
 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: M7/05 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 
 
 



ΣΥΝΟΨΗ 
 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιάσουμε και θα ελέγξουμε εμπειρικά δύο 

από τις πιο γνωστές θεωρίες στον τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Πιο 

συγκεκριμένα θα αναλύσουμε και θα ελέγξουμε τις υποθέσεις της Ακάλυπτης 

Ισοδυναμίας των Επιτοκίων και της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του Ξένου 

Συναλλάγματος. Η πρώτη θεωρία πρεσβεύει ότι τα κέρδη από μια διασυνοριακή 

επένδυση δεν θα πρέπει να διαφέρουν από τα κέρδη μιας επένδυσης στην ημεδαπή, υπό 

καθεστώς ουδετερότητας κινδύνου και ορθολογικών προσδοκιών. Η δεύτερη θεωρία 

υποδηλώνει ότι η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί έναν άριστο εκτιμητή 

της αναμενόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης. Η εμπειρική μας έρευνα στηρίζεται 

σε μηνιαία δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο Ιανουάριος 1980 – Νοέμβριος 2005. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οικονομετρικής έρευνας η υπόθεση της Ακάλυπτης 

Ισοδυναμίας των Επιτοκίων δεν στηρίζεται από τα δεδομένα. Από την άλλη μεριά η 

υπόθεση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του Ξένου Συναλλάγματος στηρίζεται 

από τα εμπειρικά αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 
 
 

Το πεδίο των οικονομικών επιστημών, το οποίο ασχολείται με τα οικονομικά 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί μία από τις πιο ενεργές περιοχές της 

οικονομικής έρευνας και ανάλυσης ,αναφερόμενοι τουλάχιστον στα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να 

προβλέψει τις μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν στη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Για τον προσδιορισμό των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν 

δημιουργηθεί πολλά οικονομικά μοντέλα τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλά από τα 

μοντέλα που δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν την έρευνα γύρω από την πρόβλεψη 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών στηρίζονται στην υπόθεση ότι τα επιτόκια που 

επικρατούν στις διάφορες χώρες, επιδρούν σημαντικά στην πορεία των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στις αγορές ξένου συναλλάγματος.  

 
 Η αντίληψη ότι μπορεί να υπάρχει δεσμός μεταξύ των επιτοκίων και της 

αγοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στον 

τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Παρόλα αυτά, κατά την έναρξη της αγοράς 

του ξένου συναλλάγματος, ο δεσμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από πραγματική 

πληροφόρηση. Σύμφωνα με τον Einzig (1970), η αντίληψη ότι τα επιτόκια και οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν στενά συνδεδεμένα, ενισχύθηκε σαν γνώση της 

προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος και εξαπλώθηκε μέσω πρακτικών των 

τραπεζικών κύκλων κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Στη 

συνέχεια ακολούθησε ότι αυτή η σχέση μεταξύ των επιτοκίων και της αγοράς των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών πρέπει να είναι δυνατή για να μειώσει την κερδοσκοπία 

μέσω του αρμπιτράζ των επιτοκίων στην αγορά του ξένου συναλλάγματος. 

 
 Ο Keynes (1923) ήταν ο πρώτος που με μία συστηματική παρουσίαση του 

δεσμού μεταξύ των επιτοκίων και της αγοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα 

τοποθέτησε μαζί. Επέβαλλε αυτό το θεμέλιο για την υπόθεση, η οποία είναι σήμερα 

γνωστή ως η υπόθεση της Ισοδυναμίας των Επιτοκίων.  
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 Η υπόθεση της Ισοδυναμίας των Επιτοκίων πρεσβεύει ότι το spread στις 

αποδόσεις μεταξύ δύο χωρών πρέπει να αποζημιώνεται από τις κινήσεις των 

νομισμάτων τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπερβολικά κέρδη. Η συγκεκριμένη 

υπόθεση συντίθεται από τρεις βασικούς παράγοντες: ο πρώτος παράγοντας 

ονομάζεται Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων ή Covered Interest Rate Parity 

(Κ.I.Ε), ο δεύτερος Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων ή Uncovered Interest Rate 

Parity (Α.Ι.Ε) και ο τελευταίος είναι η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς 

ξένου συναλλάγματος ή Efficient Market Hypothesis (E.M.H). Η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, ουσιαστικά ανήκει στην υπόθεση της Α.Ι.Ε. Η 

κατανόηση των τριών αυτών παραγόντων είναι πολύ σημαντική και θα συζητηθούν 

αργότερα στην συγκεκριμένη έρευνα. 

 

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να υπολογιστεί η σχέση 

μεταξύ των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δηλαδή θα εξεταστούν  

οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στη συναλλαγματική ισοτιμία, μιας και τα 

επιτόκια αποτελούν το βασικό εργαλείο των Κεντρικών Τραπεζών στον καθορισμό 

της νομισματικής τους πολιτικής. Η εμπειρική εξέταση της σχέσης μεταξύ επιτοκίων 

και συναλλαγματικής ισοτιμίας θα πραγματοποιηθεί αφού εξεταστούν ξεχωριστά οι 

παράγοντες της Ισοδυναμίας των Επιτοκίων, δηλαδή οι υποθέσεις Α.Ι.Ε, Κ.I.Ε και 

της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του Ξένου Συναλλάγματος. Αν και θα 

εξεταστούν εμπειρικά και οι τρεις υποθέσεις, θα επικεντρωθούμε περισσότερο στην 

υπόθεση της Α.Ι.Ε μιας και έχει δοθεί σε αυτήν μεγάλη προσοχή από τους ειδικούς 

και πρακτικούς στην αγορά του ξένου συναλλάγματος και έχει αναγνωριστεί ως η 

βασική θεωρία στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πιο συγκεκριμένα, 

θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των τριών υποθέσεων χρησιμοποιώντας μηνιαία 

δεδομένα για την συναλλαγματική ισοτιμία της Βρετανικής Λίρας έναντι του 

Αμερικανικού δολαρίου καθώς και τα επιτόκια που έχουν καθοριστεί από τις 

Κεντρικές Τράπεζες των χωρών αυτών.  
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 Η υπόλοιπη εργασία αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται μια αναλυτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τις 

υποθέσεις της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας, της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 

καθώς και της Αποτελεσματικότητας της αγοράς του Ξένου Συναλλάγματος. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επιπλέον και τα εμπειρικά ευρήματα των 

προηγούμενων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθούν στα παραπάνω ζητήματα. Το 

τρίτο κεφάλαιο περιέχει την εμπειρική μεθοδολογία και τα οικονομετρικά μοντέλα 

που χρησιμοποιήθηκαν στην προσπάθεια μας να ελέγξουμε τις παραπάνω υποθέσεις. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα της 

έρευνας μας, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της έρευνας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 
 
 
 
 
2.1. Η Υπόθεση της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
 Η αντίληψη ότι μπορεί να υπάρχει δεσμός μεταξύ των επιτοκίων και της 

αγοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελεί μία μεγάλη συζήτηση στην 

βιβλιογραφία που επικρατεί σήμερα.. Σύμφωνα με τον Einzig (1970), η αντίληψη ότι 

τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν ενδόμυχα συνδεδεμένα, 

ενισχύθηκε σαν γνώση της προθεσμιακής αγοράς και εξαπλώθηκε μέσω πρακτικών 

τραπεζικών κύκλων κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Στη 

συνέχεια ακολούθησε ότι αυτή η σχέση μεταξύ των επιτοκίων και της αγοράς των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών πρέπει να είναι δυνατή για να μειώσει την κερδοσκοπία 

κεφαλαιοποιώντας στα διαφορικά των επιτοκίων μέσω του αρμπιτράζ. 

 
Ο Keynes (1923) ήταν ο πρώτος που με μία συστηματική παρουσίαση του 

δεσμού μεταξύ των επιτοκίων και της αγοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα 

τοποθέτησε μαζί. Επέβαλλε αυτό το θεμέλιο για την υπόθεση, το οποίο είναι σήμερα 

γνωστό ως η υπόθεση της ισοδυναμίας των επιτοκίων (Interest Rate Parity 

Hypothesis). Η υπόθεση της ισοδυναμίας των επιτοκίων πρεσβεύει ότι τα spreads στις 

αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων δύο χωρών πρέπει να αποζημιώνονται από 

τις κινήσεις των νομισμάτων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται υπερβολικά κέρδη. Η 

συγκεκριμένη υπόθεση συντίθεται από τρεις βασικούς παράγοντες: ο πρώτος 

παράγοντας ονομάζεται Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων, ο δεύτερος 

Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων και ο τελευταίος είναι η υπόθεση της 

Αποτελεσματικότητας της Αγοράς Ξένου συναλλάγματος( η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς, ουσιαστικά ανήκει στην Α.I.Ε).  

 
Η υπόθεση της Α.I.Ε είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των διεθνών 

οικονομικών μοντέλων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην προσπάθεια καθορισμού 

και μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως το Νομισματικό Μοντέλο για 
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την συναλλαγματική ισοτιμία (The Monetary Exchange Rate model), το μοντέλο του 

Dornbusch (1976a, 1976b) ή το target zone model του Krugman (1991) και 

κυριαρχούν στα περισσότερα εγχειρίδια των διεθνών οικονομικών. Στην περίπτωση 

του Νομισματικού μοντέλου η υπόθεση της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 

αποτελεί την κεντρική υπόθεση στην οποία στηρίζεται το μοντέλο αυτό, όπως 

ακριβώς και στο μοντέλο του Dornbusch (1976a, 1976b) και στο target zone model 

του Krugman (1991). 

 

 Η συγκεκριμένη θεωρία μαζί με την Κ.I.Ε υπόθεση και την Θεωρία της 

Ισοδυναμίας των Αγοραστικών Δυνάμεων αποτελούν τις πιο παλιές θεωρίες στον 

τομέα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Pilbeam (1998) κάτω από 

το καθεστώς της τέλειας κινητικότητας των διεθνών κεφαλαίων η θεωρία της Α.Ι.Ε 

πρεσβεύει ότι τα κεφαλαιουχικά κέρδη από τα εγχώρια και ξένα περιουσιακά 

στοιχεία θα πρέπει να εξισώνονται. Προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης θεωρίας είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η θεωρία αυτή είναι πολύ 

παλιά. Ο Fischer (1896, 1907), ο οποίος επικεντρώθηκε στην κίνηση των επιτοκίων 

και στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αποτέλεσε από τους πρώτους που 

προχώρησαν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης θεωρίας. Στο βιβλίο του 

Appreciation and Interest (1896) o Fisher ήταν ο πρώτος, ο οποίος έγραψε την 

συγκεκριμένη σχέση σε μορφή εξίσωσης. Η Θεωρία της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των 

Επιτοκίων ή όπως είναι ευρέως γνωστή ως θεωρία του Ακάλυπτου Αρμπιτράζ 

Επιτοκίων είναι η σχέση ανάμεσα στην διαφορά των επιτοκίων ανάμεσα σε δύο 

χώρες και στην προσδοκώμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας που 

υπάρχει για τις δύο αυτές χώρες. Ο Irving Fisher εκτός από την συγγραφή της 

εξίσωσης πραγματοποίησε και τον στατιστικό έλεγχο της σχέσης αυτής. 

 

 Εάν υποθέσουμε ότι οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

συναλλάγματος είναι ουδέτεροι προς τον κίνδυνο (risk-neutral) και έχουν 

ορθολογικές προσδοκίες, τότε σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις η εκτίμηση της 

αγοράς για την μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία υπολογίζεται από την διαφορά 

των επιτοκίων που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες. Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια 

επιτόκια στην Αμερική είναι 10% και στην Μεγάλη Βρετανία τα επιτόκια της ίδιας 

διάρκειας είναι 7%, λέγεται ότι η επιτοκιακή διαφορά του δολαρίου είναι 3%. Εάν 

ισχύουν οι δύο παραπάνω υποθέσεις που αναφέραμε (risk-neutrality και rational 
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expectations) οι επενδυτές θα εκτιμούσαν ότι το δολάριο θα διολισθήσει έναντι του 

γερμανικού μάρκου κατά 3% μέχρι το τέλος του έτους. Με την υποτίμηση αυτή θα 

γίνουν ίσα τα αναμενόμενα κέρδη από τις Αμερικάνικες και Γερμανικές καταθέσεις. 

Δηλαδή, η θεωρία υποδηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο ισορροπίας 

σύμφωνα με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία στις δύο χώρες να αποφέρουν το ίδιο 

κέρδος κατά το τέλος της χρονικής περιόδου Η συγκεκριμένη απλή σχέση ανάμεσα 

στην συναλλαγματική ισοτιμία δύο χωρών και στην επιτοκιακή διαφορά τους 

ονομάζεται Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων (Uncovered Interest Rate Parity). 

Με βάση αυτήν την απλή σχέση μπορεί να εκτιμηθεί η μελλοντική μεταβολή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και αν υφίστανται οι υποθέσεις που αναφέραμε 

παραπάνω η εκτίμηση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι αμερόληπτη. Η θεωρία της 

Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων μπορεί να παρουσιαστεί αλγεβρικά από την 

παρακάτω εξίσωση: 

 

r = r* + ΔSe     (2.1) 

 

Όπου r είναι το επιτόκιο της Αμερικής, r* είναι το επιτόκιο της Μ. Βρετανίας και ΔSe 

είναι η προσδοκώμενη μεταβολή (υποτίμηση ή ανατίμηση) της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψης ανάμεσα στα νομίσματα των δυο αυτών χωρών. Η σχέση (2.1) 

υποδηλώνει τα εξής: το εγχώριο επιτόκιο θα πρέπει να είναι υψηλότερο(ή 

χαμηλότερο) από το ξένο επιτόκιο κατά μια ποσότητα ίση με την προσδοκώμενη 

υποτίμηση (ή ανατίμηση) του εγχώριου νομίσματος. (Copeland, 1989) 

 

 Η θεωρία της Α.I.Ε βρίσκει δράση σε πολλούς τομείς των διεθνών 

οικονομικών. Η εμπειρική ισχύς της αποτελεί έναν δείκτη σύμφωνα με τον οποίο 

υποδηλώνεται ότι οι νομισματικές αγορές είναι ολοκληρωμένες σε μεγάλο βαθμό 

(Francis, Hasan and Hunter, 2002). Επιπρόσθετα, σύμφωνες αποκλίσεις από την 

Α.I.Ε μπορεί να ωθήσουν τις νομισματικές αρχές να καθοδηγήσουν τα επιτόκια των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών υπό θεωρητική πίεση (Flood and Rose, 2001). Η Α.I.Ε 

έχει επίσης σημαντικές ερμηνείες για την επένδυση και τις αποφάσεις που αφορούν 

τα χρηματοοικονομικά στις επιχειρήσεις (Moosa, 1998). Τελικά, παραβιάσεις από την 

Α.I.Ε υπαινίσσονται πιθανή κερδοφορία από ταυτόχρονη κερδοσκοπία στην αγορά 

ξένου συναλλάγματος και στις αγορές διεθνούς χρήματος. Αλλά όπως και στο 

περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού οι ευκαιρίες για αρμπιτράζ επιτοκίων τείνουν να 
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είναι μικρές σε διάρκεια, οι πρακτικοί της ξένης αγοράς συναλλάγματος γενικότερα 

λειτουργούν υπό την υπόθεση ότι οποιαδήποτε στιγμή, η Α.I.Ε ισχύει. 

 

 Τέλος, η σημαντικότητα της Α.Ι.Ε καθώς και της Κ.Ι.Ε, η οποία θα αναλυθεί 

στην ενότητα 2.3, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι δυο θεωρίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό της κινητικότητας του κεφαλαίου μεταξύ των 

διαφόρων χωρών. Σύμφωνα με τις δύο αυτές υποθέσεις ,κάτω από την τέλεια 

κινητικότητα κεφαλαίου, οι ροές κεφαλαίου πρέπει να ισούνται με τα κέρδη σε 

οποιεσδήποτε δύο μετοχές που διαφέρουν μόνο στην χώρα που διαπραγματεύονται 

και στο νόμισμα που κυριαρχεί, ενώ να είναι παρόμοιες σε όρους ωριμότητας, 

ρευστότητας και ρίσκου (Kumhof, 2000). Έτσι, εάν η ισοδυναμία ελέγξει, όπου 

χρησιμοποιούνται συγκρίσιμες μετοχές, καταλήξει στην επιβεβαίωση της θεωρίας, 

κανένα εμπόδιο δεν απειλεί την κινητικότητα του κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, η 

απόκλιση από την ισοδυναμία μπορεί αναμφίβολα να αποδοθεί στη μη κινητικότητα 

κεφαλαίου μόνο στην περίπτωση της Κ.I.Ε, ενώ οι αποκλίσεις από την Α.I.Ε μπορούν 

επίσης να εξηγηθούν και από ένα προθεσμιακό ασφάλιστρο (Mansori, 2003). Tο 

προθεσμιακό συμβόλαιο που καλύπτει τη θέση του επενδύτη στις μελλοντικές 

διακυμάνσεις, στην περίπτωση της Κ.Ι.Ε, μπορεί επίσης να λάβει υπόψη και το 

προθεσμιακό ασφάλιστρο της χώρας. Η Α.Ι.Ε όντας γενικά ένας πιο ισχυρός 

σχηματισμός στην Ισοδυναμία Επιτοκίων ,αφήνει τον επενδυτή ανοικτό στις 

διακυμάνσεις της μελλοντικής ισοτιμίας όψης ,έτσι η Α.Ι.Ε απαιτεί και την υπόθεση 

της Κ.Ι.Ε να ισχύει και το προθεσμιακό ασφάλιστρο να είναι μηδενικό (Frankel, 

1982). Εντούτοις, η επαλήθευση της Α.Ι.Ε στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές 

θα είναι ένας συνδυασμός ελέγχου της κινητικότητας του κεφαλαίου και της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Mansori ,2003).  
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2.2. Η Υπόθεση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του Ξένου Συναλλάγματος 
 
 Η υπόθεση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του Ξένου συναλλάγματος 

αποτελεί μια περίπτωση μιας ευρύτερης θεωρίας, της υπόθεσης της 

Αποτελεσματικότητας των Αγορών η οποία με την σειρά της αποτελεί μια από τις πιο 

αμφιλεγόμενες θεωρίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των διεθνών 

οικονομικών. Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε από τον Fama (1970), ο οποίος 

ισχυρίστηκε στο διάσημο άρθρο του πως χαρακτηρίζοντας τις αγορές ως 

αποτελεσματικές εννοείται ότι οι τιμές των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

αντικατοπτρίζουν πλήρως όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση που υπάρχει στο ευρύ 

κοινό.  

 

Σύμφωνα με τους Elton και Gruber (2000) η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, η οποία αποτελεί μια πολύ δυνατή υπόθεση, 

μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες: στην δυνατή της μορφή (strong form), 

στην μέτρια της μορφή (semi strong form)και στην αδύνατη της μορφή (weak form). 

Στην περίπτωση που ισχύει η δυνατή μορφή της θεωρίας της αποτελεσματικότητας οι 

τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως οι μετοχές και τα συμβόλαια 

παραγώγων, αντικατοπτρίζουν όλη την διαθέσιμη ιδιωτική και δημόσια 

πληροφόρηση και στην περίπτωση αυτή οι επενδυτές δεν μπορούν να 

πραγματοποιήσουν ένα υπερβολικό υπερκέρδος από την αγορά και πώληση των 

προϊόντων αυτών. Στην περίπτωση που ισχύει η μέτρια μορφή της συγκεκριμένης 

θεωρίας αυτό σημαίνει ότι μόνο η δημόσια πληροφόρηση αντικατοπτρίζεται στις 

τιμές των μετοχών και παραγώγων. Τέλος, στην περίπτωση της αδύναμης εκδοχής οι 

τιμές των μετοχών αντικατοπτρίζουν τις ιστορικές τιμές των μετοχών.  

 

 Στην περίπτωση της αγοράς του ξένου συναλλάγματος η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης αγοράς δηλώνει ότι η ισοτιμία των 

προθεσμιακών συμβολαίων, τα οποία υπογράφονται σήμερα (περίοδο t) και λήγουν 

την επόμενη περίοδο (περίοδο t+1) αντικατοπτρίζει πλήρως την τιμή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης, η οποία προβλέπεται για την περίοδο t+1 υπό 

καθεστώς ουδετερότητας κινδύνου (Καρφάκης, 2003). Σύμφωνα με την εμπειρική 

βιβλιογραφία η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος αποτελεί μια αμφιλεγόμενη θεωρία. Έχει αποδειχτεί εμπειρικά ότι η 
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αρχή της αποτελεσματικότητας παραβιάζεται συστηματικά από το φαινόμενο της 

μεροληψίας της προθεσμιακής προεξόφλησης (Forward Discount Bias), το οποίο 

αναλύεται παρακάτω. 

 

Σύμφωνα με τον Καρφάκη (2003) έστω ότι η προσδοκώμενη ισοτιμία όψης 

για την περίοδο t+1 είναι Εs t+1 (όπου το σύμβολο Ε υποδηλώνει ότι αναφερόμαστε 

στην προσδοκώμενη τιμή, Expected price) και η προθεσμιακή ισοτιμία, η οποία 

καθορίζεται την περίοδο t για τα συμβόλαια που λήγουν την περίοδο t+1 είναι f t+1. 

Σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος θα πρέπει να ισχύει η επόμενη σχέση: 

 

Εs t+1= f t+1      (2.2) 

Και έστω ότι αφαιρούμε την σημερινή ισοτιμία όψης s t από τις δυο πλευρές της 

εξίσωσης (2). Έχουμε: 

 

Εs t+1-s t = f t+1-s t     (2.3) 

 

Εάν τώρα θέλουμε να ελέγξουμε εμπειρικά την σχέση (3), θα πρέπει να προβούμε 

στην παλινδρόμηση της παρακάτω εξίσωσης: 

 

Εs t+1-s t = α + β (f t+1-s t) + u t    (2.4) 

 

Για να ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες μηδενικές υποθέσεις: 

H0: α = 0 και Η0: β = 1 

Ο συντελεστής β ισούται με την ακόλουθη σχέση: 

β = Cov[(Εx t+1-s t), (f t+1-s t)]/σ2 (f t+1-s t)  (2.5) 

 

Και αντικαθιστώντας την (3) στην (5), καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση: 

β = Cov[(Εs t+1-s t), (Εs t+1-s t)]/ σ2 (Εs t+1-s t)  (2.6) 

ή 

β = σ2 (Εx t+1-s t)/ σ2 (Εx t+1-s t) = 1   (2.7) 
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Πολλοί ερευνητές εκτίμησαν εμπειρικά την παραπάνω σχέση και αντί να 

βρουν την μηδενική υπόθεση για να ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικότητας, 

δηλαδή ότι β=1, βρήκαν ότι ο εκτιμημένος συντελεστής της ερμηνευτικής 

μεταβλητής ισούται κατά μέσο όρο με -0.88. Μερικές έρευνες βρήκαν θετικό τον 

συντελεστή β, αλλά καμία έρευνα δεν βρήκε ότι β=1 ή να βρει ότι ο εκτιμημένος 

συντελεστής είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως μεροληψία της προθεσμιακής προεξόφλησης (the 

forward discount bias) ή ως το παζλ του προθεσμιακού ασφάλιστρου (the forward 

premium puzzle) και αποτελούν ανωμαλίες στην αποτελεσματικότητα της αγοράς 

ξένου συναλλάγματος. Δηλαδή, στην περίπτωση που β= -1, όταν τα επιτόκια των 

Η.Π.Α είναι κατά 1% μεγαλύτερα από τα επιτόκια της Αγγλίας, το δολάριο θα 

ανατιμηθεί με ετήσιο ρυθμό κατά 1%, ενώ σύμφωνα με την υπόθεση της ακάλυπτης 

ισοδυναμίας των επιτοκίων το δολάριο θα έπρεπε να υποτιμηθεί κατά 1%, για να 

εξισωθούν τα κέρδη ανάμεσα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Στην βιβλιογραφία 

υπάρχουν δύο κύριες εξηγήσεις του παραπάνω εμπειρικού αποτελέσματος: η ύπαρξη 

ασφαλίστρων κινδύνου (risk-premia) και η ύπαρξη σφαλμάτων στις εκτιμήσεις των 

επενδυτών. (Froot και Thaler, 1990) 

 
 Σύμφωνα με τους Froot και Thaler (1990) εάν οι επενδυτές στην αγορά 

συναλλάγματος παρουσιάζουν αποστροφή προς τον κίνδυνο (είναι δηλαδή risk-

averse) και εάν ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι διαφοροποιήσιμος, τότε η 

επιτοκιακή διαφορά ή η προθεσμιακή προεξόφληση δεν αποτελούν την μοναδική 

μεταβλητή, η οποία μπορεί να ερμηνεύσει την αλλαγή στις μελλοντικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εάν ισχύουν οι παραπάνω υποθέσεις, η επιτοκιακή 

διαφορά είναι το άθροισμα της αναμενόμενης μεταβολής της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας συν ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Δηλαδή, εάν το δολάριο θεωρείται ως πιο 

επικίνδυνο από την Αγγλική στερλίνα, τα επιτόκια στην Αμερική θα πρέπει να είναι 

υψηλότερα ακόμα και όταν η ισοτιμία δεν αναμένεται να μεταβληθεί. 

 
 Σύμφωνα με τον Fama (1984) η διακύμανση του ασφαλίστρου κινδύνου είναι 

μεγαλύτερη από το άθροισμα των διακυμάνσεων της αναμενόμενης υποτίμησης και 

της επιτοκιακής διαφοράς. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος συγγραφέας υποστηρίζει ότι η 

συνδιακύμανση της αναμενόμενης υποτίμησης και του ασφαλίστρου κινδύνου είναι 

αρνητική. Σύμφωνα με τους Hodrick και Srivastava (1986) μια αρνητική συσχέτιση 
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μεταξύ της αναμενόμενης υποτίμησης και του ασφαλίστρου κινδύνου έχει θεωρητικό 

υπόβαθρο. Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ένας υψηλότερος 

αναμενόμενος πληθωρισμός στις Η.Π.Α μπορεί να συσχετιστεί με μια μεγαλύτερη 

αναμενόμενη υποτίμηση του δολαρίου, αλλά και με μια αυξημένη επικινδυνότητα 

των περιουσιακών στοιχείων που είναι εκφρασμένα σε δολάρια.  

 
 Το πραγματικό πρόβλημα της εξήγησης των ασφαλίστρων κινδύνου για την 

μεροληψία της προθεσμιακής προεξόφλησης έχει να κάνει με το εάν μπορούν τα 

ασφάλιστρα κινδύνου να εξηγήσουν γιατί μια αλλαγή στα επιτόκια πρέπει να 

προκαλέσει μια μεγαλύτερη αλλαγή στα ασφάλιστρα κινδύνου. Έχουν δημιουργηθεί 

τρεις προσεγγίσεις για να εκτιμηθεί η εξήγηση των ασφαλίστρων κινδύνου. Η πρώτη 

προσέγγιση αναφέρεται στα λεγόμενα «στατιστικά μοντέλα» του κινδύνου, αλλά δεν 

παρέχει ικανοποιητικά συμπεράσματα για το γεγονός ότι η αλλαγή των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών προκαλείται από τον κίνδυνο που παρέχουν. Η δεύτερη 

προσέγγιση που δημιουργήθηκε στηρίζεται στο C.A.P.M (Capital Asset Pricing 

Model), αλλά και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου στις συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι μηδέν. Η 

τρίτη προσέγγιση προσπαθεί να μετρήσει την αναμενόμενη υποτίμηση. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή εάν κάποιος μπορέσει να μετρήσει τις εκτιμήσεις, θα μπορούσε 

να αναλύσει την μεροληψία της επιτοκιακής διαφοράς στα ασφάλιστρα κινδύνου και 

στα λάθη των εκτιμήσεων. Το πρόβλημα όμως με την προσέγγιση αυτή είναι η 

ακριβής μέτρηση των εκτιμήσεων της αγοράς, ειδικά της αγοράς συναλλάγματος, η 

οποία περιλαμβάνει πολλούς επενδυτές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Froot και 

Frankel (1989) τα ασφάλιστρα κινδύνου αποδείχτηκαν ότι ήταν μικρά και μη-

στατιστικά σημαντικά διαφορετικά από το μηδέν. 

 

Μια εναλλακτική υπόθεση, η οποία χρησιμοποιείται για να εξηγηθεί η 

μεροληψία ανάμεσα στην προθεσμιακή προεξόφληση και στην επιτοκιακή διαφορά 

είναι τα λάθη στις προβλέψεις των επενδυτών. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 

εξήγηση το ασφάλιστρο κινδύνου είναι σταθερό. Εάν οι επενδυτές είναι στην 

διαδικασία να μάθουν για την εξέλιξη των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών μπορεί να κάνουν λάθος προβλέψεις και με τις συναλλαγές τους αυτές να 

επηρεάζουν την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με τον Lewis 

(1989) αυτή του είδους η εξήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεξήγητη, 
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σύμφωνα με την θεωρία της Α.Ι.Ε, πορεία του αμερικανικού δολαρίου την περίοδο 

1980-1985. 

 
 Σύμφωνα με τους Froot και Thaler (1990) το μέγεθος της μεροληψίας στην 

επιτοκιακή διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλο για συγκεκριμένους τύπους διακύμανσης 

των επιτοκίων. Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει στις χώρες 

που παρατηρείται υπερπληθωρισμός ο εκτιμημένος συντελεστής β στην εξίσωση 

(2.6) είναι θετικός και κοντά στην μονάδα. Επιπλέον, χώρες που παραδοσιακά είχαν 

μεγάλο πληθωρισμό και μεγαλύτερα ονομαστικά επιτόκια τα νομίσματα τους 

υποτιμούνταν σταδιακά σε σχέση με τα νομίσματα που είχαν μικρότερα επιτόκια. 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, το μέσο ύψος της επιτοκιακής διαφοράς 

καθορίζει την σωστή μακροχρόνια μεταβολή των ισοτιμιών, ενώ στην βραχυχρόνια 

περίοδο μπορεί να μην αποτελεί έναν καλό εκτιμητή της μεταβολής τους.  
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2.3. Η Υπόθεση της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 

Σύμφωνα με τους Peel και Taylor (2002) η υπόθεση της Καλυμμένης 

Ισοδυναμίας των Επιτοκίων (Covered Interest Rate Arbitrage, C.I.P) πρεσβεύει ότι το 

διαφορικό του επιτοκίου μεταξύ παρόμοιων χρηματοοικονομικών στοιχείων της ίδιας 

λήξης, τα οποία είναι εκφρασμένα σε διαφορετικά νομίσματα πρέπει να είναι ίσο με 

το κόστος που καλύπτει το αναμενόμενο συναλλαγματικό ρίσκο στην προθεσμιακή 

αγορά. Η βασική διάφορα μεταξύ της υπόθεσης Α.I.Ε και της Κ.I.Ε είναι ότι η 

δεύτερη χρησιμοποιεί την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου t αντί 

του συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης που επικρατεί στην περίοδο t+1 στην σχέση 

(2.1). Δηλαδή στην περίπτωση της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων η 

έκθεση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην διασυνοριακή επένδυση καλύπτεται από 

προθεσμιακά συμβόλαια με αποτέλεσμα ο επενδυτής να μην δέχεται το ρίσκο των 

μελλοντικών αποκλίσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης από το επίπεδο της 

προσδοκώμενη συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σύμφωνα με τον Evans (1992) το ρίσκο 

της επένδυσης περιορίζεται μόνο στο ρίσκο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ τα 

κέρδη από την επένδυση στην εγχώρια αγορά θα είναι ίσα με το επίπεδο των κερδών 

από μία ξένη καλυμμένη επένδυση.  

 

Σύμφωνα με τον Michael Moosa (1998) η υπόθεση της Καλυμμένης 

Ισοδυναμίας των Επιτοκίων ουσιαστικά πρεσβεύει ότι η αγορά του ξένου 

συναλλάγματος λειτουργεί αποτελεσματικά. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη 

υπόθεση δεν ίσχυε τότε το καλυμμένο αρμπιτράζ του επιτοκίου (ο συνδυασμός 

βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων θέσεων σε εγχώρια και ξένα νομίσματα που 

αντισταθμίζονται από προθεσμιακά συμβόλαια στο ξένο νόμισμα) θα ήταν εφικτό, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος επενδυτής στην αγορά ξένου συναλλάγματος 

θα είχε ένα εξασφαλισμένο κέρδος, ενώ ένας άλλος επενδυτής στην ίδια αγορά θα 

είχε μια εξασφαλισμένη ζημία. Όπως είναι φανερό η συγκεκριμένη κατάσταση δεν 

μπορεί να επικρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

Εάν ορίσουμε με σύμβολα ως St την συναλλαγματική ισοτιμία όψης (η 

εγχώρια τιμή του ξένου νομίσματος) την χρονική περίοδο t, rt και rt
* 

αντιπροσωπεύουν τα εγχώρια και ξένα επιτόκια στις μετοχές και Ft  την προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία (το επίπεδο στο οποίο συμφωνείται η μελλοντική 
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συναλλαγή των νομισμάτων την περίοδο t) του ίδιου όρου στη λήξη των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, τότε η συνθήκη Κ.Ι.Ε μπορεί να εκφραστεί σε απλή 

λογαριθμική μορφή ως εξής: 

 

(ft - st )/  st = rt - rt
*      (2.8) 

 

         Όπου ft=log(Ft), st =log(St), rt είναι το Federal Funds Rate και το rt
* είναι το 

βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Μ. Βρετανίας (Base Interest Rate της Bank of 

England) και τα οποία δεν είναι σε λογαριθμική μορφή γιατί είναι εκφρασμένα σε 

ποσοστά.  

 

Το ενδιαφέρον των οικονομολόγων για την υπόθεση της Καλυμμένης 

Ισοδυναμίας των Επιτοκίων πηγάζει από τουλάχιστον τρεις πηγές (Taylor, 1992). 

Πρώτον, αποκλίσεις από την Κ.I.Ε μπορεί να οδηγήσουν σε αναξιοποίητες, με 

έλλειψη ρίσκου αλλά και επικερδείς ευκαιρίες για αρμπιτράζ., έτσι ώστε οι 

εμπειρικές έρευνες της Κ.I.Ε σχηματίζουν ένα μέρος μιας αυξανόμενης έρευνας για 

την αποτελεσματικότητα της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας και των 

διεθνών αγορών κεφαλαίου. Δεύτερο, η Κ.I.Ε χρησιμοποιείται συχνά ως μια 

ταυτότητα στην διαδικασία ελέγχου άλλων σχέσεων ισοδυναμίας στον τομέα των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων. Για παράδειγμα, δοθέντος της Κ.I.Ε, η Α.I.Ε (που 

όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα είναι η συνθήκη που δηλώνει ότι το 

διαφορικό του επιτοκίου ανάμεσα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή πρέπει να ισούται 

με το αναμενόμενο επίπεδο της υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος σε όρους ξένου 

νομίσματος) δείχνει ότι η προθεσμιακή ισοτιμία πρέπει να λειτουργήσει σαν 

προβλεπτής της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης (Taylor, 1995). Τρίτον, ένα γενικό 

κίνητρο για την εξέταση των σχέσεων στον τομέα των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων, όπως είναι η συνθήκη Κ.I.Ε έγκειται από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες 

σχέσεις αποτελούν βασικές υποθέσεις στη δομή των θεωρητικών και των εμπειρικών 

μοντέλων του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Εμπειρικά, τα μοντέρνα 

μοντέλα συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν έχουν αποδώσει ακόμη σε μεγάλο βαθμό 

(Taylor, 1995, Frankel και Rose 1995), έτσι ώστε η εξέταση των συμπερασμάτων 

τους να είναι εγγυημένη. 
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Σύμφωνα με τους Peel και Taylor (2002), δεν υπάρχουν στην διεθνή 

βιβλιογραφία εμπειρικά στοιχεία ιδιαίτερης υπολογίσιμης σημασίας ότι το καλυμμένο 

αρμπιτράζ επιτοκίου εφαρμοζόταν σε ευρεία κλίμακα τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιπλέον, Σύμφωνα με τους ίδιους 

συγγραφείς μια από τις πρώτες συζητήσεις για πιθανή σχέση μεταξύ της 

προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης 

με τα επιτόκια έχει εκδοθεί στην Γερμανία στα τέλη του 19ου αιώνα (Lotz, 1889, 

βλέπε Peel και Taylor, 2002, σελ 52). Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει έναν 

απολογισμό των μεταβολών στην προθεσμιακή αγορά για τα γερμανικά μάρκα στην 

Βιέννη υποκινούμενα από τις μεταβολές στα διαφορικά των επιτοκίων μεταξύ 

δανείων στο Βερολίνο και την Βιέννη. 

 

Παρόλα αυτά, σε άρθρο που εκδόθηκε για πρώτη φορά σε βρετανική 

εφημερίδα (The Manchester Guardian) το 1922 και που διαδοχικά εκδόθηκε σε 

επαναληπτική μορφή στο βιβλίο “Tract on Monetary Reform” ένα χρόνο αργότερα, 

είναι ο Keynes (1923), ο οποίος ως ένας επαγγελματίας οικονομολόγος παρουσιάζει 

την πρώτη γραπτή δήλωση της συνθήκης Κ.I.Ε. Σύμφωνα με τον Keynes (1923, p. 

103): 

 

“Forward equations for the purchase of the currency of the dearer money market 

tend to be cheaper than spot equations by a percentage per month equal to the excess of the 

interest which can be earned in a month in the dearer market over what can be earned in 

the cheaper”  

 

 

O Keynes συνέβαλε επίσης και στην έκδοση των δεδομένων στα προθεσμιακά 

ασφάλιστρα, και στο άρθρο του στην Manchester Guardian το 1922 αλλά και στo 

βιβλίο του Tract on Monetary Reform όταν δέχθηκε ενθάρρυνση από τον Einzig να 

παρουσιάσει την εργασία που είχε εκτελέσει στην προθεσμιακή αγορά 

συναλλάγματος της εποχής εκείνης (Peel και Taylor, 2002). Παρόλα αυτά, φαίνεται 

να υπάρχει μία σύγχυση που περικλείει την ιδέα του διεθνούς αρμπιτράζ επιτοκίων 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάμεσα στους οικονομολόγους, τους 

επίσημους της κυβέρνησης, το κοινό και τους επαγγελματίες τραπεζίτες. Επιπλέον, 

ακόμη και μετά τις συμβολές του Keynes, η ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα των 
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διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά τη διάρκεια της μεσοπολεμικής περιόδου 

δείχνει να είναι ανεπαρκής και συχνά πολύ μπερδεμένη Peel και Taylor (2002, σελ. 

53). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς ο Keynes πρότεινε στην Βρετανική 

Κυβέρνηση την παρέμβαση της Βρετανικής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά ξένου 

συναλλάγματος. Σύμφωνα με τον Keynes η παρέμβαση στην προθεσμιακή αγορά θα 

βοηθούσε την Βρετανική οικονομία την συγκεκριμένη περίοδο, αλλά όπως 

αναφέρουν οι Peel και Taylor (2002, σελ. 54) η πρόταση του αποδοκιμάστηκε από 

τους υπεύθυνους της Βρετανικής οικονομικής πολιτικής. 

 

 Η συγκεκριμένη υπόθεση μαζί με την υπόθεση της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας 

των Επιτοκίων απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον από τους ακαδημαϊκούς αλλά και από 

τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος ειδικά μετά τον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η υπόθεση εξετάστηκε 

εμπειρικά από πολλούς ερευνητές: από τους Frenkel and Levich (1975), Taylor 

(1987), Moosa and Bhati (1994) καθώς και από πολλούς άλλους. . Τα εμπειρικά 

ευρήματα των ερευνών που πραγματοποίησαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς έδειξαν 

ότι οι αποκλίσεις από την Κ.I.Ε δεν είναι σημαντικές. Οι οικονομολόγοι αυτοί 

έλεγξαν την Κ.I.Ε με διαφορετικές μεταβλητές αλλά και διαφορετικά εργαλεία που 

αφορούν την αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν πως η υπόθεση λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα γύρω από τις παραπάνω υποθέσεις παρουσιάζονται 

αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.  
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2.4. Εμπειρικά αποτελέσματα της υπόθεσης της Α.Ι.Ε 

 

 Η υπόθεση της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων αποτελεί μια από τις 

βασικές θεωρίες στον τομέα των διεθνών οικονομικών και ειδικότερα μια από τις 

βασικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν για τον καθορισμό των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Για τον λόγο αυτό η βιβλιογραφία, η οποία έχει αναπτυχθεί γύρω από την 

εμπειρική εξέταση της θεωρίας αυτής είναι πολύ μεγάλη. Στην συγκεκριμένη ενότητα 

θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις πιο γνωστές εμπειρικές έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί αναφορικά με την θεωρία της Α.Ι.Ε.  

 

Σύμφωνα με τον Pikoulaki (1995) για να εξετάσει ένας ερευνητής την 

υπόθεση της Α.Ι.Ε συχνά έρχεται στην δυσχερή θέση του πως να ενσωματώσει στο 

οικονομετρικό του υπόδειγμα της προσδοκώμενη μεταβολή στην συναλλαγματική 

ισοτιμία. Σύμφωνα με τον ίδιο εάν εφαρμόσουμε την υπόθεση των ορθολογικών 

προσδοκιών και εάν υποθέσουμε ότι οι επενδυτές είναι ουδέτεροι προς τον κίνδυνο 

τότε ο πιο απλός τρόπος εξέτασης της υπόθεσης Α.Ι.Ε, τον οποίο εφάρμοσαν πολλοί 

ερευνητές, ήταν να εκτιμηθεί οικονομετρικά το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Δs t+k = α + β (r-r*)t + u t+k   (2.9) 

 

Κάτω από τις υποθέσεις των ορθολογικών προσδοκιών και της ουδετερότητας 

του κινδύνου από τους επενδυτές, η παραπάνω σχέση υποδηλώνει ότι η επιτοκιακή 

διαφορά θα πρέπει να είναι ένας άριστος (optimal) εκτιμητής του ρυθμού της 

υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για να ισχύει η υπόθεση θα πρέπει να 

ισχύει ότι α=0 και β=1 και ότι τα κατάλοιπα να είναι ορθογώνια προς την διαθέσιμη 

πληροφόρηση (orthogonal to publicly available information). Σύμφωνα με τον 

Pikoulaki (1995) στην περίπτωση που βρεθεί ότι ο συντελεστής β είναι διαφορετικός 

από την μονάδα αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα την απόρριψη της συνθήκης της Α.Ι.Ε 

για τον εξής λόγο ότι οι προσδοκίες των επενδυτών μπορεί να μην είναι σωστές.  
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Το παραπάνω οικονομετρικό υπόδειγμα εκτιμήθηκε από τους Hacche και 

Towned (1983) για την συναλλαγματική ισοτιμία της Αγγλικής στερλίνας και του 

αμερικανικού δολαρίου για την περίοδο Ιούλιος 1972- Φεβρουάριος 1980. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους υποστηρίζουν την θεωρία γιατί βρήκαν ότι οι 

συντελεστές α και β ήταν στατιστικά σημαντικοί και είχαν τις τιμές που προβλέπει η 

θεωρία. Το μόνο αρνητικό στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι δεν 

επιβεβαιώθηκε η ιδιότητα της ορθογονικότητας των καταλοίπων. Παρόμοιο 

αποτέλεσμα βρήκε και ο Davidson (1985) στην εμπειρική έρευνα που 

πραγματοποίησε για την συναλλαγματική ισοτιμία της βρετανικής λίρας και του 

αμερικανικού δολαρίου για την περίοδο Φεβρουαρίου 1973- Δεκεμβρίου 1980. 

 
Επιπλέον, ο Loopesko (1984) εξέτασε εμπειρικά την ορθογονικότητα των 

καταλοίπων για ένα πλήθος νομισμάτων αλλά και αυτός κατέληξε πως απορρίπτεται 

από όλα σχεδόν τα δεδομένα. Ο Taylor (1987) έλεγξε εμπειρικά την υπόθεση της 

Α.Ι.Ε για έξι συναλλαγματικές ισοτιμίες χρησιμοποιώντας ένα VAR (Vector 

Autoregression) πλαίσιο και κατέληξε πως η υπόθεση της Α.Ι.Ε απορρίπτεται εύκολα 

για όλες τις συναλλαγματικές ισοτιμίες εκτός της ισοτιμίας του αμερικανικού 

δολαρίου και του γερμανικού μάρκου.  

 
Οι Cumby και Obstfeld (1981) εξέτασαν εμπειρικά για αποκλίσεις από την 

Α.Ι.Ε με το να διερευνήσουν εάν ο διαταρακτικός όρος της εξίσωσης (2.9) είναι 

λευκός θόρυβος (White noise innovation). Στην έρευνα τους χρησιμοποίησαν 

εβδομαδιαία δεδομένα για την περίοδο 5 Ιουλίου 1974-27 Ιουνίου 1980 για έξι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες του αμερικανικού δολαρίου. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους μόνο για την συναλλαγματική ισοτιμία της 

βρετανικής λίρας και του αμερικανικού δολαρίου τα κατάλοιπα της εξίσωσης (2.9) 

αποτελούν λευκό θόρυβο. Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι 

αποκλίσεις από την υπόθεση της Α.Ι.Ε στηρίζονται σε ένα μεταβλητό ασφάλιστρο 

κινδύνου.  
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 Εκτός από την παραπάνω μορφή ελέγχου της θεωρίας, πολλοί ερευνητές 

προσπάθησαν να ερευνήσουν εμπειρικά την υπόθεση της Α.Ι.Ε εκτιμώντας 

οικονομετρικά το υπόδειγμα που παρουσιάζεται από την σχέση (2.10). Υποθέτοντας 

ότι η συνθήκη της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων ισχύει, τότε το διαφορικό 

των επιτοκίων, ο όρος r-r* στην σχέση (2.9), μπορεί να αντικατασταθεί από την 

διαφορά της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας ft 
t+1

 με την συναλλαγματική 

ισοτιμία όψης st. Εκτιμάται δηλαδή η ακόλουθη εξίσωση: 

 

 
Δs t+1 = α + β (ft 

t+1- st) + u t+1    (2.10) 
 

 Στην παραπάνω εξίσωση οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε φυσικούς 

λογάριθμους. Για να ισχύει η υπόθεση της Α.Ι.Ε θα πρέπει να ισχύει η μηδενική 

υπόθεση α=0 και β=1. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι με την 

συγκεκριμένη σχέση εξετάζεται ταυτόχρονα και η υπόθεση της αποτελεσματικότητας 

της αγοράς του ξένου συναλλάγματος ή όπως είναι γνωστή στην βιβλιογραφία 

Unbiased Forward Rate Hypothesis (U.F.R.H). Σύμφωνα με την συγκεκριμένη 

υπόθεση, η προθεσμιακή ισοτιμία την χρονική περίοδο t είναι ένας άριστος και 

αμερόληπτος εκτιμητής της προσδοκώμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

περιόδου t+1. Τα αποτελέσματα των ελέγχων από την παραπάνω παλινδρόμηση 

έχουν μεικτά αποτελέσματα. Φαίνεται όμως από την εμπειρική βιβλιογραφία ότι τα 

εμπειρικά ευρήματα ενάντια στην υπόθεση της Α.Ι.Ε να την απορρίπτουν όταν 

χρησιμοποιούνται βραχέως διάρκειας επιτόκια.  

 
Σύμφωνα με τον Hodrick (1992), καθώς και με τους Froot και Thaler (1990) 

φαίνεται να είναι υπερβολικά τα εμπειρικά ευρήματα ενάντια στη υπόθεση της Α.Ι.Ε 

για συχνότητες περιόδους μικρότερες του ενός χρόνου. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

βρήκαν ένα “forward premium puzzle”, όπου το νόμισμα σε μια χώρα που έχει 

υψηλότερα επιτόκια από την αλλοδαπή τείνει να ανατιμάται, ενώ η θεωρία πρεσβεύει 

ότι το νόμισμα της θα πρέπει να υποτιμάται. Το συγκεκριμένο εύρημα είναι γνωστό 

στην βιβλιογραφία και ως η μεροληψία της προθεσμιακής προεξόφλησης (The 

Forward Discount Bias). Επιπλέον, οι Meredith και Ma (2002) στην έρευνα τους 

παρουσιάζουν τα δεδομένα, λέγοντας ότι για τις ώρες της G-7, οι έλεγχοι της Α.Ι.Ε 

βρίσκουν ένα “forward puzzle” για τα χρόνια τα οποία έπονται του 2000. Επίσης, οι 
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Flood και Rose (1996), χρησιμοποιώντας τον έλεγχο της Α.Ι.Ε για να εξετάσουν τα 

ευρωπαϊκά νομίσματα στις περιπτώσεις των εύκαμπτων και άκαμπτων 

συναλλαγματικών καθεστώτων από το 1981 μέχρι και το 1994 ,απορρίπτουν την 

υπόθεση της ακάλυπτης ισοδυναμίας των επιτοκίων σε όλες τις περιπτώσεις. 

 
Ο Hodrick (1992) στην έρευνα του υπολόγισε την παλινδρόμηση της σχέσης 

(2.10) για τον έλεγχο της υπόθεσης της Α.Ι.Ε. Και ο ίδιος όπως οι προηγούμενοι 

συγγραφείς βρήκε αρνητικό τον συντελεστή στην παλινδρόμηση της σχέσης αυτής 

και το ερμήνευσε ότι το forward premium, ο όρος f 
t+1- st  στην σχέση (2.10)  

προβλέπει με λάθος τρόπο την κατεύθυνση μιας διαδοχικής αλλαγής στην 

συναλλαγματική ισοτιμία όψης ,αν και πρόσθεσε ότι τις περισσότερες φορές τέτοιου 

είδους ευρήματα μπορεί να παραπλανήσουν επειδή αγνοούν τον σταθερό όρο σε μία 

παλινδρόμηση. Ο Hodrick (1992) ανέφερε ότι ο αρνητικός συντελεστής δείχνει ότι 

όσο το νόμισμα της αλλοδαπής είναι σε ασφάλιστρο στην προθεσμιακή αγορά, τόσο 

το νόμισμα της ημεδαπής θα προβλέπεται να υποτιμηθεί στην επόμενη περίοδο.  

 
Από την άλλη πλευρά, κάποια πιο πρόσφατα εμπειρικά ευρήματα είναι πιο 

ευνοϊκά. Οι Baillie και Bollerslev (2000) αναφέρουν ότι αμφιλεγόμενα 

συμπεράσματα μπορεί να συμβάλλουν σε απορρίψεις της Α.Ι.Ε σε μεγαλύτερη 

συχνότητα. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του 1996, ο Choudry (1999) έλεγξε την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς ξένου συναλλάγματος και βρήκε ότι δεν υπάρχει 

“forward puzzle” σε ορισμένες περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή, οι Meredith, Chinn και 

Alexius (2001) βρήκαν μεγαλύτερη υποστήριξη από το μακροχρόνιο επιτόκιο από ότι 

προηγούμενες έρευνες που εξέτασαν τις χώρες G-7. Αντίθετα με προηγούμενες 

μελέτες, αυτή η ανάλυση παρέχει μεγαλύτερη στήριξη στην θεωρία της Α.Ι.Ε που 

σχετίζεται με προσδοκίες για έναν αριθμό χωρών που είναι λιγότερο ελεγμένες. Οι 

Madarassy και Chinn (2002) επίσης αναφέρουν ότι υπάρχουν περισσότερα ευρήματα 

για χάρη της ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών και της χρηματοοικονομικής αγοράς 

μακροχρόνια από ότι βραχυχρόνια. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι ομόφωνα 

και ενώ οι συντελεστές της συσχέτισης μεταξύ των διαφορικών των επιτοκίων και 

των διαφορικών των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι σύμφωνοι με τη θεωρία, η 

σημασία τους είναι διαφορετική από ότι προβλέφθηκε από την Α.Ι.Ε. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της 

έρευνας γύρω από την συνθήκη της Α.Ι.Ε εστιάζεται στις επεξηγήσεις των 

αποκλίσεων από την ισοδυναμία των επιτοκίων συμπεριλαμβάνοντας στην έρευνα 

κάποιους επιπρόσθετους παράγοντες, όπως τα συναλλακτικά κόστη και το 

προθεσμιακό ασφάλιστρο της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι Frenkel και Levich 

(1975) έλεγξαν την σχέση ισοδυναμίας σε όρους συναλλακτικών κοστών 

χρησιμοποιώντας τριγωνικό αρμπιτράζ. Ορίζοντας μία ουδέτερη ζώνη γύρω από τη 

γραμμή της ισοδυναμίας των επιτοκίων όπου το αρμπιτράζ δεν είναι επικερδές, 

βρήκαν ότι τα συναλλακτικά κόστη εξηγούν τις περισσότερες αποκλίσεις από τη 

γραμμή της ισοδυναμίας του επιτοκίου. Πρόσθεσαν ότι η ύπαρξη της ελαστικότητας 

ζήτησης και προσφοράς στις ασφάλειες και τις ξένες αγορές συναλλάγματος που 

είναι μικρότερες από το άπειρο θα μεγαλώσουν την ουδέτερη ζώνη και θα 

υπολογίσουν για ένα μεγαλύτερο ποσοστό αποκλίσεων από τη γραμμή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η Α.Ι.Ε ισχύει σε όλες τις στιγμές και δεν 

υπάρχει πιθανότητα αρμπιτράζ επιτοκίου στις αγορές. 

 

Παρόλα αυτά, η μέθοδος του Deardorff (1979) του μονομερούς αρμπιτράζ 

απέδωσε μία ουδέτερη γραμμή αποκλίσεων από την ισοδυναμία των επιτοκίων που 

είναι μικρότερη από ότι πιστευόταν πριν. Η μελέτη του Clinton 

(1988),χρησιμοποιώντας συναλλακτικά κόστη ως κόστη συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

κατέληξε ότι τα συναλλακτικά κόστη εξηγούν πολύ λιγότερο τις αποκλίσεις από την 

ισοδυναμία του επιτοκίου από ότι έδειξαν προηγούμενες έρευνες. Αυτό το 

αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε από την έρευνα του Taylor (1987), η οποία ανέφερε 

κάποιες επικερδείς ευκαιρίες από το αρμπιτράζ επιτοκίου σε περίοδο αναταράξεων 

στην αγορά αφού ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά κόστη που βασίζονται σε 

συγκεκριμένους τύπους από τους έμπορους στην αγορά.  

 

Η πιο πιθανή εξήγηση, η οποία έχει δοθεί στην διεθνή βιβλιογραφία για τις 

αποκλίσεις από την Α.Ι.Ε ακόμη και μετά από την προσαρμογή των συναλλακτικών 

κοστών, μπορεί να είναι η ύπαρξη ενός προθεσμιακού ασφάλιστρου σε ορισμένα 

γκρουπ χωρών. Οι Bansal και Dahlquist (2000) βρήκαν ότι οι συμπεριφορές των 

χωρών όπως το επίπεδο και η μεταβλητότητα του πληθωρισμού ,του εισοδήματος και 

η αποτίμηση των χωρών είναι σημαντικά στο να εξηγήσουν τα μεγάλα κέρδη από το 
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ξένο νόμισμα. Δοθέντων αυτών των διαφορών, οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να 

εκθέσουν σημαντικά μεγαλύτερα κέρδη από ότι οι βιομηχανοποιημένες οικονομίες 

ακόμη κι αν αυτά τα κέρδη δεν αποτελούν αποζημίωση για το ρίσκο. Επιπλέον, η 

θεωρητική δουλεία από τον Aliber (1973) αναφέρει ότι οι αποκλίσεις από την 

ισοδυναμία του επιτοκίου είναι μία λειτουργία από συνδυασμό πολιτικών ρίσκων και 

ρίσκων που αναφέρονται στο νόμισμα της χώρας. Το τελευταίο που σχετίζεται με την 

αβεβαιότητα είναι ότι στο μέλλον η ξένη κυβέρνηση θα επιβάλει περιορισμούς στις 

ροές κεφαλαίου. Υπό το φως μιας μεγάλης ιστορίας διακύμανσης στις πολιτικές που 

εφαρμόζονται ενάντια στις ροές κεφαλαίου και της διαμάχης για την καταλληλότερη 

ανταπόκριση σε κρίσεις νομισμάτων, αυτό το ρίσκο πρέπει να είναι μεγαλύτερο στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει να έπεται από τις σημαντικές αποκλίσεις από την 

Α.Ι.Ε, ειδικά στην περίοδο πριν από την απελευθέρωση. 

 

Παρόλα αυτά, οι Bansal και Dahlquist (2000) χρησιμοποίησαν pooled 

χρονολογικές σειρές από 28 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και βρήκαν ότι το “forward puzzle” εξαφανίζεται 

για πολλές αναδυόμενες οικονομίες. Τα αποτελέσματα του Mansori (2003) είναι 

συνεπή με αυτή τη δουλειά και επιβεβαιώνουν ότι η συνθήκη της Α.Ι.Ε ισχύει 

καλύτερα για τις κεντροευρωπαϊκές χώρες από ότι για τις χώρες που χρησιμοποιούν 

σαν νόμισμα το ευρώ πριν από το 1999. Παρόμοια δουλειά έγινε από τους Flood και 

Rose (2001), οι οποίοι εφάρμοσαν τον έλεγχο της υπόθεσης της Α.Ι.Ε για ένα δείγμα 

23 αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990. Βρήκαν ότι η υπόθεση τείνει να δουλεύει καλύτερα τη δεκαετία αυτή από ότι 

προηγούμενες περιόδους και επίσης δουλεύει καλύτερα για χώρες που αντιμετώπισαν 

οικονομικές κρίσεις. Παρόλα αυτά δεν βρήκαν συστηματικές διαφορές μεταξύ 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών. 
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Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από την εμπειρική εξέταση της 

υπόθεσης της Α.Ι.Ε απορρέουν δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, τα εμπειρικά 

τεστ που στηρίζονται στην παλινδρόμηση της εξίσωσης (2.9) έδειξαν ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση παραβιάζεται από τα δεδομένα, τόσο όταν χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, όσο και όταν εφαρμόζεται σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Αν και υπάρχει μια διχογνωμία στην πιθανή εξήγηση απόρριψης 

της από τους ερευνητές, οι πιο πιθανές αιτίες θεωρούνται ότι είναι η ύπαρξη ενός 

χρονικά μεταβαλλόμενου ασφαλίστρου κινδύνου καθώς και η ύπαρξη σφαλμάτων 

στην δημιουργία των προβλέψεων των επενδυτών. Δεύτερον, στην περίπτωση του 

ελέγχου της υπόθεσης της Α.Ι.Ε σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα, με την χρήση 

μακροχρόνιων επιτοκίων, η εμπειρική έρευνα έδειξε ότι η θεωρία στηρίζεται 

περισσότερο από τα δεδομένα. 
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2.5. Εμπειρικά αποτελέσματα της υπόθεσης της Κ.Ι.Ε 
 
 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας η συνθήκη 

της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων πρεσβεύει ότι η αγορά του ξένου 

συναλλάγματος και ειδικότερα η προθεσμιακή αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά. Η 

συγκεκριμένη υπόθεση είναι αρκετά ορθολογική και ταυτόχρονα είναι αρκετά εύκολη 

στην εμπειρική της διερεύνηση. Για τον εξής λόγο η συνθήκη της Κ.Ι.Ε έχει 

εξεταστεί από πολλούς ερευνητές όπως τους Frenkel και Levich (1975), τον Taylor 

(1987), τους Moosa και Bhatti (1994) καθώς και από πολλούς άλλους.  

 

Οι παραπάνω συγγραφείς εξέτασαν εμπειρικά την ισχύ της υπόθεσης 

χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές μεταβλητές και βρήκαν ότι η συνθήκη 

λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Σε γενικές γραμμές η εμπειρική βιβλιογραφία 

υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη συνθήκη λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλες 

σχεδόν τις αγορές, καθώς οι αποκλίσεις από την Κ.Ι.Ε δεν θεωρούνται στατιστικά 

σημαντικές. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες εμπειρικές έρευνες που 

διενεργήθηκαν με σκοπό την αξιολόγηση της θεωρίας. 

 

 Ένα μεγάλο μέρος της εμπειρικής έρευνας πάνω στην υπόθεση της Κ.Ι.Ε 

επικεντρώθηκε στην μεταπολεμική περίοδο και γι’ αυτόν τον λόγο θα δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν την περίοδο σε σχέση με την έρευνα που διενεργήθηκε 

στην μεσοπολεμική περίοδο. Μέχρι σήμερα για την εμπειρική εξέταση της 

συγκεκριμένης θεωρίας έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι ελέγχων. Ο πρώτος στηρίζεται 

στον υπολογισμό των πραγματικών αποκλίσεων από την ισοδυναμία των επιτοκίων 

και στον έλεγχο για το εάν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από το μηδέν. Η 

στατιστική σημαντικότητα συνήθως ορίζεται σε σχέση με μία ουδέτερη ζώνη (neutral 

band), που καθορίζεται από τα συναλλακτικά κόστη όπως είναι τα bid-ask spread και 

τα brokerage fees (Peel και Taylor, 2002).  

 

Σύμφωνα με την μελέτη των Frenkel και Levich (1977) σε περιόδους υψηλής 

διακύμανσης ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό αποκλίσεων από την συνθήκη της Κ.Ι.Ε 

μπορεί να εξηγηθεί από τα συναλλακτικά κόστη. Σύμφωνα με τους συγγραφείς το 

συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες 

αποκλίσεις αντικατοπτρίζουν μια υψηλότερη χρηματοοικονομική αβεβαιότητα.  
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Ο Clinton (1988) στην έρευνα του αναφέρει ότι οι αποκλίσεις από την Κ.Ι.Ε 

δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τα ελάχιστα συναλλακτικά κόστη σε μία από 

τις τρεις αγορές: οι δύο είναι οι αγορές καταθέσεων (deposit markets), όπως για 

παράδειγμα η αγορά του Ευρω-δολλαρίου και του Ευρω-μάρκου, και την swap αγορά 

του ξένου συναλλάγματος (που είναι αυτή όπου ένα νόμισμα μπορεί ταυτόχρονα να 

αγοραστεί και να πωληθεί προθεσμιακά έναντι κάποιου άλλου νομίσματος). Η έρευνα 

του επικεντρώθηκε στην ανάλυση των δεδομένων πέντε σημαντικών νομισμάτων 

έναντι του δολαρίου, ενώ τα δεδομένα της έρευνας του συλλέχθηκαν από το Reuter 

Money Rates Service και η χρονική τους διάρκεια κάλυπτε την περίοδο Νοεμβρίου 

1985 και Μάιου 1986. Ο Clinton βρίσκει ότι η ουδέτερη ζώνη πρέπει να είναι + ή − 

0,06% για κάθε χρόνο από την καλυμμένη ισοδυναμία. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι 

αν και η υπόθεση των μηδενικών αποκλίσεων από την ισοδυναμία μπορεί να 

απορριφθεί, εμπειρικά οι επικερδείς εμπορικές ευκαιρίες δεν είναι αρκετά μεγάλες 

ούτε μακροχρόνιες αρκετά, έτσι ώστε να αποφέρουν μία ροή υπερβολικών κερδών 

διαχρονικά. 

 

Ο Taylor (1987) στην έρευνα του χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας και υψηλής 

συχνότητας δεδομένα του για τις προθεσμιακές και συναλλαγματικές ισοτιμίες όψης 

του δολαρίου-στερλίνας και του δολαρίου-μάρκου. Η έρευνα του καλύπτει την 

δεκαετία του 1980 και ορισμένες μεταπολεμικές περιόδους. Βρήκε ότι υπάρχουν 

ορισμένες επικερδείς παραβιάσεις της Κ.Ι.Ε , ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων 

διαταράξεων και αβεβαιότητας στην αγορά. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της 

έρευνας του Taylor είναι η διαπίστωση ότι όπου συμβαίνουν επικερδείς παραβιάσεις 

της Κ.Ι.Ε, η συχνότητα, το μέγεθος και η αντοχή τους φαίνεται να είναι μία 

αυξανόμενη συνάρτηση του μήκους της λήξης των αναφερόμενων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως των επιτοκίων και των προθεσμιακών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

 

 

 

 

 28



Μία δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές για τον 

έλεγχο της ισχύος της Κ.Ι.Ε είναι η χρήση της οικονομετρικής ανάλυσης. Η εξίσωση 

που χρησιμοποιήθηκε για τον οικονομετρικό έλεγχο της υπόθεσης είναι η ακόλουθη: 

 

ft - st = α + β (rt - rt
*) + ut    (2.11) 

 

Όπου ft και st είναι οι φυσικοί λογάριθμοι της προθεσμιακής και 

συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης, ενώ ο όρος ut μία τυχαία διατάραξη. Εάν 

απουσιάζουν τα συναλλακτικά κόστη και ισχύει η υπόθεση της Κ.Ι.Ε θα πρέπει οι 

συντελεστές α και β να μη διαφέρουν στατιστικά από το μηδέν και την μονάδα 

αντίστοιχα. Η εξίσωση (2.11) ελέγχθηκε από έναν μεγάλο αριθμό ερευνητών για μία 

ποικιλία νομισμάτων και χρονικών περιόδων (για παράδειγμα Grubel 1996, Branson 

1969, Marston 1976 και Cosandier και Lang 1981, βλέπε Peel και Taylor, 2002, σελ. 

57), με το γενικό συμπέρασμα ότι ,με σημαντικές εξαιρέσεις εξαιτίας παραγόντων 

όπως το πολιτικό ρίσκο η Κ.Ι.Ε δεν μπορεί να απορριφτεί από τα δεδομένα. 

 

Παρόμοιες μελέτες για την υπόθεση της Κ.Ι.Ε για προηγούμενες ιστορικές 

περιόδους είναι συγκριτικά σπάνιες. Οι Aliber (1962) και ο Officer (1993) εξέτασαν 

το αρμπιτράζ επιτοκίου στην μεσοπολεμική περίοδο. Στην έρευνα του ο Aliber 

(1962) εξέτασε έναν αριθμό ευρωπαϊκών κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 

έναντι του δολαρίου, την περίοδο που τελείωνε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος από 

το 1925 ως το 1926. Και οι δύο συγγραφείς χρησιμοποίησαν μηνιαία δεδομένα και 

μέσους όρους για τα επιτόκια από ότι point-in-time δεδομένα, από τη στιγμή που οι 

έννοιες που επικεντρώθηκαν είναι διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων 

συγγραφέων. Για παράδειγμα, ο Aliber στην έρευνα του δεν θέλησε να ελέγξει για τις 

αποκλίσεις από την Κ.Ι.Ε, αλλά περισσότερο για να αποτιμήσει τον ρόλο της 

κερδοσκοπίας στην διαμόρφωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης και την 

επιρροή των προθεσμιακών συναλλαγών στις μεταβολές της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των παραπάνω 

συγγραφέων κατά την διάρκεια της μεσοπολεμικής περιόδου, οι κερδοσκοπικές 

κινήσεις στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος ήταν έντονες και οδηγούσαν στην 

διαμόρφωση των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών όψεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 
3.1. Η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 

 
 Η υπόθεση της Α.Ι.Ε στηρίζεται στην κριτική υπόθεση ότι τα εγχώρια και τα 

ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι τέλεια υποκατάστατα. Κύριο αποτέλεσμα της 

συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι τα κέρδη από την επένδυση στην ημεδαπή και την 

αλλοδαπή εξισώνονται όταν υπάρχει πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων. Στην 

παρακάτω παρουσίαση ακολουθούμε τον Copeland (1994) στην προσπάθεια μας να 

αναπτύξουμε τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν. 

 
Προτού προχωρήσουμε είναι σκόπιμο να εξηγήσουμε τον όρο ασφάλιστρο 

κινδύνου καθώς και τις υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρία της Α.Ι.Ε. 

Σύμφωνα με τον Copeland (1994) το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) είναι η 

ανταμοιβή ,όπου ένα οικονομικό άτομο παίρνει έτσι ώστε να δεχθεί ένα ρίσκο. Το 

ερώτημα όμως που τίθεται είναι για πιο λόγο τα άτομα απαιτούν ένα κίνητρο έτσι 

ώστε να αναλάβουν κάποια ρίσκα. Η απάντηση δίνεται από την οικονομική θεωρία, η 

οποία στηρίζεται στη νοοτροπία των προτιμήσεων των ατόμων όταν αντιμετωπίζουν 

κάποιες προκλήσεις με αβέβαιες προοπτικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

άτομα προτιμούν την αποφυγή του ρίσκου όσον αφορά τις επενδύσεις τους. Αυτό το 

χαρακτηριστικό των προτιμήσεών τους εξηγεί γιατί οι επενδύσεις ρίσκου συχνά 

αποδίδουν σε υψηλές απολαβές από ότι αυτές που δεν εμπεριέχουν ρίσκο. Αυτό που 

ζητούν συνεχώς τα άτομα είναι ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Υπάρχουν περιπτώσεις 

που τα οικονομικά άτομα δέχονται το ρίσκο χωρίς να απαιτούν μεγάλα κέρδη, ή 

ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις να πληρώσουν για το προνόμιο της δημιουργίας 

ρίσκου. Οι ακόλουθοι ορισμοί είναι χρήσιμοι για την συνέχεια: 

 

Σύμφωνα με τον Copeland (1994) risk averters’ είναι εκείνα τα οικονομικά 

άτομα, τα οποία απαιτούν ένα θετικό ασφάλιστρο κινδύνου με σκοπό να πειστούν να 
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διατηρήσουν μετοχές με ρίσκο. Αντιθέτως, risk lovers είναι αυτοί που πληρώνουν το 

ασφάλιστρο με στόχο να έχουν το προνόμιο του ρίσκου ,ενώ risk neutral είναι αυτοί 

που θα κάνουν ακριβώς τα ίδια με στόχο να πάρουν ένα μηδενικό ασφάλιστρο. 

 

Κάποιος μπορεί να αναμένει ότι τα οικονομικά άτομα θα αποστρέφονται το 

ρίσκο όσον αφορά τις οικονομικές τους αποφάσεις, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Από 

το σημείο αυτό κι έπειτα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά άτομα στα 

υποδείγματα που θα αναλυθούν θεωρούνται πως είναι ουδέτερα προς το κίνδυνο (risk 

neutral). Αυτό δηλαδή σημαίνει πως βρίσκονται σε ισορροπία, δεν αποστρέφονται 

τον κίνδυνο (risk averters) ούτε απολαμβάνουν τον κίνδυνο (risk lovers), δηλαδή 

είναι αδιάφορα μεταξύ μιας επένδυσης που αποδίδει σταθερά κέρδη και χωρίς ρίσκο 

από την μία πλευρά και κάποιος προσφέρει την προοπτική των ιδανικών κερδών κατά 

μέσο όρο αλλά και με την πιθανότητα μεγαλύτερων ή και χαμηλότερων απολαβών, 

από την άλλη. Με άλλα λόγια τα οικονομικά άτομα υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται 

μόνο για τα μέσα κέρδη. Σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεση το ασφάλιστρο 

κινδύνου είναι μηδενικό για τα μοντέλα που θα εκτιμηθούν στην συνέχεια. Αν και η 

παραπάνω υπόθεση δεν είναι πολύ ρεαλιστική βοηθάει όμως στο να αναλύσουμε την 

σχετική ελκυστικότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων ανάμεσα στις Η.Π.Α και 

στην Μ. Βρετανία. Σύμφωνα με την υπόθεση του μηδενικού ασφαλίστρου κινδύνου 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως ομόλογα, στις δύο χώρες θα πρέπει να 

αποδίδουν το ίδιο κέρδος στο τέλος της χρονικής περιόδου μιας επένδυσης. Με άλλα 

λόγια ένας επενδυτής θα είναι αδιάφορος στο να κρατήσει Αγγλικά ή Αμερικάνικα 

ομόλογα της ίδιας λήξης, γιατί σύμφωνα με την θεωρία θα του αποφέρουν το ίδιο 

κέρδος.  

Με δεδομένο το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της 

προσδοκώμενης τιμής της, και κάτω από την υπόθεση της ουδετερότητας κινδύνου, 

είτε το επιτόκιο στην Αγγλία θα είναι μεγαλύτερο ή το επιτόκιο στις Η.Π.Α θα είναι 

μικρότερο για να είναι αδιάφοροι οι επενδυτές μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων 

στις δύο αυτές χώρες. Δηλαδή, η θεωρία υποδηλώνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα 

επίπεδο ισορροπίας (που σημαίνει μία κατάσταση που δεν υπάρχει τάση για τα 

κεφάλαια να μετακινηθούν εντός ή εκτός της Αγγλίας από των Η.Π.Α και 

αντίστροφα) σύμφωνα με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία στις δύο χώρες να 

αποφέρουν το ίδιο κέρδος κατά το τέλος της χρονικής περιόδου. Το επίπεδο 

ισορροπίας προϋποθέτει ότι ισχύει η ακόλουθη σχέση (Copeland, 1994): 
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(1+r) = (1+r*) Se/S     (3.1) 

όπου r είναι το επιτόκιο της Η.Π.Α, r* είναι το επιτόκιο της Αγγλίας, Se είναι η 

προσδοκώμενη συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία θα ισχύσει στο τέλος της χρονικής 

περιόδου και S είναι η συναλλαγματική ισοτιμία όψης που ισχύει σήμερα. Η 

παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφτεί με μια αναδιάταξη των όρων που περιέχει. Ο 

όρος Se/S θα έχει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας εάν η τιμή του ξένου νομίσματος θα 

είναι μεγαλύτερη στο τέλος της περιόδου. Για τον λόγο αυτό η εξίσωση (3.1) μπορεί 

να γραφτεί ως εξής: 

 

Se/S = 1+ΔSe      (3.2) 

 

Όπου ΔSe είναι ο προσδοκώμενος ρυθμός υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος ή ο 

ρυθμός αύξησης της τιμής του ξένου νομίσματος για μια χρονική περίοδο. Εάν 

συνδυάσουμε τις εξισώσεις (3.1) και (3.2) έχουμε: 

 

    (1+r) = (1+r*) (1+ΔSe)                      (3.3) ή 

 

(1+r) = 1+ r*+ ΔSe+ r* ΔSe    (3.4) 

 
Από την σχέση (3.4) μπορούμε να απαλείψουμε την μονάδα και από τις δυο μεριές, 

ενώ ο όρος r* ΔSe μπορεί επίσης να απαλειφτεί, εκτός εάν η περίοδος που μας 

ενδιαφέρει σχετίζεται με μια πολύ μεγάλη υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

(σε περίπτωση υπερπληθωρισμού για παράδειγμα). Επομένως η σχέση (3.4) μπορεί 

να γραφτεί ως ακολούθως: 

 

r = r* + ΔSe      (3.5) 

 
Η τελευταία σχέση αποτελεί την Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων, η οποία 

υποστηρίζει τα εξής: το εγχώριο επιτόκιο θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το ξένο 

επιτόκιο κατά μια ποσότητα ίση με την προσδοκώμενη υποτίμηση (ανατίμηση) 

του εγχώριου νομίσματος. (Copeland, 1994) 
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3.2 Η Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 

 

Στην ανάλυση της προηγούμενης ενότητας η κίνηση κεφαλαίων από μια χώρα 

προς μια άλλη με σκοπό το κέρδος από την διαφορά των επιτοκίων ανάμεσα στις δυο 

χώρες στην βιβλιογραφία ονομάζεται αρμπιτράζ επιτοκίων. Στην πραγματικότητα 

όμως, επενδύοντας σε περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής εμπεριέχει ρίσκο αν και 

στη συγκεκριμένη έρευνα αποφεύγουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα με τη βοήθεια 

της υπόθεσης της ουδετερότητας του κινδύνου εκ μέρους των επενδυτών (risk 

neutrality) με στόχο την εξαγωγή του συμπεράσματος της συνθήκης της Α.Ι.Ε.  

 

Ωστόσο υπάρχει ένας τρόπος έτσι ώστε να εξαλειφθεί το ρίσκο από μία 

μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό, όπως στην παραπάνω περίπτωση. Για να 

κατανοηθεί ακριβώς το παραπάνω, ας θεωρήσουμε ως πρώτη περίπτωση έναν 

κάτοικο της Μ. Βρετανίας και το ρίσκο που δέχεται επενδύοντας σε 

χρηματοοικονομικά στοιχεία στις Η.Π.Α. Ο κίνδυνος που έχει η επένδυση 

αναφέρεται στην αβεβαιότητα για την μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία, Se . Τα 

κέρδη σε δολάρια που απορρέουν από την επένδυση στις Η.Π.Α γίνονται διαθέσιμα 

κατά το τέλος της χρονικής περιόδου της επένδυσης όπου και μετατρέπονται σε 

στερλίνες. Ο επενδυτής αναγκάζεται να ριψοκινδυνεύσει μία εικασία σε τι επίπεδο θα 

βρίσκεται η συναλλαγματική ισοτιμία όψης στο τέλος της χρονικής περιόδου, αν και 

η συγκεκριμένη απόφαση θα έπρεπε να παρθεί από την αρχή του χρόνου.  

 

Τώρα, μπορεί κάποιος να ακολουθήσει την παρακάτω στρατηγική: αντί να 

περιμένει κάποιος την επαναφορά του δολαρίου στην στερλίνα στο τέλος της 

χρονικής περιόδου, μπορεί κάλλιστα να έρθει σε συμφωνία με έναν άλλο οικονομικό 

αντιπρόσωπο για να ανταλλάξει τα δολάρια με λίρες, εκ των προτέρων. Η συμφωνία 

προφανώς θα συγκεκριμενοποιήσει μία συναλλαγματική ισοτιμία στην οποία τα 

δολάρια θα μετατρέπονται σε λίρες στο τέλος της περιόδου και η συγκεκριμένη 

ισοτιμία φυσιολογικά δεν θα είναι η ίδια αν η συναλλαγματική ισοτιμία που 

επικρατήσει στην μεταφορά αντιδράσει αμέσως. Προτού προχωρήσουμε παρακάτω 

είναι σκόπιμο να δοθούν οι εξηγήσεις για τους παρακάτω όρους (Copeland, 1994):  

 

 33



Η συναλλαγματική ισοτιμία όψεως (spot exchange rate) είναι η ισοτιμία, η 

οποία χρησιμοποιείται σε συμφωνίες για την συναλλαγή ενός νομίσματος με ένα 

άλλο στην τρέχουσα χρονική περίοδο, γι’ αυτό άλλωστε και ο αγγλικός όρος “spot”. 

 

Η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία (forward exchange rate) είναι η 

ισοτιμία, η οποία εμφανίζεται στα συμβόλαια για την ανταλλαγή ενός νομίσματος με 

ένα άλλο σε προκαταβολή της παρούσας συναλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί ότι καμία νομισματική μονάδα δεν αλλάζει χέρια μεταξύ των μερών σε 

ένα μελλοντικό συμβόλαιο στη στιγμή που αυτό έχει υπογραφεί. Αυτό που συμβαίνει 

είναι ότι και τα δύο μέρη του συμβολαίου υπογράφουν για την ανταλλαγή της μίας 

νομισματικής μονάδας για την άλλη, στην συγκεκριμένη προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία ,κάποια στιγμή στο μέλλον. Το μόνο δηλαδή που 

καθορίζεται στο παρόν είναι το ύψος της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

 

Με την χρήση των προθεσμιακών συμβολαίων ορισμένα δυσάρεστα σοκ 

μπορούν να αποφευχθούν για επενδύσεις και γενικότερα για συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα. Παρόλα αυτά, η ευκαιρία κάποιος να επωφεληθεί από μια απροσδόκητη 

υποτίμηση του ξένου νομίσματος θυσιάζεται από το «κλείδωμα» της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (forward 

market). Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο μία μελλοντική αγορά βοηθά στην αντιστάθμιση 

έναντι χαμηλότερης αξίας του δολαρίου από αυτή που προσδοκάται, αλλά επίσης 

απέχει και από κάθε επιπρόσθετο κέρδος το οποίο μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να υπάρχει 

διαφορά ανάμεσα στα κέρδη από την επένδυση σε στερλίνες και σε δολάρια μιας και 

οι δύο επενδύσεις δεν εμπεριέχουν ρίσκο. Με άλλα λόγια, οι απόλαβές από το να 

επενδύσει κάποιος στις Η.Π.Α. πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές από την επένδυση 

στην Μ. Βρετανία άσχετα με το αν ενδεχόμενοι επενδυτές είναι ουδέτεροι με τον 

κίνδυνο ή όχι. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η μελλοντική τιμή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν περιέχει κίνδυνο γιατί συμφωνείται εκ των προτέρων 

στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος. όπου δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης 

πέραν της ημερομηνίας λήξης. Ο όρος F αναφέρεται στην προθεσμιακή 
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συναλλαγματική ισοτιμία (που σημαίνει η τιμή της στερλίνας σε δολάρια), να 

κυριαρχεί στην αρχή της περιόδου για το δολάριο έτσι ώστε να απελευθερωθεί στο 

τέλος της περιόδου. 

 

Τότε από τη στιγμή που όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της συναλλαγής μένουν 

ανεπηρέαστα από την προηγούμενη ενότητα ,μπορούμε απλά να αντικαταστήσουμε 

τον όρο Se με τον F στην εξίσωση (3.1) και να έχουμε: 

 

(1 + r) = (1 + r*) F/S     (3.6) 

 

και αυτό αναφέρεται ως η συγκεκριμένη μορφή της Κ.Ι.Ε. Στην εξίσωση (3.6) όλα τα 

μεγέθη είναι τα ίδια όπως και στην εξίσωση (3.1). Επίσης, με μία κατάλληλη 

φόρμουλα ο όρος F/S μπορεί να ξαναγραφεί ως εξής: 

 

F/S = 1+ f      (3.7) 

 

Όπου το f αποτελεί το ασφάλιστρο κινδύνου, το οποίο μπορεί να οριστεί ως η 

αναλογία με την οποία η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία μιας χώρας 

υπερβαίνει την συναλλαγματική ισοτιμία όψεως της. (Copeland 1994). 

 

Γενικότερα, μπορεί να ξαναγραφεί η συνθήκη ισορροπίας ακολουθώντας τα 

ίδια βήματα ,αλλά αυτή τη φορά το f σε αντικατάσταση του Δ Se : 

 

(1 + r) = (1 + r*)(1 + f) 

                                     = 1 + r*+ f+ r* f           (3.8) 

 

Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, αναμένεται ότι ο όρος r* f να είναι 

μικρός (εκτός σε περιπτώσεις μεγάλης υποτίμησης του νομίσματος μιας χώρας), με 

αποτέλεσμα να μπορεί να απαλειφθεί από την εξίσωση. Καταλήγουμε λοιπόν στην 

εξίσωση της επόμενης σελίδας: 
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r = r* + f       (3.9) 

 

Η τελευταία σχέση αποτελεί την Καλυμμένη  Ισοδυναμία των Επιτοκίων, η οποία 

υποστηρίζει τα εξής: 

 

Το εγχώριο επιτόκιο θα πρέπει να είναι υψηλότερο (χαμηλότερο) από ότι 

το επιτόκιο της αλλοδαπής, με ένα ποσό ίσο με το μελλοντικό ασφάλιστρο, το 

οποίο είναι εκφρασμένο στο νόμισμα της ημεδαπής. 

 

 

3.3 Η Αποτελεσματικότητα της Αγοράς του Ξένου Συναλλάγματος 

 

 Όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος δηλώνει ότι η 

προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία καθορίζεται από τα προθεσμιακά 

συμβόλαια, τα οποία υπογράφονται σήμερα (περίοδο t) και λήγουν την επόμενη 

περίοδο (περίοδο t+1) αντικατοπτρίζει πλήρως την τιμή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψης, η οποία προβλέπεται για την περίοδο t+1, ο όρος Ft+1 
t  στην εξίσωση 

(10), υπό καθεστώς ουδετερότητας κινδύνου (Καρφάκης, 2003). Το παραπάνω 

μπορεί να γραφεί σε μορφή εξίσωσης ως εξής: 

 

Εs t+1= Ft+1 
t      (3.10) 

 

Εκτός από την παραπάνω σχέση η αποτελεσματικότητα της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος μπορεί να εκφραστεί και με την ακόλουθη σχέση. Εάν αφαιρέσουμε 

και από τις δύο πλευρές της παραπάνω εξίσωσης την συναλλαγματική ισοτιμία όψης 

έχουμε την ακόλουθη εξίσωση: 

 

Εs t+1-s t = Ft+1 
t - s t     (3.11) 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση είναι φανερό ότι η προσδοκώμενη 

συναλλαγματική ισοτιμία είναι ίση με την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, η 

οποία καθορίζεται την τρέχουσα χρονική περίοδο. 
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3.4 Οικονομετρικά μοντέλα 

 

Βασιζόμενοι στην παραπάνω παρουσίαση η βασική εξίσωση παλινδρόμησης 

για την υπόθεση της Α.Ι.Ε είναι η ακόλουθη:  

 

ln (St+1/ St) = α + β r + γ r* + ut    (3.12) 

 

Όπου  St είναι η συναλλαγματική ισοτιμία όψεως, που ορίστηκε την περίοδο t και 

είναι εκφρασμένη σε μονάδες του εγχώριου νομίσματος για μια μονάδα του ξένου 

νομίσματος, st+1 είναι η συναλλαγματική ισοτιμία όψεως που επικρατεί την περίοδο 

t+1, r είναι το επιτόκιο των Η.Π.Α (Federal Funds Rate) που ορίστηκε την περίοδο t ,
  

r* είναι το επιτόκιο της Μ. Βρετανίας (base interest rate of Bank of England), που 

ορίστηκε την περίοδο t και ut είναι ο διαταρακτικός όρος της εξίσωσης. Για να ισχύει 

η υπόθεση της ισοδυναμίας των επιτοκίων θα πρέπει να ισχύει η μηδενική υπόθεση 

ότι ο σταθερός όρος της παραπάνω εξίσωσης είναι μηδέν, ότι ο συντελεστής β 

ισούται με την μονάδα, ο συντελεστής γ ισούται με -1 και ότι τα κατάλοιπα της 

εκτιμημένης εξίσωσης δεν αυτό-συσχετίζονται. Δηλαδή ισχύουν οι εξής υποθέσεις: 

 

H0: α=0 και β=1 και γ=-1 

H1: α≠0 ή β≠1 ή γ≠-1 

 

 

Η εξίσωση (3.12) είναι μία τυπική εξίσωση για τον έλεγχο της υπόθεσης της 

Α.Ι.Ε ,όπως εξηγήθηκε και πιο πάνω. Το μοντέλο σε όρους της εξίσωσης (3.12) είναι 

λογικό από τη στιγμή που εστιάζεται στις Η.Π.Α., η οποία είναι μία μεγάλη σχετικά 

κλειστή οικονομία. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν μικρές διαταράξεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες στην βραχυχρόνια λειτουργία των νομισματικών αρχών 

όταν χρησιμοποιείται το μοντέλο της Η.Π.Α. .  
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 Εκτός από την παραπάνω εξίσωση, θα προχωρήσουμε και στην παλινδρόμηση 

της ακόλουθης σχέσης, η οποία συναντάται πολύ συχνά στην διεθνή βιβλιογραφία. Η 

σχέση είναι η ακόλουθη (Froot και Thaler, 1990): 

 

Δst+k=α +β (rt-rt
*) + nt+k    (3.13) 

 

Στην σχέση (3.13) ο όρος Δst+k είναι η ποσοστιαία υποτίμηση του νομίσματος (η 

μεταβολή στον λογάριθμο της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης, η οποία εκφράζεται 

ως o αριθμός των δολαρίων για κάθε μονάδα του αγγλικού νομίσματος) σε k 

περιόδους, και ο όρος (rt-rt
*) είναι η διαφορά των επιτοκίων που υπάρχουν στην 

Αμερική και στην Αγγλία την περίοδο k. Για να ισχύει η σχέση που υποδηλώνεται 

από την ακάλυπτη επιτοκιακή ισοδυναμία θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη μηδενική 

υπόθεση: 

Ho: β=1  

H1: β≠1  

 
Δηλαδή, η πραγματοποιήσιμη υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης 

ισούται με την επιτοκιακή διαφορά ανάμεσα της δύο χώρες συν ένα τυχαίο σφάλμα, 

nt+k.

 

 Η βασική εξίσωση παλινδρόμησης για τον έλεγχο της υπόθεσης της Κ.Ι.Ε 

είναι η εξής: 

 

ln (F/S) = α + β r + γ r* + ut     (3.14) 

 

Όπου S είναι η συναλλαγματική ισοτιμία όψεως ,που ορίστηκε την περίοδο t, F είναι 

η μηνιαία προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία (forward exchange rate) , που 

ορίστηκε την περίοδο t, r είναι το Federal Funds Rate που ορίστηκε την περίοδο t, r* 

είναι το base interest rate of Bank of England, που ορίστηκε την περίοδο t και ut είναι 

ο διαταρακτικός όρος. H εξίσωση (14) είναι μία τυπική εξίσωση της Κ.Ι.Ε και για να 

ισχύει η υπόθεση θα πρέπει να επαληθεύονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

H0: α=0, β=1 και γ=-1. 
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Εκτός από την παραπάνω σχέση η υπόθεση της Κ.Ι.Ε μπορεί να εξεταστεί και 

με την ακόλουθη εναλλακτική εξίσωση (Froot και Thaler, 1990): 

 

ln (F/S) = α + β( r- r*)+ ut     (3.15) 

 

Όπου οι μεταβλητές της εξίσωσης (3.15) είναι ακριβώς οι ίδιες με τις μεταβλητές της 

εξίσωσης (3.14). Η μόνη διαφορά στην παλινδρόμηση της παραπάνω εξίσωσης είναι 

ότι ως ερμηνευτική μεταβλητή χρησιμοποιείται η επιτοκιακή διαφορά μεταξύ των 

επιτοκίων των Η.Π.Α και της Μ. Βρετανίάς. Η παλινδρόμηση αυτή γεγονός αποδίδει 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στα εμπειρικά αποτελέσματα διότι και η ερμηνευτική 

μεταβλητή και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι πιο πιθανό να αποτελούν στάσιμες 

χρονολογικές σειρές. Για να ισχύει η υπόθεση της Κ.Ι.Ε θα πρέπει να ισχύουν οι 

ακόλουθες υποθέσεις: 

H0: α=0 καθώς και H0: β=1 

 

 Τέλος, το οικονομετρικό υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος είναι το ακόλουθο(Froot 

και Thaler, 1990): 

 

Δst+k=α +β (f t+1-s t) + nt+k    (3.16) 

 

Όπου οι μεταβλητές στην παραπάνω εξίσωση είναι εκφρασμένες σε λογαριθμική 

μορφή. Η παραπάνω εξίσωση υποθέτει ότι ισχύει η Κ.Ι.Ε. Για να ισχύει η αρχή της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος θα πρέπει να ισχύουν οι 

ακόλουθες υποθέσεις: 

H0:α=0 καθώς και H0:β=1 
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Εκτός από την παραπάνω εξίσωση η αποτελεσματικότητα της αγοράς του 

ξένου συναλλάγματος μπορεί να ελεγχθεί και με την ακόλουθη παλινδρόμηση (Froot 

και Thaler, 1990): 

 

ln S t+1=α + β (lnFt+1
t) + ut+1    (3.17) 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση για να ισχύει η αρχή της αποτελεσματικότητας θα 

πρέπει να ισχύουν οι υποθέσεις ότι ο σταθερός όρος είναι μηδέν και ο συντελεστής 

της ερμηνευτικής μεταβλητής ισούται με την μονάδα. 
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3.5 Δεδομένα 

 

Για να φανεί η αξιοπιστία των εμπειρικών αποτελεσμάτων της έρευνας μας, 

χρησιμοποιούνται όλα τα παραπάνω μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Τα δεδομένα της έρευνας αποτελούνται από μηνιαία στοιχεία, 

τα οποία εκτείνονται από τον Ιανουάριο του 1980 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2005. 

Το μοντέλο της Α.Ι.Ε περιλαμβάνει το επιτόκιο που καθορίζεται από την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α (US federal Funds Rate) ,το βασικό επιτόκιο της 

Τράπεζας της Μ. Βρετανίας (UK base interest rate) και την συναλλαγματική ισοτιμία 

όψεως του δολαρίου έναντι της στερλίνας. Το μοντέλο της Κ.Ι.Ε περιλαμβάνει τα 

επιτόκια των Η.Π.Α και της Μ. Βρετανίας, την συναλλαγματική ισοτιμία του 

δολαρίου και της στερλίνας καθώς και την μηνιαία προθεσμιακή συναλλαγματική 

ισοτιμία του δολαρίου έναντι της στερλίνας. Το μοντέλο της αποτελεσματικότητας 

της αγοράς του ξένου συναλλάγματος περιλαμβάνει και αυτό την προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι της στερλίνας, την συναλλαγματική 

ισοτιμία όψεως και τα επιτόκια των Η.Π.Α και της Μ. Βρετανίας. 

 

Όλες οι μεταβλητές του μοντέλου είναι σε λογαριθμική μορφή εκτός από τα 

επιτόκια, τα οποία είναι εκφρασμένα σε επίπεδα και καθεμία χρονολογική σειρά είναι 

στάσιμη είτε παίρνοντας την πρώτη διαφορά είτε όχι. Πρέπει να υποτεθεί ότι το 

μοντέλο είναι σταθερό κατά τη διάρκεια του χρόνου ,ειδικά σε μακροχρόνιες 

περιόδους στο μέλλον. Οπότε εάν χρησιμοποιηθούν οι χρονολογικές σειρές, είναι 

σίγουρο ότι το μοντέλο που δημιουργήθηκε με αυτά τα δεδομένα μπορεί να 

παρουσιαστεί ως στάσιμο ή σταθερό και κατά επέκταση να είναι αξιόπιστο για 

περαιτέρω προβλέψεις. 

 

Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι εκφρασμένη σε μονάδες του εγχώριου 

νομίσματος προς μια μονάδα του ξένου νομίσματος. Ως ημεδαπή θεωρούνται οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία είναι μια μεγάλη σχετικά κλειστή 

οικονομία. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες όψεως που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

συγκεκριμένη έρευνα, προέρχονται από το Board of Governors του Federal Reserve 

System. Το επιτόκιο της Μ. Βρετανίας είναι το μηνιαίο επιτόκιο repo της Τράπεζας 

της Αγγλίας. Το επιτόκιο των Η.Π.Α είναι το αποτελεσματικό (effective) Federal 
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Funds rate καθορίζεται από το Board of Governors του Federal Reserve System. Το 

συγκεκριμένο επιτόκιο αποτελεί το κόστος ενός γρήγορου δανεισμού, βασικά για μία 

μέρα. Οι χρονολογικές σειρές της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως του δολαρίου 

αποκτήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πιο συγκεκριμένα από την 

βάση δεδομένων International Financial Statistics. Η προθεσμιακή συναλλαγματική 

ισοτιμία του δολαρίου αποκτήθηκε από την βάση δεδομένων της Τράπεζας της 

Αγγλίας. 

 

 42



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 
4.1 Στασιμότητα των μεταβλητών 

 

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας 

έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού προγράμματος Eviews 

4.1 καθώς και την χρήση υπολογιστικών φύλλων του προγράμματος Microsoft Excel. 

Προτού προχωρήσουμε στην παλινδρόμηση των εξισώσεων που παρουσιάστηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι σκόπιμο να ελέγξουμε την στασιμότητα των 

μεταβλητών, οι οποίες εισάγονται στις παλινδρομήσεις. Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα 

πραγματοποιηθεί πρώτα με την εμφάνιση των γραφημάτων των χρονολογικών 

σειρών (Όλα τα γραφήματα παρουσιάζονται στο παράρτημα της εργασίας, σελ 68). 

 
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι πολύ 

πιθανόν να μην είναι στάσιμες σειρές, δηλαδή να έχουν μοναδιαίες ρίζες, με 

αποτέλεσμα τα ευρήματα των παλινδρομήσεων που περιέχουν τέτοιες σειρές να είναι 

αναξιόπιστα (Verbeek, 2000). Σύμφωνα με το γράφημα της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψεως του δολαρίου έναντι της στερλίνας είναι πολύ πιθανό η χρονολογική 

σειρά να μην είναι στάσιμη. Αυτό φαίνεται από τις έντονες διακυμάνσεις μακριά από 

τον μέσο όρο της συγκεκριμένης σειράς. Από την άλλη μεριά η πρώτη διαφορά της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι πολύ πιθανό να είναι μια στάσιμη σειρά γεγονός 

που απορρέει από το γράφημα της συγκεκριμένης σειράς. Επιπλέον, οι χρονολογικές 

σειρές των επιτοκίων είναι πολύ πιθανόν να είναι μη στάσιμες σειρές γιατί 

εμφανίζουν συμπεριφορές όπως της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως. Τέλος, η 

επιτοκιακή διαφορά των επιτοκίων των δύο χωρών είναι πολύ πιθανόν να είναι 

στάσιμη σειρά γιατί εμφανίζεται να επιστρέφει στον μέσο της μακροχρόνια, δηλαδή 

εμφανίζει mean-reverting behaviour. 

 

 43



 Ως επίσημος έλεγχος για τον έλεγχο της στασιμότητας των μεταβλητών η 

τυπική και καθιερωμένη μέθοδος είναι ο έλεγχος για μοναδιαίες ρίζες των Dickey και 

Fuller (1979). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων 

για μοναδιαία ρίζα στις σειρές της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως, της πρώτης 

διαφοράς της, των επιτοκίων, της επιτοκιακής διαφοράς καθώς και του προθεσμιακού 

ασφάλιστρου. 

 

Πίνακας 1  Αποτελέσματα του Επαυξημένου Ελέγχου των Dickey – Fuller για την 

ύπαρξη μοναδιαίων ριζών. Περίοδος εκτίμησης: Ιανουάριος 1980 – Νοέμβριος 2005 

                                                            
                ADF(Levels)       Υστερήσεις (lags)  
U.S($)/U.K(₤) όψεως (st)   -1.207   1 
U.S($)/U.K(₤) προθεσμιακή                 -1.196   1 
U.S($)/U.K(₤) πρώτη διαφορά (st – st-1)  -16.382*  1 
Προθεσμιακό Ασφάλιστρο (ft 

t+1 – st+1)  -12.881*  6 
Επιτοκιακή διαφορά (r-r*)   -1.750***  1 
Όλες οι μεταβλητές (εκτός των επιτοκίων) μετατράπηκαν σε λογάριθμους και εξετάστηκαν για μοναδιαίες ρίζες. Οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι δολάρια έναντι Αγγλικής στερλίνας. Η στήλη ADF (L) είναι το t-statistic του επαυξημένου 
ελέγχου των Dickey-Fuller test σε επίπεδα. Η στήλη Υστερήσεις δείχνει τις χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης 
μεταβλητής για κάθε έλεγχο. Οι κριτικές τιμές για το 90%, 95% και 99% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι –2.58, -
2.88 and –3.47 αντίστοιχα. Οι στατιστικά σημαντικές τιμές εκφράζονται ως * για το 1%, ** για το 5% και *** για το 10% 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.  
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην χρονολογική σειρά της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψεως δεν μπορεί να απορριφθεί σε όλα τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας. Στην περίπτωση της πρώτης διαφοράς της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του δολαρίου έναντι της στερλίνας, η μηδενική υπόθεση της μη 

στασιμότητας απορρίπτεται για την εναλλακτική της στασιμότητας της σειράς για 

όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Πιο συγκεκριμένα η στατιστική του 

ελέγχου είναι –16.38 ενώ η κριτική τιμή στο 5% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

είναι –2.88. Στην περίπτωση της επιτοκιακής διαφοράς των δύο επιτοκίων μπορούμε 

επίσης να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας με την 

εναλλακτική της μόνο στο 10% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η στατιστική του ελέγχου είναι –1.75 ενώ η κριτική τιμή 

στο 5% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι –1.94. Για την προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία μπορούμε να δεχθούμε την υπόθεση της μη στασιμότητας 

σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, ενώ για την περίπτωση του 

προθεσμιακού ασφάλιστρου η μηδενική υπόθεση της μη-στασιμότητας απορρίπτεται 
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σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα στο 5% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας η 

κριτική τιμή είναι –2.88 ενώ η στατιστική του ελέγχου είναι -12.881. 
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4.2 Αποτελέσματα για την υπόθεση της Α.Ι.Ε 

 

Η παρακάτω εξίσωση εκτιμήθηκε με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

με την χρήση του στατιστικού προγράμματος Eviews 4.1 για τον οικονομετρικό 

έλεγχο της υπόθεσης της Α.Ι.Ε: 

 

ln (St+1/ St) = α + β r+ γ r* + ut   (4.1) 

 

Όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος της ποσοστιαίας αλλαγής 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των χρονικών περιόδων t και t+1, r είναι το 

επιτόκιο της χώρας βάσης, δηλαδή των Η.Π.Α, r* είναι το επιτόκιο της αλλοδαπής 

(της Μ. Βρετανίας) και ut είναι ο διαταρακτικός όρος. 

 

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται τα αποτελέσματα από τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετράγωνων μαζί με τις τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων 

συντελεστών. 

Πίνακας 2  Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων – Μηνιαία δεδομένα: Ιανουάριος 

1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St+1/St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
     r 

 
    r* 

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

2.86E-05 

(0.004) 

 

-0.301* 
(0.093) 

 

0.194* 
(0.075) 

 

0.032

 

0.030 
 

1.923 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 75) 
 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
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Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο , η 

μηδενική υπόθεση για να ισχύει η υπόθεση της Α.Ι.Ε θα είναι η ακόλουθη: 

 

Ho: α=0, β = 1, γ = -1 

H1 : α≠0, β ≠ 1, γ ≠ -1 

 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτή. Επίσης, χρησιμοποιούνται και ο έλεγχος του Wald για έναν 

καλύτερο υπολογισμό, με στόχο να ελεγχθούν οι συντελεστές των επιτοκίων της 

Αμερικής και της Μ. Βρετανίας. Πρώτο, ο έλεγχος του Wald έγινε ακολουθώντας τη 

θεωρία της μηδενικής υπόθεσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Το αποτέλεσμα 

του ελέγχου έδειξε ότι η μηδενική υπόθεση πρέπει να απορριφθεί στο 95% επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας. Από τη στιγμή που ο συντελεστής του επιτοκίου της 

Αμερικής είναι αρνητικός και ο συντελεστής του επιτοκίου της Μ. Βρετανίας είναι 

θετικός, πραγματοποιήσαμε ξανά τον έλεγχο Wald γράφοντας τη μηδενική υπόθεση 

και την εναλλακτική της ως εξής: 

 

Ho: β = -γ 

H1 : β ≠ -γ 

 

Αυτή τη φορά, από τη στιγμή που η πιθανότητα είναι πάνω από το 6%, τότε 

σε επίπεδο σημαντικότητας 95%, η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί (Οι 

έλεγχοι με το κριτήριο του Wald παρουσιάζονται στο παράρτημα, σελ 75-76). 

 

Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα σημαντικά στατιστικά από την 

παλινδρόμηση της εξίσωσης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές είναι στατιστικά 

σημαντικοί εκτός από τον σταθερό όρο, ο οποίος δεν είναι στατιστικά σημαντικός σε 

όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Επιπλέον, η στατιστική των Durbin–

Watson είναι 1.923,το οποίο είναι σύμφωνο με την απουσία αυτοσυσχέτισης γιατί η 

τιμή είναι πολύ κοντά στο 2. Η στατιστική R2 είναι 0.032, κάτι που σημαίνει ότι 

περισσότερο από το 3% μπορεί να εξηγηθεί από τα δεδομένα του συγκεκριμένου 

μοντέλου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και ο έλεγχος των Breusch–Godfrey για 
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να εξεταστεί εάν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στο υπόδειγμα μας (Serial Correlation LM 

test). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν υπάρχει αυτό-συσχέτιση στα 

κατάλοιπα του υποδείγματος, σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Στον 

έλεγχο της κανονικότητας χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο Jarque-Bera και 

διαπιστώσαμε ότι τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Κάνοντας 

τον έλεγχο White για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα στο μοντέλο. (Ο έλεγχος LM, ο έλεγχος κανονικότητας και ο 

White heteroskedasticity έλεγχος παρουσιάζονται στο παράρτημα, σελ. 76-77). 

 

 Εκτός από την παραπάνω παλινδρόμηση η υπόθεση της Α.Ι.Ε ελέγχθηκε 

εμπειρικά και από την εξής παλινδρόμηση: 

 

ln (St+1/ St) = α + β (r- r*)+ ut    (4.2) 

 

Όπου οι μεταβλητές είναι οι ίδιες όπως και στην προηγούμενη παλινδρόμηση. Στην 

συγκεκριμένη παλινδρόμηση η μοναδική ερμηνευτική μεταβλητή είναι η επιτοκιακή 

διαφορά του δολαρίου (r-r*). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3  Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων – Μηνιαία δεδομένα: Ιανουάριος 

1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St+1/St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
    r-r* 

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

-0.006* 

(0.002) 

 

  -0.200* 
  (0.076) 

 

 0.022 
 

0.030 
 

1.899 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 75) 

 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
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Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

για να ισχύει η υπόθεση της Α.Ι.Ε θα πρέπει να ισχύει η ακόλουθη μηδενική 

υπόθεση: 

 

Ho: α=0, β = 1 

H1 : α≠0, β ≠ 1 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα δεν μπορούμε να 

δεχθούμε την υπόθεση της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων γιατί οι 

εκτιμημένοι συντελεστές δεν έχουν το σωστό πρόσημο και επιπλέον δεν έχουν την 

σωστή τιμή. Πιο συγκεκριμένα, ο σταθερός όρος έχει τιμή –0.006 ενώ ο εκτιμημένος 

συντελεστής της επιτοκιακής διαφοράς έχει τιμή –0.2 που διαφέρει σημαντικά από 

την μονάδα. Προχωρήσαμε και στον έλεγχο με το κριτήριο του Wald, όπου και σε 

αυτήν την περίπτωση απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση ότι ο εκτιμημένος 

συντελεστής της ερμηνευτικής μεταβλητής είναι ίσος με την μονάδα. Σε αυτήν την 

περίπτωση η ερμηνευτικότητα του μοντέλου που εκτιμήθηκε είναι λίγο χαμηλότερη 

από το προηγούμενο, το οποίο φαίνεται από τον συντελεστή προσδιορισμού, ο οποίος 

έχει τιμή 2.2%. Τέλος, το κριτήριο του Durbin-Watson για τον έλεγχο της αυτό-

συσχέτισης υποδεικνύει ότι απουσιάζει η αυτό συσχέτιση από το υπόδειγμα μας. 
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4.3 Αποτελέσματα για την υπόθεση της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς του   
Ξένου Συναλλάγματος  

 

Σε αυτή την ενότητα θα υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα της αγοράς του 

ξένου συναλλάγματος πριν τον υπολογισμό του μοντέλου της Κ.Ι.Ε. Όντας η σχετική 

τιμή δύο χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται 

με ένα παρόμοιο τρόπο όπως προσδιορίζονται άλλες τιμές μετοχών αλλά και η 

μελλοντική συμπεριφορά των αποτελεσμάτων παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην 

επιρροή της τωρινής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Σύμφωνα με τον Fama (1984) η 

αγορά του ξένου συναλλάγματος είναι αποτελεσματική όταν οι τιμές 

αντικατοπτρίζουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Επομένως, οι προσδοκίες που 

αφορούν τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να ενσωματώνονται και να 

αντικατοπτρίζονται στις προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 

Η αποτελεσματικότητα της αγοράς του ξένου συναλλάγματος εξετάστηκε με 

την παλινδρόμηση του λογαρίθμου της τωρινής συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης, 

lnSt, πάνω στο λογάριθμο της μηνιαίας προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

που επικρατούσε τον προηγούμενο μήνα, lnFt
t-1 , όπως φαίνεται στην παρακάτω 

εξίσωση: 

 

lnSt = α + β lnFt
t-1 + ut     (4.3) 

 

Όταν η αγορά ξένου συναλλάγματος είναι αποτελεσματική και εάν οι τιμές 

αντικατοπτρίζουν όλες τις σχετικές και διαθέσιμες πληροφορίες, τότε τα κατάλοιπα 

της εξίσωσης (4.3) θα πρέπει να μην αυτοσυσχετίζονται. Επιπρόσθετα, ο σταθερός 

όρος της εξίσωσης (4.3) θα πρέπει να είναι μηδενικός και ο συντελεστής κλίσης, ο 

όρος β, θα πρέπει να ισούται με τη μονάδα. Εάν ισχύουν τα παραπάνω η προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία αποτελεί έναν αμερόληπτο προβλέπτη της μελλοντικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης (όπως υποδηλώνεται σύμφωνα με την υπόθεση της 

ουδετερότητας κινδύνου). Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν εξετάζουμε την 

αποτελεσματικότητα της αγοράς του ξένου συναλλάγματος συνολικά, απλώς 

προσπαθούμε να την αξιολογήσουμε με βάση το δείγμα μας, το οποίο είναι η 

συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου με την στερλίνα. Η εξίσωση (4.3) 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας μηνιαία δεδομένα για την περίοδο Ιανουάριος 1980 – 
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Νοέμβριος 2005. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 4  Αποτελεσματικότητα Αγοράς Ξένου Συναλλάγματος – Μηνιαία 

δεδομένα: Ιανουάριος 1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
    lnFt

t-1

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

0.020* 

(0.006) 

 

0.960* 
(0.013) 

 

0.943 
 

0.030 
 

1.773 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 77) 

 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

Όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα (τα πλήρες αποτελέσματα 

βρίσκονται στο παράρτημα, βλέπε σελ 77-78), όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί σε όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα ο σταθερός όρος της εξίσωσης αν και είναι πολύ κοντά στο μηδέν είναι 

στατιστικά διάφορος του μηδενός. Όσον αφορά τον εκτιμημένο συντελεστή της 

προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορούμε να δούμε ότι βρίσκεται πολύ 

κοντά στην μονάδα, όπως ορίζει η υποθεση της αποτελεσματικότητας του ξένου 

συναλλάγματος. Προχωρήσαμε σε ένα πιο επίσημο έλεγχο, με το κριτήριο του Wald 

για να δούμε εάν ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά ίσος με την μονάδα. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση ότι ο 

εκτιμημένος συντελεστής της ερμηνευτικής μεταβλητής είναι διάφορος της μονάδας 

(βλέπε παράρτημα, σελ. 77). Όσον αφορά την αυτό-συσχέτιση των καταλοίπων, 

σύμφωνα με τον έλεγχο του κριτηρίου Breusch – Godfrey, δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση της μη-αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων.   
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες που αφορούν τις μελλοντικές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες εάν η αγορά είναι αποτελεσματική. Όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση 

αντικατοπτρίζεται επίσης από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όψης. Εάν οι 

προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες που ορίζονται την περίοδο t-1 

ενσωματώνουν όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση που υπάρχει εκείνη την χρονική 

στιγμή, αλλά και οι ισοτιμίες αυτές ενσωματώνουν όλες τις πληροφορίες των 

δεδομένων , οι οποίες υπάρχουν την περίοδο t-2. Έτσι οι συντελεστές προσδιορισμού 

δεν θα πρέπει να επηρεάζονται σημαντικά αλλά και οι εκτιμημένοι συντελεστές δεν 

πρέπει να είναι διάφοροι του μηδενός εάν στην εξίσωση (4.3) προστεθούν επιπλέον 

μεταβλητές της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας με χρονικές υστερήσεις. 

Επομένως, εκτιμήσαμε την ακόλουθη εξίσωση για να ελέγξουμε την παραπάνω 

υπόθεση: 

 

lnSt = α + β lnFt
t-1 + γ lnFt-1

t-2  + ut    (4.4) 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 5  Αποτελεσματικότητα Αγοράς Ξένου Συναλλάγματος – Μηνιαία 

δεδομένα: Ιανουάριος 1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
lnFt

t-1

 
lnFt-

1
t-2

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

0.022* 

(0.006) 

 

1.056* 
(0.057) 

 

-0.098*** 
(0.057) 

 

0.943

 

0.030 
 

1.956 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 78) 
 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

Όπως μπορούμε να δούμε από τα αποτελέσματα του πίνακα η ερμηνευτική ικανότητα 

του μοντέλου που εκτιμήθηκε είναι οριακά μεγαλύτερη. Επιπλέον, ο εκτιμημένος 

συντελεστής της προθεσμιακής ισοτιμίας με μια χρονική υστέρηση είναι στατιστικά 

σημαντικός και με βάση το κριτήριο του Wald δεν μπορούμε να απορρίψουμε την 
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υπόθεση ότι είναι διαφορετικός από την μονάδα. Ο συντελεστής της προθεσμιακής 

ισοτιμίας με δυο χρονικές υστερήσεις είναι στατιστικά σημαντικός μόνο στο 10% 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Ο σταθερός όρος της εξίσωσης αν και είναι 

πολύ κοντά στο μηδέν είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός σε όλα τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η στατιστική του 

ελέγχου των Durbin – Watson είναι 1.956, η οποία είναι πολύ κοντά στο 2 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη αυτό-συσχέτισης των καταλοίπων. Πραγματοποιήθηκε 

και ο έλεγχος των Breusch-Godfrey για να επαληθευθεί το παραπάνω αποτέλεσμα και 

βρέθηκε ότι στο 95% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας η μηδενική υπόθεση της 

μη αυτό-συσχέτισης πρέπει να απορριφθεί (βλέπε παράρτημα, σελ 78) 

 

Στην εξίσωση (4.3) υποθέτουμε ότι η προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία 

μετρά την υποφαινόμενη τιμή της μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης, η 

οποία επρόκειτο να επικρατήσει την επόμενη περίοδο. Η παραπάνω υπόθεση 

δικαιολογεί τη χρήση της εξίσωσης (4.3) από ότι η εξίσωση που εφαρμόζει την 

υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών, η οποία παρουσιάζεται στην εξίσωση (4.5): 

 

lnSt = Εt-1 lnSt + εt      (4.5) 

 

Όπου ο όρος Εt-1 lnSt είναι ο λογάριθμος της αναμενόμενης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας όψης που ορίζεται την περίοδο t και στηρίζεται στην διαθέσιμη 

πληροφόρηση της περιόδου t-1. Εάν τώρα αντικαταστήσουμε την συναλλαγματική 

ισοτιμία όψεως lnSt της εξίσωσης (4.3) στην εξίσωση (4.5) προκύπτει η ακόλουθη 

εξίσωση: 

 

α + β lnFt
t-1 = Εt-1 lnSt + vt-1 όπου E(vt) = 0  (4.6) 
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Αντικαθιστώντας τώρα την εξίσωση (4.6) στη (4.5) ,παίρνουμε την εξίσωση (4.7): 

 

lnSt = α + β lnFt-1+ (εt - vt-1)    (4.7) 

 

Σε αυτή την περίπτωση, ο διαταρακτικός όρος της εξίσωσης (4.5) αντικαταστάθηκε 

από τον (εt - vt-1) και υποθέτοντας ότι η συνδιακύμανση μεταξύ του lnFt-1 και του 

διαταρακτικού όρου ut είναι μηδέν, τότε είναι πιθανό να υπάρχει ένα λάθος εκτίμησης 

και η εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) θα αποφέρει 

μεροληπτικά αποτελέσματα λόγω των σφαλμάτων στις μεταβλητές. 

 

Χρειάζεται να γίνει έλεγχος της υπόθεσης ότι cov (ut ,lnFt-1) = 0, με στόχο να 

εξεταστεί η πιθανότητα ότι τα αποτελέσματα της μεθόδου των ελαχίστων 

τετραγώνων μεροληπτούν εξαιτίας σφαλμάτων στις μεταβλητές. Ο συγκεκριμένος 

έλεγχος μπορεί να γίνει με το test του Hausman (1978). Με στόχο να υπολογιστεί ο 

έλεγχος, θα υπολογιστεί η εξίσωση (4.5) εφαρμόζοντας την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων καθώς επίσης χρησιμοποιώντας και τη μέθοδο των βοηθητικών 

μεταβλητών (instrumental variables method, IV estimation). Να σημειωθεί ότι η 

μηδενική υπόθεση αυτού του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει λάθος εκτίμησης με την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμημένοι συντελεστές 

που προέκυψαν με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων αποτελούν μία 

αποτελεσματική και αμερόληπτη εκτίμηση του πραγματικών συντελεστών. Η 

εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου αυτού είναι ότι οι συντελεστές είναι μεροληπτικοί 

και θα πρέπει να εκτιμηθούν με την μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών. Με την 

παρακάτω εξίσωση υπολογίζεται η στατιστική “m”, η οποία είναι η στατιστική που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης:  

 

m = (b1 –b0) (var b1 -var b0)-1 (b1 –b0)  (4.8) 

 

Όπου b1 και b0 είναι οι μήτρες των εκτιμημένων συντελεστών με την μέθοδο των 

βοηθητικών μεταβλητών και την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων αντίστοιχα. Οι 

όροι varb1 και varb0 δείχνουν τις μήτρες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των b1 και 

b0 αντίστοιχα. Υπό τη μηδενική υπόθεση η στατιστική “m” κατανέμεται (σε μεγάλα 

δείγματα) με την Χ2 κατανομή με δύο βαθμούς ελευθερίας. Τα αποτελέσματα της 
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παλινδρόμησης της εξίσωσης (4.3) εφαρμόζοντας τη μέθοδο των βοηθητικών 

μεταβλητών (IV) αναφέρονται στον πίνακα 6.  

 

Πίνακας 6  Αποτελεσματικότητα Αγοράς Ξένου Συναλλάγματος – Μηνιαία 

δεδομένα: Ιανουάριος 1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
    lnFt

t-1

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

IV 

 

0.023* 

(0.007) 

 

0.953* 
(0.013) 

 

0.942 
 

0.030 
 

1.752 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 79) 

 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

Φαίνεται ότι τα δύο διανύσματα των συντελεστών b1 και b0 είναι πολύ κοντά. Για 

παράδειγμα, για τη συναλλαγματική ισοτιμία δολάριο /λίρα οι σταθεροί όροι είναι 

0.02 και 0.023, ενώ οι συντελεστές κλίσης είναι 0.960 και 0.953 αντίστοιχα για τις δύο 

μεθόδους εκτίμησης. Καταλήγουμε ότι η χρήση της προθεσμιακής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας για μεταβλητή των προσδοκιών δεν εισάγει σφάλματα στις αποκλίσεις των 

μεταβλητών και επίσης η χρήση της OLS παλινδρόμησης φαίνεται η κατάλληλη 

μέθοδος εκτίμησης. 
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 Τέλος, ελέγξαμε για το εάν υπάρχει το φαινόμενο του παζλ της προθεσμιακής 

ισοτιμίας στα δεδομένα του δείγματος μας (Forward Rate Puzzle ή όπως αλλιώς 

υπάρχει στην βιβλιογραφία Forward Discount Bias). Για τον έλεγχο του παραπάνω 

εμπειρικού ευρήματος στην διεθνή βιβλιογραφία εκτιμήθηκε η παρακάτω εξίσωση με 

την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

 

ln (St+1/ St) = α + β ln(Ft/St )+ ut   (4.9) 

 

Όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η ποσοστιαία μεταβολή στην συναλλαγματική 

ισοτιμία και η ερμηνευτική μεταβλητή είναι το προθεσμιακό ασφάλιστρο. Για να 

ισχύει η υπόθεση της αποτελεσματικότητας θα πρέπει ο σταθερός όρος να είναι μηδέν 

και ο εκτιμημένος συντελεστής του προθεσμιακού ασφαλίστρου να είναι ίσος με την 

μονάδα. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 7  Αποτελεσματικότητα Αγοράς Ξένου Συναλλάγματος – Μηνιαία 

δεδομένα: Ιανουάριος 1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St+1) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
    ln(Ft/St ) 

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

-0.0009 

(0.001) 

 

-0.069 
(0.412) 

 

0.000092 
 

0.030 
 

1. 870 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 79) 

 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Αν και ο 

σταθερός όρος είναι στατιστικά ίσος με το μηδέν γεγονός που ενισχύει την υπόθεση 

της αποτελεσματικότητας, ο συντελεστής του προθεσμιακού ασφαλίστρου είναι 

διάφορος του μηδενός με αρνητικό πρόσημο αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

Επιπλέον, ο συντελεστής προσδιορισμού είναι πολύ κοντά στο μηδέν πράγμα που 
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σημαίνει ότι το μοντέλο που εκτιμήθηκε δεν είναι κατάλληλο. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι πολύ κοινό στην εμπειρική βιβλιογραφία, όπως αναλύθηκε και παρουσιάστηκε 

στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας μας. 

 

Από την προηγούμενη ανάλυση ,μπορούμε να καταλήξουμε ότι κατά τη 

διάρκεια της περιόδου από τον Ιανουάριο του 1980 μέχρι τον Νοέμβριο του 2005, η 

συμπεριφορά της ξένης αγοράς συναλλάγματος είναι σε γενικές γραμμές συνεπής με 

τις ερμηνείες της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος.  
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4.4 Αποτελέσματα για την υπόθεση της Κ.Ι.Ε 

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της υπόθεσης της Κ.Ι.Ε. Η παρακάτω εξίσωση εκτιμήθηκε με την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με την χρήση του στατιστικού προγράμματος 

Eviews .1 για τον οικονομετρικό έλεγχο της υπόθεσης της K.Ι.Ε: 

 

ln (Ft+1
t/ St ) = α + β r + γ r* + ut   (4.10) 

 

Όπου ln (Ft/ St ) είναι το μηνιαίο προθεσμιακό ασφάλιστρο, r είναι το επιτόκιο των 

Η.Π.Α., r* είναι το επιτόκιο του Ηνωμένου Βασιλείου και ut ο διαταρακτικός όρος 

της εξίσωσης. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8  Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων – Μηνιαία δεδομένα: Ιανουάριος 

1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(Ft/St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
     r 

 
    r* 

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

-0.0002 

(0.0005) 

 

0.108* 
(0.011) 

 

-0.089* 
(0.009) 

 

0.253

 

0.003 
 

1.884 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 80) 
 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

 Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο , 

η μηδενική υπόθεση για να ισχύει η υπόθεση της Α.Ι.Ε θα είναι η ακόλουθη: 

 

Ho: α=0, β = 1, γ = -1 

H1 : α≠0, β ≠ 1, γ ≠ -1 
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 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι όλοι οι 

εκτιμημένοι συντελεστές έχουν το σωστό πρόσημο. Καταρχήν, ο σταθερός όρος της 

εξίσωσης δεν είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός, ενώ ο εκτιμητής του 

Αμερικανικού επιτοκίου είναι στατιστικά διάφορος του μηδενός και θετικός και ο 

συντελεστής του Βρετανικού επιτοκίου είναι αρνητικός και στατιστικά διάφορος του 

μηδενός για όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Οι συντελεστές όμως δεν 

έχουν τις τιμές που προστάζει η θεωρία της Κ.Ι.Ε. Όπως παρατηρούμε η τιμή του 

Αμερικανικού επιτοκίου είναι 0.108, η οποία είναι αρκετά μικρότερη της μονάδας. Το 

βρετανικό επιτόκιο έχει τιμή –0.089, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 

υποδηλώνει η υπόθεση της Κ.Ι.Ε. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και ο έλεγχος του Wald 

για έναν καλύτερο υπολογισμό, με στόχο να ελεγχθούν οι συντελεστές των επιτοκίων 

της Αμερικής και της Μ. Βρετανίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κριτηρίου 

Wald οι εκτιμημένοι συντελεστές των επιτοκίων είναι στατιστικά διάφοροι της 

μηδενικής υπόθεσης, ότι δηλαδή β=1 και γ=-1. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο του Wald μετατρέποντας την 

μηδενική υπόθεση και την εναλλακτική της ως εξής: 

 

Ho: β = -γ 

H1 : β ≠ -γ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν μπορούμε να δεχθούμε την μηδενική 

υπόθεση με την οποία ισχύει η υπόθεση της Κ.Ι.Ε (βλέπε παράρτημα, σελ. 80-81). 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα του πίνακα μπορούμε να πούμε ότι η ερμηνευτική 

ικανότητα του υποδείγματος είναι αρκετά καλή γιατί σύμφωνα με τον συντελεστή 

προσδιορισμού οι ερμηνευτικές μεταβλητές ερμηνεύουν κατά 25.3% την εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

 

Εκτός από την παραπάνω παλινδρόμηση η υπόθεση της Κ.Ι.Ε ελέγχθηκε 

εμπειρικά και από την εξής παλινδρόμηση: 

 

ln (Ft+1
t/ St) = α + β (r- r*)+ ut    (4.11) 

 

 59



Όπου οι μεταβλητές είναι οι ίδιες όπως και στην προηγούμενη παλινδρόμηση. Στην 

συγκεκριμένη παλινδρόμηση η μοναδική ερμηνευτική μεταβλητή είναι η επιτοκιακή 

διαφορά του δολαρίου (r-r*). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 9  Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων – Μηνιαία δεδομένα: Ιανουάριος 

1980-Νοέμβριος 2005 

 
Εξαρτημένη 
Μεταβλητή  
ln(St+1/St) 

Μέθοδος 
Εκτίμησης 

 
Σταθερά 

 
    r-r* 

 
 R2

 
S. E. 

 
D. W. 

Δολάριο / 

Λίρα 

   

OLS 

 

0.0008* 

(0.0003) 

 

  0.090* 
  (0.009) 

 

 0.235 
 

0.003 
 

1.838 

Ο όρος S. E. είναι το τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης. Το R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού, D.W είναι ο συντελεστής 
συσχέτισης του Durbin-Watson και τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι οι τυπικές αποκλίσεις των εκτιμημένων συντελεστών. Οι 
εκτιμημένοι συντελεστές που έχουν τα σύμβολα *, ** και *** είναι στατιστικά σημαντικοί στο 99%, 95% και 90% αντίστοιχα. 
 
(Η εκτίμηση της εξίσωσης παρουσιάζεται στο παράρτημα, σελ. 80) 

 
Πηγή Δεδομένων: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), Βάση Δεδομένων International Financial 

Statistics  
 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα δεν μπορούμε να 

δεχθούμε την υπόθεση της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων γιατί οι οι 

εκτιμημένοι συντελεστές έχουν τα σωστά πρόσημα, αλλά δεν έχουν τις σωστές τιμές. 

Ο σταθερός όρος της εκτιμημένης εξίσωσης είναι πολύ κοντά στο μηδέν, αλλά ο 

εκτιμημένος συντελεστής της επιτοκιακής διαφοράς διαφέρει από την μονάδα, όπως 

πρεσβεύει η υπόθεση της Κ.Ι.Ε. Προχωρήσαμε και στο έλεγχο με το κριτήριο του 

Wald για ένα πιο επίσημο έλεγχο της παραπάνω διαπίστωσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου η μηδενική υπόθεση ότι η επιτοκιακή διαφορά έχει 

συντελεστή ίσο με την μονάδα πρέπει να απορριφθεί σε όλα τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας. Τέλος, ελέγξαμε και την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα της 

εξίσωσης. Σύμφωνα με τον έλεγχο των Breusch – Godfrey δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα της εκτιμημένης εξίσωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 Τα οικονομικά των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν έναν από τους 

δημοφιλέστερους και συνάμα σημαντικούς τομείς της οικονομικής επιστήμης τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Μετά από την πτώση του συστήματος των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods και με την υιοθέτηση του 

καθεστώτος των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, παρατηρήθηκε μια 

έντονη διακύμανση των τιμών των νομισμάτων στην αγορά του ξένου 

συναλλάγματος. Αυτή η έντονη διακύμανση προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών 

ακαδημαϊκών αλλά και επαγγελματιών οικονομολόγων στο να δημιουργήσουν 

οικονομικά μοντέλα πρόβλεψης της πορείας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής πολλών κυβερνήσεων 

ασχολήθηκαν με την πρόβλεψη των ισοτιμιών μιας και το διεθνές εμπόριο 

επηρεάζεται σημαντικά από τις τιμές των νομισμάτων. 

 

 Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάσαμε αναλυτικά τρεις κεντρικές 

υποθέσεις των διεθνών οικονομικών σχέσεων, οι οποίες είναι η Ακάλυπτη 

Ισοδυναμία των Επιτοκίων, η Καλυμμένη Ισοδυναμία των Επιτοκίων και η 

Αποτελεσματικότητα της Αγοράς ου ξένου συναλλάγματος. Η υπόθεση της 

Ακάλυπτης Ισοδυναμίας πρεσβεύει ότι εάν τα ομόλογα της ημεδαπής και αλλοδαπής 

είναι τέλεια υποκατάστατα, τότε υπό καθεστώς πλήρης κινητικότητας των κεφαλαίων 

τα αναμενόμενα κέρδη από επενδύσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή θα πρέπει 

να εξισώνονται. Η θεωρία της Α.Ι.Ε ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον Fischer 

(1896), ο οποίος στο βιβλίο του Appreciation and Interest (1896) την ανέπτυξε και 

την έλεγξε εμπειρικά για πρώτη φορά. Σύμφωνα με την εμπειρική βιβλιογραφία 

απορρέουν δύο βασικά συμπεράσματα από τον έλεγχο της συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Πρώτον, τα εμπειρικά τεστ που στηρίζονται στην παλινδρόμηση των εξισώσεων (4.1) 

και (4.2) του προηγούμενου κεφαλαίου έδειξαν ότι η υπόθεση παραβιάζεται από τα 

δεδομένα, τόσο όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, όσο 
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και όταν εφαρμόζεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αν και υπάρχει μια 

διχογνωμία στην πιθανή εξήγηση απόρριψης της από τους ερευνητές, οι πιο πιθανές 

αιτίες θεωρούνται ότι είναι η ύπαρξη ενός χρονικά μεταβαλλόμενου ασφαλίστρου 

κινδύνου καθώς και η ύπαρξη σφαλμάτων στην δημιουργία των προβλέψεων των 

επενδυτών.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας είμαστε σε θέση να 

ενισχύσουμε την παραπάνω άποψη. Η συνθήκη της Α.Ι.Ε δεν ενισχύεται από τα 

αποτελέσματα των παλινδρομήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εκτιμημένοι συντελεστές έχουν τα αντίθετα πρόσημα από αυτά που πρεσβεύει η 

θεωρία. Με βάση το κριτήριο του Wald η συνθήκη δεν μπορεί να απορριφθεί μόνο 

για το 95% επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναδεικνύουν μια αρνητική σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του 

εγχώριου επιτοκίου. Πρώτο, σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση ένα υψηλότερο 

επιτόκιο θα προσελκύσει ξένο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της αλλοδαπής προκαλεί ένα 

πλεόνασμα στο κεφαλαιακό τμήμα του ισοζυγίου πληρωμών και κατά συνέπεια 

προκαλεί μία ανατίμηση του νομίσματος της ημεδαπής. Δεύτερο, με ένα υψηλότερο 

επιτόκιο, η κατανάλωση θα είναι μικρότερη και ένα πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα. 

Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο τη συναλλαγματική ισοτιμία 

όψεως. Τρίτο, αναφέρεται ότι ένα υψηλότερο προθεσμιακό ασφάλιστρο στην foreign 

exchange υποδηλώνει και ένα υψηλότερο επιτόκιο και κατά επέκταση μια υψηλότερη 

προθεσμιακή ισοτιμία, το οποίο και αντικατοπτρίζει το αναμενόμενο μελλοντικό spot 

rate ,σύμφωνα με τη θεωρία των προσαρμοσμένων προσδοκιών, η οποία αναφέρει ότι 

η μία αύξηση στο προθεσμιακό ασφάλιστρο θα δημιουργηθεί από μια χαμηλότερη 

ισοτιμία όψης. Αγνοώντας τον διαχωρισμό μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών 

επιτοκίων, τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν μία αρνητική σχέση μεταξύ του 

επιτοκίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψεως. 

 

 Όσον αφορά την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 

συναλλάγματος η εμπειρική μας έρευνα έδειξε ότι εκτιμώντας την εξίσωση, όπου η 

συναλλαγματική ισοτιμία όψης ερμηνεύεται μόνο από την προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία της προηγούμενης περιόδου, ισχύει οριακά η υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής της προθεσμιακής ισοτιμίας 
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είναι πολύ κοντά στην μονάδα και δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα της 

εξίσωσης. Επιπλέον, προχωρήσαμε και στην εισαγωγή της προθεσμιακής ισοτιμίας 

με μια επιπλέον χρονική υστέρηση στις ερμηνευτικές μεταβλητές της παλινδρόμησης. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα αποτελέσματα ενισχύουν την υπόθεση της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος. Εξαιτίας της μη-

στασιμότητας των συγκεκριμένων μεταβλητών και τον κίνδυνο εσφαλμένων 

εκτιμήσεων (όπως τονίζεται και στην διεθνή βιβλιογραφία) προχωρήσαμε και στην 

εκτίμηση για το εάν υφίσταται το φαινόμενο του παζλ στην προθεσμιακή 

συναλλαγματική ισοτιμία ή όπως αλλιώς ονομάζεται μεροληψία της προθεσμιακής 

προεξόφλησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζουν εν μέρει την άποψη αυτή. Ο 

εκτιμημένος συντελεστής του προθεσμιακού ασφαλίστρου έχει αρνητικό πρόσημο, 

αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντικός σε κανένα επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας.  

 

 Τέλος, ερευνήσαμε την υπόθεση της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των 

Επιτοκίων. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία τα εμπειρικά αποτελέσματα των 

ερευνών που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι οι αποκλίσεις από την υπόθεση της 

Κ.Ι.Ε δεν είναι σημαντικές. Οι οικονομολόγοι, οι οποίοι έλεγξαν την υπόθεση με 

διαφορετικές μεταβλητές αλλά και με διαφορετικά δεδομένα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση λειτουργεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας οι εκτιμημένοι συντελεστές των 

ερμηνευτικών συντελεστών έχουν τα σωστά πρόσημα, αλλά οι τιμές τους απέχουν 

στατιστικά σημαντικά από τις τιμές που υποδηλώνει η θεωρία της Κ.Ι.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Γράφημα 1  Ο λογάριθμος της συναλλαγματικής ισοτιμίας όψης δολαρίου / 
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Γράφημα 2  Η χρονολογική σειρά του επιτοκίου των Η.Π.Α 
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Γράφημα 3  Η χρονολογικής σειρά του επιτοκίου της Μ. Βρετανίας 
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Γράφημα 4  Η χρονολογική σειρά της επιτοκιακής διαφοράς των Η.Π.Α και της 
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Γράφημα 5  Η χρονολογική σειρά της πρώτης διαφοράς της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας δολαρίου / στερλίνας 
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Γράφημα 6  Ο λογάριθμος της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
δολαρίου / στερλίνας 
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Γράφημα 7  Η χρονολογική σειρά του προθεσμιακού ασφάλιστρου της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου / στερλίνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
1. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά του 
λογάριθμου της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου / στερλίνας 
 
Μηδενική Υπόθεση: USUKRATE1 έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Καμμία 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -1.207511  0.2082 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -2.572443  

 5% επίπεδο  -1.941850  
 10% επίπεδο  -1.616015  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
 
 
2. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά της πρώτης 
διαφοράς του λογάριθμου της συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου / στερλίνας 
 
Μηδενική Υπόθεση: DRATE έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Σταθερά 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -16.38229  0.0000 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -3.451351  

 5% επίπεδο  -2.870682  
 10% επίπεδο  -2.571711  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
 
 
3. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά του επιτοκίου 
των Η.Π.Α 
 
Μηδενική Υπόθεση: USINTEREST1 έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Σταθερά 
Μήκος Υστέρησης: 1  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -2.585607  0.0970 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -3.451351  

 5% επίπεδο  -2.870682  
 10% επίπεδο  -2.571711  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
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4. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά του επιτοκίου 
της Μ. Βρετανίας 
 
Μηδενική Υπόθεση: UKINTEREST1 έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Σταθερά 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -2.081170  0.2526 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -3.451283  

 5% επίπεδο  -2.870651  
 10% επίπεδο  -2.571695  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
 
 
5. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά της 
επιτοκιακής διαφοράς των Η.Π.Α και της Μ. Βρετανίας 
 
Μηδενική Υπόθεση: DIFFERENCE έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Καμμία 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -1.750162  0.0761 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -2.572443  

 5% επίπεδο  -1.941850  
 10% επίπεδο  -1.616015  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
 
6. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά του 
λογάριθμου της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας δολαρίου / στερλίνας 
 
Μηδενική Υπόθεση: FORWARD1 έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Καμμία 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -1.196381  0.2119 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -2.572443  

 5% επίπεδο  -1.941850  
 10% επίπεδο  -1.616015  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
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7. Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για την χρονολογική σειρά του 
λογάριθμου του προθεσμιακού ασφάλιστρου της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
δολαρίου / στερλίνας 

 
Μηδενική Υπόθεση: FORWARDPRE έχει μοναδιαία ρίζα 
Εξωγενής: Σταθερά 
Μήκος Υστέρησης: 0  

   t-Στατιστική   Πιθαν.*
Στατιστική Επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller -12.88178  0.0000 
Κριτικές τιμές 
ελέγχου: 

1% επίπεδο  -3.451283  

 5% επίπεδο  -2.870651  
 10% επίπεδο  -2.571695  

*MacKinnon (1996) μονόπλευρες p-αξίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 
1. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (1) της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: DRATE 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:01 2005:10 
Παρατηρήσεις: 310 

Μεταβλητή Coefficient Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C 2.86E-05 0.004400 0.006501 0.9948
USINTEREST1 -0.301120 0.093268 -3.228559 0.0014
UKINTEREST1 0.194064 0.075862 2.558111 0.0110

R-τετράγωνο 0.032843     Durbin-Watson στατ. 1.923869
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.026542     Schwarz κριτήριο -4.120964

Τυπική Απόκλιση 0.030128     Akaike  κριτήριο -4.157124
 
 
2. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (2) της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: DRATE 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:01 2005:10 
Παρατηρήσεις: 310 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C -0.006402 0.002709 -2.362632 0.0188
DIFFERENCE -0.200503 0.076080 -2.635421 0.0088

R-τετράγωνο 0.022053     Durbin-Watson στατ. 1.899111
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.018878     Schwarz κριτήριο -4.128374

Τυπική Απόκλιση 0.030246     Akaike  κριτήριο -4.152481
 
 
3. Έλεγχος του Wald για τον συντελεστή του επιτοκίου της Αμερικής-μοντέλο (1) 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: UIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 194.6138 (1, 307) 0.0000
Χ-τετράγωνο 194.6138 1 0.0000
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4. Έλεγχος του Wald για τον συντελεστή του επιτοκίου της Μ. Βρετανίας-μοντέλο 
(1) 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: UIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 247.7454 (1, 307) 0.0000
Χ-τετράγωνο 247.7454 1 0.0000

 
 
5. Έλεγχος του Wald για τον έλεγχο της υπόθεσης β= -γ του μοντέλου (1) της 
Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: UIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 3.424952 (1, 307) 0.0652
Χ-τετράγωνο 3.424952 1 0.0642

 
 
6. Έλεγχος του Breusch-Goβαθμοί ελευθερίαςrey για την ύπαρξη της 
αυτοσυσχέτισης-μοντέλο (1) 
 
Breusch-Goβαθμοί ελευθερίαςrey Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης: 
F-στατιστική 0.303653     Πιθανότητα 0.738340
Obs*R-τετράγωνο 0.616035     Πιθανότητα 0.734902
 
 
7. Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων- μοντέλο (1) Ακάλυπτης Ισοδυναμίας των 
Επιτοκίων 
 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

-0 .1 0 -0 .0 5 0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0

S e r ie s :  R e s id u a ls
S a m p le  1 9 8 0 :0 1  2 0 0 5 :1 0
O b s e rva t io n s  3 1 0

M e a n       -6 .2 7 E -1 9
M e d ia n   -0 .0 0 0 5 2 5
M a x im u m   0 .1 2 8 4 7 5
M in im u m  -0 .1 3 5 9 1 8
S td .  D e v .    0 .0 3 0 0 3 0
S k e w n e s s   -0 .2 1 7 6 3 3
K u r to s is    5 .9 0 5 5 9 4

J a rq u e -B e ra  1 1 1 .4 9 5 8
P ro b a b ility  0 .0 0 0 0 0 0
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8. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το κριτήριο White- μοντέλο (1) Ακάλυπτης 
Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
White Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας: 
F-στατιστική 6.205170     Πιθανότητα 0.000082
Obs*R-τετράγωνο 23.32907     Πιθανότητα 0.000109

     
 
 
9. Έλεγχος με το κριτήριο του Wald για το μοντέλο (2) της Ακάλυπτης Ισοδυναμίας 
των Επιτοκίων 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: UIP2 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 248.9921 (1, 308) 0.0000
Χ-τετράγωνο 248.9921 1 0.0000

 
 
10. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (1) του ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 
συναλλάγματος 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: USUKRATE1 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:02 2005:11 
Παρατηρήσεις: 310 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C 0.020187 0.006800 2.968815 0.0032
FORWARD1(-1) 0.960388 0.013377 71.79277 0.0000

R-τετράγωνο 0.943612     Durbin-Watson στατ. 1.773321
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.943429     Schwarz κριτήριο -4.112680

Τυπική Απόκλιση 0.030484     Akaike  κριτήριο -4.136787
 
 
11. Έλεγχος με το κριτήριο του Wald για το μοντέλο (1) του ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: EFFICIENCY1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 8.768379 (1, 308) 0.0033
Χ-τετράγωνο 8.768379 1 0.0031
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12. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης για το μοντέλο (1) του ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος 
 
Breusch-Goβαθμοί ελευθερίαςrey Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης: 
F-στατιστική 2.272700     Πιθανότητα 0.104770
Obs*R-τετράγωνο 4.537416     Πιθανότητα 0.103446
 
 
13. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (2) του ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 
συναλλάγματος 

 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: USUKRATE1 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:03 2005:11 
Παρατηρήσεις: 309 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C 0.021730 0.006858 3.168445 0.0017
FORWARD1(-1) 1.056151 0.057668 18.31426 0.0000
FORWARD1(-2) -0.098887 0.057116 -1.731327 0.0844

R-τετράγωνο 0.943007     Durbin-Watson στατ. 1.956306
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.942635     Schwarz κριτήριο -4.102058

Τυπική Απόκλιση 0.030412     Akaike κριτήριο -4.138304
 
 
14. Έλεγχος με το κριτήριο του Wald για το μοντέλο (2) του ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: EFFICIENCY2 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 0.948088 (1, 306) 0.3310
Χ-τετράγωνο 0.948088 1 0.3302

 
 
15. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης για το μοντέλο (2) του ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος 
 
Breusch-Goβαθμοί ελευθερίαςrey Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης: 
F-στατιστική 3.616142     Πιθανότητα 0.028049
Obs*R-τετράγωνο 7.180412     Πιθανότητα 0.027593
 
 
 
 
 
 
 

 78



16. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των Βοηθητικών Μεταβλητών 
(Instrumental Variables) για το μοντέλο (1) του ελέγχου της αποτελεσματικότητας 
της αγοράς του ξένου συναλλάγματος  
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: USUKRATE1 
Μέθοδος: Two-Stage Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:03 2005:11 
Παρατηρήσεις: 309 
Instrument list: FORWARD1(-2) 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C 0.023517 0.007043 3.339055 0.0009
FORWARD1(-1) 0.953463 0.013916 68.51637 0.0000

R-τετράγωνο 0.942417    Durbin-Watson στατ.  1.752386
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.942229     Τυπική Απόκλιση 0.030519

 
 
17. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (3) του ελέγχου της αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου 
συναλλάγματος (forward rate puzzle) 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: DRATE 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:01 2005:10 
Παρατηρήσεις: 310 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C -0.000990 0.001858 -0.533025 0.5944
FORWARDPRE -0.069378 0.412773 -0.168079 0.8666

R-τετράγωνο 0.000092     Durbin-Watson στατ. 1.870402
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

-0.003155    Schwarz κριτήριο  -4.106166

Τυπική Απόκλιση 0.030584     Akaike κριτήριο -4.130273

 
 

18. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης για το μοντέλο (3) του ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας της αγοράς του ξένου συναλλάγματος  
 
Breusch-Goβαθμοί ελευθερίαςrey Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης: 
F-στατιστική 0.630140     Πιθανότητα 0.533207
Obs*R-τετράγωνο 1.271518     Πιθανότητα 0.529534
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19. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (1) της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: FORWARDPRE 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:01 2005:11 
Παρατηρήσεις: 311 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C -0.000252 0.000532 -0.473468 0.6362
USINTEREST1 0.108179 0.011288 9.583314 0.0000
UKINTEREST1 -0.089122 0.009164 -9.725028 0.0000

R-τετράγωνο 0.253367     Durbin-Watson στατ. 1.884079
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.248519    Schwarz κριτήριο  -8.341514

Τυπική Απόκλιση 0.003652     Akaike κριτήριο -8.377589
 
 
20. Αποτέλεσμα παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το 
μοντέλο (2) της Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: FORWARDPRE 
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων 
Δείγμα: 1980:01 2005:11 
Παρατηρήσεις: 311 

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπική 
Απόκλ.

t-Στατιστική Πιθαν. 

C 0.000891 0.000329 2.709464 0.0071
DIFFERENCE 0.090228 0.009249 9.755088 0.0000

R-τετράγωνο 0.235455     Durbin-Watson στατ. 1.838281
Αναπροσαρμοσμένο 
R-τετράγωνο 

0.232980    Schwarz κριτήριο  -8.336262

Τυπική Απόκλιση 0.003689     Akaike κριτήριο -8.360312
 
 
21. Έλεγχος του Wald για τον συντελεστή του επιτοκίου της Αμερικής-μοντέλο (1) 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: CIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 6241.718 (1, 308) 0.0000
Χ-τετράγωνο 6241.718 1 0.0000
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22. Έλεγχος του Wald για τον συντελεστή του επιτοκίου της Μ. Βρετανίας-μοντέλο 
(1) Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: CIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 9879.401 (1, 308) 0.0000
Χ-τετράγωνο 9879.401 1 0.0000

 
 
23. Έλεγχος του Wald για τον έλεγχο της υπόθεσης β= -γ του μοντέλου (1) της 
Καλυμμένης Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: CIP1 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 7.389230 (1, 308) 0.0069
Χ-τετράγωνο 7.389230 1 0.0066

 
 
24. Έλεγχος με το κριτήριο του Wald για το μοντέλο (2) της Καλυμμένης 
Ισοδυναμίας των Επιτοκίων 
 
Wald Έλεγχος: 
Εξίσωση: CIP2 
Στατιστική 
Ελέγχου 

Τιμή βαθμοί 
ελευθερίας 

Πιθανότητα

F-στατιστική 9674.841 (1, 309) 0.0000
Χ-τετράγωνο 9674.841 1 0.0000
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