάδα στην εξίσωση (6).

Συνήθως ελέγχουμε τη στασιμότητα χρονολογικών σειρών με 

ελέγχους όπως Dickey - Fuller (DF), Phillips - Perron (PP). Oi 

Καρφάκης και Μόσχος υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοι αυτοί τυπικά 

αποζητούν την απόρριψη την μηδενικής υπόθεσης στασιμότητας 

έναντι της εναλλακτικής. Από την άλλη πλευρά η κλασική 

στατιστική συμπερασματολογία είναι περισσότερο υπέρ της 

αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης εκτός κι αν υπάρχουν δυνατά 

στοιχεία εναντίον της. Άρα τα παραπάνω τεστ δεν μας βοηθούν και 

τόσο. Η ανάλυση των Καρφάκη και Μόσχου στηρίχτηκε σε έναν 

συνδιασμό του τεστ που περιέργαψαν οι Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt και Shin (KPSS)(1992) και του PP.

Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν για την ανάλυση τους 

καλύπτουν την περίοδο 1986:Μ1 - 1992: Μ11 και είναι οι

συναλλαγματικές ισοτιμίες όψεως της δραχμής και το ευρωπαϊκό 

επιτόκιο που λαμβάνονται στο τέλος κάθε μήνα. Τα ξένα 

νομίσματα που χρησιμοποίησαν είναι το Δολλάριο Αμερικής 

(USD), το Γερμανικό Μάρκο (DEM) και η Βρετανική Λίρα (GBP). 

Ο λόγος GRD/USD είναι η επίσημη ισοτιμία κλεισίματος οι λόγοι 

GRD/DEM και GRD/GBP υπολογίστηκαν μέσω των 

διασταυρούμενων ισοτιμιών, χρησιμοποιώντας ττην επίσημη 

κλεισίματος για την ισοτιμία DEM/USD και την ισοτιμία αγοράς 

USD/GBP αντίστοιχα. Η αρχή του δείγματος συμπίπτει με την αρχή
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της διαδικασίας απελευθέρωσης του οικονομικού συστήματος της 

Ελλάδας.

Επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα για την προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία της ευρωδραχμής, για την παραγωγή της 

προθεσμιακής ισοτιμίας χρησιμοποίησαν την σχέση

ft,t+i = et(l+it)(l+i t) (19)

όπου it και i*t είναι το επιτόκιο της εγχώριας και αλλοδαπής 

ισοτιμίας αντίστοιχα (Hsieh). Έτσι που κατασκευάστηκαν οι 

χρονοσειρές ταυτόχρονα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι υπάρχουν 

ευκαιρίες αρμπιτράζ για τους κερδοσκόπους που χρησιμοποιούν 

μηνιαία προθεσμιακά συμβόλαια και ότι το κόστος συναλλαγών δεν 

είναι ουσιαστικό.

Η ανάλυση που έγινε παρέχει κάποια στοιχεία, αν και όχι πολύ 

ισχυρά, ότι η προθεσμιακή ισοτιμία συνολοκληρώνεται με τις 

πραγματοποιημένες μελλοντικές τιμές της ισοτιμίας όψεως με 

συντελεστή συνολοκλήρωσης την μονάδα. Τα αποτελέσματα όμως 

υποδεικνύουν ότι η ισοτιμία όψεως δεν είναι μια αποτελεσματική 

πρόβλεψη της προθεσμιακής ισοτιμίας, αφού η διαφορά μεταξύ της 

μελλοντικής ισοτιμίας όψεως και προθεσμιακής ισοτιμίας περιέχει 

πληροφορίες ευαίσθητες στις τιμές. Αυτό το τελευταίο εύρημα 

έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο και έτσι απορρίπτεται η υπόθεση 

για αποτελεσματικές αγορές συναλλάγματος στην Ελλάδα.

Μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος έγινε από τους 

Χριστοδουλάκη και Καλυβίτη, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν και 

οι αγορές γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικές ως προς την 

ταχύτητα και την λεπτομέρεια με την οποία οι πληροφορίες 

φτάνουν στους ενδιαφερομένους, νέες αναποτελεσματικότητες 

συνεχίζουν να παρουσιάζονται με τη μορφή νέων οικονομικών
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μέτρων. Επίσης η εκμάθηση της αξιολόγησης των νέων μέτρων 

χρειάζεται χρόνο κα δίνει ευκαιρία σ’αυτούς που μαθαίνουν 

γρήγορα να νικήσουν αυτούς που μαθαίνουν πιο αργά (Economist).

Οι Χριστοδουλάκης και Καλυβίτης χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο με 

διαδικασία εκμάθησης στην ξένη αγορά συναλλάγματος. Υπέθεσαν 

ότι οι νομισματικές αρχές ασκούν μια συναλλαγματική πολιτική 

που δεν είναι πλήρως αξιόπιστη για την αγορά. Κάθε χρονική 

περίοδο η αξιοπιστία κατατροπώνεται αν πραγματοποιηθεί 

διαφορετική πολιτική από αυτή που ανακοινώθηκε και ενισχύεται 

αν δεν παρατηρηθεί αλλαγή πολιτικής. Το μοντέλο στο οποίο 

βασίστηκε η ανάλυσή τους ήταν το εξής:

et+k - et.m = am + β^,ι+ΐς - et.m) + dt (20)

όπου το m πάνω στις παραμέτρους α και β υποδηλώνει ότι γενικά, 

η πιθανότητα η συναλλαγματική πολιτική που ανακοινώθηκε από 

τις νομισματικές αρχές πραγματικά να εκτελεστεί εξαρτάται από το 

μήκος μνήμης m, γύρω από την οποία η πολιτική παρατηρήθηκε και 

έγινε η προσαρμογή. Προφανώς η εξίσωση (20) είναι η γενίκευση 

της (6), στην οποία μετατρέπεται υπόθετωντας m=0 και ότι οι 

συντελεστές α και β δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο. Από το 

παραπάνω μοντέλο προκύπτουν κάποιες ιδιότητες για τους 

εκτιμητές των συντελεστών αΜ1 και β1”.

Ιδιότητα 1: Ο εκτιμητής του συντελεστή β"1 είναι θετικός,

μεγαλύτερος της μονάδας, και φθίνεται με τον συντελεστή 

υστέρησης m. Η στατιστική του σημαντικότητα αυξάνεται με το m.

Ιδιότητα 2: Ο εκτιμητής του συντελεστή am είναι αρνητικός και 

μειώνεται σε απόλυτες τιμές με το m.

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αγορών, οι 

παραπάνω ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα της περιόδου
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μετάβασης από τον έλεγχο του κεφαλαίου μέχρι την πιο 

φιλελεύθερη πολιτική. Όπως προαναφέραμε η Ελληνική 

προθεσμιακή αγορά ξεκίνησε την λειτουργίες της το 1992 και 

έζησε στην αβεβαιότητα μέχρι τη διακοπή των συναλλαγών κατά 

την διάρκεια της κρίσης στις 18 Σεπτεμβρίου του 1992. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της κρίσης η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για μια 

υποτίμηση μικρότερη από τη διαφορά του πληθωρισμού της 

Ελλάδας και των ανταγωνιστών της. Οι συναλλασόμενοι όχι μόνο 

έπρεπε να υιοθετήσουν τις νέες συνθήκες αλλά και να 

ανακαλύψουν τις προθέσεις των νομισματικών αρχών. Οπότε 

υποστηρίζουν οι ερευνητές ότι η εξίσωση (20) περιγράφει 

καλύτερα την συμπεριφορά της προθεσμιακής αγοράς.

Το μοντέλο εκτιμήθηκε δύο φορές: πρώτα, θεωρήσανε ότι οι 

παράμετροι α και β ήταν μεταβλητοί και από τους εκτιμητές τους 

ήταν προφανές ότι απαντούσαν σε γεγονότα14 που πιθανότατα να 

επιρρέαζαν την συναλλαγματική πολιτική. Κατά δεύτερον, το 

μοντέλο εκτιμήθηκε για διαφορετικά παράθυρα χρόνου για να 

ελέγξουν αν ο σχηματισμός των προσδοκιών λαμβάνει υπόψη του 

την συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο παρελθόν. 

Το συμπέρασμα της μελέτης τους ήταν ότι το μοντέλο (20) μπορεί 

να υποδείξει τι είδους εκτιμητές παραμέτρων μπορούμε να 

αναμένουμε στις αγορές με διαδικασία εκμάθησης αφού οι

Μ

Ημερομηνία Γεγονός
2/4 Τις εκλογές στην Αθήνα κέρδισε η αντιπολίτευση και κλονίζονται οι 

προσδοκίες της Κυβέρνησης.
4/6 Το δημοψήφισμα στην Δανία απορρίπτει την συμφωνία του 

Μάαστριχτ. Εκνευρισμός στις διεθνείς αγορές.
25 - 27 / 8 Οι δημοσκοπήσεις προειδοποιούν για απόρριψη της συνθήκης του 

Μάαστιρχτ στο δημοψήφισμα της Γαλλίας.
20/9 Αυξάνεται η κερδοσκοπία και η προθεσμιακή αγορά διακόπτεται.
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ιδιότητες των εκτιμητών των συντελεστών που υποδεικνύει το 

μοντέλο ισχύουν.
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3. ΜΗ ΠΑΡΑ ΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

3.1 Γενικά

Στίς περισσότερες από τις παραπάνω μεθόδους που 

περιγράψαμε περιλαμβάνουν τους ελέγχους t και F και ανήκουν 

στην παραμετρική στατιστική. Το βασικό μειονέκτημα της είναι ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις υποθέτουμε είτε ότι ο πληθυσμός 

μας είναι κανονικός, δηλαδή ακολουθεί την κανονική κατανομή 

είτε ότι οι τυπικές αποκλίσεις έχουν κάποια γνωστή τιμή είτε στην 

περίπτωση που έχουμε δύο ή περισσότερα δείγματα ότι είναι 

ανεξάρτητα, ενώ στην πραγματικότητα οι υποθέσεις αυτές δεν 

ισχύουν και δεν υπάρχουν ή είναι ασύμφορη η συλλογή μεγάλου 

αριθμού δεδομένων που θα καθιστούσε δυνατή τη χρήση του 

κεντρικού οριακού θεωρήματος. Μια διαφορετική προσέγγιση για 

τον έλεγχο υποθέσεων αναπτύχθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 

30 και άρχισε να κερδίζει γρήγορα έδαφος. Αυτή η προσέγγιση δεν 

κάνει πολλές αλλαγές στα μοντέλα και χρησιμοποιεί αρκετά απλούς 

και μη σοφιστικές μεθόδους για να πετύχει τους στόχους της. Κατά 

συνέπεια περιγράφει με ακρίβεια το πρόβλημα και δίνει μια 

προσεγγιστική λύση σε αντίθεση με την παραμετρική στατιστική 

που δίνει μια λύση ακρίβειας σε ένα προσεγγιστικό πρόβλημα. 

Αυτό το καινούριο πακέτο στατιστικών διαδικασιών έγινα γνωστό 

με τον όρο “μη παραμετρική στατιστική”.

Εκτός από τον παραπάνω δόθηκαν και άλλοι ορισμοί για τη 

μη παραμετρική στατιστική. Ο Walsh (1962) υποστήριξε ότι μια 

στατιστική διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί μη παραμετρική αν 

έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που ικανοποιούνται σε κάποιο βαθμό 

και αν κάποιες βασικές υποθέσεις ισχύουν. Από την άλλη πλευρά 

οι Kendall και Sundrum (1953) διαχώριζαν τους όρους μη-
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παραμετρικές μεθόδους και μεθόδους ανεξάρτητες κατανομής. 

Εμείς θα χρησιμοποιούμε και τους δύο όρους αδιακρίτως.

Για έναν ερευνητή αυτό που μετράει είναι η απόδοση ενός 

ελέγχου, η οποία μετράται με την δύναμη (power) και την 

αυτοδυναμία (robustness). Στην περίπτωση των παραμετρικών 

ελέγχων, οι οποίοι δεν ισχύουν αν οι υποθέσεις που γίνονται δεν 

είναι αληθινές, η αυτοδυναμία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. 

Από την άλλη πλευρά οι μη παραμετρικοί ελέγχοι είναι από τη 

φύση τους αυτοδύναμοι αφού η κατασκευή τους απαιτεί μόνο πολύ 

γενικές υποθέσεις. Άρα κάποιος θα πείμενε να χάνουν σε δύναμη. 

Γενικά στις παραμετρικές μεθόδους υπάρχει απώλεια πληροφοριών 

στην επεξεργασία δεδομένων και έτσι είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές (αξιόπιστες). Η σύγκριση σε αποτελεσματικότητα 

μειονεκτεί βέβαια μόνο όταν οι συνθήκες που απαιτούνται για τις 

κλασικές μεθόδους δεν ικανοποιούνται. Έτσι δεν πρέπει να 

υποτιμηθεί η αξία των μη παραμετρικών μεθόδων.

Πέρα από την γενικότητα των υποθέσεων της η μη 

παραμετρική στατιστική παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα. Τα 

μοντέλα είναι πιο εύκολα, οι υπολογισμοί είναι πολύ λιγότεροι και 

έτσι η εφαρμογή μη παραμετρικών μεθόδων είναι γρήγορη και 

εύκολη, και τέλος η θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται απαιτεί 

τις βασικές μαθηματικές γνώσεις. Επί πλέον, πολλές από τις μη 

παραμετρικές μεθόδους είναι σε θέση να αναλύσουν δεδομένα όχι 

μόνο ποσοτικών μεταβλητών αλλά και μεταβλητών των οποίων οι 

τιμές έχουν απλά την δυνατότητα της διάταξης.
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3.2 Κλίμακες Μετρήσεων

Πέρα από τη γνωστή διάκριση των τυχαίων μεταβλητών σε 

διακριτές, συνεχείς, ποιοτικές και ποσοτικές υπάρχουν και 

επιπρόσθετες διακρίσεις που διευκολύνουν την μελέτη των 

ερευνητικών θεμάτων και βοηθούν στην επιλογή της στατιστικής 

συμπερασματολογίας.

Όταν οι τιμές της μεταβλητής αναφέρονται σε ονόματα, 

κατηγορίες,είδη κτλ και χρησιμοποιούνται σύμβολα ή αριθμοί για 

να την περιγράψουμε, τότε λέμε ότι η μεταβλητή είναι ονομαστική 

και χρησιμοποιούμε μια ονομαστική (nominal) κλίμακα μετρήσεων.

Όταν κάποιου είδους σχέση (καλύτερο, περισσότερο, 

προτιμητέο) εφαρμοσμένη σε δεδομένα της ονοματικής κλίμακας 

έχει νόημα, όταν δηλαδή οι ομάδες συνδέονται με κάποια σχέση 

συγκριτικής μορφής, τότε είναι δυνατές μετρήσεις στην διατάζιμη 

(ordinal, ranking) κλίμακας.

Μετρήσεις διατάξιμης κλίμακας που επιπλέον, έχουν την 

ιδιότητα η απόσταση οποιουδήποτε ζεύγους να είναι γνωστού 

μεγέθους, αποτελούν δεδομένα της λεγάμενης συνεγούς (interval) 

κλίμακας. Η συνεχής κλίμακα χαρακτηρίζεται από μια σταθερή 

μονάδα μέτρησης που προσδίδει έναν πραγματικό αριθμό στη 

διαφορά οποιουδήποτε ζευγους από τα διατεταγμένα αντικείμενα. 

Το σημείο μηδέν και η μονάδα μέτρησης είναι αυθαίρετα έτσι, ο 

λόγος δύο διαστημάτων της συνεχούς κλίμακας είναι ανεξάρτητος 

της μονάδας μέτρησης και του σημείου μηδέν.

Όταν μία κλίμακα μετρήσεων έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

συνεχούς και επιπλέον το πραγματικό σημείο μηδέν στην αρχή 

ονομάζεται κλίιιακα λόγου (ratio). Ο λόγος δύο οποιοδήποτε
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σημείων κλίμακας είναι ανεξάρτητος της μονάδας μέτρησης η 

οποία είναι αυθαίρετη.

Με τους παραπάνω ορισμούς μας δίνεται η ευκαιρία να 

δώσουμε και έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό για την παραμετρική 

στατιστική, αυτόν του Conover: Μία στατιστική μέθοδος είναι μη 

παραμετρική αν ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα επόμενα 

κριτήρια.:

1. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεδομένα με

ονομαστική κλίμακα μέτρησης.

2. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεδομένα με

διατάξιμη κλίμακα μέτρησης.

3. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεδομένα από 

κάποια συνεχή κλίμακα ή κλίμακα λόγου, όπου η συνάρτηση 

πιθανοτήτων της τυχαίας μεταβλητής που παράγει αυτά τα 

δεδομένα είναι είτε ακαθόριστη ή καθορισμένη πλην ενός 

πεπερασμένου αριθμού άγνωστων παραμέτρων.

3.3 Έλεγχοι κανονικότητας πληθυσμού

Για να ελέγξουμε αν η κατανομή ενός πληθυσμού είναι

κανονική, και οπότε το t - τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ελέγξει υποθέσεις γύρω από τη μέση τιμή του πληθυσμού,

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μη παραμετρικούς ελέγχους όπως 

το X2 τεστ και το τεστ των Kolmogorov - Smirnov που βασίζουν 

τον έλεγχο σε κάποια σύγκριση (προσαρμογή) μεταξύ της 

κατανομής συχνοτήτων των δεδομένων και της υποθετική 

κατανομής.
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3.3.1 To X2 τεστ

To στατιστικό τεστ X" εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

ΐ. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε αν το τυχαίο δείγμα 

προέρχεται από μία ορισμένη κατανομή. Τότε το 

στατιστικό τεστ λέγεται τεστ προσαρμογής.

Π. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε αν δύο ή περισσότερα

δείγματα προέρχονται από την ίδια κατανομή. Τότε το 

στατιστικό τεστ ονομάζεται τεστ ομογένειας.

ίϊΐ.Όταν θέλουμε να ελέγξουμε αν δύο ή περισσότερα

χαρακτηριστικά, στα οποία ανήκει κάθε μία παρατήρηση, 

είναι ανεξάρτητα. Τότε το στατιστικό τεστ λέγεται τεστ 

ανεξαρτησίας και έχουμε πίνακες συνάφειας.

Οι περισσότερες μελέτες που αναφέρουμε παραπάνω 

χρησιμοποιήσαν την σχέση (6) και την υπόθεση ότι ο όρος 

σφάλματος ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν 

και σταθερή διακύμανση για να εκτελέσουν τα t - τεστ και F - τεστ 

και να πάρουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Για να ελέγξουμε αν 

πράγματι ο όρος σφάλματος είναι κανονική τυχαία μεταβλητή 

μπορούμε να εκτελέσουμε το τεστ προσαρμογής.

Τεστ καλής προσαρμογής

Έστω ότι οι παρατηρήσεις Χι, Χ2, ...,χΠ αποτελούν τυχαίο 

δείγμα μεγέθους η από κάποιο πληθυσμό με αθροιστική συνάρτηση 

κατανομής F(x) και F0(x) κάποια γνωστή κατανομή. Μας 

ενδιαφέρει να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση Flo: F(x) = F0(x) 

με εναλλακτική Ha: F(x) φ Fq(x). Διαιρούμε τον δειγματικό χώρο 

σε k κατηγορίες (τμήματα) και υπολογίζουμε την πιθανότητα κάθε 

μίας από τις κατηγορίες με τη βοήθεια της κατανομής που δηλώνει
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η μηδενική υπόθεση. Έτσι έχουμε pi = P(x ε ΐ-οστή 

κατηγορία/Ε0(χ)), 0< pj <1, Σρί = 1. Αν η Ηο είναι σωστή τότε ο 

αριθμός ιη των παρατηρήσεων που ανήκουν στην i-οστή κατηγορία, 

i = δεν θα πρέπει να διαφέρει πολύ από τον αντίστοιχο

αναμενόμενο (θεωρητικό) αριθμό e; = npi που βασίζεται στην

F0(x).

Ένα κριτήριο που μπορεί να μετρήσει την συνολική διαφορά 

μεταξύ παρατηρούμενων και αναμενόμενων τιμών οφείλεται στον 

Karl Pearson και δίνεται από τη σχέση

X2 = Σ (n, - e,)2/ei

=Σ n,2/e, - η, i = 1 - k (21)

για το οποίο μπορεί να αποδειχθεί (Pearson, 1900) ότι κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις (e,> 5 και τα ρ( σχεδόν ίσα) έχει 

ασυμπτωτικά X" κατανομή με k-Ι βαθμούς ελευθερίας, αφού Ση; = 

Σε; = η, όταν ισχύει η Ηο.

Επειδή μεγάλες τιμές του X σημαίνουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ παρατηρούμενων και αναμενόμενων τιμών απορρίπτουμε 

την υπόθεση ότι τα δεδομένα προέρχονται από την F0(x) σε επίπεδο 

σημαντικότητας α, όταν X > X a k_i (22). Εδώ θα πρέπει να 

διακρίνουμε τις περιπτώσεις όταν τα ρι, p2,...,pk, είναι γνωστά και 

όταν αυτά είναι άγνωστα. Όταν ρ;, i = l,2,...,k γνωστά

εφαρμόζουμε το στατιστικό τεστ (21) και κρίσιμη περιοχή την 

(22). Όταν είναι άγνωστα θα πρέπει νε εκτιμηθούν βάσει του 

δείγματος οπότε θα ισχύουν οι σχέσεις (21) και (22) με τη διαφορά 

ότι e; = n(pt)', όπου (pi)'είναι οι εκτιμητές μεγίστης πιθανοφάνειας 

(Ε.Μ.Π.) των παραμέτρων ρ; και η κρίσιμη περιοχή είναι

X2 a x2„,k-i.s.
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όπου s είναι το πλήθος των εκτιμώμενων παραμέτρων.

Στην περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε αν τα δεδομένα 

ακολουθούν κανονική κατανομή πρώτα εκτιμούμε βάσει των 

παρατηρήσεων τις παραμέτρους μ, σ που είναι άγνωστες. Ως 

γνωστόν οι Ε.Μ.Π. των μ και σ2 είναι αντίστοιχα

(μ)' = (1/η)Σ Xini, (σ2)' = S 2 = (1/π)[Σχ2ίΠ; - (Σχιΐη)2/η],

όπου χ; είναι τα κέντρα των κλάσεων και ιη οι συχνότητες που 

παρατηρήθηκαν. Στην συνέχεια υπολογίζουμε τις πιθανότητες από 

την Ν(μ, σ2).

Όταν γίνεται προσαρμογή δεδομένων σε συνεχή κατανομή 

και ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας X είναι πολύ μικρός τότε 

επιβάλλεται να εφαρμοστεί η διόρθωση συνέχειας του Yates. Αν 

εφαρμόσουμε τη διόρθωση έχουμε

X2 = Σ (I η; - ejl - 0.5)2/ei

Το κριτήριο X είναι από τα πλέον δημοφιλή στα στατιστικά 

τεστ και μπορεί να εφαρμοστεί σε ανάλυση ονοματικών δεδομένων.

3.3.2 Το τεστ των Kolmogorov - Smirnov

Έστω τυχαίο δείγμα xi, Χ2, ...,χ„ μεγέθους η από κάποιο 

πληθυσμό με αθροιστική συνάρτηση κατανομής F(x). Μας 

ενδιαφέρει να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση ότι το δείγμα 

προέρχεται από κάποια γνωστή κατανομή F0(x).

Το στατιστικό

Dn = maxx I F(x) - F0(x)| , όπου

η Fn(x) = (αριθμός παρατηρήσεων του δείγματος με τιμές < x)/ η 

αποτελεί την εμπειρική ή παρατηρηθείσα συνάρτηση κατανομής, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει τον βαθμό συμφωνίας
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μεταξύ της εμπειρικής κατανομής των δεδομένων και της 

θεωρητικής κατανομής Fc(x) έτσι , σε επίπεδο σημαντικότητας α, η 

Ηο απορρίπτεται όταν Dn > Dn a όπου P(Dn > Dn a) = α. Υπάρχουν 

πίνακες που δίνουν τις τιμές του Dn a για διάφορες τιμές του α. Για 

τον υπολογισμό του Dn αρκεί κανείς να περιοριστεί στα Xj του 

δείγματος. Το τεστ των Kolmogorov - Smirnov μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ανάλυση δεδομένων της διατάξιμης κλίμακας και 

είναι ακριβές και αποτελεσματικότερο του X2 όταν η F0(x) είναι 

συνεχής.

Στο τεστ των Kolmogorov - Smirnov δεν υπάρχει απώλεια 

πληροφορίας αφού κάθε παρατήρηση χρησιμοποιείται ξεχωριστά σε 

αντίθεση με το X τεστ που βασίζεται στις συχνότητες των 

ομαδοποιημένων παρατηρήσεων.

3.4 Έλεγχοι υποθέσεων για μη κανονικό δείγμα

3.4.ΙΤο προσημικό τεστ

Έστω τυχαίο δείγμα χ(, χ2, ..., χη μεγέθους η από κάποιο 

πληθυσμό και έστω ότι μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε διάφορες 

υποθέσεις γύρω από τη μέση τιμή του πληθυσμού.

Αν το δείγμα προέρχεται από κανονικό πληθυσμό τότε για 

ελέγχους αυτής της μορφής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

κλασικό t - τεστ. Διαφορετικά, αν ο πληθυσμός είναι συνεχής και 

συμμετρικός έτσι ώστε η πιθανότητα να έχουμε στο δείγμα τιμές 

μικρότερες της μέσης τιμής μ και η πιθανότητα να έχουμε τιμές 

μεγαλύτερες του μ να είναι η κάθε μία ίση με 0.5, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο προσημικό (sign) τεστ.
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Για να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση 

Ηο: μ = μ ο

ως προς τις εναλλακτικές

Ha: μ Φ μθ3 Ha: μ < μθ3 Ha: μ Φ μ0

αντικαθιστούμε κάθε μία από τις τιμές του δείγματος με ένα + ή με 

ένα - ανάλογα με το αν η τιμή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του 

μ0. Τις μετρήσεις που είναι ίσες με μ0 δεν τις υπολογίζουμε. Αν η 

Ηο είναι σωστή, τα πρόσημα + και - θα πρέπι να είναι εξ’ίσου 

κατανεμημένα και το σύνολο των σημείων + μπορεί να θεωρηθεί 

ότι προέρχεται από τον διωνυμικό πληθυσμό Β(η, ρ= Ά).

Έτσι, ο αρχικός έλεγχος μεταφέρεται στον έλεγχο της 

μηδενικής υπόθεσης

Ηο: ρ= y2

ως προς τις εναλλακτικές

(i)Ha: ρ φ %, (ii) Ha: ρ < %, (iii) Ha: ρ > %

και γίνεται με το στατιστικό

X = άθροισμα των σημείων + στο δείγμα 

που έχει την B(n, Vi) κατανομή όταν αληθεύει η Ηο.

Οι αντίστοιχες κρίσιμες περιοχές επιπέδου σημαντικότητας α

είναι

(ί) Χ< ka/2 ή Χ> Κ α/2

(ii) Χ< Κ'β/2

(iii) Χ> Κα/2
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όπου ka είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον οποίο Zny-ka(l/2)n< α 

και ka είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος για τον οποίο

Για σχετικά μεγάλα η (η>10) η κανονική προσέγγιση της 

διωνυμικής κατανομής και η διόρθωση συνέχειας οδηγούν στο 

στατιστικό:

που έχει την κατανομή Ν(0, 1). Σ’αυτή την περίπτωση οι

αντίστοιχες κρίσιμες περιοχές επιπέδου σημαντικότητας α είναι

(Η) ζ < -ζ3

(ίίί) ζ > ζ3

Το προσημικό κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αναλύσει δεδομένα διατάξιμης κλίμακας. Είναι απλό στην 

εφαρμογή του αλλά δεν λαμβάνει υπ’όψιν του το μέγεθος των 

παρατηρήσεων με αποτέλεσμα να υστερεί σε αποτελεσματικότητα 

του t- τεστ όταν ο πληθυσμός είναι κανονικός. Αν ο πληθυσμός 

δεν είναι κανονικός μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια 

μέθοδο για να ελέγξουμε διάφορες υποθέσεις γύρω από την 

διάμεσο του πληθυσμού.

(x - n/2 - 1A)/Vη/2, χ > η/2

Ζ -

(χ - η/2 + !4)/Vn/2, χ < η/2

(ί) I ζ| > Za/2

Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάζουμε αν η προθεσμιακή 

υποτίμηση/ανατίμησημπορεί να προβλέψει ή να προϊδεάσει για
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την υποτίμηση/ανατίμηση της ισοτιμία όψεως στο μέλλον. Για 

παράδειγμα αν (ft,t+i - e() > 0 (<0) και (et+i - et) >0 (<0) τότε λέμε 

ότι η προθεσμιακή ανατίμηση/υποτίμηση προβλέπει την 

κατεύθυνση μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο 

μέλλον. Διαφορετικά η προθεσμιακή ανατίμηση/υποτίμηση δίνει 

αντίθετη πληροφορία. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η 

προθεσμιακή ανατίμηση/υποτίμηση δεν περιέχει πληροφορίες για 

την μελλοντική αλλαγή της ισοτιμίας όψεως. Αν η υπόθεση αυτή 

ισχύει τότε για δεδομένο δείγμα, το (ft,t+i - et) θα πρέπει να 

προβλέπει την μελλοντική αλλαγή της ισοτιμίας όψεως για το 

50% του χρονικού διαστήματος που εξετάζουμε, αν εξαιρέσουμε 

τα λάθη δειγματοληψίας. Από την άλλη πλευρά , το (ft t+i - e,) 

λέμε ότι περιέχει την σωστή (λάθος) πληροφορία αν προβλέπει τη 

μελλοντική αλλαγή για περισσότερο (λιγότερο) από 50% του 

χρονικού διαστήματος. Άρα το ζήτημα είναι αν το ποσοστό είναι 

σημαντικά διάφορο του 50%.

Για να απαντήσουμε στο παραπάνω πρόβλημα θα 

χρησιμοποιήσουμε το προσημικό τεστ που αναπτύξαμε πιο πάνω. 

Το δείγμα μας στην περίπτωση μας θα είναι το γινόμενο (ft,t+i - 

et)(et+i - et). Η στατιστική συνάρτηση έχει την μορφή:

S = ZTt-iI(t) (23)

όπου I(t) είναι η συνάρτηση

ΐ(0 =

0, αν (ft,t+i - e,)(et+i - et) <0

1, αν (ft.t+i - et)(et+i - et) > 0

και T είναι ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων στο δείγμα. Η 

ακριβής κατανομή του στατιστικού τεστ S είναι η διωνυμική με
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παραμέτρους Τ και ρ, όπου ρ είναι το ποσοστό που το (ft,t+i - e,) 

προβλέπει σωστά τη μελλοντική αλλαγή.Όταν η Ηο ισχύει ρ = 0.5.

Όταν το είναι πολύ μεγάλο (τείνει στο άπειρο) τότε το S θα 

ακουλουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή ρΤ και διακύμανση 

ρ(1-ρ)Τ, δηλαδή

ζ, = (S - ρΤ)/[ρ( 1 -ρ)Τ]1/2 -» Ν(0, 1) (25)

Το μειονέκτημα αυτού του τεστ είναι ότι λαμβάνει υπόψη 

μόνο τη διαφορά προσήμου και όχι τη διαφορά μεγέθους. 

Διαισθητικά, ένα μεγαλύτερο σε απόλυτη τιμή (fM+i - et) πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη δύναμη πρόβλεψης για την κατεύθυνση της 

αλλαγής της ισοτιμίας όψεως στο μέλλον παρά ένα μικρό. Ένα μη 

παραμετρικό τεστ που λαμβάνει υπόψη του και το μέγεθος του 

(fu+i - et) είναι το προσημικό τεστ τάξεως.

3.4.2 Προσημικό τεστ των τάξεων του Wilcoxon

Το τεστ αυτό αναφέρεται σε ένα τυχαίο δείγμα που 

αποτελείται από τα συσχετισμένα ζεύγη (xi, yi),..., (xn, yn)· Αυτό 

που μας ενδιαφέρει είναι οι διαφορές dt = xt - yt. Αν υποτεθεί ότι 

τα δεδομένα προέρχονται από συνεχείς πληθυσμούς και επιπλέον 

είναι της διατάξιμης κλίμακας τόσο εντός των ζευγών όσο και 

μεταξύ των ζευγών, το προσημικό τεστ των τάξεων 

χρησιμοποιείται για να ελέγξει την υπόθεση:

Ηο: τα dt προέρχονται από μια συμμετρική περί το μηδέν 

κατανομή.

Αφού δημιουργήσουμε τις διαφορές dt, τις τοποθετούμε σε 

αύξουσα σειρά μεγέθους με πρώτη τη μικρότερη. Όταν δύο ή 

περισσότερα dt είναι ίσα, τα dt αντικαθιστούνται με την μέση τιμή
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των αντίστοιχων τάξεων. Ζεύγη τιμών που οδηγούν σε d, = 0 

απορρίπτονται με ανάλογη μείωση του μεγέθους του δείγματος.

Για τον έλεγχο της Ηο χρησιμοποιούμε το στατιστικό

Τ = άθροισμα των θετικών τάξεων (26)

Η ακριβής κατανομή του Τ δεν μπορεί να εκφραστεί σε κλειστή 

μορφή αλλά η κρίσιμη περιοχή απόρριψης της Ηο είναι:

Τ'< Τα/2. η , Τ'= min(T, η(η+1)/2 - Τ)

Όταν το η >25 μπορεί να δειχθεί ότι η κατανομή του Τ είναι 

κανονική με μέση τιμή μτ = n(n+l)/4 και διακύμανση στ = 

n(n+l)(2n+l)/24. Έτσι το στατιστικό Ζ = (Τ - μχ)/σχ έχει 

προσεγγιστικά τυπική κανονική κατανομή όταν αληθεύει η Ηο και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα. Η προσέγγιση είναι αρκετά 

καλή και για η> 8.

Το τεστ του Wilcoxon χρησιμοποιεί τα μεγέθη των διαφορών έτσι, 

είναι αποτελεσματικότερο του προσημικού τεστ. Επίσης 

θεωρώντας τις διαφορές dt = xt - m, το τεστ του Wilcoxon μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει κατά πόσο ένα τυχαίο δείγμα xj, 

Χ2, ...,xn προέρχεται από ένα συμμετρικό πληθυσμό με διάμεσο m.

Για να ελέγξουμε αν η προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση 

μας δίνει πληροφορίες για μια μελλοντική υποτίμηση ή ανατίμηση 

θα χρησιμοποιήσουμε μια παραλλαγή του παραπάνω τεστ. 

Θεωρούμε ως d( την απόλυτη τιμή της προθεσμιακής 

υποτίμησης/ανατίμησης:

d, = - etl (27)

Το στατιστικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ίδιας 

με του προσημικού τεστ μηδενικής υπόθεσης είναι το
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T= ZViI(t)R+(dt) (28)

όπου R (dt) συμβολίζει την απόλυτη τάξη του dt, την τάξη ανάμεσα 

στα di, d2,..., dn. Αυτό το τεστ δίνει σε μιά παρατήρηση με 

μεγαλύτερο dt, μεγαλύτερο βάρος απ’ότι σε μια παρατήρηση με 

μικρό.
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4.ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Χρησιμοποιώ μηνιαία δεδομένα15 συναλλαγματικών ισοτιμιών 

όψεως (spot) και προθεσμίας ενός μήνα του Δολλαρίου Αμερικής 

(US), του Γερμανικού Μάρκου (DM), της Αγγλικής Λίρας (GB) και 

του Γαλλικού Φράγκου (FF) εκφρασμένα σε Δραχμές. Η 

δειγματοληψία των παραπάνω μεγεθών περιλαμβάνει την χρονική 

περίοδο από τον Αύγουστο του 1994 μέχρι τον Μάϊο του 1996 και 

περιλαμβάνει τις τιμές των ισοτιμιών της τελευταίας εργάσιμης 

ημέρας του μήνα. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιώ το 

στατιστικό πακέτο Minitab.

Πριν ξεκινήσω την ανάλυση μου ελέγχω αν οι χρονοσειρές 

των προθεσμιακών υποτιμήσεων/ανατιμήσεων και των μεταβολών 

των ισοτιμιών όψεως που είναι οι μεταβλήτες στην σχέση (6) 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 

γίνει γραφικά ή με στατιστικό τεστ. Η πιο διαδεδομένη γραφική 

μέθοδος για τον έλεγχο της κανονικότητας ή μη είναι η γραφική 

παράσταση των χρονοσειρών σε κανονικό χαρτί πιθανοτήτων. Η 

μέθοδος αυτή έχει ως εξής: πρώτα υπολογίζουμε τους κανονικούς 

βαθμούς (normal scores) της κάθε χρονοσειράς και στην συνέχεια 

κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση τους ως προς την 

αντίστοιχη χρονοσειρά. Οι χρονοσειρές ακολουθούν την κανονική 

κατανομή αν οι γραφικές παραστάσεις που κατασκευάσαμε είναι 

ευθείες γραμμές, δηλαδή αν υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ 

των κανονικών βαθμών και των αντίστοιχων χρονοσειρών τους. 

Στατιστικά ελέγχουμε την κανονικότητα με ένα ισοδύναμο του

15 Η συλλογή των δεδομένων έγινε από την εφημερίδα “Ναυτεμπορική”. Η πηγή 
των ισοτιμιών Δολλαρίου Αμερικής/Δραχμής, Γερμανικού Μάρκου/Δραχμής είναι η 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ενώ για των ισοτιμιών Αγγλικής Λίρας/Δραχμής και 
Γαλλικού Φράγκου/Δραχμής είναι η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
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Shapiro-Wilcoxon τεστ το οποίο ελέγχει την υπόθεση Ηο:ρ=0 

έναντι της εναλλακτικής Ηα:ρ^0, όπου ρ είναι ο συντελεστής 

συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Όταν ο συντελεστής 

συσχέτισης ρ είναι μηδέν τότε δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ 

των χρονοσειρών και των κανονικών βαθμών. Η στατιστική 

συνάρτηση που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο των παραπάνω 

υποθέσεων είναι

t == rV[(n-2)/(l-r2)] (29)

η οποία ακολουθεί την κατανομή t με η-2 βαθμούς ελευθερίας. Με 

r συμβολίζω τον δειγματικό συντελεστή συσχέτησης του Pearson ο 

οποίος εκτιμά τον θεωριτικό συντελεστή συσχέτισης ρ. To r είναι 

ένας καθαρός αριθμός μεταξύ του -1 και του 1. Η κρίσιμη περιοχή 

του δίπλερου αυτού τεστ είναι η εξής:

I t I > ta/2,n-2 (30)

Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σημαίνει ότι τα δεδομένα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Όπως φαίνεται από τις τιμές 

του Πίνακα 1 για όλες οι προαναφερθείσες χρονοσειρές 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και άρα οι μεταβλητές μας 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Στο ίδιο συμπέρασμα 

καταλήγουμε και με την γραφική μέθοδο. Όλες οι γραφικές 

παραστάσεις των κανονικών βαθμών ως προς τις αντίστοιχες 

χρονοσειρές, οι οποίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα, 

προσεγγίζουν ευθείες γραμμές.

Στην συνέχεια προσπαθήσαμε να ελέγξουμε αν η σχέση (6), η 

οποία χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας 

για τον έλεγχο της υπόθεσης αμεροληψίας, αντιπροσωπεύει τα 

δεδομένα μας. Για το λόγο αυτό και για να αποκτήσουμε μια
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εικόνα των δεδομένων στο χώρο σχεδιάσαμε τις γραφικές 

παραστάσεις της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως 

ως προς την προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση κάθε νομίσματος, 

δηλαδή της εξαρτημένης ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή του 

μοντέλου που περιγράφεται από τη σχέση (6). Στα Σχήματα (α)-(δ) 

παρατηρούμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω 

μεταβλητών δεν θυμίζουν ευθείες και δίνουν την εντύπωση μιας 

τυχαίας κατανομής των σημείων στο χώρο. Αυτό είναι μια ένδειξη 

ότι η μεταβολή των ισοτιμιών δεν σχετίζεται γραμμικά με την 

προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση.

Πίνακας 1

Μεταβλητή Τιμή του 

στατιστικού

P-value

Π.Υ/Α16 Δολλαρίου 14,0672 0,000

Π.Υ/Α Μάρκου 11,4993 0,000

Π.Υ/Α Λίρας 5,22958 0,000

Π.Υ/Α Φράγκου 29,9018 0,000

Μ.Ι.Ο.17 Δολλαρίου 15,1471 0,000

Μ.Ι.Ο. Μάρκου 19,5356 0,000

Μ.Ι.Ο. Λίρας 18,0306 0,000

Μ.Ι.Ο. Φράγκου 16,2863 0,000

16 Τα αρχικά Π.Υ/Α σημαίνουν Προθεσμιακή Υποτίμηση/Ανατίμηση.
17 Τα αρχικά Μ.1.0. σημαίνουν Μεταβολή Ισοτιμίας Οψεως.
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Σχήμα (α)

Σχήμα (β)
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Σχήμα (γ)

Σχήμα (δ)

Για να επαληθεύσουμε το παραπάνω συμπέρασμα 

υπολογίσαμε τους συντελεστές συσχέτισης του Pearson μεταξύ των 

δύο μεταβλητών για κάθε νόμισμα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

2 όλοι οι συντελεστές προσεγγίζουν το μηδέν, άρα και στατιστικά
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αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της 

μεταβολής της ισοτιμίας όψεως και της προθεσμιακής 

υποτίμησης/ανατίμησης.

Πίνακας 2

Νόμισμα Συντελεστής Συσχέτισης του

Pearson

Δολλάριο Αμερικής -0.092

Γερμανικό Μάρκο 0.325

Αγγλική Λίρα 0.131

Γαλλικό Φράγκο 0.330

Αν εκτελέσουμε τώρα για κάθε νόμισμα ξεχωριστά 

παλινδρόμηση της μεταβολής της ισοτιμίας όψεως ενός νομίσματος 

γύρω από την αντίστοιχη προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση θα 

πάρουμε αποτελέσματα που δίνονται από τον Πίνακα 3.

Το στατιστικό του t-τεστ για την περίπτωση του Δολλαρίου 

και της Λίρας είναι κατά πολύ μικρότερο από τα αντίστοιχα 

εκατοστιαία σημεία για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας, οπότε δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση ότι η μεταβολή 

της ισοτιμίας όψεως των νομισμάτων δεν εξαρτάται από τη 

προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση τους. Για το Μάρκο και το 

Φράγκο η τιμή του στατιστικού είναι σημαντική, οπότε μπορούμε 

να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση με επίπεδο σημαντικότητας 

20%. Το συμπέρασμα δηλαδή στο οποίο καταλήγουμε για το 

Δολλάριο και τη Λίρα είναι ότι η προθεσμιακή 

υποτίμηση/ανατίμηση δεν παρέχει πληροφορίες για την μελλοντική
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Πίνακας 3

Νόμισμα Εκτιμητής Εκτιμητής Ρ- R2

του του

α β Ηο:β=0 value %

Ηα:β^0

Δολλάριο

(US)

1,858 -0,836 -0,40 0.69 0.9

Μάρκο(ΟΜ) -3.013 2.022 1.50* 0.15 10.6

Λίρα (GB) -0.3459 2.354 1.20 0.244 7.5

Φράγκο

(FF)

-0.4975 1.732 1.53* 0.144 10.9

Το * δηλώνει ότι η τιμή του t-τεστ είναι σημαντική με επίπεδο

σημαντικότητας 20%.

μεταβολή της ισοτιμίας όψεως. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε 

ότι ο συντελεστής προσδιορισμού R είναι για όλες τις 

παλιδρομήσεις πολύ μικρός. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμιακή 

υποτίμηση/ανατίμηση δεν μπορεί να προβλέψει σε ικανοποιητικό 

βαθμό την μεταβολή της ισοτιμίας όψεως αφού δεν είναι αυτή που 

μπορεί να την εξηγήσει επαρκώς. Για να αυξήσουμε τον 

συντελεστή προσδιορισμού μπορούμε να μετασχηματίσουμε τα 

δεδομένα και στην συνέχεια πάλι να τα παλινδρομίσουμε. Οι 

μετασχηματισμοί που μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με την μορφή 

εξάρτησης των μεταβλητών δίνονται από τον Πίνακα 4.

18 Επειδή στην παλινδρόμηση χρησιμοποιούμε την διαφορά et+i - et το μέγεθος του 
δείγματος μειώνεται σε 21.
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Πίνακας 4

Μορφή Μετασχηματισμός Γραμμική Μορφή

Εξάρτησης Μοντέλου

1 Aet+i= a(fp,)p (Aet+i)'=log(Aet+i) (Δβ,+ ι)'=^α+β(ίρ,

(fpt) =log(fp,) )'

2 Aet+i=a exp(fpt) (Aet+i)'=ln(Aet+i) (Aet+i)'=lna +

β(ί'Ρι)

3 Δε{+1=α+β log(fpt) (fpt) =log(fpt) (Aet+i)'=a + β(Γρι)

4 Aet+i=(fpt)/a(fpt)- (Aet+i)'=l/(Aet+i) (Δει+ι)'=α - β(ίρι)

P (fpt) =l/(fpt)

5 Δει+ι=εχρ[α+β(ίρι) (Aet+i)'=ln(Aet+i/l- (Δει+ι)'=α + β(Γρί)

]/

{1+εχρ[α+β(ίρ()]}

Aet+1)

Οι μετασχηματισμοί 1-3 και 5 δεν είναι εφικτοί επείδη τα 

δεδομένα περιλαμβάνουν και αρνητικές τιμές ενώ ο 

μετασχηματισμός 4 δεν βελτιώνει τον συντελεστή προσδιορισμού. 

Επίσης ακόμα και αν η απλή παλιδρόμηση μετατραπεί σε πολλαπλή 

προσθέτοντας ως δεύτερη ερμηνευτική μεταβλητή το τετράγωνο 

της προθεσμιακής υποτίμησης/ανατίμησης το δεν βελτιώνεται. 

Άρα η παραμετρική στατιστική με την μέθοδο της παλιδρόμησης 

δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο αν ισχύει ή όχι η υπόθεση 

αμεροληψίας. Για το λόγο αυτό καταφεύγουμε στις πιο γενικές 

μεθόδους της μη παραμετρικής στατιστικής.

Ο Πίνακας 5 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δύο μη 

παραμετρικών τεστ του προσημικού και του προσημικού των
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τάξεων του Wilcoxon. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου 

τεστ, το οποίο υλοποιείται κατευθείαν από το Minitab, δεν μπορεί 

να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση ότι για τις μισές από τις 

παρατηρήσεις του δείγματος η προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση 

και η μεταβολή των ισοτιμιών έχουν το ίδιο πρόσημο. Άρα 

σύμφωνα μ’αυτό η προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση δεν μας 

δίνει πληροφορίες για την μεταβολή της ισοτιμίας όψεως. Επειδή 

το προσημικό τεστ δεν απαιτεί από τις παρατηρήσεις ν’ 

ακολουθούν την ίδια κατανομή μπορούμε να το εφαρμόσουμε για 

το ομαδοποιημένο (pooled) δείγμα των τεσσάρων νομισμάτων 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουν διαφορετική κλίμακα 

μέτρησης. Το ομαδοποιημένο δείγμα αυξάνει κατά πολύ το μέγεθος 

του δείγματος και έτσι βελτιώνεται η ισχύ του τέστ. Το 

συμπέρασμα παραμένει το ίδιο.

Για να λάβουμε υπόψη την επίδραση του μεγέθους της 

προθεσμιακής υποτίμησης/ανατίμησης και της μεταβολή της 

ισοτιμίας όψεως, εφαρμόζουμε το τροποποιημένο προσημικό τεστ 

των τάξεων του Wilcoxon για κάθε νόμισμα. Υπολογίζουμε τις 

απόλυτες τιμές των χρονοσειρών των προθεσμιακών 

υποτιμήσεων/ανατιμήσεων και στην συνέχεια τις τάξεις (ranks) 

των παρατηρήσεων τους. Τις τελευταίες τις πολλαπλασιάζουμε με 

τις τιμές της συνάρτησης I(t) που έχουμε υπολογίσει στο 

προηγούμενο τεστ. Τέλος προσθέτουμε τις παρατηρήσεις κάθε 

στήλης που έχει προκύψει και έτσι βρίσκουμε τις τιμές της 

στατιστικής συνάρτησης Τ.

Οι παραπάνω τιμές βρίσκονται στη στήλη 4 του Πίνακα 5. 

Σύμφωνα με την κρίσιμη περιοχή του διπλού τεστ για όλα τα 

νομίσματα δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Αυτό σημαίνει 

ότι η προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση και η μελλοντική
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μεταβολή της ισοτιμίας όψεως έχουν το ίδιο πρόσημο για τις μισές 

παρατηρήσεις των δύο δειγμάτων και αυτές οι παρατηρήσεις με την 

υψηλή προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση που έχουν τα 

μεγαλύτερα βάρη δεν παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό της μελλοντικής ισοτιμίας όψεως.

Πίνακας 5

Νόμισμα Μέγεθος

Δείγματος

Στατιστικό

του

Προσημικού

τεστ

Ρ-

value

Στατιστικό

του

τεστ του 

Wilcoxon

Δολλάριο (US) 21 11 1,000 111

Μάρκο (DM) 21 11 1,000 145

Λίρα (GB) 21 13 1,000 123

Φράγκο (FF) 21 11 1,000 138

Ομαδοποιημένα 84 43 0,9131 -
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Η υπόθεση ότι η προθεσμιακή συναλλαγματική ανατίμηση 

είναι ένας αμερόληπτος εκτιμητής μιας μελλοντικής υποτίμησης 

ενός νομίσματος έχει ελεγχθεί εκτενέστατα με την κλασσική 

συμπερασματολογία στη βιβλιογραφία. Κατά κοινή ομολογία η 

υπόθεση αποτελεσματικότητας των αγορών συναλλάγματος 

απορρίπτεται, χωρίς να μπορεί κανείς να βρεί με σιγουριά το λόγο 

αυτής της απόρριψης. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, το μοντέλο 

που χρησιμοποιήθηκε κατ’εξακουλούθηση στην βιβλιογραφία δεν 

μπορεί να δώσει κάποια απάντηση. Ίσως τα αποτελέσματα να ήταν 

διαφορετικά αν στις ερμηνευτικές μεταβλήτες συμπεριλαμβάναμε 

και κάποιες άλλες που είναι διαθέσιμες την χρονική περίοδο t.

Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα αν η Ελληνική αγορά 

συναλλάγματος είναι ή όχι αποτελεσματική χρησιμοποιήσαμε δύο 

μη παραμετρικές μεθόδους. Τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουμε συμφωνούν με όλες τις προηγούμενες μελέτες που 

απορρίπτουν την θεωρία της αποτελεσματικότητας. Πιο

συγκεκριμένα η προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση και των 

τεσσάρων νομισμάτων αποδεικνύεται ότι δεν παρέχει κανενός 

είδους (προς την ίδια κατεύθυνση ή αντίθετη) πληροφορία για την 

μελλοντική μεταβολή της ισοτιμίας όψεως.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχήμα 1

Σχήμα 2
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Σχήμα 3

Σχήμα 4

Προθεσμιακή υποτίμηση/ανατίμηση Φράγκου
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