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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εξκελεύζνπκε ηνπο νηθνλνκηθνύο θαη 

θνηλσληθνύο παξάγνληεο νπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Δμεηάδνληαη 

δεθαεπηά επξσπατθέο ρώξεο κε ηε κέζνδν panel data γηα ηελ πεξίνδν 1995 έσο 2007. 

ζηελ νηθνλνκεηξηθή κειέηε πξνζπαζνύκε λα εμεγήζνπκε πσο νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο Electricity Generation (LEG), Production of crude oil (LPCOIL), CΟ2 

Emissions from fuel combustion (LCO2), Environmental Investments by the Public 

Sector (LEINV), Revenues from Environmentally Taxes (LRET), Gini Index(LGI), 

Human Development Index (LHDI) θαη Corruption Perception Index (LCPI) επηδξνύλ 

ζηηο εμαξηεκέλεο Contribution of Renewables to energy supply
1
 (LCRE), Wind 

Energy (LWE), Solar Energy (LSE). Από ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε πσο νη 

κεηαβιεηέο LGI θαη LEG επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη ηηο ηξεηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, 

ελώ ε LCO2 έρεη αθξηβώο ην αληίζεην απνηέιεζκα. Η LCI ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ LPCOIL 

πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηηο δύν παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Όζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή 

LHDI δηαπηζηώλνπκε όηη αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο LCRE θαη LSE. Η  LRET 

κε ηε ζεηξά ηεο επελεξγεί κόλν ζηελ  LCRE, ελώ ε κεηαβιεηή LEINV δελ είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ). 

                                                 
1
 Οη παξελζέζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην ζπκβνιηζκό ησλ κεηαβιεηώλ πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε 

ινγαξίζκνπο. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Δπραξηζηώ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θύξην Δπηύρε αξηδεηάθε, 

αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ θαζεγεηή θύξην Παλαγησηίδε Θεόδσξν, 

Λέθηνξα ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,    

γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα απεπζύλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη 

ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή κόξθσζή 

κνπ.
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ αηώλα, νη αλζξώπηλεο θνηλσλίεο άληιεζαλ ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο ηνπο από ηελ θαύζε ησλ νξπθηώλ 

θαπζίκσλ θαζώο νη ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ήηαλ ζρεηηθά θζελόηεξεο θαη πην 

εύθνιεο ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο.  

Σα ηζνδύγηα ελέξγεηαο ησλ πεξηζζόηεξσλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ 

νηθνλνκηώλ απνδεηθλύνπλ πσο ην απμαλόκελν κεξίδην ηνπ ειεθηξηζκνύ ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιύηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ δηνμεηδίσλ 

ηνπ άλζξαθα. 

Σα πξάγκαηα, όκσο, θαίλεηαη πσο αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα αθνύ νη 

κεγάιεο θξίζεηο πνπ μεζπνύλ ζε παγθόζκην επίπεδν θέξλνπλ θαζνξηζηηθέο αιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη θαζηζηνύλ ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα επίθεληξν ησλ 

ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκώλ. 

Έηζη ην πνιηηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην αλαδνκείηαη ζπλερώο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ 

ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο «εμσηεξηθόηεηεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο. Νέεο «θαζαξέο» θαη πνιιά ππνζρόκελεο ηερλνινγίεο θάλνπλ 

δπλακηθά ηελ εκθάληζή ηνπο κε θηιόδνμν ζηόρν λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ξππνγόλα 

νξπθηά θαύζηκα θαη λα καο νδεγήζνπλ ζε κία λέα επνρή θαζαξώλ ελεξγεηαθώλ 

ιύζεσλ. 

Από ηηο αλσηέξσ δηαπηζηώζεηο γελλήζεθε ε ηδέα ζύληαμεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

θνπόο ηεο είλαη λα εμεγήζνπκε θαη λα εξκελεύζνπκε όινπο εθείλνπο ηνπο 

παξάγνληεο νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ρξεζηκνπνηώληαο έλα πάλει από δεθαεπηά 

επξσπατθέο ρώξεο. Σα δεδνκέλα θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ην 1995 κέρξη ην 2007. 

Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, ε αλακελόκελε ελίζρπζή ηνπ όπσο επίζεο θαη νη 

θηιόδνμνη ζηόρνη ηεο ΔΔ έρνπλ νδεγήζεη ζε κία έμαξζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβαιινλ 

ηξόπσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Έηζη, ζ’ απηή ηε κειέηε εμεηάδνπκε ηηο παξακέηξνπο, 

κε έκθαζε θπξίσο ζηηο θνηλσληθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία νξγαλώλεηαη σο εμήο: ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

ππό εμέηαζε αληηθείκελν. Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα, ηηο κεηαβιεηέο 
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θαη ηε κεζνδνινγία. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ζθηαγξαθώληαη ζην θεθάιαην 

ηέζζεξα. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην πέληε. 

 

 

 

 

2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

ύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ΑΠΔ, είρε ηεζεί ν 

ελδηάκεζνο ζηόρνο ηεο αύμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο πξνεξρόκελεο από ΑΠΔ ελέξγεηαο 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε Δπξσπατθή Έλσζε(ΔΔ) ζην 12% ην 2010, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ 20% ην 2020. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ 

δηαθέξεη θαηά πνιύ ηόζν κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ όζν θαη δηεζλώο. Κάπνηεο ρώξεο, 

όπσο ε Γαλία θαη ε Γεξκαλία έρνπλ πςειή ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ, ελώ ζε άιιεο ρώξεο 

ε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Έλα ζεκαληηθό εξώηεκα ηόζν 

ζεσξεηηθά όζν θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο, αθνξά ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ. 

Η αθαδεκατθή κειέηε θαη έξεπλα καο έρεη δώζεη έλα θάζκα εξγαζηώλ πνπ πξνζπαζεί 

λα εμεγήζεη πνηνη παξάγνληεο απνηεινύλ ηελ θηλεηήξην δύλακε γηα ηελ πξνώζεζε 

ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

 

Οη Chang et al (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ  έλα PTR (Panel Threshold Regression model) 

γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. Σν  

δείγκα πεξηιακβάλεη ρώξεο κε δηαθνξεηηθό επίπεδν αλάπηπμεο από ην 1997 κέρξη ην 

2006.  Ιζρπξίζηεθαλ, πσο δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμύ ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρώξηνπ πξντόληνο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΑΠΔ ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο αιιά 

έκκεζε κέζσ ησλ shocks ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα, ρώξεο κε 

πςεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, ηηο  

νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ σο ππνθαηάζηαην πξνθεηκέλνπ  λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα 

δπζκελή απνηειέζκαηα από ηηο αηθλίδηεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδώλ. 

Από ηελ άιιε κεξηά, νη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα λα 

πξνβνύλ ζε κία ηέηνηα ελέξγεηα. 
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Ο Sadorsky(2009) εθηίκεζε ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηηο επηά ρώξεο κε ηελ θαιύηεξε 

νηθνλνκία ζηνλ θόζκν. ην εκπεηξηθό κνληέιν ζπκπεξηέιαβε ηηο αθόινπζεο 

κεηαβιεηέο: 

Σελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ησλ ΑΠΔ (γεσζεξκηθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα, 

ειηαθή ελέξγεηα θαη αμηνπνίεζε απνβιήησλ), ην θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθό ΑΔΠ, ηηο 

θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Οη ζπγγξαθείο δηαπίζησζαλ όηη καθξνπξόζεζκα ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ θαη νη εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ήηαλ νη θύξηεο κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε ησλ ΑΠΔ. Η εκπεηξηθή έξεπλα έδεημε πσο κία αύμεζε 1% ζην 

ΑΔΠ νδεγεί ζε κία αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 8,44%, ελώ κία 

πνζνζηηαία αύμεζε ηνπ 1% ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρεη σο 

απνηέιεζκα κία αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ΑΠΔ θαηά 5,23%. Δπηπιένλ, ε 

αύμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έρεη κηθξή θαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ΑΠΔ. 

 

Σελ ίδηα αθξηβώο ρξνληά, ν ίδηνο ζπγγξαθέαο – Sadorsky (2009) – κειέηεζε ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο θαηαλάισζεο ησλ ΑΠΔ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο εθηηκώληαο δύν εκπεηξηθά 

κνληέια γηα έλα δείγκα δεθανρηώ ρσξώλ θαιύπηνληαο ηελ πεξίνδν από ην 1994 κέρξη 

ην 2003. ηε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε κέζνδν ζπλνινθιήξσζεο θαη έλα Vector Error 

Correction Model (VECM). Ο Sadorsky θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη απμήζεηο 

ζην πξαγκαηηθό ΑΔΠ έρνπλ κία ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ησλ ΑΠΔ. Παξ’ όια απηά, δελ ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε 

κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 

 

Ο Payne ην 2009 ζπλέθξηλε ηελ αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηαλάισζεο 

αλαλεώζηκσλ θαη κε-αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ γηα 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο αληιώληαο εηήζηα δεδνκέλα από ην 1949 έσο ην 

2006. Ο κειεηεηήο ρξεζηκνπνίεζε ηα ηεζη αηηηόηεηαο Toda - Yamammoto ζ’ έλα 

κνληέιν πνπ πεξηειάκβαλε επίζεο θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ. Γηαπίζησζε πσο δελ ππάξρεη αηηηώδεο ζρέζε θαηά Granger κεηαμύ ησλ 

βαζηθώλ κεηαβιεηώλ. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε νη Apergis and Payne (2010) δηεξεύλεζαλ ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο θαηαλάισζεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα κία 
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γθάκα είθνζη ρσξώλ από ηε ιίζηα ηνπ OECD γηα ηελ πεξίνδν 1985 – 2005. ηελ 

αλάιπζή ηνπο ζπκπεξηιήθζεθαλ αθόκε νη κεηαβιεηέο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη 

ηεο εξγαζίαο. πκπέξαλαλ όηη ππάξρεη καθξνπξόζεζκε ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηνπ 

πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ θαη ησλ ΑΠΔ. πγθεθξηκέλα, 1% αύμεζε ζηελ παξαγσγή από 

ΑΠΔ αύμεζε ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ θαηά 0,76%. Δπηπξόζζεηα, ηα ηεζη αηηηόηεηαο θαηά 

Granger απέδεημαλ πσο ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηώδε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ ηόζν βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα. 

 

Άιινη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ΑΠΔ θαη εθπνκπώλ 

αεξίσλ. Οη Green et al (2007) δίλνπλ έκθαζε ζην ξόιν πνπ παίδνπλ απηέο νη κνξθέο 

ελέξγεηαο ζην λα επαλαθέξνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζε θάπνην ζηαζεξό επίπεδν. 

Γηαπηζηώλνπλ πσο ε ζρέζε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα είλαη εκθαλήο ζηα ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.  

 

ην άξζξν ησλ Apergis, Payne, Menyah, Wolde-Rafael (2010) εμεηάδεηαη ε αηηηώδεο 

ζρέζε κεηαμύ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαηαλάισζεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, 

θαηαλάισζεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα έλα γθξνππ 

δεθαελλέα αλαπηπζζόκελσλ θαη αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Δθαξκόδνπλ έλα panel Error 

Correction Model θαη θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ην 1984 κέρξη ην 2007. Οη 

καθξνπξόζεζκεο εθηηκήζεηο δείρλνπλ πσο ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπώλ, 

αιιά θαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ εθπνκπώλ θαη ηεο 

θαηαλάισζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα από ηνπο ειέγρνπο 

αηηηόηεηαο  δείρλνπλ κε ζαθήλεηα πσο βξαρππξόζεζκα ε θαηαλάισζε ππξεληθήο 

ελέξγεηαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

ελώ ε θαηαλάισζε αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο δελ ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε απηώλ. Απηό 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθνύο ηερλνινγίαο λα αληηκεησπίζεη 

ηα πξνβιήκαηα πξνζθνξάο κε απνηέιεζκα νη παξαγσγνί ειεθηξηζκνύ λα 

θαηαθεύγνπλ ζε άιινπο ηξόπνπο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πςειή δήηεζε. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε ηερλνινγία είλαη ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο ζηελ πξνώζεζε θαη δηάδνζε ησλ ΑΠΔ. ην άξζξν ησλ Mourshed θαη 

Quddus (2007) δηεμάγεηαη κία νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ησλ εηήζησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά θεθαιήλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 1990-2004 γηα 
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δεθαπέληε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η βαζηθή ππόζεζε είλαη όηη ε επίδξαζε 

ηεο δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη πςειόηεξε απ’ όηη ε αληίζηνηρε επέλδπζε ζηε ζπλνιηθή 

ελέξγεηα, θάηη ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πνηθίιεο κνξθέο ηερλνινγηώλ 

αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη έλαο δείθηεο – κείγκα ηνπ 

πνζνζηνύ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο - ιακβάλνληαη ππόςε σο 

βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο. Γηαπηζηώλεηαη όηη ηα random effects models είλαη πην 

θαηάιιεια γηα λα εμεηάζνπλ ηελ αξρηθή ππόζεζε. Από ηα ζπκπεξάζκαηα γίλεηαη 

θαηαλνεηό όηη ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ ΑΠΔ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε όια ηα κνληέια. Αληίζεηα ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ ηερλνγλσζία ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληε (ceteris 

paribus). Δπηπιένλ, νη επελδύζεηο ζηελ ηερλνινγία πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηελ 

πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ παξακέλνπλ ζε ρακειό επίπεδν ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

 

Η βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο νη εκπεηξηθέο κειέηεο δείρλνπλ πσο νη απμήζεηο θαη 

γεληθόηεξα νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά σο πξνο 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απμάλνληαο ηα πνζνζηά ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ηεο 

αλεξγίαο ή πηέδνληαο πξνο ηα θάησ ηελ ηηκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη άιισλ 

ρξενγξάθσλ. ηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ ησλ Shimon Awerbuch θαη Raphael Sauter 

(2006) δίλνληαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ επηδξάζεηο. Έηζη, 

κία αύμεζε 10% ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ δεκηνπξγεί απώιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 5% 

ζην ΑΔΠ. ε απόιπηνπο όξνπο, αθόκα θαη κία 10% αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

παξάγεη ηέηνηεο απώιεηεο ζην ΑΔΠ, πνπ αλ κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ ζα 

αληηζηάζκηδαλ ζεκαληηθά ην θόζηνο γηα ηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο. Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο ηνπο είλαη δηηηόο: Πξώηα, απνζθνπνύλ ζην 

λα δείμνπλ όηη πεξηνξίδνληαο ηα αέξηα θαη ηνπο ξύπνπο, νη επελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα έζλε λα απνθύγνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο 

απώιεηεο. Γεύηεξνλ, όηη απηέο νη απνθεπρζείζεο απώιεηεο αληηπξνζσπεύνπλ έλα 

ζεκαληηθό εμσηεξηθό καθξννηθνλνκηθό όθεινο πνπ παξάγεηαη από ηέηνηνπ είδνπο 

επελδύζεηο. 

Από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη όηη κία αύμεζε 10% ζην κεξίδην ησλ ΑΠΔ πεξηνξίδεη ηηο 

δεκίεο ζην ΑΔΠ θαηά 29$ - 53$ δηζεθαηνκκύξηα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αληίζηνηρα. Οη δεκίεο απηέο απνηεινύλ ην έλα πέκπην 
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ησλ απαηηνύκελσλ επελδύζεσλ ζε ΑΠΔ. Ιδηαίηεξα γηα ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, θάζε επηπξόζζεηε θηινβαηώξα αλαλεώζηκσλ απνηξέπεη θαηά κέζν όξν 

250$ - 450$ εθαηνκκύξηα απώιεηεο ηνπ ΑΔΠ. 

 

Από ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζπλάγνπκε όηη ππάξρεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα λα εξκελεπζνύλ νη παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα, όπσο είδακε, πνηθίινπλ θαη ην ζύλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο εζηηάδεη 

ζηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο κε θπξίαξρε ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ. ηελ παξνύζα 

κειέηε επηρεηξνύκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πηζαλή ζπκβνιή θαη άιισλ παξακέηξσλ 

θπξίσο θνηλσληθώλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

ελέξγεηαο. 

 

 

  

 

3 ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

  3.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Σα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη όια ζε ινγαξίζκνπο αθνξνύλ δεθαεπηά ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηέο είλαη νη εμήο: Απζηξία, Σζερία, Γαλία, Φηλιαλδία, 

Γαιιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, ινβαθία, Ιζπαλία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

1995 ζεκεηώζεθε ε ηέηαξηε δηεύξπλζε ηεο Δπξσπαίθήο πιένλ Έλσζεο, κε ηελ 

έληαμε ηεο Απζηξίαο, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο θαη έηζη ν αξηζκόο ησλ 

θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ απμήζεθε ζε δεθαπέληε. Από ηελ 1
ε
 Ματνπ 2004 πξνζρσξνύλ 

αθόκε νθηώ ρώξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Από ηηο 25 ρώξεο κέιε 

ηεο ΔΔ επηιέμακε ηηο πξναλαθεξόκελεο δεθαπέληε κε βάζε ηε ζεκαζία πνπ 

πξνζδίδνπλ ζηηο ΑΠΔ. Σα δεδνκέλα αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 1995 έσο 2007. 

Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ από ηηο παξαθάησ πεγέο: 

 Από ην OECD Factbook 2009: Environmental and Social Statistics αληιήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα γηα ηηο εμήο κεηαβιεηέο: Contribution of Renewables to energy supply
2
 

(LCRE), Electricity Generation (LEG), Production of crude oil (LPCOIL), CΟ2 

Emissions from fuel combustion (LCO2). 

                                                 
2
 Οη παξελζέζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην ζπκβνιηζκό ησλ κεηαβιεηώλ πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε 

ινγαξίζκνπο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
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Aπό ηε Eurostat πξνήιζαλ ηα δεδνκέλα ησλ αθόινπζσλ κεηαβιεηώλ: Environmental 

Investments by the Public Sector (LEINV), Revenues from Environmentally Taxes 

(LRET), Gini Index(LGI), Wind Energy (LWE), Solar Energy (LSE). 

Σα ζηνηρεία γηα ην δείθηε αλζξώπηλεο επεκεξίαο –Human Development Index 

(LHDI) – αληιήζεθαλ από Human Development Report 2009 – Overcoming barriers: 

Human mobility and development. 

Σα δεδνκέλα γηα ην δείθηε δηαθζνξάο – Corruption Perception Index (LCPI) – 

αληιήζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό Transparency International: the global coalition 

against corruption, www.transparency.org. 

 

 3.2 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ 

ηελ νηθνλνκεηξηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κεηαβιεηέο, ησλ νπνίσλ 

δίλνπκε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή. 

Contribution of renewables to energy supply (As a % of total primary energy supply): 

Η κεηαβιεηή πεξηιακβάλεη πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, ειηαθή, αηνιηθή ελέξγεηα, 

ελέξγεηα από θύκαηα θαη παιίξξνηα θαζώο θαη ζηεξεή βηνκάδα, βηνθαύζηκα θαη 

βηνκεραληθά – δεκνηηθά απόβιεηα. Η ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα έρνπλ γλσξίζεη 

ηελ πην ζεκαληηθή αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζηηο ρώξεο εθείλεο πνπ νη θπβεξλεηηθέο 

πνιηηηθέο αξέζθνληαλ ζε επελδύζεηο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο. Η ζπλεηζθνξά 

ησλ ΑΠΔ δηαθέξεη αηζζεηά από ρώξα ζε ρώξα. ην πςειόηεξν επίπεδν βξίζθνληαη ε 

Ιζιαλδία (76%) θαη ε Ννξβεγία (50%). ηνλ αληίπνδα, νη ΑΠΔ ζπλεηζθέξνπλ 3% ή 

ιηγόηεξν ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο ζηελ Ιξιαλδία, ην Λνπμεκβνύξγν θαη ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην. 

 

Electricity Generation (As Terawatt hours) 

Η κεηαβιεηή απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θαύζηκε 

ύιε, ππξεληθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, ειηαθή ελέξγεηα, βηνκάδα θηι. 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ειεθηξηζκό πνπ παξάγεηαη από ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν κεξίδην ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνύ από θαύζηκα πιηθά έρεη πέζεη από ην 75% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ρσξώλ 

ην  1971 ζην 67% ην 2006. Η κείσζε νθείιεηαη ζε κηα πξννδεπηηθή κεηαθίλεζε από 

ην πεηξέιαην, ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή έπεζε από ην 20,9% ζην 5,8%. Από ηελ άιιε 

κεξηά, νη κνξθέο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο παξέκεηλαλ πεξηνξηζκέλεο ην 2006, θαζώο 
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ζπκκεηείραλ ζε πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη ζην 2,3% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ρσξώλ ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ. 

 

Production of Crude Oil (As Million Tonnes) 

Η παξαγσγή αξγνύ πεηξειαίνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνζόηεηεο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ 

εμάγνληαη από ην έδαθνο κεηά ηελ αθαίξεζε αδξαλώλ πιηθώλ ή αθαζαξζηώλ. 

Πεξηιακβάλεη αξγό πεηξέιαην. Φπζηθό αέξην (ζε πγξή κνξθή), θαη πξόζζεηα. Η 

παξαγσγή ηνπ παγθνζκίσο έθηαζε ηνπο 3.957 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ην 2007 ή 

πεξίπνπ ηα 82 εθαηνκκύξηα βαξέιηα αλά κέξα. Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ παξέκεηλε 

ζηαζεξή ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαζώο ε παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ 

κεηαβαιιόηαλ ζπλερώο σο επαθόινπζν ησλ δύν κεγάισλ shocks ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ. 

 

CO2 emissions from fuel combustion (As Milion Tonnes) 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηα αέξηα πνπ 

πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η επηπξόζζεηε παξαγσγή ξύπσλ θαη από 

ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα δηαηαξξάζεη ηελ ηζνξξνπία ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο ηηο κεηαβνιέο ζην θιίκα, ηελ γεσξγηθή παξαγσγή θαη 

ηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζώλ. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

πξνέξρεηαη θπξίσο από ηε θαύζε πεηξειαίνπ, ιηγλίηε θαη θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο. Αθόκε, εηζέξρεηαη ζηελ αηκόζθαηξα από ηελ θαύζε μύισλ, 

θαηεζηξακκέλσλ πιηθώλ θαη από ηε βηνκεραληθή δηαδηθαζία, όπσο ε παξαγσγή 

ηζηκέληνπ. Η Γεξκαλία κε εθπνκπέο 787.936 ρηιηάδεο ηόλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  

αληηπξνζσπεύεη ην 2,69% ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ CO2 θαη βξίζθεηαη ζηελ έθηε 

ζέζε ην 2007. Μεηαμύ ησλ ρσξώλ ηνπ δείγκαηόο καο ε ινβαθία έρεη ηηο 

ρακειόηεξεο εθπνκπέο, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην 0,13% ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ. 

 

Gini Index 

Ο δείθηεο Gini απνηειεί έλα κέηξν ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο. Κπκαίλεηαη 

αλάκεζα από ην κεδέλ θαη ην έλα. Σν κεδέλ αληηζηνηρεί ζηελ ηέιεηα ηζόηεηα ( όια ηα 

άηνκα έρνπλ ην ίδην εηζόδεκα) θαη ην έλα ζηελ  ηέιεηα αληζόηεηα (έλα άηνκν έρεη όιν 

ην εηζόδεκα θαη ηα ππόινηπα ηίπνηε). Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα ηνπ δείθηε είλαη όηη 

κεηξά ηελ αληζόηεηα κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο ηνπ πνζνζηνύ. Δίλαη ηδηαίηεξα 
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απιόο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπγθξίζεηο κεηαμύ ρσξώλ. Ο δείθηεο 

εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο ηθαλνπνηεί ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

Αλσλπκία: δελ έρεη ζεκαζία πνηνη είλαη νη πςεινί θαη πνηνη νη ρακεινί εηζνδεκαηίεο. 

Αλεμαξηεζία θιίκαθαο: ν δείθηεο δε ιακβάλεη ππόςε ην κέγεζνο κηαο νηθνλνκίαο 

Αλεμαξηεζία πιεζπζκνύ: δελ έρεη θακία ζεκαζία αλ ν πιεζπζκόο κηαο ρώξαο είλαη 

κεγάινο ή κηθξόο. 

Η αξρή ηεο κεηαθνξάο: αλ ην εηζόδεκα κεηαθπιίεηαη από ηα πινύζηα άηνκα ζηα 

θησρά άηνκα, ηόηε ε ηειηθή θαηαλνκή ηνπ είλαη πεξηζζόηεξν ίζε. 

 

Environmental Investments by the Public Sector (As % of GDP) 

Οη πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ύζηεξα από κειέηε θαη έξεπλα 

ηόζν ησλ νηθνλνκηθώλ όζν θαη ησλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ 

παγθνζκίσο. Νννύληαη σο εθείλεο νη παξνρέο θαη επελδύζεηο ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή γηα κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, δξαζηεξηόηεηεο θαη ρξεζηκνπνίεζε γεο 

κε θεληξηθό ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Corruption Perception Index 

Ο δείθηεο δηαθζνξάο νξίδεηαη ιεηηνπξγηθά σο ε θαηάρξεζε ηεο δεκόζηαο δύλακεο γηα 

ηδησηηθό όθεινο θαη ζπκβαίλεη ζπρλά όηαλ ν δεκόζηνο θαη ηδησηηθόο ηνκέαο 

ζπλαληώληαη. Σείλεη λα ζπκβαίλεη ζπρλόηεξα όηαλ έλαο νξγαληζκόο ή κηα δεκόζηα 

ππεξεζία έρεη κνλνπώιην πάλσ ζ’ έλα αγαζό ή κηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη. Οη ξίδεο 

ηεο βξίζθνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηζηνξία κηαο ρώξαο, ζηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο παξαδόζεηο θαη πνιηηηθέο. 

Γηαθξίλεηαη ζε δύν κνξθέο: ηε ζύκθσλα κε ην λόκν δηαθζνξά θαη ηελ ελάληηα ζην 

λόκν δηαθζνξά. ηελ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη δσξνδνθίεο πνπ 

πιεξώλεη θάπνηνο γηα επλντθή κεηαρείξηζε ή εμππεξέηεζε θαη εθείλνο πνπ ηηο 

απνδέρεηαη θάλεη θάηη ζύκθσλα κε ην λόκν. ηε δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 

νη δσξνδνθίεο πνπ πιεξώλνληαη από θάπνηνλ γηα λα ηνπ παξαρζνύλ ππεξεζίεο, ελώ 

εθείλνο πνπ ηηο απνδέρεηαη πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο πνπ απαγνξεύνληαη από ην λόκν. 

Σν θόζηνο ηνπ δείθηε δηαθζνξάο είλαη ηεηξαπιό: 

Πνιηηηθό θόζηνο 

Οηθνλνκηθό θόζηνο 

Κνηλσληθό θόζηνο 

Πεξηβαιινληηθό θόζηνο 
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Οηθνλνκηθά, ε δηαθζνξά νδεγεί ζε εμάληιεζε ηνπ εζληθνύ πινύηνπ. Παξεκπνδίδεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ δνκώλ αγνξάο θαη ζηξεβιώλεη ηνλ αληαγσληζκό κε ζπλέπεηα λα 

απνηξέπνληαη νη επελδύζεηο. Η «πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε» είλαη κία αθόκε 

ζπλέπεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαθζνξάο. Η έιιεηςε ή ε κε εθηέιεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαλόλσλ θαη λόκσλ επηηξέπνπλ ηε ξύπαλζε. Δπίζεο, ε 

αζπιιόγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πεγώλ από ηνπο εγρώξηνπο θαη μέλνπο 

επελδπηέο θαη ηα θαηαζηξνθηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνηηκώληαη γηα 

ρξεκαηνδόηεζε κεηώλνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθό πινύην. ην πνιηηηθό θνκκάηη, ε 

δηαθζνξά ζπληζηά έλα κεγάιν εκπόδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

λόκσλ. ε κηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα 

ράλνπλ ηελ αμηνπηζηία  θαη ηε λνκηκόηεηά ηνπο όηαλ θάλνπλ θαηάρξεζε γηα ίδην 

όθεινο. Δπνκέλσο, νη δεκίεο είλαη κεγάιεο ηδηαίηεξα γηα ηηο αλαδπόκελεο 

δεκνθξαηίεο. Οη επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή δνκή είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην πνιηηηθό 

ζθέινο. Η δηαθζνξά ππνλνκεύεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θόζκνπ ζηα πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ηα πηζηεύσ ηνπο. Η απνγνήηεπζε θαη ε γεληθή απάζεηα θαηαιήγνπλ 

ζε κηα αδύλακε θνηλσλία. Η απξνζπκία γηα ζπκκόξθσζε ζηνπο λόκνπο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κεηαλαζηεύνπλ νη ηθαλνί θαη ηίκηνη πνιίηεο ηεο. 

 

Revenues from Environmentally Related Taxes (As % of Total Tax Revenue) 

Έλαο πεξηβαιινληηθόο θόξνο είλαη έλαο θόξνο ηνπ νπνίνπ ε θνξνινγηθή βάζε είλαη 

κηα θπζηθή κνλάδα πνπ έρεη απνδεδεηγκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ. Σα ζπλνιηθά έζνδα από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θόξνπο πεξηιακβάλνπλ  

έζνδα από θόξνπο ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηνπο παξαγσγνύο ελέξγεηαο. 

Φξνληίδνπλ ζην λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ηηκή αγνξάο ελόο πξντόληνο ελζσκαηώλεη ην 

πεξηβαιινληηθό θόζηνο, ελώ ηαπηόρξνλα δεκηνπξγνύληαη δεκόζηα έζνδα πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κείσζε άιισλ θόξσλ. 

 

Human Development Index 

Ο δείθηεο αλζξώπηλεο επεκεξίαο είλαη έλαο ζύλζεηνο ζηαηηζηηθόο δείθηεο πνπ 

εθαξκόδεηαη γηα λα δηαρσξίζεη ηηο ρώξεο κε βάζε ηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη 

ηηο θαηαλέκεη ζε αλαπηπγκέλεο, αλαπηπζζόκελεο θαη ππναλάπηπθηεο. Θεσξείηαη σο 

έλα ηππηθό κέζν γηα ηε κέηξεζε ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο, κία έλλνηα πνπ ζύκθσλα 

κε ην πξόγξακκα αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

επέθηαζεο ησλ επηινγώλ ηνπ αηόκνπ, όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο, 
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εηζόδεκα, απαζρόιεζε θαη άιια (Rao 1991). Απηόο ν δείθηεο δεκηνπξγήζεθε ην 

1990 από ηνλ Παθηζηαλό νηθνλνκνιόγν  Haq, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ranis θαη ηνπ 

Desai. Απνηειείηαη από επηκέξνπο ζηνηρεία, ηα νπνία αληαλαθινύλ ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο : 

Σνπ πξνζδόθηκνπ ηεο δσήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλεζεο, ζαλ έλαο δείθηεο ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο καθξνδσίαο 

Σεο γλώζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζήισζεο, όπσο κεηξάηαη από ηελ ηθαλόηεηα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο ησλ ελειίθσλ θαζώο θαη από ηελ εηζαγσγή καζεηώλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Σνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ηελ πξόζβαζε ζηνπο πόξνπο, σο ην θπζηθό ινγάξηζκν 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. 

Καζώο εκπεξηέρεη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, Ο δείθηεο δίλεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ 

πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, αιιά πεξηέρεη πνιιέο επηπξόζζεηεο θαη πνιύ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. ύκθσλα κε ην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ν 

δείθηεο ππεξηζρύεη ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο γηα δύν θπξίσο ιόγνπο: 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηξά κόλν εηζόδεκα ελώ ν HDI ζηαζκίδεηαη επηπιένλ κε ηελ 

καθξνδσία θαη ηελ εθπαίδεπζε 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αληαλαθιά ην κέζν εηζόδεκα ελώ ν HDI επεξεάδεηαη από ην 

είδνο ησλ αγαζώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ.  Γηα παξάδεηγκα, κηα ρώξα κε πνιύ 

πςειό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, όπσο ην Κνπβέηη βξίζθεηαη ζε ρακειή θαηάηαμε όζνλ 

αθνξά ηελ αλζξώπηλε επεκεξία εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ. 

Αληηζέησο, ε Οπξνπγνπάε έρεη ην κηζό θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ από ην Κνπβέηη, αιιά 

πςειόηεξν HDI. 

Ο δείθηεο HDI έρεη δερηεί θξηηηθή ζε δύν κέησπα: πξώηνλ όηη νη ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο ησλ ηξηώλ ζηνηρείσλ είλαη απζαίξεηνη,  θαη δεύηεξνλ όηη θάπνηα νπζηώδε 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία παξαιείπνληαη, ελώ κεξηθά κε ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη. Δπηπιένλ, δύν από ηα ζπζηαηηθά ηνπ HDI είλαη κέζνη, θάηη ην 

νπνίν ζεκαίλεη όηη είλαη πνιύ πηζαλόλ λα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 

κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, πινύζησλ θαη θησρώλ, εζληθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

νκάδσλ. 
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Wind Energy 

Η αηνιηθή ελέξγεηα παξάγεηαη από από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. Η 

ελέξγεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη «ήπηα κνξθή ελέξγεηαο» θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο  

αλαλεώζηκεο πεγέο. Η αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα κηα ειθπζηηθή ιύζε ζην 

πξόβιεκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν «θαύζηκν» είλαη άθζνλν, απνθεληξσκέλν θαη 

δσξεάλ. Γελ εθιύνληαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη άιινη ξύπνη, θαη νη επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο ζε ζύγθξηζε κε ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο από 

ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε κηαο πεξηνρήο από ηελ αλάπηπμε 

ηεο αηνιηθήο βηνκεραλίαο είλαη αμηνζεκείσηα. 

 

Solar Energy 

Ηιηαθή ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ελέξγεηαο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ ήιην. Σέηνηεο είλαη ην θσο ή θσηεηλή ελέξγεηα, ε ζεξκόηεηα ή 

ζεξκηθή ελέξγεηα θαζώο θαη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο. Η 

ειηαθή ελέξγεηα ζην ζύλνιό ηεο είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε, αθνύ πξνέξρεηαη από 

ηνλ ήιην, θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ρώξνπ θαη ρξόλνπ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηεο. Όζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο εθαξκνγώλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη επίζεο ζην Γηάγξακκα 1. 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

Σα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

(ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ 

ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΚΙΡΙΧΝ) 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΑ 

ΗΛΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

(ΗΛΙΑΚΟ 

ΘΔΡΜΟΙΦΧΝΑ) 

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ 

ΗΛΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 

(ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ - ΠΑΝΔΛ 

- ΤΣΟΙΥΙΔ) 

Γιάγπαμμα 1. Μοπθέρ εκμεηάλλεςζηρ ηλιακήρ ενέπγειαρ 
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Σα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζεξκόηεηα πνπ 

εθπέκπεηαη κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ελώ ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

ζηεξίδνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθό ξεύκα κέζσ ηνπ 

θσηνβνιηατθνύ θαηλνκέλνπ. Πξσηνπόξνο ζε επξσπατθό επίπεδν ζηελ αλάπηπμε 

θσηνβνιηατθώλ είλαη ε Γεξκαλία. 

 

3.3 MΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ζα εμεγεζνύλ κε ηε κέζνδν panel data. ηε 

ζηαηηζηηθή θαη ζηελ νηθνλνκεηξία ν όξνο panel data αλαθέξεηαη ζε πνιπδηάζηαηα 

δεδνκέλα. Πξνζδηνξίδεη παξαηεξήζεηο  ή πνιιαπιά θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύληαη 

ζε πνιιέο ρξνληθέο πεξηόδνπο γηα επηρεηξήζεηο, ηδηώηεο ή ρώξεο. Ωο πξώην βήκα, ζα 

εμεηάζνπκε ηελ ύπαξμε ζηαζηκόηεηαο κε βάζε ηνλ έιεγρν Levin, Lin θαη Chu (2002). 

Θα εθηηκήζνπκε δύν ππνδείγκαηα κε fixed effects method θαη random effects method 

θαη ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ην Hausman test. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν 

ππνδεηγκάησλ είλαη όηη αληηθαζηζηνύκε ηε κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο 

(LHDI) ζην δεύηεξν ππόδεηγκα κε ηε κεηαβιεηή ηεο δηαθζνξάο (LCI). 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η πξόζθαηε βηβιηνγξαθία πξνηείλεη όηη νη ηππνπνηεκέλνη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο 

πνπ βαζίδνληαη ζε αηνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο έρνπλ ρακειόηεξε ζηαηηζηηθή 

δύλακε ζε ζρέζε κ’ εθείλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα panel data. Σν θαηλόκελν 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο όηαλ ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ζεηξώλ είλαη κηθξή. Σα 

βαζηζκέλα ζε πάλει ηεζη παξνπζηάδνπλ κία βειηίσζε κε ηελ έλλνηα όηη παξέρνπλ 

πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε ιόγσ ησλ πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ.   

Θεσξνύκε ην αθόινπζν απηνπαιίλδξνκν ππόδεηγκα: 

Yit = piYi,t-1 + δiXi,t + eit 

Όπνπ i = 1,2,…….N αληηπξνζσπεύεη ηηο δηαζηξσκαηηθέο ζεηξέο πνπ παξαηεξνύληαη 

θαηά ηηο πεξηόδνπο t = 1,2,……..Σ. 

          Υi,t = εμσγελείο κεηαβιεηέο 

          pi = απηνπαιίλδξνκνη ζπληειεζηέο 

         eit = ηπραίνο όξνο 

Αλ ε απόιπηε ηηκή ηνπ pi  είλαη κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο ηόηε ε κεηαβιεηή Yit είλαη 

αζζελώο ζηάζηκε. Γηαθνξεηηθά, αλ ε απόιπηε ηηκή είλαη ίζε κε ηε κνλάδα ηόηε ε 

κεηαβιεηή έρεη κνλαδηαία ξίδα. 
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Ο έιεγρνο  Levin, Lin and Chu (LLC) εμεηάδεη ηε κεδεληθή ππόζεζε όηη θάζε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά πεξηέρεη κία κνλαδηαία ξίδα (κε ζηάζηκε), έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο όηη θάζε κία ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε. ε πξώην βήκα, 

πξνηείλεη μερσξηζηέο Augmented Dickey Fuller (ADF) παιηλδξνκήζεηο έηζη ώζηε: 

ΓYit = α,yi,t-1 + θi,θΓyi,t-θ  + δixi,t + eit 

Όπνπ Γ ζπκβνιίδεη ηελ πξώηε δηαθνξά, α = ξi -1, ελώ έλαο πεξηνξηζκόο ηνπ 

κνληέινπ είλαη πσο όια ηα δηαζηξσκαηηθά έρνπλ ίδηα πξώηεο ηάμεο απηνπαιίλδξνκε 

παξάκεηξν, δειαδή  ξi =ξ. 

Η κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή ππόζεζε κπνξνύλ λα γξαθνύλ σο εμήο: 

Ην : α=0 

Η1: α<1 

Κάησ από ηελ κεδεληθή ππόζεζε ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, ζε αληίζεζε κε ηελ Η1. 

 

ηελ εξγαζία ηξέρνπκε δύν είδε ππνδεηγκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο κεηαβιεηέο 

LCRE, LSE θαη LWE σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο LHDI, LGI, LRET, LEINV, LEG, 

LPCOIL θαη LCI. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ππνδεηγκάησλ είλαη όηη αληηθαζηζηνύκε 

ζην δεύηεξν ππόδεηγκα ηε κεηαβιεηή LHDI κε ηελ LCI δηόηη νη δύν κεηαβιεηέο 

ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο ζε κεγάιν βαζκό. Σα κνληέια ζα εθηηκεζνύλ κε fixed 

effects method θαη random effects method θαη ε επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ην 

Hausman test. 

Tα ππνδείγκαηα πνπ ζα παιηλδξνκήζνπκε είλαη ηα εμήο: 

 

1
ο
 Τπόδειγμα 

LCRE = LHDI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 

LSE = LHDI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 + LPCOIL 

LWE = LHDI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 + LPCOIL 

 

2
ο
 Τπόδειγμα 

LCRE = LCI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 

LSE = LCI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 + LPCOIL 

LWE = LCI + LGI + LRET + LEINV + LEG + LCO2 + LPCOIL 

Όπνπ: 

LCRE: Contribution of Renewables to Energy Supply 

LHDI: Human Development Index 
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LGI: Gini Index 

LRET: Revenues from Environmentally taxes 

LEINV: Environmental Investments 

LEG: Electricity Generation 

LCO2: CO2 emissions from fuel combustion 

LPCOIL: Production of Crude Oil 

LCI: Corruption Index 

Όιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζε ινγαξηζκηθή κνξθή. 

 

HAUSMAN TEST 

 

To Hausman test είλαη έλαο ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ζηελ νηθνλνκεηξία πνπ πήξε ην 

όλνκά ηνπ από ηνλ Jerry A. Hausman. Ο έιεγρνο εμεηάδεη ηελ ζεκαληηθόηεηα ελόο 

εθηηκεηή έλαληη ελόο άιινπ εθηηκεηή. Βνεζά ζην λα δηαπηζηώζνπκε αλ έλα 

ζηαηηζηηθό κνληέιν αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα. 

Θεσξνύκε ην γξακκηθό κνληέιν: Y = bX + e,  

Όπνπ Y = κνλνκεηαβιεηή 

          X = δηάλπζκα παιηλδξνκήζεσλ 

           b = δηάλπζκα ζπληειεζηώλ 

           e = ηπραίνο όξνο 

Τπάξρνπλ δύν εθηηκεηέο γηα ην b: bo , b1. Κάησ από ηε κεδεληθή ππόζεζε, θαη νη δύν 

εθηηκεηέο είλαη ζπλεπείο αιιά ν b1 είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθόο (έρεη 

κηθξόηεξε αζπκπησηηθή δηαθύκαλζε) από ηνλ bo. Κάησ από ηελ ελαιιαθηηθή 

ππόζεζε, έλαο ή θαη νη δύν εθηηκεηέο  είλαη αζπλεπείο. 

Απηόο ν έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγμνπκε ηελ ελδνγέλεηα κηαο 

κεηαβιεηήο ή ηελ αμηνπηζηία επηπξόζζεησλ κεηαβιεηώλ. Αθόκε, ν έιεγρνο καο 

βνεζά λα δείμνπκε όηη ε ζπλδηαθύκαλζε αλάκεζα ζε έλα απνηειεζκαηηθό εθηηκεηή 

θαη ηε δηαθνξά από έλα απνηειεζκαηηθό θαη κε απνηειεζκαηηθό εθηηκεηή είλαη 

κεδέλ. 
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4. ΔΜΠΔΙΡΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Η πεξηγξαθηθή αλάιπζε κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο είλαη πάληα ρξήζηκε θαη ζπλήζσο 

πξνεγείηαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σν δηάγξακκα 2 πνπ 

αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηελ πνξεία ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ γηα δεθαπέληε ρώξεο 

(κέζνο όξνο όισλ ησλ ππό εμέηαζε ρσξώλ) θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2007 ζε 

ινγαξηζκηθή κνξθή. 

Παξαηεξνύκε όηη δηαγξάθνπλ κηα πνξεία κε έληνλεο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο ηάζεηο 

πνπ επηθεληξώλνληαη όκσο γύξσ από έλα ζηαζεξό κέζν όξν. Δπνκέλσο, νη ζεηξέο 

είλαη κάιινλ ζηάζηκεο αθνύ ν κέζνο θαη ε δηαθύκαλζή ηνπο δε κεηαβάιινληαη κέζα 

ζηε δεηγκαηηθή πεξίνδν, κε απνηέιεζκα ε θαηαλνκή ηνπο λα είλαη ζηαζεξή.  

 

 

Γιάγπαμμα 2. Ποπεία ηων μεηαβληηών ηην πεπίοδο 1995-2007 
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Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εθηίκεζε ησλ κνληέισλ κε ηε βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνύ 

πξνγξάκκαηνο E-Views, ζα πξνβνύκε ζε αλάιπζε πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ θαη ζε 

έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο κε βάζε ην ηεζη Levin, Lin and Chu (2002). 

  

ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ 

ΔΛΔΓΥΟ LLC 

VARIABLE LEVEL 

LCI -8.55602** 

(0.0000) 

LCO2 -2.41295** 

(0.0079) 

LCRE -5.74686** 

(0.0000) 

LEG -3.07266** 

(0.0011) 

LEINV -5.05755** 

(0.0000) 

LGI -5.66295** 

(0.0000) 

LHDI -7.13031** 

(0.0000) 

LRET -2.68432** 

(0.0036) 

LSE -5.46359** 

(0.0000) 

 

LWE -6.19961** 

(0.0000) 

LPCOIL -2.83546** 

(0.0023) 

Πίνακας 1. Αποηελέζμαηα ελέγτοσ ζηαζιμόηηηηηας μεηαβληηών 

** = ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε επίπεδν 10% θαη 5% 
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Από ηνλ έιεγρν LLC πνπ δηελεξγήζακε γηα ηελ ύπαξμε ή κε ζηαζηκόηεηαο, 

δηαπηζηώζακε πσο όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζηα κνληέια πνπ ζα 

δηεξεπλήζνπκε είλαη ζηάζηκεο ζε επίπεδα ζεκαληηθόηεηαο 10% θαη 5%. Δπνκέλσο, ε 

δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ζεηξώλ επαιεζεύεηαη. 

Ο πίλαθαο 2 ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο 

ησλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ. Δδώ ζα επηθεληξσζνύκε θπξίσο ζηε ζπλεηζθνξά ησλ 

ΑΠΔ ζηελ πξνζθνξά ελέξγεηαο, δειαδή ηε κεηαβιεηή LCRE πνπ εθθξάδεηαη σο 

πνζνζηό. 

 

 LCRE 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 

 Std. 

Dev. 

AUSTRIA 3.090892 3.109061 3.157000 2.985682 0.051126 

CHECH 

REPUBLIC 0.951560 0.875469 1.589235 0.405465 0.444965 

DENMARK 2.435244 2.442347 2.821379 1.987874 0.294943 

FINLAND 3.111176 3.122365 3.198673 3.000720 0.053594 

FRANCE 1.915776 1.931521 2.028148 1.808289 0.070337 

GERMANY 1.279526 1.223775 1.974081 0.788457 0.382145 

GREECE 1.673195 1.667707 1.757858 1.547.563 0.061706 

HUNGARY 1.034027 0.916291 1.629241 0.641854 0.385382 

IRELAND 0.574299 0.470004 1.064711 0.336472 0.247571 

ITALY 1.802831 1.791759 1.974081 1.589235 0.120846 

NETHERLANDS 0.928335 0.916291 1.308333 0.470004 0.256568 

POLAND 1.593623 1.609438 1.740466 1.458615 0.086285 

PORTUGAL 2.759966 2.778819 2.917771 2.587764 0.108594 

SLOVAK 1.453456 1.435085 1.686399 1.280934 0.104805 

SPAIN 1.824845 1.840550 1.974081 1.667707 0.100614 

SWEEDEN 3.303149 3.299534 3.440418 3.144152 0.083099 

UNITED 

KINGDOM 0.245303 0.182322 0.832909 -0.223144 0.349801 

All 1.763365 1.686399 3.440418 -0.223144 0.917059 

Πίνακας 3. Αποηελέζμαηα περιγραθικών ζηαηιζηικών ηης μεηαβληηής LCRE. 
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Όπσο δηαπηζηώλεηαη ν κέζνο όξνο ζπλεηζθνξάο ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα ζην 

ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο είλαη 1.763%. Οη θαδηλαβηθέο ρώξεο  έρνπλ ηνλ πςειόηεξν 

κέζν θαη νη Σζερία, Οπγγαξία, Ιξιαλδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ ηνλ 

ρακειόηεξν. Μάιηζηα, νη ηειεπηαίεο ρώξεο παξνπζηάδνπλ θαη ηε κεγαιύηεξε ηππηθή 

απόθιηζε πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ αβεβαηόηεηα γηα ηελ ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο. Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ ζθαδηλαβηθώλ ρσξώλ θαη 

ησλ ππνινίπσλ θαζώο απηέο βαζίδνληαη πην πνιύ ζηηο αλαλεώζηκεο θαη μνδεύνπλ 

πεξηζζόηεξν γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Απηό 

ζπκβαίλεη γηαηί απηέο νη ρώξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θηιηθέο κνξθέο ελέξγεηαο από 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζώο επίζεο θαη ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

ζέζεο ε νπνία, ιόγσ ησλ πςειώλ βξνρνπηώζεσλ πνπ παξαηεξνύληαη επλνεί ηελ 

αλάπηπμε πδξνειεθηξηθώλ έξγσλ. 

 Ήδε από ην 1995 ηα κέιε ηεο ΔΔ απμήζεθαλ ζε δεθαπέληε ελώ από ην 2004 

πξνζηέζεθαλ πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Όζνλ αθνξά ζηα 

νηθνλνκηθά νθέιε από ΑΠΔ πνπ απνθόκηζε ε Έλσζε, ε δηεύξπλζε δεκηνύξγεζε 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο ηόζν γηα ηα παιαηά όζν θαη γηα ηα λέα θξάηε-κέιε. Ωο γλσζηόλ 

ην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο απμήζεθε κε ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 

Έλσζεο θαηά πεξίπνπ 105 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. 

 Σα νθέιε δελ πξνήιζαλ όκσο από ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κε ην άλνηγκα 

ησλ αγνξώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο, δεδνκέλνπ όηη ηα πεξηζζόηεξα 

δαζκνινγηθήο θαη κε θύζεο εκπόδηα είραλ θαηαξγεζεί πνιύ πξηλ ηηο πξνζρσξήζεηο. 

Απηό ζπλέβε από ηηο αξρέο σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ηε ζύλαςε 

ζπκθσληώλ ζύλδεζεο θαη εηαηξηθώλ ζρέζεσλ πξνζρώξεζεο. Πεξηζζόηεξν 

πξνέθπςαλ από ηελ απμεκέλε επηρεηξεκαηηθή εκπηζηνζύλε ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελόο θνηλνύ λνκηθνύ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ, όπνπ ζα εθαξκόδνληαη θνηλέο 

δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο. εκαληηθό ξόιν έπαημε θαη ε δεκηνπξγία 

επλντθώλ ζπλζεθώλ γηα επελδύζεηο, θαιύηεξε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ 

θαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο. 

 Η δηεύξπλζε νπσζδήπνηε σθέιεζε πεξηζζόηεξν ηα λέα θξάηε-κέιε, ηα νπνία 

μεθηλώληαο από κηα ρακειόηεξε νηθνλνκηθή βάζε – ην ζπλνιηθό ΑΔΠ ηνπο αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζην 6% ηνπ ζπλνιηθνύ ΑΔΠ ηεο ΔΔ- αύμεζαλ ηελ εκπνξηθή ηνπο 

δξαζηεξηόηεηα. Βειηίσζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δνκέο ιόγσ ηεο εηζξνήο μέλσλ 

άκεζσλ επελδύζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ θαη 
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ηερλνγλσζίαο (know – how) ζε θηιηθέο πεγέο ελέξγεηαο από ην εμσηεξηθό ελίζρπζαλ 

ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Όπσο δηαπηζηώλνπκε από ηνλ 

Πίλαθα 3 λενεηζαρζείζεο ρώξεο ην 1995 όπσο ε Απζηξία, ε Φηλιαλδία θαη ε νπεδία 

παξνπζηάδνπλ ηνπο πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο. 

Τπάξρνπλ όκσο θαη ρώξεο ηεο «παιαηάο ΔΔ-15», νη νπνίεο επσθειήζεθαλ 

πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ ε Γεξκαλία θαη ε 

Γαιιία πνπ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο έληαμεο ρσξώλ ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

εγγύηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπλακηθήο πνπ ζα πξνζέθεξε ε δηεύξπλζε πξνο 

αλαηνιάο. Η Διιάδα έρεη έλα ηθαλνπνηεηηθό πνζνζηό ζπλεηζθνξάο από ΑΠΔ ζηελ 

ελέξγεηα θπξίσο από ην πνζνζηό επελδύζεσλ μέλσλ ρσξώλ ζην έδαθόο ηεο. 

 

  SKEWNESS KURTOSIS 

JARQUE 

BERRA PROBABILITY 

LCRE 0,107346 2,162844 6,877919 0,032098 

Πίνακας 4. Αποηελέζμαηα αζζσμεηρίας, κανονικής καηανομής, κύρηωζης ηης μεηαβληηής LCRE 

 

Όπσο δηαπηζηώλεηαη ν ζπληειεζηήο αζζπκεηξίαο (skewness) είλαη ζεηηθόο θαη ε 

θαηαλνκή έρεη καθξά δεμηά άθξα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεηαβιεηή έρεη κεγαιύηεξεο 

ζεηηθέο παξαηεξήζεηο απ’ όηη αξλεηηθέο. Σν απνηέιεζκα απηό είλαη ζύκθσλν κε ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο πνπ επηζεκαίλνπλ πσο ε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ ζηε 

ζπλνιηθή ελέξγεηα αλ θαη ζε ρακειά επίπεδα παξακέλεη ζεηηθή. Με απζηεξνύο 

όξνπο, ε θύξησζε είλαη κηθξόηεξε ηνπ ηξία, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ε 

θαηαλνκή είλαη πιαηύθπξηε ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Ωζηόζν, ε ηηκή 

2,16 είλαη πνιύ θνληά ζην 3. Όπσο εμάιινπ θαίλεηαη θαη από ηε ζηαηηζηηθή Jarque-

Berra πνπ είλαη ε πην δηαδεδνκέλε γηα ηε δηαπίζησζε θαλνληθήο ή κε θαηαλνκήο, ε 

κεδεληθή ππόζεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ύπαξμε θαλνληθόηεηαο γίλεηαη απνδεθηή ζε 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 10%. 

 

Από ηε δηελέξγεηα ηνπ Hausman Test θαηαιήγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηε κέζνδν Random effects. Όπσο αλαθέξακε, ζα εμεηάζνπκε 

ηε ζπκβνιή δηαθόξσλ κεηαβιεηώλ ζηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο, ζηελ ειηαθή ελέξγεηα 

θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε δύν ππνδείγκαηα θαζώο ε 

κεηαβιεηή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο LHDI αληηθαζηζηάηαη από ηε κεηαβιεηή ηεο 

δηαθζνξάο δηόηη νη δύν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη ζε πςειό βαζκό. ηνπο πίλαθεο 
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πνπ αθνινπζνύλ απεηθνλίδνληαη πνηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα(LCRE), ηελ αηνιηθή ελέξγεηα(LSE) θαη ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα(LWE). 

 

 LHDI LGI LRET LEINV LEG LCO2 LPCOIL  

LCRE 2,6135** 

(2,8277) 

0,6208** 

(2,5461) 

0,1908** 

(4,3921) 

0,0388* 

(1,5097) 

1,0191** 

(5,3118) 

-1,4284** 

(-7,0675) 

 R
2
=0,5015 

Adj R
2
=0,4874 

 

LSE 1,0013 

(0,5084) 

1,1273** 

(2,1324) 

0,1111 

(1,2246) 

0,0259 

(0,4758) 

1,5454** 

(3,9243) 

-0,7559** 

(-1,8383) 

-0,1971** 

(-2,3243) 

R
2
=0,2513 

Adj R
2
=0,2264 

 

LWE 40,1342** 

(9,7916) 

-1,0171 

(-0,9455) 

-0,1288 

(-0,6450) 

-0,0857 

(-0,7093) 

0,0634 

(0,0889) 

1,7534** 

(2,4404) 

-0,5070** 

(-3,4394) 

R
2
=0,5182 

Adj R
2
=0,5022 

 

Πίνακαρ 5. Δπίδπαζη ηων ανεξάπηηηων μεηαβληηών LHDI, LGI, LRET, LEINV, LEG, LCO2,      

LPCOIL ζηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ LCRE, LSE, LWE 

 

 

 LCI LGI LRET LEINV LEG LCO2 LPCOIL  

LCRE 0,0495 

(0,4490) 

0,8655** 

(3,6437) 

0,2270** 

(5,3571) 

0.0350 

(1,3340) 

1,3032** 

(7,7500) 

-1,5792** 

(-7,8570) 

 R
2
=0,4829 

Adj R
2
=0,3333 

 

LSE 0,5986** 

(2,6912) 

1,3722** 

(2,8433) 

0,1064 

(1,2632) 

0,0325 

(0,6124) 

1,7261** 

(5,1148) 

-0,9441** 

(-2,4091) 

-0,1710** 

(-2,0898) 

R
2
=0,2752 

Adj R
2
=0,2512 

 

LWE 1,9107** 

(3,7507) 

3,2129** 

(2,9379) 

0,6329** 

(3,2634) 

-0,1596 

(-1,2410) 

2,6963** 

(4,0211) 

-0,1107 

(-0,1550) 

-0,6895** 

(-4,6084) 

R
2
=0,3547 

Adj R
2
=0,5022 

 

Πίνακαρ 6. Δπίδπαζη ηων ανεξάπηηηων μεηαβληηών LCI, LGI, LRET, LEINV, LEG, LCO2, 

LPCOIL ζηιρ εξαπηημένερ μεηαβληηέρ LCRE, LSE, LWE  

  ** =ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε επίπεδν 5% θαη 10% 

* ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ζε επίπεδν 10% 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπκε λαεξκελεύζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν 

παξαπάλσ πηλάθσλ θαη λα εμεγήζνπκε πνύ νθείιεηαη ε ζεηηθή ή ε αξλεηηθή 



 26 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ ζηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο LCRE, LSE θαη LWE. 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LHDI 

ηξέθνληαο ηελ πξνζνρή καο ζην δείθηε αλζξώπηλεο επεκεξίαο δηαπηζηώλνπκε  όηη  

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο ηόζν ζε επίπεδν 5% όζν θαη ζε επίπεδν 10% θαη 

επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα, όρη όκσο θαη ηελ 

αηνιηθή. Τπάξρεη έλα πιήζνο εξεπλώλ όπσο γηα παξάδεηγκα νη έξεπλεο ησλ Rao 

(1991) θαη Gustav, Frances, Ramirez (2000) πνπ απνδεηθλύνπλ πσο όζν ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη πην πγηέο θαη εθπαηδεπκέλν ηόζν πεξηζζόηεξν ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ. Τςειόηεξα επίπεδα ηνπ δείθηε επεξεάδνπλ ζπλνιηθά ηελ 

νηθνλνκία θαζώο εληζρύνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Η πγεία θαη ε πξσηνβάζκηα – δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ησλ αηόκσλ ηόζν ζηηο αζηηθέο όζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 

βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε επελδύζεσλ ζε ΑΠΔ. Η ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εληζρύεη ηε 

δηάδνζε ησλ ΑΠΔ κέζα από ηελ αλάπηπμε ή πηνζέηεζε ππαξρνπζώλ ηερλνινγηώλ θαη 

ηξόπσλ εθηέιεζεο έξγσλ ΑΠΔ θαη ηελ εμέιημή ηνπο. 

. 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LGI 

πλερίδνληαο κε ην δείθηε ηεο εηζνδεκαηηθήο αληζόηεηαο παξαηεξνύκε πσο 

επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηηο ηξεηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζην πξώην ππόδεηγκα, ελώ 

ζην δεύηεξν δελ επεξεάδεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν δείθηεο επηδξά 

πάλσ ζηελ θαηαλάισζε πεγώλ, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ απαηηνύληαη 

γηα λα δηαηεξεζεί έλα δεδνκέλν  θαηαλαισηηθό επίπεδν. Η θηώρεηα νδεγεί ζε 

ρακειόηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαζώο θαη ζε πςειόηεξν 

επίπεδν παηδηθήο ζλεζηκόηεηαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη πνιύ πην δύζθνιν λα 

ρξεκαηνδνηεζνύλ πξνγξάκκαηα γηα λα δηαδώζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Γεληθά, όηαλ κία ρώξα έρεη πςειό δείθηε Gini, ε 

αληζόηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο εθζέηεη έλα κεγάιν πνζνζηό ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηελ θηώρεηα θαη επνκέλσο κεηώλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

Καιό ζα ήηαλ ζην ζεκείν απηό λα επηζεκάλνπκε, όπσο αλαθέξνπλ νη Hippel (1988), 

Bertola et al (2006), όηη άηνκα κε κεζαία θαη πςειά εηζνδήκαηα έρνπλ κεγαιύηεξε 

δπλαηόηεηα λα αγνξάζνπλ θαη θπζηθά λα επελδύζνπλ ζε πην αθξηβά πξάζηλα 
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πξντόληα ή πεγέο ελέξγεηαο. Η απμεκέλε δήηεζε νδεγεί ζε κείσζε ησλ ηηκώλ πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε ρακεινύ εηζνδήκαηνο θαηαλαισηέο λα 

πηνζεηνύλ ηέηνηα πξντόληα (pioneer consumer effect PC).  

Σελ πεξίνδν 1995-2007 ν Gini Index ησλ ρσξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θπκαίλεηαη από 

είθνζη κέρξη ηξηάληα. Απηό ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη ηεξάζηηα αληζόηεηα ζην 

εηζόδεκα ησλ πνιηηώλ. Πνιιέο κειέηεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε έξεπλα ηνπ OECD 

(2008), ζπκπεξαίλνπλ όηη, ελώ ηα πινύζηα θαη κε πςειόηεξε εθπαίδεπζε λνηθνθπξηά 

θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν, ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ πεξηβαιινληηθά θηιηθά πξντόληα. 

Η κειέηε ηνπ OECD (2008) θαηαιήγεη πσο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ησλ 

απηνθηλήησλ, ηα πξάζηλα ηερλνινγηθά πξντόληα αγνξάδνληαη θπξίσο από λνηθνθπξηά 

κε ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα είηε σο πξνηίκεζε είηε σο επηβνιή κέζσ δηαθεκηζηηθώλ 

projects. 

Δπηπιένλ,  ππάξρεη θαη ε άπνςε ησλ Pfaaf et al (2008) πνπ επηζεκαίλεη πσο κία 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ ΑΠΔ θαη gini index νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο αλ ν κέζνο 

πνιίηεο βξίζθεηαη θάησ από έλα ζηάληαξ εηζόδεκα, ηόηε νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηίζεληαη ζην κεδέλ. 

 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LCI 

ην δεύηεξν ππόδεηγκα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ην 

δείθηε δηαθζνξάο. Αλ θαη ν corruption index δελ έρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 

ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο, έρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη πξναλαθεξζείζεο κνξθέο ελέξγεηαο 

αλαπηύζζνληαη από ηδηώηεο κε αδεηνδόηεζε από ην θξάηνο, ελώ άιιεο κνξθέο ΑΠΔ 

όπσο ηα πδξνειεθηξηθά αλαπηύζζνληαη θπξίσο από θξαηηθνύο νξγαληζκνύο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηε δηαθζνξά ρσξίδνληαη ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο. ηνπο 

άκεζνπο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηηο ξπζκίζεηο, ηηο εμνπζηνδνηήζεηο, ηελ 

θνξνινγία, ηελ πξνζθνξά αγαζώλ θάησ από ηηο ηηκέο αγνξάο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο πνιηηηθώλ θνκκάησλ. ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δύν εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο απόςεηο όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα. 

 Ξεθηλώληαο από ηνπο  Leff (1964) θαη Huntington (1968), πνιινί κειεηεηέο 

πξνηείλνπλ πσο ε δηαθζνξά ίζσο απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θαη’ 

επέθηαζε ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο κέζα από δύν κεραληζκνύο. Πξώηα απ’ 

όια νη πξαθηηθέο δηαθζνξάο θαη δνινπινθηώλ, όπσο «ην εύθνιν θαη γξήγνξν ρξήκα», 
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δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ηδηώηεο λα απνθύγνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο. Γεύηεξνλ, νη θπβεξλεηηθνί ππάιιεινη πνπ δέρνληαη δσξνδνθίεο ή 

«δώξα» ζα κπνξνύζαλ λα εξγάδνληαη πην εληαηηθά, εηδηθά ζε κηα πεξίπησζε πνπ ε 

ηαρύηεξε νινθιήξσζε ελόο έξγνπ ζα ηνπο απέθεξε πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. Κη ελώ ν 

πξώηνο κεραληζκόο είλαη πην απνηειεζκαηηθόο ζηελ αλάπηπμε ζηηο ρώξεο εθείλεο πνπ 

νη γξαθεηνθξαηηθνί ζεζκνί είλαη δπζκεηαθίλεηνη, ν δεύηεξνο ιεηηνπξγεί θάησ από 

νπνηαδήπνηε επίπεδν γξαθεηνθξαηίαο. Μάιηζηα ν Hunington εκβαζύλεη αλαθέξνληαο 

πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε-κνληεξλνπνίεζε κπνξεί 

λα έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Από ηελ άιιε κεξηά, νη Shleifer and Vishny (1993) θαη Rose-Ackerman (1978) 

δηαπηζηώλνπλ πσο ε δηαθζνξά επηδξά αξλεηηθά ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπόξην. Καηά 

ζπλέπεηα, παξαθσιύεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη παξακνξθώλεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΑΠΔ. Έηζη, ε πξνώζεζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο δελ επλνείηαη 

αθνύ ε δπζιεηηνπξγία ησλ θπβεξλεηηθώλ ζεζκώλ δεκηνπξγεί εκπόδην ζηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηηο επελδύζεηο, ηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο ηερλνινγίεο θηιηθώλ πεγώλ 

ελέξγεηαο. 

 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LRET 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο καο δείρλνπλ όηη ηα έζνδα από ηνπο 

πεξηβαιινληηθνύο θόξνπο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο, όρη 

όκσο θαη ζηηο άιιεο δύν κνξθέο ελέξγεηαο κε εμαίξεζε ην δεύηεξν ππόδεηγκα πνπ 

θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειηαθή ελέξγεηα. 

Η δεθαεηία ηνπ 1990 ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

θόξσλ ζηελ Δπξώπε. Σν 1993, ν ηόηε πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο J. Delors 

παξνπζίαζε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθόηεηα θαη 

Απαζρόιεζε, όπνπ ε ηδέα ηεο εηζαγσγήο ηέηνησλ θόξσλ έβξηζθε ζεξκή ππνζηήξημε. 

Σν βαζηθό επηρείξεκα είλαη δηπιό: ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Η κεηαηόπηζε δειαδή ηνπ βάξνπο  ηεο θνξνινγίαο καθξηά από ηα 

θόζηε εξγαζίαο θαη ηα ππόινηπα θόζηε παξαγσγήο πξνο ηε κεξηά ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θόζησλ ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ κπνξεί λα κεηώζεη ηε 

ζηξεβισηηθή επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ νηθνλνκία θαη λα επεξγεηήζεη ην 

πεξηβάιινλ. 

Παξ’ όια απηά, ε αλαινγία ησλ εζόδσλ από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θόξνπο 

απμαλόηαλ κε αξγνύο ξπζκνύο κέρξη ην 1995, αιιά από εθεί θαη ύζηεξα επήιζε 
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ζηαζηκόηεηα. Σν ζπλνιηθό κεξίδην ησλ εζόδσλ από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θόξνπο  

ζηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα  κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ΔΔ θπκάλζεθε από 5% 

κέρξη θαη 10%. 

Μεξηθέο ρώξεο κεηέβαιιαλ ζεκαληηθά ηε θνξνινγηθή ηνπο δνκή από ην 1995 έσο ην 

2007, όπσο νη Απζηξία, Γαλία, Γεξκαλία, Πνισλία θαη ε Οιιαλδία ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαηόπηζε θνξνινγηθώλ βαξώλ από ηελ απαζρόιεζε ζην 

πεξηβάιινλ. Η Ιηαιία θαη ε Διιάδα αθνινύζεζαλ ηελ αθξηβώο αληίζεηε θαηεύζπλζε, 

ελώ ε Ιξιαλδία θαη ε Ιζπαλία κείσζαλ θαη ηα δύν είδε θόξσλ. Μόλν ε ινβαθία 

αύμεζε ηα κεξίδηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ θόξσλ θαη απαζρόιεζεο ηελ πεξίνδν πνπ 

κειεηάκε. Οη ππόινηπεο ππό εμέηαζε ρώξεο κείσζαλ ην πνζνζηό ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θόξσλ θαη δηαηήξεζαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα ην θόξν εξγαζίαο.  

ύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό Ιnternational Energy Agency (2008) oη πξάζηλνη θόξνη 

έρνπλ απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκό ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

επξσπατθή αγνξά, ειθύνληαο πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο, δηεγείξνληαο ηελ θαηλνηνκία 

θαη δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Παξ’ όια απηά ε εκπεηξία από ηηο 

επξσπατθέο ρώξεο πνπ έρνπλ εθαξκόζεη πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα κε πξάζηλνπο 

θόξνπο έρεη δείμεη πσο ε δηπιή απόδνζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θόξσλ είλαη αξθεηά 

κηθξή ζε θαζαξνύο όξνπο. Βξαρππξόζεζκα, ηα έζνδα από ηνπο πξάζηλνπο θόξνπο 

έρνπλ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά δελ 

αλακέλνληαη θαη ζαύκαηα.  

 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών  LSE, LWE με τη μεταβλητή LPCOIL  

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή ηεο παξαγσγήο αξγνύ πεηξειαίνπ παξαηεξνύκε πσο 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ζηα δύν ππνδείγκαηα. Η 

αύμεζε ζηελ παξαγσγή αξγνύ πεηξειαίνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ. Καζώο νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηώλνληαη γίλεηαη ζρεηηθά πην αθξηβή ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο από ΑΠΔ. Αληίζεηα, κηα κείσζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ζα 

δώζεη ώζεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ.  

 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LEG 

Η παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο, ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, κε εμαίξεζε ην πξώην ππόδεηγκα πνπ δελ 

επεξεάδεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 10% θαη 5%. 

Πξέπεη όκσο λα επηζεκαλζεί πσο αλ θαη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνύ από θαύζηκα 
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πιηθά έρεη κεησζεί θαηά δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία, ηα 

ζπκβαηηθά θαύζηκα παξακέλνπλ σο ε θύξηα πεγή ειεθηξηζκνύ. Σν πξόηππν 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο δελ έρεη αιιάμεη αξθεηά. Οη πεξηζζόηεξεο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο είλαη ηδηαηηέξσο ελεξγνβόξεο θαη ε πεηξειατθή ηνπο εμάξηεζε 

παξακέλεη κεγάιε, παξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

 

Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LEINV 

Από ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, δηαπηζηώζεθε πσο νη 

πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο δελ απνηεινύλ ζεκαληηθή θηλεηήξην δύλακε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ. πγθεθξηκέλα από ηελ παιηλδξόκεζε ησλ δύν 

ππνδεηγκάησλ κόλν θαηά ην πξώην βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθόηεηα ζε επίπεδν 10%.  

Δίλαη γλσζηό όηη παξά ηα αδηακθηζβήηεηα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηε 

βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ησλ ρσξώλ, νη επελδύζεηο ζε ΑΠΔ 

δελ κπνξνύλ αθόκα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο. Η 

αδπλακία απηή νθείιεηαη ζην όηη ηα αηνιηθά πάξθα δελ είλαη πάληα δηαζέζηκα γηα 

ιεηηνπξγία θαηά ηηο ώξεο πςεινύ θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, όηαλ δελ πλένπλ άλεκνη. 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνύλ γηα ην άκεζν κέιινλ λα παίμνπλ 

νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, παξά κόλνλ ζηε δηαρείξηζή ηεο εάλ 

αλαπηπρζεί ε δηεζπαξκέλε παξαγσγή. Η ζπκκεηνρή ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην είλαη απόιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο εθάζηνηε θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ αλ ππάξρνπλ λεξά ή όρη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη όινη 

νη θαζ’ όια ζεβαζηνί ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αλαθέξνληαη ζε πνζνζηά θάιπςεο ηεο ελέξγεηαο από ΑΠΔ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηελ 

απαξαίηεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Μάιηζηα, ζύκθσλα θαη κε 

ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εγθξίζεθε ηνλ Μάξηην 2007, 

ηα ζηεξεά θαύζηκα απνηεινύλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινύλ ηνλ θύξην 

παξάγνληα εμαζθάιηζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ ηεο Δ.Δ. Δπνκέλσο, απαηηείηαη 

ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κεγαιύηεξν θάζκα επελδύζεσλ, ώζηε λα 

θαιύπηεηαη κε αμηνπηζηία ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Καηά ηνπο Bergmann, 

Hanley, Wright (2004) επελδύνληαο ζε ΑΠΔ κπνξεί κεζνπξόζεζκα λα θαηαιήμεη ζε 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ειεθηξηζκνύ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηώλνπλ ηελ 

ρξεζηκόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ.   
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Σχέση των εξαρτημένων μεταβλητών LCRE, LSE, LWE με τη μεταβλητή LCO2 

Όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, παξαηεξνύκε πσο επηδξνύλ 

αξλεηηθά ζην ζύλνιν ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαζώο θαη ζηηο επηκέξνπο 

πεγέο ελέξγεηαο ειηαθή θαη αηνιηθή. Η κεηαβιεηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδα 5% θαη 10% , εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζην δεύηεξν 

ππόδεηγκα όπνπ δελ επηηπγράλεηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα. Σν ζπκπέξαζκα απηό 

είλαη ζύκθσλν κε έλα πιήζνο εξεπλώλ όπσο Sadorsky (20009) θαη ησλ Mourshed θαη 

Quddus (2007).  

 

 

 

 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην απηό ζα ζπλνςίζνπκε ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο καο. 

Από ηελ εμέηαζε ησλ δύν ππνδεηγκάησλ πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Ο δείθηεο αλζξώπηλεο επεκεξίαο (LHDI) επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηνιηθήο θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό όηαλ είλαη πγηέο 

θαη εθπαηδεπκέλν ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ (LCRE) κέζα από 

ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ. 

 Ο δείθηεο Gini (LGI) επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζην ζύλνιό 

ηνπο θαζώο θαη ζηελ αηνιηθή (LWE) θαη ειηαθή ελέξγεηα (LSE). Ο δείθηεο 

Gini ησλ δεθαεπηά επξσπατθώλ ρσξώλ πνπ εμεηάδνπκε θπκαίλεηαη από είθνζη 

έσο ηξηάληα ζηελ θιίκαθα ηνπ εθαηό, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη ηεξάζηηα 

εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαη εθδειώλεηαη ελδηαθέξνλ γηα 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

 Ο δείθηεο δηαθζνξάο (LCI) αζθεί ζε κεγάιν βαζκό επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οη δύν απηέο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε ηδησηηθέο επελδύζεηο θαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα 

βξίζθεη πξόζθνξν έδαθνο ε δηαθζνξά. 

 Σα έζνδα από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θόξνπο (LRET) έρνπλ ζεηηθή επίπησζε 

ζηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο έζνδα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηα 

θξάηε λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηε ζηξεβισηηθή επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο 
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ζηελ νηθνλνκία θαη λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Από ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε απνδεηθλύεηαη πσο ε κείσζε ζηελ παξαγσγή ηνπ 

αξγνύ πεηξειαίνπ (LPCOIL) επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηηκή ηνπ θαη δίλεη θίλεηξν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειηαθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο (LEINV) δελ αζθνύλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο ΑΠΔ γηαηί δελ έρνπλ θαηνξζώζεη αθόκε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απμεκέλεο 

αλάγθεο ζε ειεθηξηζκό. Aπό ηελ άιιε κεξηά, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (LEG) ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο ΑΠΔ ζην ζύλνιό ηνπο, ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ελώ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

έρνπλ αθξηβώο ην αληίζεην απνηέιεζκα ζηηο ηξεηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

(LCRE, LSE, LWE). 
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DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LCI 

COUNTRY 
 

Mean  Median  Max  Min.  Std. Dev. 

AUSTRIA 2064 2054 2163 1964 0.057533 

CHECH REPUBLIC 1512 1526 1681 1308 0.134892 

DENMARK 2261 2251 2303 2232 0.025427 

FINLAND 2260 2262 2303 2203 0.028927 

FRANCE 1932 1932 2015 1841 0.049816 

GERMANY 1932 1932 2015 1841 0.050184 

GREECE 1516 1482 1677 1396 0.086482 

HUNGARY 1599 1609 1668 1416 0.066720 

IRELAND 2039 2015 2148 1932 0.065669 

ITALY 1537 1589 1705 1095 0.176830 

NETHERLANDS 2180 2186 2201 2152 0.017374 

POLAND 1443 1411 1717 1224 0.163954 

PORTUGAL 1861 1872 1942 1716 0.051631 

SLOVAK 1372 1361 1589 1253 0.100202 

SPAIN 1839 1917 1960 1461 0.175250 

SWEEDEN 2223 2230 2251 2183 0.019035 

UNITED KINGDOM 2080 2152 2163 1308 0.232507 

All 1862 1932 2303 1095 0.316770 

 

 

DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LEG 

COUNTRY 
 

Mean  Median  Max  Min.  Std. Dev. 

AUSTRIA 4074 4093 4143 3982 0.050141 

CHECH REPUBLIC 4295 4307 4475 4104 0.130169 

DENMARK 3712 3671 3982 3584 0.115827 

FINLAND 4304 4257 4452 4159 0.091464 

FRANCE 6288 6302 6348 6197 0.054799 

GERMANY 6364 6366 6445 6278 0.056380 

GREECE 3951 3978 4142 3721 0.144139 

HUNGARY 3580 3578 3686 3517 0.046578 

IRELAND 3139 3203 3321 2868 0.143893 

ITALY 5606 5605 5733 5470 0.091598 

NETHERLANDS 4531 4541 4639 4394 0.074899 

POLAND 4987 4964 5080 4920 0.052786 

PORTUGAL 3740 3802 3884 3503 0.135433 

SLOVAK 3364 3418 3472 3223 0.094569 

SPAIN 5439 5452 5715 5110 0.207647 

SWEEDEN 5006 5002 5085 4908 0.050923 

UNITED KINGDOM 5924 5946 5980 5807 0.057733 

All 4606 4405 6445 2868 1003 
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DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LGI 

COUNTRY 
 

Mean  Median  Max  Min.  Std. Dev. 

AUSTRIA 3239 3258 3296 3178 0.041433 

CHECH REPUBLIC 3334 3367 3367 3296 0.037078 

DENMARK 3234 3258 3258 3178 0.030603 

FINLAND 3185 3178 3258 3091 0.072640 

FRANCE 3335 3332 3367 3296 0.027108 

GERMANY 3280 3296 3367 3219 0.054375 

GREECE 3519 3497 3555 3497 0.027285 

HUNGARY 3209 3135 3332 3135 0.091012 

IRELAND 3455 3466 3526 3367 0.049630 

ITALY 3448 3434 3497 3367 0.048374 

NETHERLANDS 3286 3296 3367 3219 0.045775 

POLAND 3439 3401 3584 3332 0.105064 

PORTUGAL 3628 3611 3714 3584 0.051180 

SLOVAK 3258 3258 3258 3258 0.000000 

SPAIN 3484 3466 3555 3434 0.040440 

SWEEDEN 3135 3135 3178 3091 0.030767 

UNITED KINGDOM 3489 3466 3555 3401 0.045479 

All 3350 3332 3714 3091 0.144250 

 

DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LSE 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 
 Std. 
Dev. 

AUSTRIA 4213 4234 4682 3738 0.317529 

CHECH 
REPUBLIC 0.967800 0.895880 1386 0.693147 0.338190 

DENMARK 2101 2079 2398 1792 0.191040 

FINLAND 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

FRANCE 2997 2944 3611 2708 0.268674 

GERMANY 5018 5011 6363 4043 0.805756 

GREECE 4608 4595 5075 4454 0.156605 

HUNGARY 0.652050 0.693147 1099 0.000000 0.324816 

IRELAND 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

ITALY 2773 2639 4025 2079 0.610596 

NETHERLANDS 2544 2639 3135 1792 0.511624 

POLAND           

PORTUGAL 2970 2944 3332 2773 0.173828 

SLOVAK           

SPAIN 3740 3638 4920 3135 0.534869 

SWEEDEN 1628 1609 2197 1386 0.230918 

UNITED 
KINGDOM 2620 2565 3829 1792 0.741351 

All 2842 2890 6363 0.000000 1410 
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DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LPCOIL 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 
 Std. 
Dev. 

AUSTRIA 0.029326 0.000000 0.095310 0.000000 0.045786 

CHECH 
REPUBLIC -0.943385 -0.916291 -0.510826 -1609 0.332911 

DENMARK 2690 2821 2960 2219 0.257028 

FINLAND -2196 -2303 -1609 -2303 0.260300 

FRANCE 0.522309 0.470004 1099 0.000000 0.337165 

GERMANY 1477 1459 1649 1308 0.136368 

GREECE -1571 -1609 -0.693147 -2303 0.670512 

HUNGARY 0.505448 0.470004 0.832909 0.182322 0.186726 

IRELAND           

ITALY 1730 1758 1856 1435 0.120526 

NETHERLANDS 1004 1065 1253 0.693147 0.161679 

POLAND -0.474997 -0.356675 -0.105361 -0.916291 0.339305 

PORTUGAL           

SLOVAK -2303 -2303 -2303 -2303 0.000000 

SPAIN -1259 -1204 -0.223144 -2303 0.596498 

SWEEDEN           

UNITED 
KINGDOM 4700 4760 4921 4339 0.212159 

All 0.279297 0.095310 4921 -2303 1924 

 

DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LHDI 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 
 Std. 
Dev. 

AUSTRIA -0.067220 -0.061875 -0.046044 -0.083382 0.014270 

CHECH 
REPUBLIC -0.138458 -0.141564 -0.102033 -0.154317 0.019046 

DENMARK -0.069955 -0.066140 -0.046044 -0.086648 0.015443 

FINLAND -0.068909 -0.064005 -0.041864 -0.087739 0.017166 

FRANCE -0.062366 -0.060812 -0.039781 -0.075802 0.013245 

GERMANY -0.078113 -0.084469 -0.054456 -0.084469 0.012128 

GREECE -0.109154 -0.110932 -0.059750 -0.134675 0.028153 

HUNGARY -0.173729 -0.169603 -0.128970 -0.203341 0.028724 

IRELAND -0.073303 -0.066140 -0.035627 -0.102033 0.026251 

ITALY -0.079121 -0.075802 -0.050241 -0.098716 0.018690 

NETHERLANDS -0.053527 -0.051293 -0.036664 -0.064005 0.009832 

POLAND -0.166716 -0.158996 -0.127833 -0.194799 0.025413 

PORTUGAL -0.118585 -0.110932 -0.095410 -0.139262 0.017906 

SLOVAK -0.171376 -0.174353 -0.127833 -0.189951 0.021892 

SPAIN -0.073437 -0.071496 -0.046044 -0.089925 0.016231 

SWEEDEN -0.052240 -0.047092 -0.037702 -0.065072 0.011003 

UNITED 
KINGDOM -0.068141 -0.070422 -0.054456 -0.073647 0.007561 

All -0.095550 -0.083382 -0.035627 -0.203341 0.045019 
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DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LCO2 

COUNTRY 
 

Mean  Median  Max  Min.  Std. Dev. 

AUSTRIA 4205 4190 4317 4078 0.086325 

CHECH REPUBLIC 4792 4796 4828 4710 0.031613 

DENMARK 4005 4007 4263 3850 0.104682 

FINLAND 4108 4094 4277 3989 0.091525 

FRANCE 5930 5932 5958 5869 0.026256 

GERMANY 6738 6736 6800 6698 0.028205 

GREECE 4458 4500 4554 4331 0.089962 

HUNGARY 4044 4043 4078 4007 0.024264 

IRELAND 3690 3738 3807 3497 0.105405 

ITALY 6066 6057 6118 6006 0.040635 

NETHERLANDS 5177 5182 5220 5130 0.028243 

POLAND 5724 5717 5849 5635 0.064592 

PORTUGAL 4025 4060 4143 3850 0.099692 

SLOVAK 3653 3638 3714 3611 0.041271 

SPAIN 5647 5652 5826 5407 0.143551 

SWEEDEN 3993 3989 4143 3871 0.079253 

UNITED KINGDOM 6271 6282 6290 6246 0.016784 

All 4854 4500 6800 3497 0.987463 

 

DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LRET 

COUNTRY 
 

Mean  Median  Max  Min.  Std. Dev. 

AUSTRIA 6592 6477 6990 6347 0.236976 

CHECH REPUBLIC 5370 5119 6139 4984 0.420814 

DENMARK 7482 7396 7865 7242 0.213617 

FINLAND 6815 6748 7169 6575 0.212977 

FRANCE 6483 6504 6737 6223 0.161110 

GERMANY 6531 6501 6806 6293 0.186202 

GREECE 5991 6074 6302 5675 0.188358 

HUNGARY 5229 5060 5870 4828 0.376160 

IRELAND 6724 6589 7285 6326 0.319827 

ITALY 6663 6664 6881 6476 0.137585 

NETHERLANDS 7020 6896 7465 6809 0.246208 

POLAND 4306 4389 5102 2054 0.768613 

PORTUGAL 6064 6003 6424 5704 0.209975 

SLOVAK 4744 4438 5633 4316 0.480178 

SPAIN 5950 5817 6363 5709 0.235316 

SWEEDEN 6829 6743 7155 6555 0.193440 

UNITED KINGDOM 6667 6647 7008 6353 0.186234 

All 6204 6427 7865 2054 0.883457 
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DISCRIPTIVE STATISTICS 

  LEINV 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 
 Std. 
Dev. 

AUSTRIA -3157 -3912 -0.653926 -3912 1186 

CHECH REPUBLIC -0.876226 -0.713350 -0.287682 -1833 0.466260 

DENMARK -1226 -1238 -1050 -1561 0.162745 

FINLAND -2563 -2526 -1833 -4605 0.719847 

FRANCE -2491 -2526 -2207 -2659 0.162317 

GERMANY -1955 -2120 -1347 -2408 0.393102 

GREECE -1711 -1772 -1514 -1772 0.101571 

HUNGARY -0.986427 -0.755023 -0.579818 -1661 0.391034 

IRELAND -1715 -1715 -1715 -1715 0.000000 

ITALY -1875 -1772 -1715 -2120 0.169127 

NETHERLANDS -1050 -0.843970 -0.843970 -1427 0.272149 

POLAND -0.937768 -0.967584 -0.616186 -1238 0.242015 

PORTUGAL -1651 -1470 -1139 -2526 0.463070 

SLOVAK -2205 -2303 -1347 -3219 0.794251 

SPAIN -2202 -2207 -2040 -2303 0.066669 

SWEEDEN -3875 -3912 -3219 -4605 0.455112 

UNITED KINGDOM -3259 -3507 -2526 -3912 0.563161 

All -1967 -1772 -0.287682 -4605 0.959929 

 

  DISCRIPTIVE STATISTICS     

  LWE 

COUNTRY  Mean  Median  Max  Min. 
 Std. 
Dev. 

AUSTRIA 3046 2833 5153 0.693147 1608 

CHECH 
REPUBLIC 1119 1040 2398 0.000000 1023 

DENMARK 5760 5914 6425 4663 0.618957 

FINLAND 1541 1792 2773 0.000000 1039 

FRANCE 2480 2398 5852 0.000000 2045 

GERMANY 6742 6801 8136 5187 1039 

GREECE 3335 4025 5050 1099 1567 

HUNGARY 0.895880 0.693147 2197 0.000000 1086 

IRELAND 3007 3367 5124 0.000000 1666 

ITALY 3918 4615 5849 1099 1612 

NETHERLANDS 4464 4263 5690 3638 0.701449 

POLAND 2268 2485 3807 0.000000 1206 

PORTUGAL 3118 3091 5849 0.693147 1741 

SLOVAK 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

SPAIN 5933 6395 7769 3367 1581 

SWEEDEN 3681 3714 4812 2485 0.748906 

UNITED 
KINGDOM 4690 4419 6116 3738 0.766214 

All 3710 3942 8136 0.000000 2063 
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