
To παρόν και το μέλλον των μακροοικονομικών προβλέψεων της Κυπριακής 

οικονομίας 

 

Στην εργασία αυτή θα συζητήσουμε μερικές πρωτοποριακές μεθόδους μακροοικονομικών 
προβλέψεων που επικεντρώνονται σε μοντέλα τις Μεικτών Δειγματοληπτικών Δεδομένων 
Δειγματοληψίας (MIDAS) και που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για τις μακροοικονομικές 
προβλέψεις της Κύπρου. Τα μοντέλα MIDAS βασίζονται σε ανοιχτής μορφής (reduced form), 
φειδωλές παλινδρομήσεις οι οποίες δεν απαιτούν τη δυναμική μοντελοποίηση των προβλητών 
υψηλών συχνοτήτων. Τα μοντέλα μεικτών συχνοτήτων MIDAS προσφέρουν πολλά 
πλεονεκτήματα στην πρόβλεψη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Για παράδειγμα, έστω 
ότι θέλουμε να προβλέψουμε μια μακροοικονομική μεταβλητή χαμηλής συχνότητας (π.χ., 
τριμηνιαία μεγέθυνση ΑΕΠ) χρησιμοποιώντας μια χρηματοοικονομική σειρά (π.χ., ημερήσιες 
αποδόσεις αγοράς) και πιθανώς και άλλους μακροοικονομικούς δείκτες. Η επιλογή είναι να 
χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο μεικτών συχνοτήτων MIDAS το οποίο θα κάνει χρήση όλων 
δεδομένων στις διάφορες υψηλότερες συχνότητες ή να αθροίσουμε τα δεδομένα (συνήθως 
παίρνοντας τον μέσο όρο) στην τριμηνιαία συχνότητα και μετά να προσδιορίσουμε ένα 
μοντέλο για να προβλέψουμε. Το πρόβλημα ανάμιξης διαφορετικών συχνοτήτων 
δειγματοληψίας μπορεί ακόμα να προκύψει, ακόμη και όταν οι σειρές παρατηρούνται στην 
ίδια συχνότητα, αλλά ενδιαφερόμαστε για προβλέψεις πολλαπλών περιόδων. Τα μοντέλα 
μεικτών συχνοτήτων MIDAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη πολλαπλών 
περιόδων. Για παράδειγμα, ένα μοντέλο MIDAS μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περασμένα 
τριμηνιαία στοιχεία για να προβλέψει άμεσα την οικονομική μεγέθυνση πολλές περιόδους 
μπροστά. Η προσέγγιση MIDAS μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέση λύση μεταξύ της άμεσης και 
επαναλαμβανόμενης προσέγγισης διατηρώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία υψηλής συχνότητας, 
για να παράγει άμεσα προβλέψεις πολλές περιόδους μπροστά. Επιπλέον, εξετάζουμε συστήματα 
εξισώσεων και μοντέλα διανυσματικής αυτοπαλινδρόµησης (VaR), που ασχολούνται με μεικτές 
συχνότητες στις προβλέψεις βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (MIDAS-VAR). Το 
MIDAS-VAR συγκρίνεται με τα μοντέλα χώρου καταστάσεων (state-space models) τα οποία 
είναι δομικά πολυμεταβλητά μοντέλα που βασίζονται στην χρήση του φίλτρου Κάλμαν. Η 
προσέγγιση της κατάστασης στο χώρο διαφέρει από την προσέγγιση MIDAS-VAR στο ότι η 
τελευταία δεν βασίζεται στη μοντελοποίηση των σφαλμάτων και διαταραχών αλλά στην 
μοντελοποίηση των παρατηρήσιμων δεδομένων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα μοντέλα χώρου 
καταστάσεων να είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, καθώς πρέπει κανείς να καθορίσει ρητά ένα 
γραμμικό δυναμικό μοντέλο για όλες τις χρονολογικές σειρές που συμπεριλαμβανομένου των 
παρατηρήσιμων σειρών υψηλής και χαμηλής συχνότητας καθώς και των μη-παρατηρήσιμων 
σειρών που αντιμετωπίζονται σαν εκλιπούσες. Ως εκ τούτου το σύστημα των εξισώσεων σε μια 
δομική προσέγγιση φίλτρου Κάλμαν είναι επιρρεπές σε λάθη προσδιορισμού επειδή συνήθως 
απαιτεί πάρα πολλές παραμέτρους, για την εξίσωση μέτρησης, για την δυναμική των 
καταστάσεων, και για τις ανελίξεις των σφαλμάτων. 


