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Μια νέα υπόθεση διαμόρφωσης 
προσδοκιών σε μακροοικονομικό 
επίπεδο: η Υπόθεση Επιδραστικών 
Προσδοκιών1

Αλέκος Παπαδόπουλος*

1. Εισαγωγή

H διεθνής οικονομική αναταραχή που ξεκίνησε το 2008 
εμφανίστηκε ως “κρίση προσδοκιών”: ως προς τη φε-
ρεγγυότητα ιδιωτών και ακολούθως ολόκληρων δημο-
σίων τομέων, αλλά και ως προς την αξία περιουσιακών 
στοιχείων. Επιπροσθέτως, ανέδειξε την αυξανόμενη 
σπουδαιότητα του χρηματοοικονομικού τομέα της οικο-
νομίας για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, ενός τομέα 
όπου οι προσδοκίες κυριαρχούν. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 
μια νέα υπόθεση διαμόρφωσης προσδoκιών, με την 
ονομασία “Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών” (ΥΕΠ), 
με στόχο να προσφέρουμε ένα νέο γενικής εφαρμο-
γής εργαλείο στα οικονομικά μοντέλα προκειμένου να 
απεικονίζουν και να αναλύουν επαρκέστερα οικονομίες 
σε μεταβατικό στάδιο, καθώς και τις βραχυχρόνιες και 
μεσοχρόνιες διακυμάνσεις μιας οικονομίας της αγοράς. 

Κάθε νέα θεμελιώδης υπόθεση, προκειμένου να είναι 
επιστημονικά βάσιμη αλλά και χρήσιμη, πρέπει να ικα-
νοποιεί τρία ζητούμενα:
• Θα πρέπει να βασίζεται σε εύλογα επιχειρήματα ή 

και σε εμπειρικά στοιχεία.
• Θα πρέπει να παράγει θεωρητικά αποτελέσματα 

διαφορετικά από εκείνα των προκατόχων της.
• Αυτά τα νέα θεωρητικά αποτελέσματα θα πρέπει να 

είναι συμβατά με τα εμπειρικά δεδομένα.

Εστιάζουμε στη μακροοικονομική θεωρία, κατά συνέπεια 
η κατασκευή της ΥΕΠ λαμβάνει υπόψη της ότι τελικός 
σκοπός είναι η συνάθροιση των ατομικών προσδοκιών 
περί οικονομικών θεμάτων και η παρουσία τους στα 
μακροοικονομικά υποδείγματα. Δεν αντιμετωπίζουμε 
την ΥΕΠ ως μια γενική υπόθεση για το πώς τα άτομα 
επεξεργάζονται την πληροφορία και σχηματίζουν προσ-
δοκίες για οποιοδήποτε θέμα [όπως π.χ. είναι η υπόθεση 
“Rational Inattention” του Sims (2003)]. Παρ’ όλα αυτά, 
η ΥΕΠ είναι πλήρως μικρο-θεμελιωμένη, υπό την έννοια 

ότι ξεκινά από συγκεκριμένες υποθέσεις στο επίπεδο 
του ατόμου και εξάγει τις συνέπειες των υποθέσεων 
αυτών για τη μακροοικονομική προσδοκία ως προς μια 
μακροοικονομική μεταβλητή, που είναι και η μεταβλητή 
προσδοκιών που αλληλεπιδρά με τα καθαυτό μακροοι-
κονομικά μεγέθη.

Στην ενότητα 2, καταγράφουμε τη βασική επιχειρηματο-
λογία που οδηγεί στην ΥΕΠ. Στην ενότητα 3 επιλύουμε 
ένα απλό μοντέλο προσφοράς και ζήτησης, και αντι-
παραθέτουμε τη λύση υπό την ΥΕΠ με την –εμφανώς 
διαφορετική– λύση που προκύπτει αν εφαρμόσουμε 
την Υπόθεση Ορθολογικών Προσδοκιών (ΥΟΠ). Η ενό-
τητα 4 περιέχει ενδεικτικά οικονομετρικά στοιχεία που 
δείχνουν ότι τα θεωρητικά αποτελέσματα υπό την ΥΕΠ 
είναι συμβατά με τα εμπειρικά δεδομένα. 

2. Μακροοικονομικές προσδοκίες και μεταβλη-
τές: η Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών 

Στα πλαίσια μιας οικονομίας, διακρίνουμε τρία είδη μα-
κροοικονομικών μεταβλητών: “Μακρο-αθροιστές” όπως 
το εισόδημα, η κατανάλωση κ.λπ., που ορίζονται ως το 
άθροισμα των επιμέρους ανάλογων ατομικών μεταβλη-
τών^ “Μακρο-δείκτες”, που είναι σταθμικοί μέσοι όροι 
των ατομικών δεικτών (όπως ο πληθωρισμός ή τα επι-
τόκια)^ και “Κυβερνητικές μεταβλητές”, που σε μεγάλο 
βαθμό επηρεάζονται και ελέγχονται από μικρό αριθμό 
κέντρων απόφασης, ή και ένα μόνο. Η μελέτη διαμόρ-
φωσης προσδοκιών αναφορικά με την τρίτη κατηγορία 
απαιτεί εξαρχής στρατηγική ανάλυση, και είναι πέραν 
των στόχων της παρούσας εργασίας. Περιοριζόμαστε 
λοιπόν στις άλλες δύο κατηγορίες. 

2.1. Η μακροοικονομική προσδοκία επί  
των μακρο-αθροιστών 

2.1.1. Ορισμός 

Ένας μακρο-αθροιστής ορίζεται ως το άθροισμα των 
αντίστοιχων ατομικών μεταβλητών. Σε μια οικονομία με 

n άτομα και για τη χρονική περίδο t έχουμε Yt ≡ ∑n

i=1 yit 

όπου τα μικρά γράμματα συμβολίζουν τις ατομικές με-
ταβλητές. Κάθε άτομο τελικά ενδιαφέρεται για το πώς 
θα εξελιχθεί η προσωπική του τύχη, και κατά συνέπεια 
ενδιαφέρεται να σχηματίσει προσδοκίες και προβλέψεις 
επί της ατομικής του μεταβλητής yi, t+1, έστω ye

i, t+1 (εξε-
τάζουμε μόνο προβλέψεις μιας περιόδου στο μέλλον). 
Επιτρέπουμε στα άτομα να έχουν διαφορετικά σύνολα 
πληροφοριών, έστω Iit για κάθε i.

* Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. H παρούσα εργασία περιέχει αποτελέσματα από την υπό εξέλιξη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο «Essays on Expectations, Asset Markets, 

and Economic Crises», η οποία εκπονείται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γιώργου Αλογοσκούφη.
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Είναι φυσικό να ορίσουμε τη μακροοικονομική προσ-
δοκία ανάλογα με το πώς ορίζεται ο ίδιος ο μακρο-
αθροιστής, ως το άθροισμα των ατομικών προσδοκιών: 

 Y e
t+1

 ≡ ∑
n

i=1
ye

i,t+1
  [1]

Εκ κατασκευής, η μακροοικονομική προσδοκία Y e
t+1 είναι 

μη-παρατηρήσιμη αλλά και μια προσδοκία την οποία 
κανείς ατομικά δεν χρησιμοποιεί, σε πλήρη αναλογία 
με τους μακρο-αθροιστές όπως το συνολικό εισόδημα 
και τη συνολική κατανάλωση, που αποτελούν το ακού-
σιο συνολικό αποτέλεσμα αποκεντρωμένων ενεργειών. 

Το άτομο αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη της μακρο-μεταβλητής 
έχει σημασία καθαυτή, διότι θα επηρεάσει την εξέλιξη της 
ατομικής μεταβλητής. Αν παραδείγματος χάριν η μακρο-
μεταβλητή τείνει να μεγεθυνθεί, αυτό θα δημιουργήσει 
μια αυτόνομη τάση μεγέθυνσης της αντίστοιχης ατομικής 
μεταβλητής (ανεξάρτητα από άλλες επιδράσεις που μπο-
ρεί να έχουν και αντίθετη φορά). Αυτή είναι μια σχέση που 
απορρέει από το εμπειρικό φαινόμενο των Οικονομικών 
Κύκλων. Επομένως είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το 
άτομο με κάποιο τρόπο διαμορφώνει προσδοκίες και για 
την εξέλιξη της μακρο-μεταβλητής, που με τη σειρά τους 
θα επηρεάσουν την προσδοκία που τελικά θα διαμορφώ-
σει επί της ατομικής του μεταβλητής. 

2.1.2. Προβλέποντας τη μακρο-μεταβλητή 

Μια κρίσιμη παρατήρηση στην κατασκευή της ΥΕΠ είναι 
ότι τα άτομα δεν διαμορφώνουν “απευθείας” προσδο-
κίες επί των μακροοικονομικών μεταβλητών, υπό την 
έννοια ότι δεν επεξεργάζονται πρωτογενή ποιοτικά και 
ποσοτικά οικονομικά και άλλα στοιχεία προκειμένου να 
προβλέψουν τη μακρο-μεταβλητή. Και αυτό διότι δεν 
έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε τον χρόνο, αλλά ούτε 
και την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, για μια τέτοια 
δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να μοιάζει ως επιχείρημα 
περί της “περιορισμένης ορθολογικότητας” των ατόμων 
(bounded rationality), όμως, υποστηρίζουμε ότι, αντιθέ-
τως, αποτελεί στην πραγματικότητα μια επιλογή που 
βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα, και άρα είναι 
πλήρως ορθολογική, δεδομένου ότι είναι μία ακόμη 
υλοποίηση της αρχής της κατανομής εργασιών και της 
εξειδίκευσης, η οποία αποφέρει οφέλη αποτελεσματι-
κότητας. Τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες που 
καταναλώνει ένα άτομο δεν τα παράγει και τα προ-
σφέρει το ίδιο στον εαυτό του, αλλά τα λαμβάνει από 
άλλα άτομα που εξειδικεύονται στην παραγωγή τους. Η 
πρόβλεψη κάτι τόσο σύνθετου όσο μια μακροοικονομική 
μεταβλητή, δεν δικαιολογείται να μην εμπίπτει σε αυτού 
του είδους την κατανομή εργασιών και την εξειδίκευση. 

Βεβαίως, τα άτομα γνωρίζουν το οικονομικό τους πε-
ριβάλλον. Όμως είναι άλλο πράγμα να γνωρίζει κανείς 
το μικρο-περιβάλλον του, ή έστω το μακρο-περιβάλλον 
στη στατική του διάσταση (δηλαδή τους νόμους, τα ήθη 
κ.λπ.), και εντελώς διαφορετικό, και πολύ πιο δύσκολο, 
να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το μακρο-περιβάλλον2. 

Άλλωστε η εξειδίκευση στην πρόβλεψη μακροοικονομι-
κών μεταβλητών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται 
στην πράξη. Υπάρχουν οντότητες (οργανισμοί ή/και 
άτομα), τα οποία δημοσιεύουν τις προβλέψεις τους 
για τα μακροοικονομικά μεγέθη. Αυτές οι οντότητες, 
τα Κέντρα Προβλέψεων, διαθέτουν κάποιο βαθμό αξιο-
πιστίας, είτε λόγω επιστημονικού υποβάθρου είτε διότι 
θεωρείται ότι διαθέτουν μη-δημόσια πληροφορία σε 
σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία. Kατά συνέπεια, 
οι προβλέψεις αυτές επηρεάζουν το σύνολο των ατόμων 
στην οικονομία, εξ ου και τις ονομάζουμε “επιδραστι-
κές”. Προκειμένου να προβλέψει τη μακρο-μεταβλητή 
Υt+1, κάθε Κέντρο Πρόβλεψης έχει το δικό του σύνολο 
πληροφοριών Ij t, j = 1, ..., m. Μια σημαντική παρατήρηση 
είναι ότι αυτά τα σύνολα πληροφοριών περιέχουν πλη-
ροφορίες περί της μακροοικονομίας και των επιμέρους 
αγορών. Κατά συνέπεια, οι ατομικές μεταβλητές είναι 
στοχαστικά ανεξάρτητες από τα σύνολα πληροφοριών 
των Κέντρων Προβλέψεων. 

Το ότι τα άτομα λαμβάνουν με κάποιο τρόπο υπόψη 
τους τις προβλέψεις των Κέντρων Πρόβλεψης είναι 
προφανές από την εμπειρία. Οι Inoue, Kilian & Kiraz 
(2009) μελετούν εμπειρικά τη θετική συσχέτιση μεταξύ 
των προσδοκιών των νοικοκυριών από τη μία πλευρά, 
και των δημόσιων προβλέψεων περί πληθωρισμού από 
επαγγελματίες, αλλά και των “ειδήσεων περί πληθωρι-
σμού” από την άλλη. Ο Carroll (2003), κατασκευάζοντας 
ένα μοντέλο για την εξέλιξη των μακρο-προσδοκιών 
περί του πληθωρισμού, γράφει: «Αντί να έχει πλήρη 
κατανόηση του “αληθινού” μακροοικονομικού μοντέ-
λου και να παρακολουθεί συνεχώς τα πιο πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία ώστε να δημιουργεί τις δικές του 
προσδοκίες, υποθέτουμε ότι ο μέσος άνθρωπος λαμβάνει 
τις μακροοικονομικές του απόψεις από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης». Μια άλλη προσέγγιση που βρίσκουμε 
στη βιβλιογραφία είναι αυτή των “ανταγωνιζόμενων 
προβλέψεων” και το πώς τα άτομα επιλέγουν ποια θα 
υιοθετήσουν (βλ. π.χ. Brock & Hommes 1997, ή Guse 
2010).

Για τους σκοπούς μας, η υπόθεση που κάνουμε είναι η 
εξής: από τη δημόσια αλληλεπίδραση και ζύμωση αυτών 
των Επιδραστικών Προσδοκιών, αναδύεται μια Eπικρα-
τούσα Προσδοκία, Y e

p,t+1 = Y e
p,t+1 (Y

e
1,t+1, ..., Y

e
m,t+1), μια 

2. Ο Lorenzoni (2009) κάνει αυτή την προφανή παρατήρηση, ότι τα άτομα γνωρίζουν καλύτερα το μικρο-περιβάλλον τους, παρά το μα-

κροοικονομικό σύστημα.
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“γενική συναίνεση” για το ποια είναι η πιθανή εξέλιξη της 
μακρο-μεταβλητής. Προκειμένου αυτή η Επικρατούσα 
Προσδοκία να είναι θεωρητικά διαχειρίσιμη, υιοθετούμε 
την αρχή των ορθολογικών προσδοκιών ως προς αυτή, 
δηλαδή υποθέτουμε ότι 

 Y e
p,t+1 = Ε(Υt+1 Imt ),    Imt = U

m

j=1 Ijt .  
[2]

Η Επικρατούσα Προσδοκία είναι η υπό συνθήκη μαθη-
ματική ελπίδα της μακρο-μεταβλητής, ως προς όλες τις 
πληροφορίες που διαθέτουν τα Κέντρα Προβλέψεων. 
Αυτή η υποδειγματοποίηση είναι συμβατή με την υπό-
θεση (και εν μέρει πραγματικότητα), ότι πολλά Κέντρα 
Προβλέψεων μπορούν και επιδιώκουν την επιστημονική 
ακρίβεια στις προβλέψεις τους, παρά προσπαθούν να 
επηρεάσουν τις δημόσιες εντυπώσεις δημοσιεύοντας 
παραπλανητικά στοιχεία3. Επίσης, υποστηρίζεται και 
από τη διαπίστωση ότι ο συνδυασμός προβλέψεων οδη-
γεί σε καλύτερες προβλέψεις4.

Δεδομένου αυτού, κάνουμε την υπόθεση ότι όλα τα 
άτομα υιοθετούν αυτή την “καλής ποιότητας” Επικρα-
τούσα Προσδοκία, ως την προσδοκία περί της μακρο- 
μεταβλητής που θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμόρ-
φωση πρόβλεψης επί της ατομικής τους μεταβλητής: 

 Y e
i,t+1  = Y e

p,t+1,   i = 1, ..., n [3]

2.1.3. Προβλέποντας την ατομική μεταβλητή 

Υποθέσαμε ότι η Επικρατούσα Προσδοκία Y e
p,t+1 αποτε-

λεί κοινή εισροή στις ατομικές συναρτήσεις πρόβλεψης, 
y e

i,t+1 = y e
i,t+1 (Iit,Y

e
p,t+1). Έτσι, το άτομο έχει τώρα στη 

διάθεσή του μια πρόβλεψη για τη μακρο-μεταβλητή, και 
πρέπει να λάβει αυτή υπόψη του, μαζί με οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία, παράμετρο κ.λπ. που θεωρεί σχετική 
με την ατομική του μεταβλητή, η πρόβλεψη της οποίας 
είναι και αυτό που τελικά τον ενδιαφέρει. 

Κάνουμε την ακόλουθη υπόθεση: πριν ενσωματώσει την 
Επικρατούσα Προσδοκία στις προβλέψεις του, το άτομο 
προβλέπει την εξέλιξη της ατομικής μεταβλητής ως εάν 
το μακρο-περιβάλλον να παρέμενε αμετάβλητο. Αυτή η 
διάσπαση του συνολικού προβλήματος σε επιμέρους 
αποτελεί πάγια πρακτική σε πολλές καταστάσεις, και 
παραπέμπει στη συνθήκη “ceteris paribus” που χρησι-
μοποιείται στα Οικονομικά5. Συμβολίζουμε αυτή την 
υποθετική προσδοκία y e∼

i,t+1, και το σχετιζόμενο σύνολο 
πληροφοριών με I

∼

it. Σημειώνουμε ότι, εκ κατασκευής, για 
τη μεταβλητή y

∼

i,t+1, που αποτελεί το αντίστοιχο της μετα-
βλητής y e∼

i,t+1 αλλά όχι σε όρους προσδοκιών, ισχύει ότι:

 ∑
n

i=1
y∼

i,t+1 ≡ Υt
 [4]

παρ’ όλο που παράλληλα έχουμε ότι ∑n

i=1 y e∼

i,t+1 ≠ Υt , 
αφού τα άτομα δεν συντονίζουν τη διαμόρφωση των 
ατομικών τους προσδοκιών (πέραν του ότι χρησιμοποι-
ούν κοινή πρόβλεψη για τη μακρομεταβλητή).

Προκειμένου να καταστεί η Υποθετική Προσδοκία θεω-
ρητικά διαχειρίσιμη επιβάλλουμε και εδώ την αρχή των 
ορθολογικών προσδοκιών, δηλαδή ότι:

  y e∼

i,t+1 = Ε ( y
∼

i,t+1 I
∼

i,t). [5]

Σημειώνουμε ότι κάθε προσδωκόμενη κατανεμητική/
αναδιανεμητική αλλαγή λαμβάνεται υπόψη και αντα-
νακλάται στην Υποθετική Προσδοκία y e∼

i,t+1. Η προσω-
ρινή “τεχνητή” υπόθεση ότι το μακρο-περιβάλλον θα 
παραμείνει στατικό, δεν συνεπάγεται ότι το άτομο θα 
προβλέψει ότι και η ατομική του μεταβλητή δεν θα 
μεταβληθεί υπό αυτή την τεχνητή συνθήκη: επιρροές 
και τάσεις στο μικρο-επίπεδο (σε ένα νοικοκυριό, σε 
μια επιχείρηση, σε μια αγορά), φαινόμενα με τα οποία 
τα άτομα ζουν καθημερινά, μπορεί να οδηγούν σε πρό-
βλεψη ανόδου ή καθόδου της ατομικής μεταβλητής, 
ανεξάρτητα από τις επιδράσεις που θα ασκήσει το 
μακρο-περιβάλλον. 

Άπαξ και το άτομο έχει προσδιορίσει την Υποθετική 
Προσδοκία y e∼

i,t+1, απομένει να προσδιορίσουμε το πώς 
η Επικρατούσα Προσδοκία Y e

p,t+1συνδυάζεται με την 
Υποθετική Προσδοκία y e∼

i,t+1, για να οδηγήσει τελικά 
στην οριστική πρόβλεψη y e

i,t+1. Μια προσέγγιση που 
διασφαλίζει εσωτερική συνέπεια είναι να υποθέσουμε 
ότι η Υποθετική Προσδοκία προσαρμόζεται αναλογικά 
(pro rata) κατά την προβλεπόμενη μεταβολή της μακρο-
μεταβλητής: 

 y e
i,t+1 = 

Y e
p,t+1

Yt

 y e∼

i,t+1
. [6]

H σχέση [6] είναι μεθοδολογικά συνεπής ως προς τον 
κανόνα συνάθροισης, δεδομένου ότι τον ικανοποιεί αν 
αντί για μεταβλητές προσδοκίας χρησιμοποιήσουμε 
τα πραγματικά μεγέθη – με άλλα λόγια, ικανοποιεί την 
κατάσταση “τέλειας πρόβλεψης” (perfect foresight). 
Εισάγοντας τις σχέσεις [2] και [5] στην [6] λαμβάνουμε:

 y e
i,t+1 = 

Yt

Ε(Υt+1 Imt)
 E ( y

∼

i,t+1 I
∼

i,t).   [7]

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ατομική μετα-
βλητή yi δεν θεωρείται εκτός του ελέγχου του ατόμου 

3. Φυσικά, αυτή η “στρατηγική” εκδοχή της ΥΕΠ αποτελεί προφανή κατεύθυνση μελλοντικής επιστημονικής έρευνας.

4. Το κεφ. 9 των Granger & Newbold (1986) παραμένει μια πειστική ανάλυση του θέματος.

5. Θυμίζει δε και τη διάκριση αποτελέσματος “υποκατάστασης” και “εισοδήματος” στη Θεωρία Ζήτησης.
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που απλώς “προβλέπει παθητικά” την εξέλιξή της. Το 
πλαίσιο που έχουμε αναπτύξει σαφώς και επιτρέπει η 
μεταβλητή yi να υπόκειται σε ενέργειες βελτιστοποίη-
σης (χρησιμότητας, κερδών, ή όποιου άλλου στόχου). 
Όμως, δεδομένου ότι εξετάζουμε το μέλλον, καμία με-
ταβλητή δεν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο του ατόμου, 
κατά συνέπεια η όποια εκτίμηση της μελλοντικής της 
τιμής εμπλέκει προσδοκίες, παράλληλα με τις όποιες 
συνειδητές ενέργειες του ατόμου για τον προσδιορι-
σμό της.

Η ατομική προσδοκία, όπως ορίζεται στη σχέση [7], 
παραμένει μη-παρατηρήσιμη, αφού εμπεριέχει την υπο-
θετική ατομική προσδοκία E ( y

∼

i,t+1  I
∼

i,t+1). Το ενδιαφέρον 
μας όμως βρίσκεται στη μακροοικονομική προσδοκία 
που θα προκύψει συναθροίζοντας τις ατομικές προσ-
δοκίες. 

2.1.4. Η Μακροοικονομική Προσδοκία

Αθροίζοντας τη σχέση [7] για όλα τα άτομα, λαμβάνουμε 
τη Μακροοικονομική Προσδοκία

 
.
 

[8]

Η Μακροοικονομική Προσδοκία δεν ισούται με την 
Επικρατούσα Προσδοκία Υ e

p,t+1 –αλλά εξαρτάται επί-
σης από τη συνολική επίδραση ιδιωτικών, ετερογενών 
προσδοκιών των ατόμων, κάτι λογικό. Ως έχει, παρα-
μένει μη-παρατηρήσιμη. Προκειμένου να λάβουμε κάτι 
εφαρμόσιμο, εξετάζουμε την υπό συνθήκη μαθηματική 
ελπίδα της ως προς το σύνολο Ιmt: 

 

. [9]

Τόσο η Επικρατούσα Προσδοκία  όσο και η 
πραγματική τρέχουσα τιμή Υt είναι μετρήσιμες ως προς 
το σύνολο Ιmt και μπορούν να βγουν εκτός της μαθηματι-
κής ελπίδας. Επίσης, όπως αναφέραμε προηγουμένως, 
οι ατομικές μεταβλητές είναι στοχαστικά ανεξάρτητες 
από τα σύνολα πληροφοριών των Κέντρων Προβλέψεων, 
και άρα και από την ένωσή τους, δεδομένου ότι πληρο-
φορίες για την εξέλιξη των μακρο-μεταβλητών και των 
αγορών (που είναι οι πληροφορίες που περιέχει το σύ-
νολο Ιmt), δεν συνεισφέρουν στην πρόβλεψη επιμέρους 
ατομικών μεταβλητών. Αυτό μετασχηματίζει την υπό 
συνθήκη μαθηματική ελπίδα στο δεξί σκέλος της σχέσης 
[9] σε μη-δεσμευμένη. Χρησιμοποιώντας τον νόμο των 
επάλληλων προσδοκιών (law of iterated expectations), 
καθώς και τη σχέση [4], λαμβάνουμε τελικά:

  [10]

Η σχέση [10] απεικονίζει την Υπόθεση Επιδραστικών 
Προσδοκιών (ΥΕΠ). Μας λέει ότι η υπό συνθήκη μα-
θηματική ελπίδα της μακροοικονομικής προσδοκίας 
ως προς το σύνολο των πληροφοριών για το μακρο-
περιβάλλον, ισούται με την Επικρατούσα Προσδοκία 
σταθμισμένη με τον παράγοντα Ε(Υt)/Yt, ο οποίος μετράει 
πόσο η τρέχουσα τιμή της μακρο-μεταβλητής αποκλίνει 
(σε μικτούς ποσοστιαίους όρους) από την αδέσμευτη 
μαθηματική της ελπίδα (η οποία δεν είναι υποχρεωτικά 
σταθερή διαχρονικά). 

Οδηγηθήκαμε σε ένα μακροοικονομικό αποτέλεσμα 
που δεν είναι απλώς μια μεγεθυμένη εκδοχή του μικρο-
επιπέδου: η Μακρο-προσδοκία, που αλληλεπιδρά με τις 
καθαυτό μακροοικονομικές μεταβλητές, δεν είναι η Επι-
κρατούσα Προσδοκία αλλά μια δυναμικά σταθμισμένη 
εκδοχή της. Η Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών μάς 
λέει ότι αυτό που φαίνεται ως η γενική συναίνεση για 
το τι είναι πιθανό να συμβεί, δεν ταυτίζεται με αυτό που 
τελικά θα επηρεάσει το τι πρόκειται να συμβεί. 

Αναφορικά με τους μακροοικονομικούς δείκτες, η με-
θοδολογία είναι παρόμοια με μικρές παραλλαγές, και 
τελικά λαμβάνουμε την ίδια σχέση: για έναν μακρο-δεί-
κτη ra (π.χ. το “επιτόκιο”), η ΥΕΠ εκφράζεται με τη σχέση

 
  [11]

Ορισμένες σημαντικές τελικές παρατηρήσεις: 

Πρώτον, η ΥΕΠ επιτρέπει ένα μεγάλο βαθμό ετερογέ-
νειας των ατόμων: υποθέσαμε ότι όλα τα άτομα χρη-
σιμοποιούν την ίδια Επικρατούσα Προσδοκία, και την 
ίδια μέθοδο υπολογισμού της ατομικής προσδοκίας, 
αλλά παράλληλα τα άτομα μπορούν να έχουν εντελώς 
διαφορετικά σύνολα πληροφοριών, αλλά και εντελώς 
διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά, προτιμήσεις 
κ.λπ.6. 

Δεύτερον, αν και η ΥΕΠ ορίζεται ως προς το σύνολο 
“όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για το μακρο- 
περιβάλλον”, μπορεί να εφαρμοστεί ως υπόβαθρο σε 
μια εμπειρική μελέτη όπου ο ερευνητής θα έχει στη 
διάθεσή του ένα μικρότερο σύνολο πληροφοριών, έστω 
Ιkt ⊂ Ιmt. Εφαρμόζοντας τον νόμο των επάλληλων προσ-
δοκιών, οι σχέσεις που εκφράζουν την ΥΕΠ διατηρούν 
την επιστημονική τους βάση, και μπορούν να εκτιμηθούν 
ως υπό συνθήκη μαθηματικές ελπίδες ως προς Ιkt.

6. Μια ενδιαφέρουσα θεωρητική επέκταση είναι να εξετάσει κανείς φαινόμενα πόλωσης, όπου τα ατόμα συσπειρώνονται γύρω από δύο 

διαφορετικές “Επικρατούσες Προσδοκίες”.
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Τέλος, μια σημαντική διαφορά μεταξύ της ΥΕΠ και 
της Υπόθεσης Ορθολογικών Προσδοκιών (ΥΟΠ) είναι 
ότι η δεύτερη αποτελεί υπόθεση κατευθείαν επί της 
Μακρο- προσδοκίας, όπως σαφώς δηλώνεται στο άρ-
θρο του Muth (1961) που την εισήγαγε. Αντιθέτως, η 
Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών κατασκευάστηκε 
ξεκινώντας από το ατομικό επίπεδο με σαφείς μικρο-
υποθέσεις. Στην πορεία, χρησιμοποιήσαμε την αρχή 
των ορθολογικών προσδοκιών και το εργαλείο της μα-
θηματικής ελπίδας, με τελικό αποτέλεσμα οι Ορθολο-
γικές Προσδοκίες να μπορούν να ειδωθούν ως ειδική 
περίπτωση των Επιδραστικών Προσδοκιών, υπό την 
ακόλουθη έννοια:

Βάσει των ιδιοτήτων της υπό συνθήκη μαθηματικής 
ελπίδας από τη σχέση [10] λαμβάνουμε

  [12]

ενώ η ΥΟΠ γράφεται ως 

  [13]

όπου το σύνολο πληροφοριών στη σχέση [13] περιλαμ-
βάνει “όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες”. 

Σε ένα σχετικά στατικό περιβάλλον, η μακροοικονομική 
μεταβλητή Yt μπορεί να αναμένεται ότι θα παραμένει 
σχετικά “κοντά” στην αναμενόμενη τιμή της E(Yt), η 
οποία επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί διαχρονικά στα-
θερή. Επιπλέον το σφάλμα et, που αντανακλά το σω-
ρευτικό σφάλμα πρόβλεψης των ατόμων, θα τείνει να 
είναι μικρό. Τέλος, σε ένα τέτοιο σταθερό περιβάλλον, 
το σύνολο πληροφοριών Imt αναμένεται να είναι όσο 
αποτελεσματικό είναι και το σύνολο It. Συνολικά, σε 
τέτοια “ήσυχα νερά”, θα έχουμε 

Αν et → 0 και Yt → E(Yt), αναμένουμε Imt ≈ It και

 
→

 
.

Όπως όμως ήταν άλλωστε και ο στόχος μας, η ΥΕΠ 
προσφέρει ένα εργαλείο ευρύτερου βεληνεκούς για 
να υποδειγματοποιηθούν, μελετηθούν και εκτιμηθούν 
μεταβατικά στάδια καθώς και η βραχυχρόνια και μεσο-
χρόνια δυναμική εξέλιξη μιας οικονομίας.

3. Εφαρμογή στο υπόδειγμα Προσφοράς-Ζήτησης 
του Muth (1961) 

3.1. Περιγραφή του μοντέλου

Χρησιμοποιούμε το απλό μοντέλο Προσφοράς-Ζήτησης 
που χρησιμοποίησε ο Muth (1961) ως το πρώτο παρά-
δειγμα εφαρμογής της Υπόθεσης Ορθολογικών Προσ-

δοκιών, προσαρμοσμένο ώστε να επιτρέπει έναν βαθμό 
ετερογένειας των παραγόντων της αγοράς. Αν και δεν 
είναι μακροοικονομικό μοντέλο, εμπεριέχει συνάθροιση 
ατομικών μεγεθών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τους σκοπούς μας. Το μοντέλο εξετάζει βραχυχρόνιες 
διακυμάνσεις τιμών σε μια αγορά όπου η παραγωγή 
προαποφασίζεται. Οι συναλλαγές δεν συμβαίνουν όλες 
στην ίδια τιμή, λόγω ετερογένειας των παραγόντων της 
αγοράς, ετερογένεια που δεν χρειάζεται να υποδειγμα-
τοποιήσουμε. 

Το πλήθος των αγοραστών είναι σταθερό και ίσο με n. Η 
ατομική συνάρτηση ζήτησης περιγράφεται ως απόκλιση 
από μια ποσότητα αναφοράς που ζητείται σε μια τιμή 
αναφοράς, ως ακολούθως: 

 di,t+1 – di
* = – β (pi,t+1 – pi

*) [14]

όπου ο αστερίσκος δηλώνει τις μεταβλητές αναφοράς, 
που θα συζητηθούν παρακάτω. Τα άτομα μπορεί να είναι 
ετερογενή, αλλά η οριακή αντίδραση β σε αποκλίσεις 
τιμών, υποτίθεται ως ταυτόσημη.

Συναθροίζοντας, η Αγοραία Ζήτηση είναι 

  

 

.

 
[15]

Στρεφόμενοι στην πλευρά της Προσφοράς, κάθε πα-
ραγωγός πρέπει να αποφασίσει τι θα παράγει εκ των 
προτέρων, βασισμένος στις προσδοκίες του για το ποια 
θα είναι η τιμή πώλησης. Όπως προαναφέρθηκε, οι τιμές 
μεταξύ παραγωγών μπορεί να διαφέρουν. Επιπλέον, η 
συνολική προσφορά υπόκειται σε μια κοινή τυχαία δια- 
ταραχή, που επηρεάζει κάθε παραγωγό ανάλογα (pro 
rata) με το μέγεθος της παραγωγής του. Το πλήθος των 
παραγωγών είναι m και κατ’ αναλογία με την πλευρά 
της Ζήτησης, είναι ετερογενείς αλλά έχουν κοινή οριακή 
αντίδραση στις προσδοκώμενες αποκλίσεις της τιμής. Η 
ατομική συνάρτηση προσφοράς δίνεται από τη σχέση

  [16]

όπου St+1 είναι η συνολική προσφορά, ut+1 είναι η κοινή 
τυχαία διαταραχή, και γράφoντας Iα,t για το σύνολο πλη-
ροφοριών που περιέχει όλες τις πληροφορίες επιπέ-
δου αγοράς, υποθέτουμε ότι πρόκειται για ανεξάρτητο 
“λευκό θόρυβο”, δηλαδή

E(ut+1 Iα,t) = E(ut+1)=0,  Var(ut+1)=σu
2,  Cov(ut+k, ut+)=0, k ≠ .

Συναθροίζοντας, λαμβάνουμε
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[17]

Υπό την υπόθεση εκκαθάρισης της αγοράς, έχουμε 
D* = S* ⇒ Dt+1 = St+1. Εξισώνοντας τις σχέσεις [15] και 
[17] λαμβάνουμε 

 

  

[18]

Η σχέση [18] περιλαμβάνει απλούς αριθμητικούς μέ-
σους ατομικών τιμών αγοράς και πώλησης. Από την 
άλλη πλευρά, ένας αγοραίος “δείκτης τιμής” pα είναι επί 
της αρχής ένας σταθμικός μέσος όρος. Παρ’ όλα αυτά, 
αν οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν μικρό μέγεθος 
ως προς τη συνολική αγορά, οι απλοί αριθμητικοί μέσοι 
προσεγγίζουν επαρκώς τους μεσοσταθμικούς. Κατά 
συνέπεια θέτουμε 

και η σχέση [18] γίνεται

  [19]

όπου θέσαμε . Αυτή η παράμετρος αντα-
νακλά τη σχετική ένταση της αντίδρασης της Προσφο-
ράς στις προσδοκώμενες αποκλίσεις τιμής, σε σχέση με 
την ένταση της αντίδρασης της Ζήτησης σε πραγματικές 
αποκλίσεις τιμής. Η σχέση [19] προσδιορίζει την τιμή 
ισορροπίας της αγοράς ως γραμμικό συνδυασμό της 
μακρο-προσδοκίας και της τιμής αναφοράς. Η σχέση 
μάς δείχνει επίσης τι αντιπροσωπεύει η “τιμή αναφοράς”: 
τη ντετερμινιστική, και «τέλειας πρόβλεψης» ισορροπία 
της αγοράς, όπου ut+1 = 0 και .

3.2. Επίλυση του μοντέλου υπό τις δύο υποθέσεις 
διαμόρφωσης προσδοκιών 

Η λύση υπό την ΥΟΠ της σχέσης [9] εξήχθη από τον 
Muth (1961) κάνοντας την υπόθεση pe

α,t+1 = E(pα,t+1 It ), 
όπου το σύνολο Ιt περιλαμβάνει “όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες κατά την περίοδο t”. Έτσι λαμβάνουμε 
E(pα,t+1 It ) = p* και

 [ΥΟΠ]: pα,t+1 = p* – (1/ βn)ut+1. [20]

Υπό την ΥΟΠ, η χρονοσειρά της τιμής ισορροπίας είναι 
ένας στοχαστικά ανεξάρτητος «λευκός θόρυβος», με 
μαθηματική ελπίδα την τιμή της νετερμινιστικής ισορρο-
πίας p*, ενώ διακυμαίνεται λόγω της τυχαίας διαταραχής 
στην Προσφορά. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της 
λύσης αυτής είναι ότι οι παραγωγοί και τα χαρακτηρι-
στικά τους δεν επηρεάζουν άμεσα τον προσδιορισμό 
της αγοραίας τιμής. 

Δεδομένου ότι η αγοραία τιμή είναι ένας δείκτης, για 
να λύσουμε το μοντέλο εφαρμόζοντας Επιδραστικές 
Προσδοκίες, χρησιμοποιούμε τη σχέση [11] και γρά-
φουμε τη μακρο-προσδοκία ως 

 

  
[21]

όπου θέσαμε Ε(pα,t ) ≡ μt για να καταστήσουμε σαφές 
ότι η μαθηματική ελπίδα μπορεί να μεταβάλλεται δια- 
χρονικά, και άρα η χρονοσειρά να είναι μη-στάσιμη. 
Εισάγοντας την [21] στη σχέση [19] και λαμβάνοντας 
την υπό συνθήκη μαθηματική ελπίδα, λύνουμε ως προς 
Ε(pα,t+1Iα,t ) και εισάγουμε το αποτέλεσμα πίσω στην 
[21] για να εκφράσουμε την pe

α,t+1 χωρίς τη χρήση της 
Επικρατούσας Προσδοκίας. Τέλος, εισάγοντας αυτή 
την τελευταία σχέση ξανά στη [19], λαμβάνουμε μια 
έκφραση για τον προσδιορισμό της αγοραίας τιμής που 
δεν εμπεριέχει μεταβλητές προσδοκιών: 

  [22]

H σχέση [22] διαφέρει ουσιωδώς από τη σχέση [20] 
που εκφράζει τη λύση υπό την ΥΟΠ. Η αγοραία τιμή 
της επόμενης περιόδου προκύπτει εδώ ως μη-γραμμική, 
θετική συνάρτηση της τρέχουσας τιμής. Σημειώστε ότι, 
αν φ→ 0, η σχέση [22] ταυτίζεται με τη σχέση [20]. Κατά 
συνέπεια η αυτοσυσχέτιση που ενυπάρχει στην [22] 
εξαρτάται από τη συνθήκη φ ≠ 0 ⇒ α ≠ 0, όπου α είναι 
η οριακή αντίδραση της Προσφοράς σε αναμενόμε-
νες αποκλίσεις τιμής. Με άλλα λόγια, η αυτοσυσχέτιση 
που προκύπτει μέσω της επιβολής της ΥΕΠ σχετίζεται 
σαφώς με το γεγονός καθαυτό ότι η Προσφορά αντι-
δρά στις προσδοκώμενες αποκλίσεις της τιμής (και 
με ένταση όχι αμελητέα ως προς την αντίδραση της 
Ζήτησης στις πραγματικές αποκλίσεις τιμής). 

3.3. Στασιμότητα και γραμμικοποίηση της χρονο-
σειράς της αγοραίας τιμής. 

Γενικά, η σχέση [22] περιγράφει μια μη-στάσιμη, και 
πιθανώς μη-συγκλίνουσα στοχαστική χρονοσειρά. 
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Μπορούμε να δείξουμε ότι η παρακάτω συνθήκη είναι 
επαρκής ώστε να έχουμε ασυμπτωτική σταθερότητα 
και στοχαστική στασιμότητα:

 0 < γ(1) < Cov(pα,t+1, pα,t) < (1+φ )(p*/2)2 [23]

όπου γ(1) είναι η αυτοδιακύμανση πρώτης τάξης σε 
σταθερό καθεστώς (steady-state), ενώ Cov(pα,t+1, pα,t) 
είναι το ανάλογο μέγεθος κατά τη μη-στάσιμη φάση 
της χρονοσειράς. Ο άνω περιορισμός στο μέγε-
θος της αυτοδιακύμανσης στη σχέση [23] είναι ρε-
αλιστικός από οικονομικής απόψεως: μπορούμε να 
δείξουμε ότι θα ισχύει εφόσον ο συντελεστής μετα-
βλητότητας (coefficient of variation) της χρονοσειράς, 
ο λόγος της τυπικής απόκλισης ως προς τον μέσο 
cv ≡ σ/μ, δεν ξεπερνά μια τιμή αυστηρά μεγαλύτερη 
της μονάδας. Όμως ήδη μια τιμή του συντελεστή με-
ταβλητότητας ίση με τη μονάδα θα σήμαινε ότι κατά 
μέσο όρο οι πραγματικές τιμές τείνουν να είναι 100% 
υψηλότερες ή χαμηλότερες της μέσης τιμής, κάτι που 
θα αντανακλούσε μια υπερβολική και μη-πιθανή μετα-
βλητότητα σε σχέση με τα εμπειρικά δεδομένα για τις 
περισσότερες αγορές. Άρα καταλήγουμε στο ότι η λύση 
που προσφέρει η ΥΕΠ κινείται εντός ρεαλιστικών ορίων 
αγοραίας συμπεριφοράς. 

Το μη-γραμμικό στάσιμο μοντέλο λαμβάνεται αν θέ-
σουμε μt = μ. Ακολούθως το γραμμικοποιούμε ως προς 
pα,t+1 με κέντρο ανάπτυξης το μ, λαμβάνοντας

 pα,t+1 ≈ (1 – ρ)μ + ρpα,t – (1/βn)ut+1 [24]

όπου ρ = 
φp*

(1+φ )μ
 < 1, [25]

η οποία είναι μια σταθερή αυτοσυσχετιζόμενη χρονο-
σειρά πρώτου βαθμού AR(1) με σταθερό όρο. Ο συντε-
λεστής αυτοσυσχέτισης ρ είναι αυστηρά μικρότερος της 
μονάδας, υπό την ίδια συνθήκη [23] που διασφαλίζει 
την ασυμπτωτική σταθερότητα. 

Τα εμπειρικά δεδομένα αγοραίων τιμών συχνά περιγρά-
φονται επαρκώς ως αυτοσυσχετιζόμενες χρονοσειρές, 
και η Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών προσφέρει 
ένα οικονομικό επιχείρημα για το γιατί συμβαίνει κάτι 
τέτοιο. Επιπλέον, μετά από κάποια δομική μεταβολή 
(structural shift), εμπειρικά διαπιστώνεται ότι οι χρονο-
σειρές τιμών δεν προσαρμόζονται αυτομάτως στο νέο 
επίπεδο ισορροπίας αλλά μόνο σταδιακά. Υπό την ΥΕΠ, 
αυτό αποτελεί ενδογενές χαρακτηριστικό της αγοραίας 
ισορροπίας, ενώ απουσιάζει υπό την Υπόθεση Ορθολο-
γικών Προσδοκιών.

4. Ένα εμπειρικό παράδειγμα

Έχοντας μια χρονοσειρά αγοραίων τιμών, μπορούμε να 
ελέγξουμε την επίλυση του μοντέλου υπό την ΥΕΠ ως 

προς τη συμβατότητά της με τα εμπειρικά δεδομένα, 
αλλά και να υπολογίσουμε όλες τις παραμέτρους του 
μοντέλου. Έστω ότι εκτιμούμε ένα αυτοσυσχετιζόμενο 
μοντέλο πρώτης τάξης με σταθερό όρο,

pt+1 = γ + ρpt + ωt+1.

Αν το μοντέλο περιγράφει επαρκώς τα δεδομένα, θα 
λάβουμε μια εκτίμηση για τον συντελεστή αυτοσυσχέ-
τισης ρ̂, καθώς και τον εκτιμώμενο μέσο της σειράς και 
τη διακύμανσή της, 

μ̂ = 
γ̂

1 – ρ̂
,     Var ( p̂ t+1) = σ̂2. 

Από αυτά, μπορούμε να λάβουμε τις υπόλοιπες πα-
ραμέτρους φ, p*. Συγκεκριμένα έχουμε το σύστημα 
εξισώσεων 

ρ = 
φp*

(1+φ )μ
     και    μ3 – p*μ2 + 

φ

(1+φ )2
  p*σ2 = 0

(η δεύτερη εξίσωση προκύπτει αναδιατάσσοντας την 
[22], λαμβάνοντας ακολούθως την αδέσμευτη μα-
θηματική ελπίδα και μετά επιβάλλοντας τη συνθήκη 
σταθερής κατάστασης μt = μt+1 = μ). Λύνοντας την 
πρώτη σχέση ως προς p* και εισάγοντας τη λύση στη 
δεύτερη λαμβάνουμε ένα τετραγωνικό πολυώνυμο της 
παραμέτρου φ,

 (1 – ρ)φ2 + [1 – 2ρ + ρcv2]φ  – ρ = 0. [26]

Δεδομένων των οικονομετρικών εκτιμήσεων, οι παρά-
μετροι του πολυώνυμου είναι γνωστές. Επιπλέον, το 
πολυώνυμο έχει μόνο μία θετική ρίζα, και άρα προσ-
διορίζει μοναδικά την τιμή του φ, η οποία με τη σειρά 
της προσδιορίζει την τιμή του p*, ολοκληρώνοντας την 
εκτίμηση του μοντέλου.

Εμπειρική εφαρμογή

Για την εμπειρική εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε στοιχεία 
μηνιαίων τιμών για το κτηνοτροφικό προϊόν “Cheddar 
Oceania”, όπως υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης http://ec.europa.eu/agriculture/
markets-and-prices/price-monitoring/index_en.htm στο 
“Commodity price dashboard” του Φεβρουαρίου 2015 
(η πρόσβαση έγινε στις 12 Απριλίου 2015). Η περίοδος 
που καλύπτεται είναι Ιανουάριος 2007 έως και Μάρτιος 
2015 (99 παρατηρήσεις). Τα στοιχεία περιγράφονται ως 
“Cheddar Oceania, ενδεικτικές εξαγωγικές τιμές f.o.b. 
(μέσος όρος του μέσου σημείου διαστημάτων τιμών 
που καταγράφονται δις ανά εβδομάδα από το Dairy 
Market News, USDA-Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας 
των ΗΠΑ)”. Πρόκειται λοιπόν για τιμές μεταξύ επιχειρή-
σεων. Η μονάδα μέτρησης είναι ευρώ/100Kgr.
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Η χρονοσειρά έχει συντελεστή μεταβλητότητας 
cv=0,147, ασφαλώς χαμηλότερο του άνω ορίου που 
απαιτείται για την ασυμπτωτική σταθερότητα και στο-
χαστική στασιμότητα της χρονοσειράς. 

Εκτιμήσαμε ένα μοντέλο ARMA(1,1) με σταθερό όρο, 

pt+1 = γ + ρpt + ωt+1,    ωt+1 ≡ (1/βn)ut+1 =

= (1/βn)νt+1 + θ(1/βn)vt,    vt ∼ WN 

εφαρμόζοντας εκτίμηση μεγίστης πιθανοφάνειας με 
χρήση του φίλτρου Kalman, και λάβαμε 

Model 13: ARMA, using observations 2007:01-2015:03 (T = 99)

Estimated using Kalman filter (exact ML)

Dependent variable: P_ched / Standard errors based on Hessian

 coefficient estimate std. error z p-value

-----------------------------------------------------------

  γ/(1 – ρ) 316,01 25,505 12,39 0,00  

  ρ 0,957 0,026 37,38 0,00  

  θ 0,512 0,084 6,11 0,00

Η χρονοσειρά των αγοραίων τιμών χαρακτηρίζεται από 
ισχυρή αυτοσυσχέτιση (κοντά ακόμη και σε συμπερι-
φορά “τυχαίου περιπάτου”–random walk), κάτι που προ-
βλέπεται από την Υπόθεση Επιδραστικών Προσδοκιών, 
όχι όμως από την Υπόθεση Ορθολογικών Προσδοκιών 
στο συγκεκριμένο μοντέλο. Το διάγραμμα αυτοσυσχε-
τίσεων των καταλοίπων συνάδει με το ότι αυτά είναι 
λευκός θόρυβος. Το πλήρες σύνολο εκτιμήσεων είναι 

ρ̂ 0,956 φ̂ 21,73

σ̂2 2148,32 μ̂ 316,01 (€/100 Kgr)

σ̂ 46,35 (€/100 Kgr) p̂* 316,30 (€/100 Kgr)

Ολοκληρώνουμε εδώ την παρουσίαση της Υπόθεσης 
Επιδραστικών Προσδοκιών. Εκτιμούμε ότι καταδείξαμε 
επαρκώς ότι ικανοποιεί καταρχάς και τα τρία ζητούμενα 
που τέθηκαν στην εισαγωγή του κειμένου: βασίζεται σε 
υπαρκτά φαινόμενα και εύλογες υποθέσεις στο μικρο-

επίπεδο, παράγει διαφορετικά θεωρητικά αποτελέσματα 
από την επικρατούσα στα Οικονομικά Υπόθεση Ορθολο-
γικών Προσδοκιών, και τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν 
με τα εμπειρικά δεδομένα.

Φυσικά, για μια τέτοια υπόθεση γενικής εφαρμογής, 
απαιτείται να επιλυθούν υπό αυτήν πολλά και διαφορε-
τικά οικονομικά υποδείγματα, με τις αντίστοιχες οικονο-
μετρικές εκτιμήσεις, προκειμένου να οδηγηθεί κανείς 
σε ένα τελικό συμπέρασμα για τη χρησιμότητά της στη 
θεωρητική και εμπειρική έρευνα. Εδώ παρουσιάσαμε 
την αρχή αυτής της πορείας, και είναι ενθαρρυντικό το 
ότι τα πρώτα αποτελέσματα ήταν θετικά.
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