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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σημαντικό σημείο αναφοράς και έρευνας μεγάλης μερίδας οικονομολόγων 

τον τελευταίο αιώνα είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται από 

την αλληλεπίδραση της μεταβλητότητας των αποδόσεων του πετρελαίου και του 

πληθωρισμού των χωρών. Βασικό σημείο μελέτης της βιβλιογραφίας είναι πρωτίστως 

η διερεύνηση ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ των αποδόσεων του πετρελαίου και 

του πληθωρισμού και δευτερευόντως η ένταση της αλληλεπίδρασης και οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες αυτή συντελείται.  

Η έντονη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη 

κινητικότητα στην αγορά διαπραγμάτευσής του, οδήγησαν στην αποδοχή ή μη του 

ρόλου της κερδοσκοπίας και συνεπώς στη διαμόρφωση δύο αντίστοιχων σχολών 

έρευνας. Η πρώτη διατείνεται ότι η κερδοσκοπία λειτουργεί καταλυτικά στη 

διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι τα θεμελιώδη 

στοιχεία της αγοράς ευθύνονται για την προαναφερθείσα μεταβλητότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιχειρήθηκε, 

επιβεβαίωσε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και του 

πληθωρισμού. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης 

αιτίας-αιτιατού μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού, η 

στοιχειοθέτησή της, οι παράγοντες που συμβάλουν σε αυτήν την αλληλεπίδραση και 

η εξέταση του ρόλου της κερδοσκοπίας.  

Η έρευνα πραγματοποιείται στις μεταβλητές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(ΔΤΚ) της Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας, και των 

αποδόσεων του πετρελαίου, για το χρονικό διάστημα 1987-2009, σε μηνιαίες 

παρατηρήσεις. Η διερεύνηση ύπαρξης αιτιώδους σχέσης πραγματοποιείται με τη 

χρήση ελέγχου γραμμικής αιτιότητας κατά Granger, καθώς και γραμμικών 

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων VAR, ενώ με τη βοήθεια του μοντέλου 

BEKK-GARCH, διενεργείται φιλτράρισμα των χρονολογικών σειρών για την 

αφαίρεση της επίδρασης της ετεροσκεδαστικότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι ταχύτατες εξελίξεις των μακροοικονομικών φαινομένων των τελευταίων 

δεκαετιών και το μέγεθος της αλληλεπίδρασης του πετρελαίου σε αυτά, έχουν 

κεντρίσει το ενδιαφέρον κυβερνήσεων, οικονομολόγων και ακαδημαϊκών, ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Κοινός τόπος ενδιαφέροντος και ανησυχίας 

αποτελεί η πιθανότητα επανάληψης του φαινομένου διατάραξης στην αγορά 

πετρελαίου, με τις μακροοικονομικές συνέπειες που αυτή δύναται να επιφέρει. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί το 1999, έτος δημιουργίας της ευρωζώνης και 

καθιέρωσης του ενιαίου νομίσματος, με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται σε 

ένα εύρος τιμών από 10,27 έως 132,72 $/Β. Αυτή η εξαιρετικά παρατεταμένη άνοδος 

των τιμών του πετρελαίου επέχει θέση σκοπέλου στον πρωταρχικό στόχο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της διατήρησης σταθερότητας των τιμών στις 

χώρες-μέλη του ευρώ. Οι μακροοικονομικές συνέπειες της προαναφερθείσας 

αλληλουχίας, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καθώς προκαλούν 

προβλήματα στην υιοθέτηση της κατάλληλης οικονομικής πολιτικής, για την 

αντιμετώπιση της διακύμανσης του πληθωρισμού.  

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε τρία θεμελιώδη 

ζητήματα: στην αναζήτηση των αιτιών των πετρελαϊκών σοκ, στο μέγεθος και την 

επίδρασή τους στην υιοθετούμενη οικονομική πολιτική και στον τρόπο μετάδοσής 

τους στον πληθωρισμό. Το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου εμπεριέχεται στο 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, καθίσταται ικανό επιχείρημα στην εξαγωγή του 

συμπεράσματος ύπαρξης, κάποιας μορφής, αλληλεπίδρασης στα θεμελιώδη μεγέθη 

του οικονομικού συστήματος. 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το πετρέλαιο ανήκει στην κατηγορία των 

σημαντικότερων εμπορευμάτων, τα οποία συμβάλουν στη μεταβλητότητα του 

πληθωρισμού. Παρολαυτά, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου δεν είναι 

απαραίτητο να επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών κατά τον ίδιο τρόπο και με την 

ίδια ένταση, καθώς ο βαθμός ενεργειακής εξάρτησης κάθε χώρας ποικίλει. Εν 

προκειμένω, η παρούσα έρευνα ασχολείται με την επίδραση των αποδόσεων του 

πετρελαίου στον πληθωρισμό πέντε χωρών της ευρωζώνης, εκ των οποίων οι 

τέσσερεις πρώτες καταλάμβαναν, παραδοσιακά, αλλά και για το 2011, τις θέσεις των 
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μεγαλύτερων οικονομιών στη ζώνη του ευρώ: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία. Η έρευνα διενεργείται μέσω της συλλογής μηνιαίων δεδομένων των 

τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού των ανωτέρω χωρών για την περίοδο 

1987-2009.  

Η διάρθρωση των κεφαλαίων της έρευνας συνίσταται στα εξής μέρη: Στο 

πρώτο μέρος επιχειρείται η θεωρητική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που 

αφορά στη σχέση μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου και του 

πληθωρισμού στις οικονομίες χωρών εκτός και εντός της ευρωζώνης. Η ανάλυση των 

αιτιών που προκαλούν πληθωριστικές τάσεις σε μια οικονομία κρίθηκε απαραίτητη, 

προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί αύξησης του επιπέδου του 

πληθωρισμού. Παράλληλα, ο διαχωρισμός της βιβλιογραφίας βάσει της έντασης της 

αιτιώδους σχέσης των πετρελαϊκών σοκ στον πληθωρισμό, στάθηκε αρωγός για τον 

εντοπισμό των αιτιών διαφορετικής επίδρασής τους σε αυτόν. Το πρώτο μέρος 

ολοκληρώνεται με τον εντοπισμό των λόγων που καθιστούν τα τελευταία πετρελαϊκά 

σοκ διαφορετικά από τα προηγούμενα.  

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη της σχέσης του 

πληθωρισμού των χωρών της ευρωζώνης και των αποδόσεων του πετρελαίου, οι 

οικονομετρικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 

χρονολογικών σειρών και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται. Ακολουθεί παράθεση 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε αντιδιαστολή με αποτελέσματα 

άλλων ερευνών, ενώ το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει συμπεράσματα και προτάσεις 

για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

 

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η σχέση μεταξύ των αποδόσεων του πετρελαίου 

και του πληθωρισμού στις οικονομίες χωρών εκτός και εντός της ζώνης του ευρώ. 

Πριν από όλα, κρίνεται αναγκαία μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση των μεταβολών 

των τιμών του πετρελαίου και των αντίστοιχων σοκ που αυτές προκαλούν, των 

λεγόμενων “πετρελαϊκών σοκ”. Έπειτα, ακολουθεί ανάλυση της έννοιας του 

πληθωρισμού και τους μηχανισμούς που τον διέπουν, καθώς και του ρόλου της 

κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου. 

Το κυρίως μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιλαμβάνει μια βασική 

τμηματοποίηση. Η βιβλιογραφία που μελετήθηκε, η οποία ασχολείται κατά βάση με 

την επίδραση των πετρελαϊκών σοκ σε μακροοικονομικό επίπεδο, κρίθηκε ότι πρέπει 

να διαχωριστεί και να αναλυθεί σύμφωνα με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει. 

Σημειώνεται ότι η ταξινόμηση, βάσει των διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων 

που επιχειρήθηκε και η οποία δεν περιλήφθηκε στην παρούσα ανάλυση, 

απορρίφθηκε, καθώς δεν παρατηρήθηκε ότι η χρήση συγκεκριμένης οικονομετρικής 

μεθόδου, οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα.  

Επομένως, η τμηματοποίηση πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την ένταση 

επίδρασης των πετρελαϊκών σοκ στον πληθωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη 

εκδοχή αφορά στην άμεση επίδραση, η δεύτερη εκδοχή αφορά στη μειούμενη 

ένταση, με σημείο αναφοράς τη δεκαετία του 80, ενώ η τρίτη δεν παρατηρεί αξιόλογη 

επίδραση, αλλά αρκετά περιορισμένη. Έπειτα ανέκυψαν κάποια ερωτήματα, όπως οι 

λόγοι που τα πετρελαϊκά σοκ επιδρούν διαφορετικά σε κάθε οικονομία, καθώς και  οι 

αιτίες που τα τελευταία πετρελαϊκά σοκ έχουν διαφορετική φύση από τα 

προηγούμενα, στα οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα έρευνα, με 

παράθεση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας.  
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1.2 Ιστορική Ανασκόπηση – Διακυμάνσεις Σταθμοί στην Αγορά Πετρελαίου 

 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαία η αναδρομή στις ιστορικές εξελίξεις που 

χαρακτήρισαν το πετρέλαιο και την πορεία του, καθώς και στις συνέπειες που 

επέφεραν τα πολιτικοοικονομικά γεγονότα όλης της περιόδου, προκειμένου ο 

αναγνώστης να διαμορφώσει μια εικόνα για τους παράγοντες στους οποίους 

οφείλονται οι ανοδικές ή καθοδικές περίοδοι στην αγορά πετρελαίου. Αρχής 

γενομένης από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, η ανασκόπηση εξελίσσεται βάσει της 

τμηματοποίησης του Hamilton (2011), η οποία θεωρείται από τις πιο πλήρεις της 

βιβλιογραφίας, καθώς περιλαμβάνει χρονολογίες από το 1862 έως το 2010. Για την 

καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία των ακόλουθων γεγονότων κρίνεται σκόπιμη η 

επισήμανση της ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου του 1973, ημέρα έναρξης του πολέμου 

του Yom Kippur μεταξύ του Ισραήλ και ενός συνασπισμού χωρών με επικεφαλής την 

Αίγυπτο και τη Συρία. Ο πόλεμος αυτός σηματοδότησε την πορεία του πετρελαίου, 

καθώς έκτοτε ο ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών χωρών) ελέγχει την τιμή 

του, επηρεάζοντας την παραγωγή και διάθεσή του. Κάτι αντίστοιχο δεν συνέβαινε 

πριν τον πόλεμο, καθώς η τιμή του πετρελαίου ελεγχόταν από τις μεγαλύτερες 

πετρελαϊκές εταιρίες των Η.Π.Α. τις “Επτά Αδερφές”. Επίσης, απαραίτητη είναι η 

αναφορά στο γεγονός ότι από το 1995 και μετά οι αγορές βίωσαν τρια βασικά 

οικονομικά γεγονότα, τα οποία η ιστορία έδειξε ότι εμπεριείχαν στοιχεία φούσκας: το 

2000, η νέα οικονομία ICT (internet-communication-technology), η οποία βασίστηκε 

στο τρίπτυχο Διαδίκτυο, Επικοινωνία και Τεχνολογία, το 2006  η αγορά ακινήτων 

στην Αμερική και το 2007 η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου 

(subprime, Νew Ιnstrument Vehicle). 

 1862-1899: Το πρώτο πετρελαϊκό σοκ έλαβε χώρα κατά την έναρξη του 

Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος επέφερε απότομη αύξηση των τιμών 

των βασικών εμπορευμάτων. Οι επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου ήταν 

μεγάλες, καθώς η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε κορυφαίες 

εταιρίες γεωτρήσεων στην πτώχευση, με αποτέλεσμα η παραγωγή πετρελαίου να 

μειωθεί μετά το 1862, παρόλο που η ζήτηση αυξανόταν (Hamilton, 2011). Το 

1865 ο εμφύλιος τελείωσε και η ζήτηση για τα εμπορεύματα μειώθηκε αισθητά. 

Οι καινούργιες γεωτρήσεις όμως, αύξησαν την παραγωγή, με αποτέλεσμα να 

καταρρεύσουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου. Ήδη από το 1870 ο Rockfeller 
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ιδρύει την Standard Oil Company, τη μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως εκείνη την 

περίοδο, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του πετρελαίου, ως 

μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του 

πετρελαίου στην Αμερική (Kyrtsou et al. 2009). Όλα αυτά ίσχυσαν μέχρι το 

1911, οπότε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με σκοπό την πάταξη του 

μονοπωλίου, αποφάσισε ότι η  Standard Oil Company πρέπει να διαχωριστεί από 

τις θυγατρικές της. Από τότε και στο εξής η τιμολογιακή δύναμη παρέμεινε σε 

εταιρίες αμερικανικών συμφερόντων (Kyrtsou et al. 2009). 

 1900-1945: Μισός σχεδόν αιώνας σηματοδοτήθηκε από την ανάπτυξη των 

μεταφορών και της τεχνολογίας, γεγονός που κατέστησε το πετρέλαιο ως 

“αναπόσπαστο κομμάτι” τομέων, όπως αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας, των 

κατασκευών και των πωλήσεων (Hamilton 2011), ειδικά μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Η δύναμη της τιμολόγησης του πετρελαίου ξεκίνησε να 

μεταφέρεται από την Αμερική στον Περσικό κόλπο (Kyrtsou et al. 2009). 

 1946-1972: Μέχρι το 1974 οι ΗΠΑ ήταν όχι μόνο ο μεγαλύτερος καταναλωτής 

πετρελαίου, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός. Τη διετία 1953-1955, οπότε και 

εξελίσσονταν ο πόλεμος στην Κορέα, η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε σταθερή, 

ενώ το 1957-1958 εκτυλίχθηκε η κρίση στο Σουέζ. Αντικείμενο της διαμάχης 

μεταξύ Γαλλίας-Βρετανίας και Αιγύπτου ήταν η κυριαρχία-εκμετάλλευση της 

διώρυγας. Αποτέλεσμα μιας σειράς μποϊκοτάζ και βυθίσεων πλοίων, ήταν η 

μεγάλη μείωση στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, η οποία κατά 

τον Hamilton (2011), αντιστοιχούσε στο 10,1% της συνολικής παγκόσμιας 

παραγωγής, με άμεσες οικονομικές συνέπειες στο σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. 

Η ανάκαμψη της παραγωγής για τη Μέση Ανατολή ήρθε στα μέσα του 1957. 

Έτος σταθμός ήταν το 1960, οπότε και ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚ (Οργανισμός 

Πετρελαιοπαραγωγών χωρών), ο οποίος είχε τη δύναμη να ελέγχει τα παγκόσμια 

αποθέματα, την παραγωγή και τη διακίνηση του πετρελαίου. Το υπόλοιπο αυτής 

της περιόδου χαρακτηρίσθηκε από συγκρατημένες αυξήσεις των τιμών του 

πετρελαίου (Hamilton 2011), εξαιρουμένης της περιόδου του 1970, κατά την 

οποία το στρατιωτικό καθεστώς της Λιβύης επέβαλε υψηλότερες τιμές στο 

πετρέλαιο, προκειμένου να ικανοποιήσει δικά της συμφέροντα.  

 1973-1996: Αυτή η περίοδος στιγματίστηκε από τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές 

κρίσεις και του φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού. Η πρώτη αφορά τη διετία 
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1973-1974, με τον ΟΠΕΚ να προχωρά σε εμπάργκο στις ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη 

και Ιαπωνία οι οποίες, όταν ξέσπασε η διαμάχη μεταξύ Συρίας-Αιγύπτου και 

Ισραήλ, τάχθηκαν με το μέρος του Ισραήλ. Ο ΟΠΕΚ δεν δίστασε να αυξήσει την 

τιμή του πετρελαίου, εκμεταλλευόμενος τη δύναμή του, με αποτέλεσμα να 

οδηγήσει σε οικονομική δυσπραγία πολλές χώρες. Η διαμορφούμενη κατάσταση 

στάθηκε αφορμή για την εξόρυξη πετρελαίου σε άλλες χώρες (Hamilton 2011). 

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση αφορά τη διετία 1978-1979, εξαιτίας της ιρανικής 

επανάστασης και της ασυνέπειας του Ιράν να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, 

σχετικά με την παραγωγή και διάθεση του πετρελαίου. Αποτέλεσμα ήταν η 

εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου στα ύψη. Προκειμένου να εξισορροπηθεί η 

κατάσταση, ξεκίνησε ο απότομη πτώση της τιμής του πετρελαίου, λόγω της 

υπερβολικής παραγωγής και της μειωμένης ζήτησης. Όλες αυτές οι διακυμάνσεις 

στις τιμές του πετρελαίου είχαν ως αποτέλεσμα το τέλος μιας περιόδου στην 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ταχύτατη άνοδο στην 

κατανάλωση πετρελαίου (Kyrtsou et al. 2009), η οποία ξεκίνησε να ανακόπτεται 

από το 1985 και μετά, λόγω της μείωσης της ενεργειακής έντασης. Η δεκαετία 

του 1990 σηματοδοτήθηκε από την αβεβαιότητα που προκάλεσε η εισβολή του 

Ιράκ στο Κουβέιτ και ο ακόλουθος πόλεμος του κόλπου. Άμεση συνέπεια ήταν η 

μείωση της παραγωγής πετρελαίου, δίνοντας αυξητική ώθηση στην τιμή του. 

Έτσι, τον Οκτώβριο του 1990 η τιμή του πετρελαίου άγγιξε τα 36,02 $/Β. 

Ακολούθησε σταδιακή μείωση των τιμών του πετρελαίου με την τιμή του να 

αγγίζει τα χαμηλότερα επίπεδα από το 1973 (Φεβρουάριος 1994: 13,8 $/Β). Την 

εξαετία 1990-1996 η μειούμενη ρωσική παραγωγή πετρελαίου και η ανάπτυξη 

της αμερικάνικης και της ασιατικής οικονομίας συνέβαλαν στην αύξηση της 

κατανάλωσης πετρελαίου και τη σταδιακή επαναφορά της τιμής του (Ιανουάριος 

1997: 23,54 $/Β).  

 1997-2010: Η έναρξη αυτής της περιόδου σηματοδοτήθηκε από την 

εκβιομηχάνιση των χωρών, με ταυτόχρονη ανάγκη ικανοποίησης των αυξημένων 

αναγκών σε πετρέλαιο, όπως αυτή της Κίνας. Παρολαυτά, από τον Ιανουάριο του 

1997 ξεκίνησε μια διετία κατά την οποία η τιμή του πετρελαίου μειωθηκε 

αισθητά. Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή τη μείωση ήταν η 

οικονομική κρίση, και η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου από την πλευρά του 

OPEC, με την πρώτη να οδηγεί στην οπισθοδρόμηση της οικονομικής ανάπτυξης 



7 

 

της Ασίας και συνεπώς της κατανάλωσης του πετρελαίου. Αποτέλεσμα ήταν η 

τιμή του πετρελαίου να αγγίξει τον Δεκέμβριο του 1998 τα 9,82 $/Β. Ο OPEC, 

σε μια προσπάθεια αντίδρασης, προέβη σε διαδοχικές μειώσεις στην παραγωγή 

πετρελαίου οι οποίες ήταν ικανές να οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής του και από 

15,29 $/Β τον Απρίλιο του 1999, να διπλασιάστεί, αγγίζοντας τα 32,55 $/Β τον 

Νοέβριο του 2000. Σε αυτήν την άυξηση συνέδραμε η ανάπτυξη τόσο της 

αμερικάνικης οικονομίας, όσο και αυτή των άλλων χωρών και παρά τις 

παρεμβάσεις του OPEC για αύξηση της παραγωγής και συνεπώς την άσκηση 

σταθεροποιητικών τάσεων στην τιμή του πετρελαίου, η ανοδική κούρσα 

τερμάτισε στα τέλη του 2000.  

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία ήταν και η τρομοκρατική επίθεση της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου του 2001 στην Νέα Υόρκη, η οποία σε συνδυασμό με τα σημάδια 

ύφεσης στην αμερικάνικη οικονομία οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στα 25,62 

$/Β, με αποκορύφωμα τον Νοέβριο της ίδιας χρονιάς να αγγίξει τα 18,8 $/Β. Η 

εξαετία που ακολουθεί παρουσίασε αυξητική τάση της τιμής. Τα γεγονότα που 

συνέβαλαν σε αυτήν την τάση ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ, η αποδυνάμωση του 

δολαρίου, η απότομη και ταχύτατη ανάπτυξη της οικονομίας των ασιατικών 

χωρών και τα μειωμένα αποθέματα της Αμερικής.  

Η διετία 2007-2008 σηματοδοτήθηκε από αυξημένη ζήτηση και στασιμότητα 

στην προσφορά. Κατά τον Hamilton (2011) αυτή η κατάσταση οδήγησε σε 

σταθερή αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

δεν συνόδευσε αυτήν την κρίση κάποιο γεωπολιτικό γεγονός. Οι βασικότεροι 

παράγοντες που συνέδραμαν στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου ήταν η 

αστάθεια στο Ιράκ και την Νιγηρία, η πτώση της παραγωγικής δυναμικότητας 

πετρελαίου κάποιων περιοχών, όπως της Ινδονησίας και του Μεξικού και η 

κερδοσκοπική τάση στην τιμή του πετρελαίου (Hamilton 2011). Η εν λόγω διετία 

χαρακτηρίζεται από την έναρξη μεγάλης ύφεσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία 

όμως δεν ήταν ικανή μέχρι το καλοκαίρι του 2008 να μειώσει την τιμή του 

πετρελαίου. Χαρακτηριστικά, ο Hamilton (2011) αναφέρει ότι η πετρελαϊκή 

κρίση του 2007-2008 και οι απότομες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου ήταν 

απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αρχής γενομένης από το 

Δεκέμβριο του 2007 στην Αμερική. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ το 2011, από 

τα μέσα του 2010 και μετά οι τιμές των εμπορευμάτων αυξήθηκαν σημαντικά, με 
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τις τιμές του πετρελαίου να αγγίζουν το 40%. Μάλιστα, η έρευνα αναφέρει ότι οι 

υψηλότερες τιμές της ενέργειας συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των 

τροφίμων, καθώς η ενέργεια αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο του κόστους 

της παραγωγής των σιτηρών. 

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο παράγοντας τις κερδοσκοπίας, ο οποίος σε 

συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου, οδήγησε σε 

ιστορικά υψηλά την τιμή του πετρελαίου, αγγίζοντας τα 145,29 $/Β στις 3 Ιουλίου 

του 2008. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα πιο έντονα σημάδια της ύφεσης και η 

μείωση στη ζήτηση του πετρελαίου κατακερμάτισαν την τιμή του στα 39,25 $/Β τον 

Δεκέβριο του 2008. Τέλος, ακόμα μία αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο από τις 

οικονομίες των ασιατικών χωρών οδήγησε ξανά στην αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου, η οποία το Νοέμβριο του 2009 έφτασε τα 76,66 $/Β. 

 

1.3 Η Έννοια του Πληθωρισμού - Είδη και Αιτίες  

 

Η μελέτη της βιβλιογραφίας συνοψίζεται στη διατύπωση του ακόλουθου 

ορισμού του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον οποίο “πληθωρισμός είναι η συνεχής 

αύξηση του επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας, στα πλαίσια μελέτης μιας 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου” ή κατά τον Mankiw (2002) “πληθωρισμός είναι η 

αύξηση στο γενικό επίπεδο τιμών”. Ο Friedman αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 

πληθωρισμός είναι “πάντοτε ένα νομισματικό φαινόμενο”, ενώ θεωρεί ότι η αιτία 

αύξησης του πληθωρισμού είναι η αύξηση της ποσότητας χρήματος στην οικονομία.  

Σε πρακτικό επίπεδο, πληθωρισμός είναι η μεταβολή του επιπέδου των τιμών και 

υπολογίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).  

1.3.1 Πληθωρισμός Ζήτησης (Demand Pull Inflation) 

Η θεωρία αναφέρει ότι ο πληθωρισμός ζήτησης (Demand-pull inflation) 

προκύπτει όταν σε μια οικονομία η συνολική ζήτηση εμφανίζει μεγαλύτερη 

συχνότητα από τη συνολική προσφορά, συνεπώς, ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα 

υπερβάλλουσας ζήτησης. Σύμφωνα με την Κεϋνσιανή θεωρία, ο πληθωρισμός 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ΑΕΠ μιας οικονομίας και μειώνεται η ανεργία, ενώ η 

οικονομία κινείται κατά μήκος της καμπύλης Phillips. Ουσιαστικά, η συνολική 
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ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγή. Όσο  μειώνεται η ανεργία, τόσο η 

συνολική ζήτηση αυξάνεται (από AD1 σε AD4, βάσει του διαγράμματος 1.3.1), η 

οποία θα οδηγήσει σε ακόμη μικρότερα ποσοστά ανεργίας, καθώς η οικονομία θα 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι 

δυνατόν να συνεχιστεί εσαεί, εξαιτίας του περιορισμού των παραγωγικών 

δυνατοτήτων που διαθέτει μια οικονομία, εν προκειμένω του παραγωγικού 

συντελεστή εργασία, ο οποίος έχει πλησιάσει ήδη στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης 

και παρουσιάζει στενότητα. Συνεπώς, η αύξηση της τιμής των παραγωγικών 

συντελεστών θα προκαλέσει αύξηση του κόστους παραγωγής και ακολούθως, 

αύξηση των τιμών, ενώ η καμπύλη προσφοράς μετακινείται αριστερά. Επομένως, 

περαιτέρω αύξηση της συνολικής ζήτησης καθίσταται πληθωριστική. Η μελέτη του 

διαγράμματος (1.3.1) καθιστά κατανοητό τον μηχανισμό πληθωρισμού ζήτησης που 

προαναφέρθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.3.1  Πληθωρισμός Ζήτησης-Demand Pull Inflation 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από  Mishkin, F., (1995). Economics of Money, Banking and Financial 

Markets, page 694. 
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1.3.2 Πληθωρισμός Κόστους (Cost Push Inflation) 

Έπειτα από την ανάλυση του πληθωρισμού ζήτησης, ανακύπτει το ερώτημα 

του τρόπου που μπορεί να υπάρχει πληθωρισμός και σε περιόδους κατά τις οποίες η 

ζήτηση δεν είναι υψηλή. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει ο πληθωρισμός 

κόστους (Cost-push inflation). Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν 

αυξημένο πληθωρισμό σε αυτήν την περίπτωση και οι οποίοι λειτουργούν τόσο 

αλυσιδωτά όσο και μεμονωμένα. Αφενός, η δύναμη των εργατικών σωματείων, τα 

οποία επιτυγχάνουν αυξήσεις των μισθών τους και των ημερομισθίων τους, αφετέρου 

η δύναμη των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, τα οποία μετακυλύουν τις αυξήσεις των 

μισθών που αναφέρθηκαν προηγουμένως στα προϊόντα και αγαθά και ειδικά σε αυτά 

που αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων και αγαθών. Άμεση 

συνέπεια είναι η αύξηση της τιμής των προϊόντων, ένα κόστος το οποίο επιβαρύνει 

τον τελικό καταναλωτή και λειτουργεί εις βάρος του. Αυτή η διάχυση του κόστους 

στην οικονομία προκαλεί, αναπόφευκτα, αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών.  
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διατηρηθούν τα ποσοστά της ανεργίας και της παραγωγής στα φυσιολογικά τους 

επίπεδα. Συνέπεια είναι η συνεχής αύξηση των τιμών και συνεπώς του πληθωρισμού, 

όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 1.3.2. 

Σκόπιμη κρίνεται η σύνδεση του πληθωρισμού κόστους με το πεδίο μελέτης 

της παρούσας έρευνας, το πετρέλαιο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το πετρέλαιο 

αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των 

προϊόντων παγκοσμίως, μια αύξηση της τιμής του είναι ικανή να προκαλέσει αύξηση 

του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.  Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πετρελαϊκή 

κρίση της δεκαετίας του 1970, προερχόμενη από τις χώρες του ΟΠΕΚ, η οποία 

θεωρείται υπεύθυνη για τις πληθωριστικές πιέσεις που βίωσε ο δυτικός κόσμος 

εκείνη την περίοδο. Κατά τον Mishkin (1995) ο πληθωρισμός κόστους είναι ένα 

καθαρά νομισματικό φαινόμενο, ο οποίος δεν μπορεί να συμβεί “χωρίς την ύπαρξη 

πολιτικής συναίνεσης”. O συγγραφέας υποστηρίζει ότι, τόσο ο πληθωρισμός κόστους, 

όσο και ο πληθωρισμός ζήτησης είναι αποτέλεσμα της υιοθέτησης μιας πολιτικής η 

οποία στοχεύει στην προώθηση της υψηλής απασχόλησης και συνεπώς, στην 

εξάλειψη της ανεργίας. Ο μεν πληθωρισμός κόστους προκύπτει από αρνητικά σοκ 

προσφοράς ή από πιέσεις των συνδικάτων για αύξηση των μισθών τους, ο μεν 

ζήτησης, προκύπτει από την υιοθέτηση πολιτικών που ως στόχο έχουν την 

μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά. 

1.3.3 Στασιμοπληθωρισμός (Stagflation) 

Ο όρος προέρχεται από τον συνδυασμό δύο αγγλικών λέξεων: του inflation 

(πληθωρισμός) και stagnation (στασιμότητα) και δηλώνει την ύπαρξη πληθωρισμού 

σε περιόδους οικονομικής στασιμότητας, ενώ απορρίπτει τη θεώρηση ότι αυτά τα δύο 

φαινόμενα είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Παρόλη την ανεργία και στασιμότητα που 

πιθανόν να υπάρχει σε μια οικονομία, παρατηρείται αυξανόμενος πληθωρισμός. Κατά 

τους Burda και Wyplosz (1997) και Hall και Taylor (1986), ένας από τους 

βασικότερους λόγους που προκαλεί το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού είναι η 

μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας μιας οικονομίας, η οποία είναι δυνατόν να 

προκληθεί από ένα αιφνίδιο σοκ προσφοράς, όπως μια αύξηση στην τιμή του 

πετρελαίου. Αποτέλεσμα αυτού του σοκ είναι αφενός η αύξηση της τιμής της 

πλειονότητας των προϊόντων, καθώς τα περισσότερα παράγονται με τη χρήση αυτής 

της πρώτης ύλης, αφετέρου η πρόκληση στασιμότητας στην οικονομία, εξαιτίας του 
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γεγονότος ότι η παραγωγή καθίσταται περισσότερο κοστοβόρα και σαφώς λιγότερο 

επικερδής. 

Πέρα από τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας, δύο βασικοί 

παράγοντες δημιουργίας στασιμοπληθωρισμού, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από τους 

Blanchard (2000) και Kilian, (2000), είναι οι δύο διαστάσεις της υιοθετούμενης 

μακροοικονομικής πολιτικής. Από τη μια πλευρά προκαλείται υπέρμετρη αύξηση της 

προσφοράς χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες και από την άλλη, η κυβέρνηση 

προσπαθεί να εξισορροπήσει την κατάσταση ρυθμίζοντας και ελέγχοντας τις αγορές 

και την αγορά εργασίας, επιφέροντας, όμως, αντίθετα αποτελέσματα, προκαλώντας 

στασιμότητα και αυξάνοντας τον πληθωρισμό. Με αυτόν περίπου τον τρόπο 

εκτροχιάστηκε ο πληθωρισμός την δεκαετία του 1970. Μια απότομη αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου οδήγησε τις κεντρικές τράπεζες στην υιοθέτηση πολιτικών για 

την αντιστροφή της ακολουθούμενης ύφεσης τονώνοντας την αγορά, αλλά 

προκαλώντας φαύλο κύκλο (wage-price spiral), καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη που 

καθορίζουν το ύψος των μισθών προσπάθησαν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό, 

με σκοπό την προστασία του πραγματικού εισοδήματος (Barsky και Kilian, 2000). 

 

1.4 Κερδοσκοπία (Speculation) 

 

 Στην προηγούμενη ενότητα αναλύθηκε η λειτουργία του πληθωρισμού 

ζήτησης (demand-pull inflation), του πληθωρισμού κόστους (cost-push inflation) και 

του στασιμοπληθωρισμού (stagflation), ως παράγοντες προσδιορισμού του τρόπου με 

τον οποίο οι πετρελαϊκές κρίσεις επιδρούν στην οικονομία. Σε αυτήν την ενότητα θα 

αναπτυχθεί ο παράγοντας της κερδοσκοπίας (speculation) στον τομέα της αγοράς 

πετρελαίου. Σε γενικές γραμμές, η κερδοσκοπία λαμβάνει χώρα μέσω της 

διαδικασίας των ανοιχτών πωλήσεων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 

πετρελαίου, εκμεταλλευόμενη τις διακυμάνσεις στην τιμή του, ανεξάρτητα από την 

υποκείμενη αξία του. Ο προσδιορισμός του ρόλου της κερδοσκοπίας στην αγορά 

πετρελαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια εξέτασης, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η διερεύνηση της ύπαρξης κερδοσκοπικών αυξήσεων του επιπέδου 

τιμών του πετρελαίου. Ακολουθεί παράθεση ερευνών, οι οποίες κατηγοριοποιούνται 

βάσει του ρόλου της κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου. 
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Περίπτωση ερευνών, οι οποίες πρεσβεύουν ότι ο ρόλος της κερδοσκοπίας 

είναι καταλυτικός για την πορεία της αγοράς πετρελαίου είναι αυτή των Kyrtsou και 

Labys (2006), οι οποίοι θεωρούν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να προκληθεί από 

μελλοντικές προσδοκίες των καταναλωτών, παραγωγών και επενδυτών. Βασιζόμενοι 

σε αυτό, υποστηρίζουν ότι η ζήτηση ενός προϊόντος αυξάνεται, όταν οι κερδοσκόποι 

προσδοκούν σε μία αύξηση της ζήτησής του και ακολούθως αυξάνεται και η τιμή 

του. Συνεπώς, εξαιτίας των πληθωριστικών τάσεων, τα κέρδη των παραγωγών 

μειώνονται, οι οποίοι, με τη σειρά τους προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού, 

αυξάνοντας την ανεργία και οδηγώντας την οικονομία σε ύφεση. Η μείωση των 

εισοδημάτων οδηγεί σε μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο, αύξηση των αποθεμάτων 

και μείωση της παραγωγής πετρελαίου.  

Οι Sornette et al. (2009) διαπιστώνουν έντονη και χωρίς προηγούμενο 

εκθετική αύξηση των τιμών του πετρελαίου, τόσο σε δολάριο, όσο και σε άλλα 

νομίσματα. Το γεγονός αυτό, κατά τους συγγραφείς, οφείλεται σε επενδυτικές 

κινήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες βρήκαν πρόσφορο έδαφος εξαιτίας της 

παγκόσμιας, με χαρακτηριστικά φούσκας, ανάπτυξης. Παράλληλα, εντοπίζουν και 

τον παράγοντα της αβεβαιότητας, ως στοιχείο που οδηγεί σε κερδοσκοπία, μέσω του 

μηχανισμού της διαφοράς των δεδομένων προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου που 

παρέχουν οργανισμοί όπως η EIA (US Energy Information Administration) και η  

IEA (International Energy Agency). Επεξεργάζονται ημερήσια δεδομένα κλεισίματος, 

ενώ η έρευνά τους διενεργείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, πριν την κορύφωση 

της τιμής του πετρελαίου τον Ιούλιο του 2008, χρησιμοποιούν τεχνικές που 

βασίζονται στη στατιστική φυσική και τη θεωρία της πολυπλοκότητας, προκειμένου 

να εντοπίσουν την ύπαρξη δυναμικών φούσκας στην τιμή του πετρελαίου, στοιχείο 

που οδηγεί στην κερδοσκοπία. Χρησιμοποιούν την ποσοτική ανάλυση Log-Periodic 

Power Law (LPPL), η οποία χρησιμοποιείται σε χρηματοπιστωτικές φούσκες της 

αγοράς.  

Στο δεύτερο στάδιο, τον Αύγουστο του 2008, με παρόμοια μέθοδο, αλλά με 

την εισαγωγή επιπλέον στοιχείων παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου 

από τους ίδιους οργανισμούς (EIA και IEA), προσπαθούν να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα των δύο τμημάτων. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

ένα σημαντικό μέρος της παρατηρούμενης ανόδου της τιμής του πετρελαίου 

οφείλεται σε φούσκα, κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, όμως αναφέρονται 
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και σε γεωπολιτικούς παράγοντες όπως η ανησυχία που προκαλείται στις αγορές από 

πιθανές απρόσμενες διακυμάνσεις στην προσφορά πετρελαίου, εξαιτίας πολέμων και 

διαμαχών στις χώρες παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι  Sornette et al. 

(2009) δεν θεωρούν ότι αυτοί οι παράγοντες ήταν ικανοί για τον τετραπλασιασμό της 

τιμής του πετρελαίου, αλλά ότι συνέβαλαν στην αύξηση των επιπέδων της 

αβεβαιότητας. 

Οι Cifarelli και Paladino (2009) εξηγούν τη διαδικασία επιρροής των 

παραπάνω επενδυτών, αναφέροντας ότι επηρεάζουν τις μεταβολές της ζήτησης στην 

αγορά πετρελαίου, γεγονός που επιδρά με τη σειρά του στην τιμή του πετρελαίου, 

έχοντας πάντα ως δεδομένο ότι η προσφορά  πετρελαίου είναι σχεδόν ανελαστική. Οι 

feedback traders είτε υιοθετούν θετική αντίδραση (positive feedback), αγοράζοντας 

όταν οι τιμές ακολουθούν ανοδική πορεία και πωλώντας όταν οι τιμές ακολουθούν 

καθοδική, είτε αρνητική αντίδραση (negative feedback) όταν συμβαίνει το αντίθετο. 

Με αυτόν τον τρόπο οι positive feedback traders διαμορφώνουν μια τιμή στην αγορά 

πετρελαίου πέρα από αυτή που διαμορφώνεται από τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς 

(fundamental price), δημιουργώντας αβεβαιότητα και αστάθεια. Οι συγγραφείς 

μελετούν την επίδραση της κερδοσκοπίας στις δυναμικές διαμόρφωσης των τιμών 

του πετρελαίου, με τη χρήση τροποποιημένων CAPM, πολυπαραγοντικών ICAPM, 

μονομεταβλητού μοντέλου GARCH (1,1)-M, καθώς και μη-γραμμικού 

τριμεταβλητού μοντέλου CCC – GARCH - M, σε εβδομαδιαία δεδομένα περιόδου 

6/10/1992-24/6/2008. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγορά πετρελαίου δεν 

κινείται βάσει των θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς, ενώ οι εβδομαδιαίες μεταβολές 

των τιμών οφείλονται στο ρόλο της κερδοσκοπίας. 

Σημειώνεται, ότι το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας αναφέρει ως 

θεμελιώδη στοιχεία τις διακυμάνσεις της προσφοράς και ζήτησης, καθώς και τη 

γενικότερη δυναμική της αγοράς πετρελαίου. Παράλληλα, αναφέρει ότι κάποια από 

αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς σχετίζονται με την προσδοκία της 

μελλοντικής παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου. Άμεση συνέπεια της 

κερδοσκοπίας είναι η άνοδος της τιμής, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει για αρκετά 

μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Άλλη μια 

συνέπεια κατά τους Cifarelli και Paladino (2009) είναι το γεγονός ότι η νομισματική 

πολιτική δεν δύναται να λάβει τα ορθά μέτρα για τον αυξανόμενο πληθωρισμό, 
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προσπαθώντας παράλληλα να συγκρατήσει τη ζήτηση και αυτός είναι ο λόγος που 

καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση πολιτικών ελέγχου της κερδοσκοπίας. 

Ο Kaufmann (2011) διατυπώνει διαφορετική άποψη για τους παράγοντες που 

ευθύνονται για τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς πετρελαίου. Αφενός μεν 

υπερθεματίζει για το ρόλο που διαδραματίζει η κερδοσκοπία και η μεταβλητότητα 

αυτή καθεαυτή της αγοράς πετρελαίου, αφετέρου, αναφέρεται και στα θεμελιώδη 

στοιχεία της. Μελετά την περίοδο 1974-2009, ενώ χρησιμοποιεί μοντέλα VAR και 

ελέγχους γραμμικής αιτιότητας κατά Granger. Επικεντρώνεται, όμως, στην περίοδο 

2007-2008 και θεωρεί ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται σε συνδυασμό των 

θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς όπως η είσοδος της Κίνας, η οποία επέφερε 

απώλειες στις χώρες του ΟΠΕΚ και στην ενίσχυση αυτού του κλίματος από 

κερδοσκοπικές κινήσεις. Θεωρεί ότι μερίδιο ευθύνης για την κερδοσκοπία στην 

αγορά πετρελαίου βαρύνει τους θορυβώδεις επενδυτές, των οποίων οι προσδοκίες για 

την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου αποτρέπουν τους ορθολογικούς arbitrageurs να 

“στοιχηματίσουν” εναντίον τους. Η αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στην 

Αμερική, η μεγάλη απόκλιση των τιμών future και spot και η αποτυχία των 

οικονομετρικών μοντέλων που βασίζονται στα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς 

πετρελαίου, είναι οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν κερδοσκοπία κατά τον 

Kaufmann (2011). 

Προς την αντίθετη κατεύθυνση κινούνται έρευνες, οι οποίες πρεσβεύουν ότι ο 

ρόλος της κερδοσκοπίας δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

τιμών του πετρελαίου. Οι Kilian και Murphy (2011), οι οποίοι εφάρμοσαν το πρώτο 

εμπειρικό μοντέλο ποσοτικοποίησης του φαινομένου των κερδοσκοπικών σοκ 

ζήτησης, με τη χρήση διαρθρωτικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων (structural VAR), 

προκειμένου να διαχωρίσουν τα σοκ προσφοράς από τα σοκ ζήτησης στην παγκόσμια 

αγορά πετρελαίου. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι η μηνιαία μεταβολή 

στην παραγωγή πετρελαίου, οι τιμές του αργού πετρελαίου και οι μεταβολές στα 

αποθέματά του, ενώ περιλαμβάνουν περίοδο 1973-2008. Οι συγγραφείς προχωρούν 

στη διενέργεια τεσσάρων ειδών σοκ, όπως: η απρόβλεπτη διαταραχή της προσφοράς 

πετρελαίου και αντίστοιχα της ζήτησης, τα κερδοσκοπικά σοκ ζήτησης αυξητικής 

τάσης, καθώς και τα σοκ ζήτησης, οφειλόμενα σε αιτίες που δεν καλύφθηκαν από τα 

τρία προηγούμενα σοκ. Καταλήγουν στην ύπαρξη κερδοσκοπικών κινήσεων στις 

περιόδους 1979, 1986, 1990 και 2002, οι οποίες επηρέασαν την τιμή του πετρελαίου. 
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Αναφορικά, όμως, με την αύξηση της τιμής για το διάστημα 2003-2008, οι 

συγγραφείς συμπεραίνουν ότι δεν οφειλόταν στην κερδοσκοπία. Σημειώνεται, όμως, 

ότι οι Kilian και Murphy (2011) όρισαν τον όρο κερδοσκοπία στην αγορά 

πετρελαίου, ως μια διαδικασία κατά την οποία το αργό πετρέλαιο αγοράζεται για 

μελλοντική αξιοποίηση και όχι για τρέχουσα κατανάλωση, ενώ παράλληλα ο 

επενδυτής-αγοραστής προσδοκά σε μια αύξηση της τιμής του. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε στο συγκεκριμένο σημείο της έρευνας να γίνει αναφορά στον ορισμό της 

κερδοσκοπίας, είναι για να καταστεί κατανοητή η αντίθετη άποψη των συγγραφέων 

για τον ορισμό της κερδοσκοπίας, σε σύγκριση με το μεγαλύτερο μέρος της 

βιβλιογραφίας. 

Το ερώτημα λοιπόν,  που όπως είναι αντιληπτό, έχει ήδη ανακύψει έντονα σε 

μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, είναι αν τελικά η κερδοσκοπία έχει όντως τη 

δύναμη να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση τιμών στην αγορά 

πετρελαίου. Η κερδοσκοπία μπορεί να λάβει δύο μορφές. Οι Fattouh et al. (2012) 

αναφέρουν ότι η μια μορφή οδηγεί σε συσσώρευση αποθεμάτων πετρελαίου και η 

οποία περιλαμβάνει την αγορά ποσοτήτων αργού πετρελαίου για “πραγματική 

αποθήκευσή” του, ενώ η δεύτερη αφορά στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου 

μελλοντικής εκπλήρωσης (oil futures contracts). Είναι όμως προφανές ότι σε κάθε 

περίπτωση ο επενδυτής “παίρνει θέση” αναφορικά με την αναμενόμενη μεταβολή 

στην τιμή του πετρελαίου. Οι Alquist και Kilian (2010) βασιζόμενοι στην παραπάνω 

συνεπαγωγή, εξάγουν το συμπέρασμα ότι δημιουργείται arbitrage, με συνέπεια η 

κερδοσκοπία στη μια αγορά να δημιουργεί κερδοσκοπία στην άλλη.  

Οι Fattouh et al. (2012) προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και ορίζουν την 

“υπερβολική κερδοσκοπία” δίνοντάς της δύο διαστάσεις. Αφενός αυτή η οποία δεν 

είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και αφετέρου αυτή 

η οποία είναι αποδεκτή από την σκοπιά της ιδιωτικής δραστηριότητας αλλά δεν είναι 

κοινωνικά αποδεκτή. Παράλληλα, οι συγγραφείς, σε μια προσπάθεια προσδιορισμού 

της κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου, θεωρούν ότι το βασικότερο σημείο είναι ο 

προσδιορισμός των επενδυτών αυτής της αγοράς. Επισημαίνουν ότι υπάρχει μια 

σύγχυση μεταξύ της διαδικασίας της αντιστάθμισης (hedging) και της κερδοσκοπίας, 

ενώ δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η βιβλιογραφία συχνά δεν διακρίνει τη διαφορά 

αυτών των δύο διαδικασιών, ορίζοντας αυτόματα τους αντισταθμιστές (hedgers) ως 

κερδοσκόπους (speculators). Καταλήγουν στην παραδοχή ύπαρξης τους φαινομένου 
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της κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου, χωρίς όμως να θεωρούν ότι είναι επιζήμια 

για την οικονομία. Οι Fattouh et al. (2012) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η αγορά 

πετρελαίου “δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη κερδοσκόπων, καθώς αυτοί 

παρέχουν ρευστότητα και βοηθούν στη διαδικασία επαναφοράς των τιμών”. 

Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς εισάγουν τον όρο “financialization of oil futures 

market”, ο οποίος αφορά στην είσοδο νέων επενδυτών στην αγορά πετρελαίου που 

προσβλέπουν σε μεγάλα κέρδη. Απορρίπτουν, όμως την άποψη ότι αυτή η διαδικασία 

ευθύνεται για την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά το 2003. 

Αντίθετα, θεωρούν ότι η προαναφερθείσα αύξηση οφείλεται σε θεμελιώδη στοιχεία 

της αγοράς πετρελαίου. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι Büyükşahin και Harris (2011), οι 

οποίοι εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των τιμών αργού πετρελαίου και της 

συμπεριφοράς των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου μελλοντικής 

εκπλήρωσης (futures), χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές, όπως ελέγχους 

γραμμικής αιτιότητας κατά Granger. Στόχος τους είναι η διερεύνηση της ύπαρξης 

σχέσης μεταξύ των επενδυτικών συμπεριφορών και των τιμών του αργού πετρελαίου 

για το διάστημα 2000-2009. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι “καθαρές θέσεις” 

των επενδυτών δεν επηρεάζουν ούτε καθορίζουν τις μεταβολές των τιμών του 

πετρελαίου στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αντίθετα, σύμφωνοι με την άποψη 

των Fattouh et al. (2012), υποστηρίζουν ότι η απότομη διακύμανση της τιμής του 

πετρελαίου την επίμαχη περίοδο 2007-2008 οφείλεται σε θεμελιώδη στοιχεία της 

αγοράς. Παράλληλα, συμπεραίνουν ότι οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου 

επηρεάζουν και καθοδηγούν τις αντιδράσεις των κερδοσκόπων και όχι το 

αντίστροφο. Συνεπώς, αυτή η σχέση δεν είναι αμφίδρομη, ενώ οι κερδοσκόποι 

καθίστανται αυτόματα μιμητές της μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου. 

 

1.5 Η Αγορά Πετρελαίου: Παράγοντες και Μηχανισμοί Αύξησης των Τιμών. 

 

Ο καθορισμός της τιμής του πετρελαίου πραγματοποιείται, όπως σε όλες τις 

αγορές, από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Στην περίπτωση όμως της 

αγοράς πετρελαίου, αυτή αποτελείται από πολυάριθμους πωλητές και αγοραστές, 

αλλά από πολύ λιγότερους προμηθευτές-παραγωγούς. Σε αυτό το δεδομένο βασίζεται 

ο Noreng (2002) και υποστηρίζει ότι η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 
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είναι μεγάλη, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τιμές του πετρελαίου και διαθέτοντας τις 

δυνάμεις για να προσαρμόσουν ανάλογα και τον όγκο παραγωγής τους. Συνεπώς, η 

ολιγοπωλιακή αγορά πετρελαίου καθιστά την προσφορά πετρελαίου περισσότερο 

ευμετάβλητη από τη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Noreng (2002) αναφέρει ότι η 

ζήτηση υπόκειται, πέρα από την πραγματική κατανάλωση, σε “κυκλικές διακυμάνσεις 

και κερδοσκοπικές κινήσεις”, ενώ υποστηρίζει ότι οι οικονομικές δυνάμεις της 

αύξησης των εισοδημάτων, του κόστους των υποκατάστατων αγαθών, της 

φορολόγησης της ενέργειας και της κατανάλωσης εμπλέκονται στην αγορά του 

πετρελαίου. Οι Kyrtsou και Labys (2006) αναφέρουν ότι η επιλογή της κατάλληλης 

και επιτυχούς οικονομικής πολιτικής καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, 

ανάμεσα στους οποίους είναι και η αμφίδρομη σχέση μεταξύ των θεμελιωδών 

στοιχείων της αγοράς πετρελαίου και της τιμής του. Ουσιαστικά, τονίζουν την 

επιρροή που ασκούν οι δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης και η ανισορροπία που 

επιφέρουν, καθώς και το γεγονός ότι αυτές οι δυνάμεις καθιστούν τη μεταβλητότητα 

των τιμών του πετρελαίου εξαιρετικά έντονη. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Kilian (2008) 

λαμβάνει υπόψη την ενδογένεια των τιμών του πετρελαίου και προχωρά σε διάκριση 

των επιπτώσεων που έχουν τα σοκ προσφοράς και ζήτησης στις μεταβολές των τιμών 

του πετρελαίου. Με τη χρήση διμεταβλητών VAR, καταρρίπτει την ιδέα ότι τα 

εξωγενή σοκ στην παραγωγή αργού πετρελαίου είναι ικανά να δικαιολογήσουν τη 

μεταβλητότητα στις τιμές. Αντίθετα, βασικός παράγοντας ερμηνείας των αυξήσεων 

των τιμών μετά το 2002 είναι η ζήτηση για πετρέλαιο, γεγονός που είναι ικανό να 

ερμηνεύσει και προγενέστερες αυξήσεις.  

Με την άποψη της ύπαρξης μη-γραμμικότητας στη σχέση τιμών πετρελαίου 

και οικονομικής δραστηριότητας και με τη χρήση επαυξημένων ελέγχων Dickey–

Fuller (ADF) συντάχθηκαν οι Lee et al. (1995), οι οποίοι μελέτησαν την περίοδο 

1949-1992, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές των τιμών του 

πετρελαίου είναι καθοριστικός παράγοντας του πληθωρισμού στις Η.Π.Α. Οι Chang 

(2002) και Ho (2009) εμφανίζονται περισσότερο απόλυτοι. Με τη χρήση μη-

γραμμικών IV panel unit root μοντέλων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα 

εκάστοτε σοκ στον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαϊκών, έχουν 

την τάση να “επιμένουν” και μάλιστα να επιταχύνουν την αύξηση του επιπέδου του 

πληθωρισμού. 
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Έναν χρόνο αργότερα (2009) οι Kyrtsou et al. μελετούν την πηγή προέλευσης 

της μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου. Με τη χρήση μονομεταβλητών τεστ, 

εξετάζεται η μη-γραμμικότητα και η χαοτική δομή του κλάδου της ενέργειας. Επίσης, 

ελέγχεται το γεγονός κατά πόσο οι τιμές στην αγορά πετρελαίου επηρεάζονται και 

διαμορφώνονται από τα θεμελιώδη στοιχεία του κλάδου ή τα εξωγενή σοκ. Η μελέτη 

επικεντρώνεται σε πέντε βασικά προϊόντα του κλάδου: αργό πετρέλαιο, βενζίνη, 

πετρέλαιο θέρμανσης, προπάνιο και φυσικό αέριο σε δείγμα από αρχές Ιανουαρίου 

1994 έως τέλη Ιανουαρίου 2008. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

χρήση μη-γραμμικών μοντέλων οδηγεί στην εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων 

για τις μεταβολές της αγοράς πετρελαίου, απ’ότι με αυτή των γραμμικών. 

Οι Kaufmann et al. (2009) εξετάζουν τους παράγοντες που διαδραμάτισαν 

ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου τη διετία 2004-2006. Οι συγγραφείς 

θεωρούν ότι η ικανότητα διύλισης, η μη-γραμμικότητα στην προσφορά πετρελαίου 

και οι μελλοντικές προσδοκίες για το ύψος του πληθωρισμού, είναι κάποιοι από 

αυτούς τους παράγοντες. Με τη χρήση μη-γραμμικών μοντέλων, οι συγγραφείς 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ της επιρροής που ασκεί ο ΟΠΕΚ 

στην παραγωγή, είναι προσδιοριστικός παράγοντας της διαμόρφωσης των τιμών του 

πετρελαίου. Από την άλλη πλευρά, οι Chai et al. (2011) στην έρευνά τους θεωρούν 

ότι ο πληθωρισμός και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών εισαγωγέων πετρελαίου 

πλήττονται άμεσα, ακόμη και από μικρές αυξήσεις στις τιμές. Με τη χρήση 

διμεταβλητών αυτοπαλίδρομων μοντέλων BVAR και εισάγοντας ενδογενείς 

μεταβλητές όπως αυτές της ζήτησης, της προσφοράς, των τιμών και των αποθεμάτων, 

προσπαθούν να ρίξουν φως στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές του 

πετρελαίου και την αντίδρασή τους στους προαναφερθέντες παράγοντες. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές στην προσφορά του 

πετρελαίου καθώς και οι τιμές του αμερικανικού δολαρίου είναι καθοριστικοί 

παράγοντες της διαμόρφωσης της τιμής του πετρελαίου. 

Ο Kilian (2006) προσεγγίζει τη σχέση πετρελαίου-πληθωρισμού από 

διαφορετική σκοπιά. Δίνει έμφαση στην πηγή προέλευσης του σοκ καθώς και στο 

γεγονός ότι διαφορετικές είναι οι επιπτώσεις σε μια οικονομία αν το σοκ προέρχεται 

από διαταράξεις στη ζήτηση πετρελαίου και διαφορετικές, αν προέρχεται από 

διαταράξεις στην προσφορά-παραγωγή του. Ο συγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά 

“κανένα πετρελαϊκό σοκ δεν είναι ίδιο”. Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο Kilian 
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θεωρεί ότι η εκάστοτε υιοθετούμενη νομισματική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται 

στη διαφορετικότητα του σοκ. Στην έρευνά του ο συγγραφέας μελετά δείγμα από το 

1975 έως το 2005, προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσει το μέγεθος και το συγχρονισμό 

των πετρελαϊκών σοκ και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στη διαμόρφωση των τιμών του 

πετρελαίου. Χρησιμοποιεί γραμμικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα VAR  και συμπεραίνει 

ότι μετά το 1970 οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου οφείλονται σε αύξηση της 

παγκόσμιας ζήτησης τόσο ειδικά για πετρέλαιο, όσο και γενικά για κεφαλαιουχικά 

αγαθά.  

Ήδη από το 1982 οι Bosworth και Lawrence στην έρευνά τους επισημαίνουν 

ότι, εφόσον είναι δεδομένη η ύπαρξη των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης στην 

αγορά πετρελαίου, μια καθυστερημένη προσαρμογή της αγοράς στις μεταβολές της 

προσφοράς και ζήτησης, θα αυξήσει την ανισορροπία και θα οδηγήσει μοιραία σε 

μεταβολές και περεταίρω ανισορροπίες στην παραγωγή, στα επίπεδα των 

αποθεμάτων και παραγγελιών. Τέλος, οι Bhar και Malliaris σε μια πρόσφατη έρευνά 

τους (2011) απορρίπτουν την ιδέα που υποστηρίζει μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, 

ότι θεμελιώδεις παράγοντες του κλάδου, προσφορά και ζήτηση, ευθύνονται για τις 

αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου για την τριετία 2004-2006. Ως βασικότερους 

παράγοντες θεωρούν την πτώση της αξίας του δολαρίου, εξαιτίας της υπερτίμησης 

του ευρώ και της τιμής του χρυσού, ενώ παράλληλα οι χώρες - παραγωγοί πετρελαίου 

ασκούν πίεση, προκειμένου να μην επηρεαστούν από την μείωση της αξίας του 

δολαρίου. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι οι συγγραφείς εντοπίζουν την ισχύ αυτών 

των παραγόντων πριν από την έλευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, 

οπότε το δολάριο ξεκίνησε να ανακάμπτει έναντι του ευρώ.   

Κλείνοντας το παρών υποκεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά σε πρόσφατη έρευνα 

της ΕΚΤ (2010), αναφορικά με τους μηχανισμούς μετάδοσης των πετρελαϊκών σοκ 

στην οικονομία. Το σχήμα 1.5 θα βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση της 

συλλογιστικής της έρευνας. Η επίδραση των μεταβολών των τιμών της ενέργειας 

περιλαμβάνει δύο κύκλους επιδράσεων: τον πρώτο και τον δεύτερο (first-round 

effects και second-round effects). Στην πρώτη περίπτωση οι επιδράσεις 

περιλαμβάνουν δύο είδη μεταβολών: τις άμεσες μεταβολές (direct effects) στις 

τελικές τιμές των καταναλωτών, σε αγαθά όπως το πετρέλαιο και το αέριο και τις 

έμμεσες (indirect effects), προερχόμενες από τη μετακύληση του κόστους της 

αύξησης της τιμής του πετρελαίου, ως πρώτη ύλη,  μέσω της παραγωγής στο τελικό 
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προϊόν. Η έκθεση επισημαίνει ότι ο πρώτος κύκλος επιδράσεων δεν προκαλεί μόνιμες 

πληθωριστικές συνέπειες. Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει, την προσπάθεια 

διακράτησης των μισθών και των κερδών, με αποτέλεσμα ο αντίκτυπος των 

μεταβολών των τιμών της ενέργειας να μεγεθύνεται και να πολλαπλασιάζεται. Η 

προσπάθεια συγκράτησης των μισθών οδηγεί με τη σειρά της σε επιπρόσθετη 

ανοδική πίεση του επιπέδου τιμών, ενώ οι εργοδότες-βιομήχανοι προσπαθούν να 

μετακυλήσουν το κόστος στο τελικό προϊόν, προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη 

τους. Ο παραπάνω μηχανισμός οδηγεί σε μεγαλύτερες προσδοκίες για πληθωρισμό, 

αποσταθεροποιώντας το επίπεδο τιμών. Οι δύο κύκλοι των επιδράσεων 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική εννοιολογική προσέγγιση, ωστόσο, παραμένουν 

αλληλοεξαρτώμενοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.5: Κανάλια μετάδοσης της επίδρασης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία. 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από European Central Bank, 2010, Energy Markets and Euro Area 

Macroeconomy, Occasional Paper Series 113, p. 56. 

 

Συνεπώς, η νομισματική πολιτική είναι σε θέση να έχει παρεμβατικό 

χαρακτήρα, μετριάζοντας τις έμμεσες συνέπειες, λαμβάνοντας ως δεδομένο το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να παρέμβει στον περιορισμό των άμεσων συνεπειών, οι 

οποίες αποτυπώνονται στις τιμές του προϊόντος (σχήμα 1.5). Όπως έγινε αντιληπτό 
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μέχρι στιγμής, ο μηχανισμός και τα κανάλια μετάδοσης της επίδρασης του 

πετρελαίου στον πληθωρισμό είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το 

συνδυασμό πολλών παραγόντων, μεταξύ αυτών και των μεταβολών των τιμών του 

πετρελαίου, της έμμεσης φορολόγησης, καθώς και άλλων δομικών πλευρών της 

οικονομίας. 

 

1.6 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.6.1 Επίδραση των Πετρελαϊκών Σοκ στην Αύξηση του Πληθωρισμού 

Έπειτα από την αναφορά στους μηχανισμούς αύξησης του πληθωρισμού, οι 

οποίοι σχετίζονται με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, θα μπορούσε να εξάγει 

κανείς το συμπέρασμα ότι μια αύξηση των τιμών του πετρελαίου, θα οδηγούσε σε 

αύξηση του πληθωρισμού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η βιβλιογραφία υιοθετεί 

τρεις εκδοχές: η πρώτη υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεση επίδραση των πετρελαϊκών 

σοκ στον πληθωρισμό, η δεύτερη υποστηρίζει ότι αφενός υπάρχει επίδραση, 

αφετέρου η έντασή της είναι μειούμενη από τη δεκαετία του 1980 και μετά και η 

τρίτη υποστηρίζει ότι η επίδραση αυτή δεν υφίσταται. Στο παρόν κεφάλαιο 

αναφέρεται η βιβλιογραφία που υποστηρίζει και τις τρεις εκδοχές, καθώς και οι λόγοι 

που οδηγούν τους συγγραφείς στην υιοθέτηση της εκάστοτε άποψης. Σημειώνεται εκ 

των προτέρων ότι το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας συγκλίνει στην πρώτη 

άποψη. Συνεπώς, αφενός η διάσταση απόψεων αναφορικά με το μέγεθος και τη 

διάρκεια των επιπτώσεων των πετρελαϊκών σοκ στον πληθωρισμό, αφετέρου, το 

διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών, είναι δύο βασικοί λόγοι που 

καθιστούν δύσκολη την ομοιογενή σύγκριση των αποτελεσμάτων των ερευνών που 

ακολουθούν.  

1.6.1.1 Πρώτη Εκδοχή. Άμεση Επίδραση των Πετρελαϊκών Σοκ στον Πληθωρισμό 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Thoresen (1982) υποστηρίζει ότι οι 

μεταβολές των τιμών του πετρελαίου είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

πληθωρισμό, καθώς η σχέση μεταξύ των χωρών που εξάγουν και αυτών που εισάγουν 

πετρέλαιο είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης. Από τη μία πλευρά, οι χώρες-εξαγωγείς 

επιδιώκουν πλήρη απορρόφηση των αποθεμάτων τους, από την άλλη, οι χώρες-
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εισαγωγείς επιδιώκουν άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου, μέσω αυξήσεων των 

μισθών και των ημερομίσθιων, αφήνουν τον πληθωρισμό να καλπάζει ανεξέλεγκτα 

ακολουθώντας ανοδική πορεία. Την ίδια περίοδο ο Hamilton (1983), με τη χρήση 

γραμμικών διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων VAR και με τη μελέτη 

δείγματος που αφορούσε στην περίοδο 1948-1972, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ επηρεάστηκε από εξωγενείς παράγοντες που 

οδήγησαν σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Συνδέει άμεσα το 

φαινόμενο της ύφεσης με τα πετρελαϊκά σοκ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “στις 

επτά από τις οχτώ μεταπολεμικές υφέσεις των ΗΠΑ προηγήθηκαν δραματικές αυξήσεις 

στην τιμή του αργού πετρελαίου”. Ο Hamilton (1983) κατέληξε σε αυτή τη συσχέτιση 

συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη του τις περιόδους κατά τις οποίες οι τιμές του 

πετρελαίου ήταν ανοδικές και όχι καθοδικές. Το κενό της ύπαρξης συσχέτισης όταν 

οι τιμές του πετρελαίου είναι μειούμενες, έρχεται να καλύψει λίγα χρόνια αργότερα ο 

Mork (1989) στη μελέτη μεγαλύτερου δείγματος, 1949-1988. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας του  Mork (1989) συνάδουν με αυτά του Hamilton (1983), ακόμη και στη 

μελέτη του μεγαλύτερου δείγματος, επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις των τιμών του 

πετρελαίου δεν επηρέασαν το ύψος του πληθωρισμού. 

Την επόμενη δεκαετία οι Dhakal et al. (1994), μελέτησαν το ρόλο που 

διαδραματίζει ο πληθωρισμός στην οικονομία των Η.Π.Α. την περίοδο 1957-1991 με 

τη χρήση ενός γραμμικού διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου VAR και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου είναι 

καθοριστικός παράγοντας του πληθωρισμού στις Η.Π.Α. Οι Abel και  Bernanke 

(1998) αναφέρουν ότι μια μικρή αύξηση των τιμών του πετρελαίου έχει ως 

αποτέλεσμα, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το στασιμοπληθωρισμό, με ταυτόχρονη 

μείωση στην παραγωγή. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι  Barsky και Kilian 

(2000), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα πετρελαϊκά σοκ είναι η βασική αιτία της 

ύπαρξης στασιμοπληθωρισμού, έχοντας ως δεδομένο την πληθωριστική διάσταση 

των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου. 

Οι Hunt et al. (2002) βασίζονται στο διαχωρισμό των σοκ ανάλογα με τη 

διάρκεια παραμονής τους σε μόνιμα, λιγότερο μόνιμα και προσωρινά, προκειμένου 

να σκιαγραφήσουν τις μακροοικονομικές συνέπειες των πετρελαϊκών σοκ στην 

οικονομία. Το δείγμα τους περιλαμβάνει την περίοδο 2000-2010 και με τη χρήση 

ενός μακροοικονομικού policy model, βασισμένο στην καμπύλη Phillips, το 
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Multimod, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μόνιμα πετρελαϊκά σοκ επηρεάζουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό την οικονομία μιας χώρας και ευθύνονται για την αύξηση του 

πληθωρισμού. Παράλληλα, συμπεραίνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

των τιμών του πετρελαίου και της οικονομικής δραστηριότητας, ασυμμετρία στις 

μεταβολές των τιμών του πετρελαίου και της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και 

ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ πετρελαίου και της ανεργίας, του ύψους των μισθών και 

της παραγωγής.  

Εφαρμογή μη-γραμμικών μοντέλων πραγματοποιεί ο Hooker (2002), ο οποίος 

εξετάζει τις επιπτώσεις των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό 

των ΗΠΑ. Βασικό συμπέρασμα της έρευνάς του είναι ότι μετά τη δεκαετία του 1980 

τα πετρελαϊκά σοκ δεν είναι ικανά να προβλέψουν το ύψος του πληθωρισμού. Ο 

μόνος τρόπος που φαίνεται να επηρεάζουν τα προαναφερθέντα σοκ τον πληθωρισμό 

των ΗΠΑ, κατά τον Hooker (2002), πριν το 1980 είναι απευθείας στο βασικό 

πληθωρισμό (core inflation), ενώ από το 1980 και μετά η ένταση μειώνεται, καθώς η 

επιρροή στο δείκτη τιμών δεν είναι δυνατόν να αφομοιώνεται πλήρως στο βασικό 

πληθωρισμό. Βασικότερη αιτία κατά τον Hooker (2002) είναι η μεταβολή της 

νομισματικής πολιτικής, σε μια προσπάθεια να απομονωθεί η επίδραση των 

πετρελαϊκών σοκ από τις μεταβολές του πληθωρισμού. 

Σύμφωνοι με τους προαναφερθέντες είναι και οι Hamilton και Herrrera (2004) 

και Hamilton (2003). Ο τελευταίος επανέρχεται το 2003 και με τη χρήση μη-

γραμμικών μοντέλων παλινδρόμησης, αναφέρει ότι υφίσταται μη-γραμμικότητα στη 

σχέση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και του ΑΕΠ. Επισημαίνει επίσης, ότι οι 

αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν την οικονομία, ενώ οι μειώσεις όχι, 

δίνοντας έμφαση στη χρονική περίοδο πραγματοποίησης. Εν προκειμένω, αυξήσεις οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα έπειτα από μια μακρά περίοδο σταθερότητας των τιμών, 

επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με 

αυτές που πραγματοποιούνται έπειτα από μεγάλες μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου 

και ουσιαστικά δρουν διορθωτικά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η έρευνα των 

Jimenez-Rodriguez και Sanchez (2005), με τη χρήση VAR, αναφέρουν ότι οι 

μακροοικονομικές επιπτώσεις από τις μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου είναι 

εμφανείς, αλλά περισσότερο όταν αυτές αυξάνονται.  Οι Hamilton και Herrera το 

2004, σε μια προσπάθεια διερεύνησης της μη-γραμμικής σχέσης των μεταβολών του 

πετρελαίου και του ΑΕΠ, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει έντονη μη-
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γραμμικότητα μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της αύξησης της παραγωγής, 

καθώς οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες μειώσεις. Παράλληλα, στη μη-γραμμικότητα οφείλεται 

και η εξωγενής διάσταση της διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου.  

Οι Cunado και  Perez de Gracia (2003) μελετούν δείγμα της περιόδου 1960-

1999 για δεκαπέντε ευρωπαϊκές χωρες και χρησιμοποιούν ως δεδομένα: τις 

παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου, τόσο σε δολάρια όσο και σε εγχώρια 

νομίσματα των υπό μελέτη χωρών, τις μεταβολές του πληθωρισμού και του δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής (IPI Industrial Production Index)  κάθε χώρας. Οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν ελέγχους αιτιότητας κατά Granger για τη μελέτη της 

επίδρασης των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό και στην παραγωγή των 

Ευρωπαϊκών χωρών. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές των τιμών του 

πετρελαίου στον πληθωρισμό έχουν μόνιμες συνέπειες και ασύμμετρες αλλά 

βραχυπρόθεσμες επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης της παραγωγής. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου αιτιάζουν κατά Granger την οικονομική 

δραστηριότητα, όχι μόνο μέσω του πληθωρισμού. Αναφορικά με τη σχέση 

μεταβολών τιμών πετρελαίου και πληθωρισμού, οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης στις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της 

Ιρλανδίας μόνο όταν οι τιμές μετρώνται στα εγχώρια νομίσματα (προ ευρώ εποχή), 

ενώ συνολοκλήρωση εντοπίζουν σε όλες τις χώρες του δείγματος εκτός της 

Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. 

Οι Kyrtsou και Labys (2006) προσπαθούν να εντοπίσουν τη σχέση εξάρτησης 

ή αιτιώδους σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού των ΗΠΑ και του δείκτη τιμών πρώτων 

υλών. Χρησιμοποιούν μεθόδους γραμμικής συνολοκλήρωσης και ελέγχου μη-

γραμμικής αιτιότητας κατά Granger, ενώ η εφαρμογή διμεταβλητών μοντέλων 

αιτιότητας τύπου Mackey-Glass συντελεί στον εντοπισμό πολύπλοκων δυναμικών 

προσδιορισμού των εξαρτήσεων μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν μηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1/1970 - 7/2002. Τα αποτελέσματα 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού λειτουργούν ως 

σινιάλο προς τους επενδυτές, γεγονός που επηρεάζει την αντίδρασή τους στην αγορά 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η εύρεση μη-γραμμικής αιτιότητας οδηγεί 

στην παραδοχή ότι ακόμη και ένα μικρό σοκ στο ΔΤΚ, είναι ικανό να επιφέρει 

μεγάλες διακυμάνσεις στις προαναφερθείσες τιμές. 
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Σύμφωνοι με την ύπαρξη ασυμμετρίας στη σχέση μεταξύ των τιμών του 

πετρελαίου και της οικονομικής δραστηριότητας είναι και οι Lardic και Mignon 

(2008). Οι συγγραφείς διευρύνουν το δείγμα τους και σε χώρες πέραν των ΗΠΑ και 

με τη χρήση χρονολογικών σειρών σε μη-γραμμικά μοντέλα, αναφέρουν ότι η 

ασυμμετρία είναι εμφανής τόσο στις χώρες του G-7, όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες, 

ενώ συμπεραίνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου επιβραδύνουν 

περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα σε σύγκριση με την τόνωση που 

προσφέρουν σε αυτήν οι αντίστοιχες μειώσεις. Την ίδια χρονιά οι Cologni και 

Manera (2008) με τη βοήθεια ενός μη-γραμμικού διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου 

μοντέλου VAR μελετούν τις άμεσες επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών του 

πετρελαίου στην παραγωγή και στις τιμές των G-7 χωρών και την αντίδραση των 

νομισματικών μεταβλητών σε εξωτερικά σοκ για την περίοδο 1980-2003. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πραγματική οικονομία επηρεάζεται από την 

επιρροή που ασκούν τα σοκ στο ρυθμό του πληθωρισμού και στα επιτόκια, 

επιδρώντας αυξητικά.  

Σε σύγκριση του μηχανισμού μετάδοσης των πετρελαϊκών σοκ στις 

οικονομίες των ΗΠΑ και των χωρών της ευρωζώνης προχωρούν οι Peersman και Van 

Robays (2009), χρησιμοποιώντας το γραμμικό μοντέλο SVAR, κατά το χρονικό 

διάστημα 1999-2008. Η μελέτη των μακροοικονομικών επιπτώσεων των 

διαφορετικών πετρελαϊκών σοκ στις διαφορετικές οικονομίες αναδεικνύει αφενός μεν 

την ασυμμετρία στη σχέση, αφετέρου τα διαφορετικά μέσα μετάδοσής τους στις 

χώρες της ζώνης του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι στις 

ΗΠΑ υπάρχει άμεση μετάδοση των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας 

τα παραγωγικά κόστη, ενώ στην ευρωζώνη κύριο κανάλι μετάδοσης είναι οι αυξήσεις 

στους μισθούς και τα ημερομίσθια.  

Οι Jacquinot et. al (2009) προσεγγίζουν τη σχέση των τιμών του πετρελαίου 

και του πληθωρισμού στις χώρες τις ευρωζώνης από τη σκοπιά του χρονικού 

ορίζοντα, βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου. Χρησιμοποιούν ίδια μεθοδολογία με 

τους Peersman και Van Robays (2009), για την περίοδο 1980-2003. Τα 

συμπεράσματά τους συγκλίνουν στην άποψη ότι υπάρχει επίδραση των μεταβολών 

στις τιμές του πετρελαίου στον πληθωρισμό της ευρωζώνης και μάλιστα μέσω 

ασύμμετρης σχέσης. Αναφορικά με τον ορίζοντα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι “οι 

μεταβολές των τιμών του πετρελαίου είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του 
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πληθωρισμού σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η επίδρασή τους στον πληθωρισμό 

είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται από το αρχικό σοκ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα”. Ο 

Montoro (2010) υπερθεματίζει και αναφέρει ότι εφόσον το πετρέλαιο είναι δύσκολο 

να υποκατασταθεί από άλλη πηγή ενέργειας σε τόσο μεγάλο βαθμό, η επίδρασή του 

στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη θα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.  

Οι Castilloy et.al (2010) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των μέσων όρων του 

πληθωρισμού και την αστάθεια των τιμών του πετρελαίου. Τα ευρήματά τους 

φανερώνουν αφενός άμεση σύνδεση του  πετρελαίου με τον πληθωρισμό, καθώς η 

υψηλότερη αστάθεια στις τιμές του πρώτου προκαλεί υψηλότερα επίπεδα στον 

δεύτερο, αφετέρου η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου ευθύνεται για τα 

επίπεδα του πληθωρισμού, εξαιτίας της περιορισμένης δυνατότητας υποκατάστασης 

του πετρελαίου και της αντίδρασης της κεντρικής τράπεζας στις διακυμάνσεις της 

παραγωγής. Παράλληλα, οι Castilloy et.al (2010) αναφέρονται και στη σχέση μεταξύ 

πληθωρισμού και παραγωγής πετρελαίου, λέγοντας ότι “όταν η μεταβλητότητα των 

τιμών του πετρελαίου είναι αυξημένη, ο πληθωρισμός αυξάνεται, ενώ η παραγωγή 

μειώνεται”. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι τα πληθωριστικά φαινόμενα 

μετριάζονται με την υιοθέτηση μιας νομισματικής πολιτικής συντηρητικού 

χαρακτήρα, με συσταλτικά στοιχεία. 

Οι Forni et. al (2011) με χρήση Bayesian ανάλυσης και μοντελοποίησης 

DSGE για την περίοδο 1995-2007, συμπεραίνουν ότι υπάρχει επίδραση των 

μεταβολών των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό, λόγω της αύξησης της 

παγκόσμιας συνολικής ζήτησης, ενώ οι στασιμοπληθωριστικές συνέπειες στις χώρες 

της ζώνης του ευρώ προέρχονται από τα παγκόσμια πετρελαϊκά σοκ προσφοράς. Στη 

μελέτη των επιδράσεων των πετρελαϊκών σοκ στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

μελών του ΟΠΕΚ και ΟΟΣΑ προχωρούν οι Elmi και Jahadi (2011). Επικεντρώνονται 

στην περίοδο 1970-2008 και με τη χρήση γραμμικών διανυσματικών 

αυτοπαλίνδρομων μοντέλων VAR καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές των 

τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και επισημαίνουν ότι 

διαφορετικές είναι οι επιπτώσεις των σοκ στις χώρες του ΟΠΕΚ και διαφορετικές 

στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Στη μελέτη μικρότερου δείγματος (1995-2005) προχωρούν οι Wu και Ni 

(2011) και με τη χρήση γραμμικών μοντέλων, καθώς και ελέγχων αιτιότητας κατά 

Granger, μελετούν τη σχέση μεταξύ τιμών πετρελαίου, πληθωρισμού, επιτοκίων και 
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ποσότητας χρήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους καταδεικνύουν ότι τόσο 

στα συμμετρικά όσο και στα ασύμμετρα μοντέλα, το πετρέλαιο επηρεάζει τον 

πληθωρισμό και vice versa, ενώ η ύπαρξη ανατροφοδότησης είναι συνεχής. Σε 

διαχωρισμό των επιπτώσεων των θετικών και αρνητικών πετρελαϊκών σοκ 

προχωρούν οι Tsong και Lee (2011) για την περίοδο 1957-2010. Η χρήση γραμμικών 

μοντέλων τους επιτρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα θετικά σοκ 

προκαλούν ασταθή συμπεριφορά και ασυμμετρία, ενώ τα αρνητικά σοκ οδηγούν τον 

πληθωρισμό να επιστρέψει στο σημείο ισορροπίας του. 

1.6.1.2 Δεύτερη Εκδοχή. Δεκαετία 1980: Μειούμενη Ένταση της Επίδρασης  

Το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας συγκλίνει στην άποψη ότι οι 

μεταβολές των τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά υπάρχει και 

μια μερίδα συγγραφέων, η οποία υποστηρίζει, σε γενικές γραμμές, ότι οι μεταβολές 

των τιμών του πετρελαίου έχουν διαφορετική επίδραση στον πληθωρισμό. 

Ανεξαρτήτως, όμως, των μεθόδων και μοντέλων που χρησιμοποιούν στις έρευνές 

τους, οι συγγραφείς οριοθετούν τη δεκαετία του 1980 και καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, η επιρροή των πετρελαϊκών 

σοκ στον πληθωρισμό είχε αρχίσει να φθίνει. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των άρθρων 

που υποστηρίζουν αυτήν την εκδοχή έχουν συνταχθεί την τελευταία δεκαετία, όπως η 

έρευνα του Trehan (2005) η οποία υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι μέχρι τη δεκαετία του 

1980 η επίδραση των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό ήταν εξαιρετικά 

σημαντική.   

Ξεκινώντας από την έρευνα των Noord και André (2007), για λογαριασμό του 

ΟΠΕΚ, βασικό αντικείμενο μελέτης είναι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες των χωρών 

του ΟΠΕΚ: οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρωζώνης, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις 

στον βασικό πληθωρισμό. Οι συγγραφείς, με τη χρήση γραμμικών μεθόδων 

(καμπύλες Philips), εξάγουν το συμπέρασμα ότι υπάρχει αισθητή μείωση του τρόπου 

με τον οποίο επιδρούν οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό 

τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της Ευρωζώνης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ως 

βασικούς λόγους θεωρούν την έντονη μείωση της ενεργειακής έντασης των χωρών 

αυτών και τη σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό 

Την ίδια χρονιά οι Blanchardy και Galli (2007) προσπαθούν να εξηγήσουν τις 

μεταβολές των μακροοικονομικών επιπτώσεων των πετρελαϊκών σοκ στην οικονομία 
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έξι μεγάλων χωρών: ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

μελετώντας δείγμα από το 1960 έως το 2005. Χρησιμοποιούν πολυμεταβλητά 

γραμμικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα VAR, προκειμένου να διαχωρίσουν τους 

παράγοντες που μετέβαλαν το είδος των μακροοικονομικών επιπτώσεων. Βασικό 

τους μέλημα είναι η αξιολόγηση της πιθανής επανεμφάνισης φαινομένων 

στασιμοπληθωρισμού, αντίστοιχων της δεκαετίας του 1970 και η δυνατότητα 

άσκησης αντίστοιχης νομισματικής πολιτικής έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 

επιπτώσεις των πετρελαϊκών σοκ του παρελθόντος στο μέλλον.  

Οι Blanchardy και Galli (2007) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

επιπτώσεις των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου έχουν μειωθεί αισθητά μετά τη 

δεκαετία του 1970 και ως βασικούς παράγοντες θεωρούν “την ελάττωση των 

κλυδωνισμών των τιμών, το μικρότερο μερίδιο του πετρελαίου στην παραγωγή, τις πιο 

ευέλικτες αγορές εργασίας και τη βελτίωση της νομισματικής πολιτικής”. Ως βασικές 

αιτίες μείωσης της επίδρασης των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου στον 

πληθωρισμό ο Chen (2008) θεωρεί “την ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος, την 

υιοθέτηση περισσότερο οργανωμένης και συντεταγμένης νομισματικής πολιτικής και τη 

διεθνοποίηση του εμπορίου”. Ο σκοπός της έρευνάς του ήταν όχι μόνο η μελέτη της 

μειούμενης έντασης του πετρελαίου, αλλά και οι αντίστοιχες επιπτώσεις της στον 

πληθωρισμό, το δείγμα περιελάμβανε 19 χώρες, αφορούσε την περιόδου 1970-2006 

και χρησιμοποιήθηκε η γραμμική μεθοδολογία “επαυξημένη” καμπύλη Phillips 

(augmented Phillips curve). με χρήση Bayesian ανάλυσης και μοντελοποίησης 

DSGE.  

O Bachmeier (2008) εξετάζει την επιρροή της υιοθετούμενης νομισματικής 

πολιτικής “στη μετάδοση των πετρελαϊκών σοκ στην οικονομία των Η.Π.Α.”. 

Χωρίζοντας τις περιόδους με σημείο αναφοράς το 1986, αναφέρει ότι πριν από το 

1986 τα πετρελαϊκά σοκ όντως είχαν επίδραση στις αποδόσεις των μετοχών, ενώ 

στην δεύτερη περίοδο η επίδραση ήταν μειωμένη. Παράλληλα, ο συγγραφέας 

συμπεραίνει ότι τα πετρελαϊκά σοκ έχουν ελάχιστη επίδραση στην οικονομία μιας 

χώρας, ενώ είναι υποστηρικτής της άποψης ότι η νομισματική πολιτική δεν 

διαδραματίζει κανέναν ρόλο στη μετάδοση των πετρελαϊκών σοκ στην οικονομία. 

Τέλος, συμπεραίνει ότι “η συστηματική-συσταλτική νομισματική πολιτική δεν είναι 

τόσο αποτελεσματική” όσο θεωρείται. 
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Σε όμοιο περίπου συμπέρασμα καταλήγουν και οι Clark και Terry (2009) με 

τη χρήση γραμμικών μεθόδων, (Bayesian εκτίμηση Γραμμικού Αυτοπαλίνδρομου 

Μοντέλου VAR) και με παρόμοιο δείγμα (1975-2005) που αφορά στις ΗΠΑ, 

οριοθετώντας όμως το 1985, ως περίοδο κατά την οποία ο βασικός πληθωρισμός 

επηρεάζεται ολοένα και λιγότερο από τις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου. Το 

ερώτημα που ανακύπτει αναφέρεται στους λόγους που έχουν προκαλέσει αυτήν την 

αλλαγή και οι οποίοι φαίνεται να ποικίλουν. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

στις ΗΠΑ και οι αλλαγές τις νομισματικής πολιτικής είναι λόγοι οι οποίοι θα 

δικαιολογούσαν τα αποτελέσματα τις έρευνάς τους, αλλά υπάρχουν και σχολές οι 

οποίες αναφέρονται στη μείωση των μισθών και στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από ένα χαμηλού πληθωρισμού περιβάλλον.  

Παρεμφερή συμπεράσματα εξάγει και ο Milani (2009), οριοθετώντας ως 

περίοδο αλλαγής τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

δείγμα περιόδου 1960-2008, και εφαρμόζει γραμμικό δομικό μοντέλο (structural 

general equilibrium model), με τη μόνη διαφορά ότι εισάγει ακόμη έναν παράγοντα, 

τις προσδοκίες των οικονομούντων ατόμων, οι οποίες επηρεάζονται από τις 

διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και μεταβάλονται με την πάροδο του χρόνου. 

Ο Milani (2009) υποστηρίζει ότι “από τη στιγμή που οι προσδοκίες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της παραγωγής και του πληθωρισμού”, οι 

επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου αντίστοιχα θα επηρεάζονται 

από αυτές τις προσδοκίες.  

Από την άλλη πλευρά οι Álvarez et al. (2011), προσπαθούν να εκτιμήσουν την 

επίδραση των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό τόσο της 

Ισπανίας, όσο και της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας γραμμικά και μη-γραμμικά 

μοντέλα. Τα μη-γραμμικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς βοηθούν στην 

ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου και του 

επιπέδου του. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους καταδεικνύουν την ύπαρξη 

περιορισμένης πληθωριστικής επίδρασης των μεταβολών των τιμών του πετρελαίου 

στις οικονομίες της Ισπανίας και των χωρών της Ευρώπης, παρόλο που “οι 

διακυμάνσεις των τιμών του αργού πετρελαίου αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη 

της μεταβλητότητας του πληθωρισμού”. Η θετική μη-γραμμική επίδραση για το 

πετρέλαιο κίνησης είναι εμφανής στην Ισπανία, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης δεν 

εμφανίζει σημαντική μη-γραμμική επίδραση. Εν κατακλείδι, οι συγγραφείς εξάγουν 
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το συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός της Ισπανίας επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από αυτόν των χωρών της Ευρώπης, με την αύξηση της επίδρασης να διαφαίνεται πιο 

έντονη την τελευταία δεκαετία. 

Οι Loscos et al. (2012) αναφέρουν ότι τα πετρελαϊκά σοκ “έχουν χάσει την 

ερμηνευτική τους δύναμη” τώρα σε σύγκριση με πριν από τριάντα χρόνια. Τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους ωστόσο, διαφέρουν αντιπαραβάλλοντας τα με τις 

προαναφερθείσες έρευνες. Η χρήση της μεθοδολογίας Qu και Perron, σε δείγμα από 

το 1970-2008, οδήγησε τους συγγραφείς στο συμπέρασμα ότι από το 1970 μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 η επίδραση αυτή μειώθηκε αισθητά. Η δεκαετία του 

2000, ωστόσο, οριοθετεί την επανέναρξη της ισχυρής επίδρασης των τιμών του 

πετρελαίου στην οικονομία, σαφώς όμως μικρότερης έντασης. Το ίδιο περίπου δείγμα 

μελετούν οι L’oeillet και Licheron (2010), εξετάζοντας δύο βασικές διαστάσεις της 

σχέσης των τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού: τη μη-γραμμικότητα και 

“την αντοχή στο χρόνο”. Χρησιμοποιούν την καμπύλη του Philips, προσαρμόζοντάς 

την τόσο σε γραμμικά μοντέλα, όσο και σε μη-γραμμικά. Βασικό τους συμπέρασμα 

είναι ότι οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν τον πληθωρισμό, όχι συστηματικά, αλλά με 

ασυμμετρία. Οι συγγραφείς οριοθετούν τη δυναμική των τιμών του πετρελαίου και 

του πληθωρισμού με βάση το 1981, καθώς από τότε και μετά η δυναμική αυτή φθίνει 

και το αιτιολογούν υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται η μείωση της έντασης του 

πετρελαίου, την παγκοσμιοποίηση, την εισαγωγή προϊόντων χαμηλού κόστους, τη 

βελτίωση της νομισματικής πολιτικής, καθώς και τη στροφή προς περισσότερο 

“ενεργειακά” προϊόντα. Εν προκειμένω, το τελευταίο σοκ προκλήθηκε από μεταβολή 

της ζήτησης του πετρελαίου και όχι της προσφοράς, όπως παρατηρήθηκε στις 

προηγούμενες διακυμάνσεις. Η μεταβολή της ζήτησης, κατά τους συγγραφείς, 

προκλήθηκε από την εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενώ θεωρούν ότι 

τα πετρελαϊκά σοκ δεν επηρεάζουν τις προσδοκίες για πληθωρισμό. 

Παρόμοια συμπεράσματα εξάγει και η έρευνα του ΟΟΣΑ (2010), δίνοντας 

έμφαση στο γεγονός ότι οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου και η επιρροή που 

ασκούν στον πληθωρισμό, έχουν αποδυναμωθεί, ενώ οι πετρελαϊκές κρίσεις έχουν 

μικρή επίδραση στην παραγωγή και ανάπτυξη. Η έρευνα αιτιολογεί τα 

συμπεράσματά της, βασιζόμενη στο γεγονός ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι λιγότερο 

πληθωριστικές και μάλιστα, όσο αυξάνεται η έμμεση φορολόγηση, τόσο η σχέση 

αυτή θα αποδυναμώνεται. 
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1.6.1.3 Τρίτη Εκδοχή. Περιορισμένη Επίδραση των Πετρελαϊκών Σοκ στον 

Πληθωρισμό 

Τέλος, υπάρχει και ένα μέρος της βιβλιογραφίας, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει άμεση εξάρτηση του πληθωρισμού από τις μεταβολές στις τιμές του 

πετρελαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο των LeBlanc και Chinn 

(2004), στο οποίο σημειώνεται ότι “οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου έχουν μόνο 

μέτρια επίδραση στον πληθωρισμό”. Οι συγγραφείς εξετάζουν τις επιπτώσεις των 

μεταβολών των τιμών του πετρελαίου σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία, σε δείγμα από το 1980 μέχρι το 2001, με τη 

χρήση γραμμικών μοντέλων και της καμπύλης Philips. Αν και θεωρητικά ο 

πληθωρισμός στην Ευρώπη εμφανίζεται πιο ευαίσθητος στις μεταβολές των τιμών 

του πετρελαίου σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, από την ανάλυση συνάγεται ότι δεν ισχύει 

αυτή η ευαισθησία, ειδικά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η 

Γερμανία. Η μελέτη των χωρών G-5 οδηγεί τους LeBlanc και Chinn στο συμπέρασμα 

ότι μεταξύ της μελετούμενης σχέσης υπάρχει ασυμμετρία, μη-γραμμικότητα και 

αστάθεια, ενώ η ένταση των πληθωριστικών συνεπειών κατατάσσεται από τη 

μεγαλύτερη στη μικρότερη με την εξής σειρά: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ιαπωνία και ΗΠΑ. 

Οι Leduc και Sill (2004), εισάγουν τον παράγοντα της νομισματικής πολιτικής 

στην άσκηση επίδρασης στα επίπεδα του πληθωρισμού. Με τη χρήση ενός calibrated 

general equilibrium model, εξάγουν το συμπέρασμα ότι η νομισματική πολιτική, 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και σε περιόδους οικονομικής κάμψης, ενώ οι 

“χαλαρές-επιθετικές νομισματικές πολιτικές” ενισχύουν τις υφεσιακές συνέπειες των 

πετρελαϊκών σοκ. Παρολαυτά, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αισθητή αντιστάθμιση 

των συνεπειών των σοκ από την υιοθέτηση οποιασδήποτε από τις συνηθέστερες 

πολιτικές. Συμπεραίνουν ότι η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι ικανή 

από μόνη της να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό, ενώ αντίθετα η 

νομισματική πολιτική είναι ικανή να μειώσει την παραγωγή κατά 40%, με συνέπεια 

την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. 

Ο Segal (2007) στην έρευνά του αναλύει την επίδραση των μεταβολών των 

τιμών του πετρελαίου στη συνολική ζήτηση, μέσω του πληθωρισμού και την 

αντίστοιχη επίδραση των νομισματικών πολιτικών που υιοθετούνται, προκειμένου να 
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αντιμετωπιστούν οι επιδράσεις αυτές. Ο συγγραφέας εμφανίζεται περισσότερο 

ριζοσπαστικός από τους προαναφερθέντες, καθώς υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι τα 

πετρελαϊκά σοκ δεν είναι τόσο σημαντικά όσο θεωρούνται ότι είναι. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι επικεντρώνεται στα τελευταία τριάντα χρόνια (1970-2000) και με τη 

χρήση ενός απλού γραμμικού μοντέλου μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης με 

λειτουργία παραγωγής, αποδεικνύει ότι η πιο σημαντική επίδραση των μεταβολών 

των τιμών του πετρελαίου στην παραγωγή είναι μέσω των εκάστοτε νομισματικών 

πολιτικών που υιοθετούνται, μέσω της αύξησης των επιτοκίων και της επιβράδυνσης 

της ανάπτυξης.  

Δύο χρόνια μετά οι Galesi και Lombardi (2009) εμφανίζονται ακόμη πιο 

απόλυτοι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική σύνδεση μεταξύ του 

πληθωρισμού και πετρελαϊκών σοκ τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις χώρες της ζώνης 

του ευρώ. Το δείγμα τους αφορά μικρότερη περίοδο σε σχέση με τις προηγούμενες 

έρευνες (1997-2007) και με τη χρήση GVAR, οι συγγραφείς εξετάζουν τις 

πληθωριστικές επιπτώσεις των πετρελαϊκών σοκ στις οικονομίες 33 χωρών, καθώς 

και τη δυνατότητα διεθνούς μετάδοσης των σοκ αυτών.  

Οι Askari και Krichene (2010) εξετάζουν την περίοδο 1970-2008, με τη 

χρήση απλής στατιστικής και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση πετρελαίου 

επηρεάζεται από τις μεταβολές του εισοδήματος, αλλά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

δεν επηρεάζεται από τις μεγάλες μεταβολές της τιμής του πετρελαίου. Οι συγγραφείς 

τονίζουν ότι τα μέσα χάραξης μιας νομισματικής πολιτικής, όπως τα επιτόκια και η 

συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά 

πετρελαίου, ενώ ο μηχανισμός άσκησης επιρροής στις τιμές έγκειται στο γεγονός ότι 

τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση καθίστανται ευμετάβλητες και υπόκεινται σε 

μεγάλες διακυμάνσεις, λόγω της μικρής ελαστικότητας που παρουσιάζει η τιμή του 

πετρελαίου. Κατά τους Askari και Krichene (2010), η “συγκρατημένη” νομισματική 

πολιτική, μέσω της υιοθέτησης πολιτικής χαμηλών επιτοκίων, είναι η καλύτερη 

συνταγή για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου.  

H Kormilitsina (2011), υποστηρίζει ότι ο τομέας της ενέργειας αποτελεί ένα 

μικρό τμήμα του ΑΕΠ μιας οικονομίας και συμπεραίνει ότι δεν ευθύνονται οι 

περίοδοι ύφεσης σε τόσο μεγάλο βαθμό για τη μεταβλητότητα των τιμών του 

πετρελαίου. Ως βασικότερο παράγοντα της μεταβλητότητας των τιμών του 
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πετρελαίου θεωρεί ότι είναι η νομισματική πολιτική, επιδεινώνοντας τις αρνητικές 

επιπτώσεις των πετρελαϊκών σοκ. 

1.6.2 Λόγοι Διαφορετικής Επίδρασης των Πετρελαϊκών σοκ σε κάθε Οικονομία. 

Το ερώτημα που ανακύπτει μετά την περιγραφή της αρθρογραφίας που 

προηγήθηκε, είναι γιατί τα πετρελαϊκά σοκ παρουσιάζουν διαφορετικές επιπτώσεις σε 

κάθε οικονομία. Οι βασικότεροι λόγοι είναι η διαφορετικότητα των οικονομιών, το 

ύφος και η φύση του εκάστοτε σοκ, η ενεργειακή εξάρτηση και οι οικονομικές 

μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι LeBlanc και Chinn (2004) αναφέρουν ως 

βασικότερο λόγο την ενεργειακή εξάρτηση κάθε οικονομίας από το πετρέλαιο. 

Παράλληλα, όμως αναφέρουν ότι αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι οικονομίες που είναι 

λιγότερο εξαρτημένες δεν επηρεάζονται σε επίπεδο πληθωρισμού από  τα πετρελαϊκά 

σοκ, καθώς εκεί πιθανόν να υπεισέρχονται παράγοντες όπως οι μηχανισμοί 

μετάδοσής τους, “η μείωση της έντασης του πετρελαίου” ο τρόπος καθορισμού των 

μισθών από τα εργατικά σωματεία και η λιανική τιμή μετά από φόρους του 

πετρελαίου σε κάθε χώρα. Οι συγγραφείς αναφέρουν ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, συγκρίνοντας τις Η.Π.Α. με την Ευρώπη. Ενώ στην Ευρώπη 

καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο, ο πληθωρισμός της επηρεάζεται, καθώς τα 

ισχυρά εργατικά σωματεία επιτυγχάνουν υψηλότερους μισθούς και η λιανική τιμή 

του πετρελαίου είναι υψηλότερη. Ένας άλλος λόγος που επηρεάζει τον πληθωρισμό 

στην Ευρώπη και στη ζώνη του Ευρώ είναι η διαφορές από τη συναλλαγματική 

ισοτιμία, καθώς το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύεται το πετρέλαιο είναι το 

δολάριο.  

Από την άλλη πλευρά, οι Barrell και Pomerantz (2004), συντάσσονται μεν με 

τους LeBlanc και Chinn (2004) στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τους λόγους για 

τους οποίους οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου έχουν διαφορετικές επιπτώσεις 

στα εκάστοτε πετρελαϊκά σοκ, αλλά δεν υποστηρίζουν ότι οι οικονομίες που είναι 

λιγότερο εξαρτημένες από το πετρέλαιο δεν επηρεάζονται σε πληθωριστικό επίπεδο 

από αυτά. Βασίζουν τη θεωρία τους στο γεγονός ότι οι λόγοι που υπάρχει διαφορά 

στην επίδραση είναι αφενός ότι η ένταση παραγωγής του πετρελαίου έχει μειωθεί 

αισθητά και αφετέρου ότι οι αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζών στις μεταβολές του 

πετρελαίου έχουν αλλάξει. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης είναι πλέον λιγότερο εξαρτημένες από το πετρέλαιο για την 
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κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, καθώς προσανατολίζονται προς 

διαφορετικές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας. Οι συγγραφείς, με τη χρήση του 

μοντέλου NiGEM (μοντέλο πρόβλεψης και ανάλυσης της πολιτικής) εξετάζουν τις 

επιδράσεις τόσο των μόνιμων, όσο και των προσωρινών αυξήσεων των τιμών του 

πετρελαίου. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους καταδεικνύουν ότι τα μόνιμα σοκ 

μειώνουν την παραγωγή σε μακροπρόθεσμο επίπεδο,  μεταβάλουν τους όρους 

εμπορίου των χωρών  του OECD και αυξάνουν τα επιτόκια, ενώ διασταλτικό ρόλο 

μπορεί να ασκήσει η νομισματική πολιτική, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία όμως 

αυξάνουν τον πληθωρισμό. Τα μόνιμα σοκ στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να 

διαταράξουν την ισορροπία των επιτοκίων και της παραγωγής. Kαταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα πιο μόνιμα πετρελαϊκά σοκ προκαλούν μικρότερες πληθωριστικές 

συνέπειες σε αντίθεση με τα προσωρινά.  

Αντίθετοι με την άποψη ότι τα πετρελαϊκά σοκ δεν επηρεάζουν τις 

προσδοκίες για πληθωρισμό είναι οι Cifarelli και Paladino (2009), οι οποίοι 

πρεσβεύουν ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από την απότομη και απρόσμενη αύξηση 

των τιμών του πετρελαίου, η οποία προκαλεί μείωση των εισοδημάτων “επιδεινώνει 

την παγκόσμια χρηματοοικονομική αστάθεια και αυξάνει τις πιθανότητες παγκόσμιας 

ύφεσης”. 

Μια διαφορετική προσέγγιση των αιτιών που καθιστά τα τελευταία 

πετρελαϊκά σοκ διαφορετικά από τα προηγούμενα παρουσιάστηκε από τον Mills 

(2008), ο οποίος αναφέρει ότι η τελευταία πετρελαϊκή κρίση οφείλεται σε πτώση της 

ζήτησης, και όχι της προσφοράς, όπως συνέβη με τις αντίστοιχες κρίσεις των 

περιόδων 1978-1980 και 1978-1980 και αυτό συνέβη εξαιτίας της υποεπένδυσης της 

περιόδου 1986-1998. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης ήταν η μείωση της 

πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, καθώς η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαίου 

είναι εξαιρετικά κοστοβόρα. Παρολαυτά, ο συγγραφέας αναφέρει ότι δεν υπήρξαν 

σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από την τελευταία αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά “δεν υπήρξε 

σοκ”.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Mills (2008) επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ταχύτητα 

της αύξησης των τιμών ήταν μικρότερη, συγκριτικά με τις προηγούμενες πετρελαϊκές 

κρίσεις, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην οικονομία να προσαρμοστεί και να 

αποφευχθεί η υιοθέτηση σπασμωδικών πολιτικών. Οι δύο επόμενοι λόγοι αφορούν 
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στην αλλαγή της σύνθεσης του παγκόσμιου ΑΕΠ, με το πετρέλαιο να αποτελεί 

μικρότερο ποσοστό αυτού και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως το αέριο και 

η πυρηνική ενέργεια, των οποίων τα ποσοστά σημειώνουν αυξητική τάση. Η 

δυνατότητα απορρόφησης των πληθωριστικών σοκ είναι ο επόμενος λόγος  που 

αναφέρει ο συγγραφέας και αφορά στην οικονομική ευρωστία στις αρχές του 21
ου

 

αιώνα, περίοδος στην οποία παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά πληθωρισμού και 

επιτοκίων. Ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά τον Mills (2008), έχει τη δυνατότητα 

απορρόφησης των πληθωριστικών σοκ, υιοθετώντας δημοσιονομικές πολιτικές με 

σκοπό τον έλεγχο του πληθωρισμού και την προώθηση της ανάπτυξης. Ένας ακόμη 

παράγοντας είναι η αποδυνάμωση του δολαρίου (συμπεριλαμβάνεται η περίοδος 

μέχρι το 2008), καθώς και το γεγονός ότι η τελευταία πετρελαϊκή κρίση δεν άγγιξε τις 

τιμές των προηγούμενων. Τέλος, ο συγγραφέας θεωρεί ότι ένας βασικός παράγοντας 

είναι και η σύνεση που διακρίνει πλέον τις χώρες στην κατανάλωση πετρελαίου. Ο 

Mills (2008) καταλήγει λέγοντας ότι οι βασικότεροι λόγοι αύξησης της τιμής του 

πετρελαίου την τελευταία δεκαετία είναι η υποεπένδυση, από τη σκοπιά της 

προσφοράς και η ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη, από τη σκοπιά της ζήτησης.  

Οι LeBlanc και Chinn (2004) αναφέρουν, εκτός από τη μείωση της έντασης 

του πετρελαίου, άλλους δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά στην επίσημη ή ανεπίσημη 

αποδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων και σωματείων, σχετικά με τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη στον καθορισμό των ημερομισθίων τους. Ο δεύτερος 

αφορά στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των αγορών, ο οποίος μείωσε την επίδραση 

της αύξησης των μισθών και συνεπώς τη μετακύλησή τους στους καταναλωτές. Αυτό 

όμως που σημειώνει ο Kilian (2005) είναι ότι μια διαφορετική υιοθέτηση πολιτικής 

για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, δεν είναι ικανός παράγοντας για την 

εξήγηση των διαφορετικών επιπτώσεων των πετρελαϊκών σοκ στις εξεταζόμενες 

χώρες. Μάλιστα, υπερθεματίζει λέγοντας ότι η ιστορική αναδρομή φανερώνει ότι ο 

πληθωρισμός του ΔΤΚ θα είχε την ίδια πορεία ιστορικά, ακόμη και με την απουσία 

εξωγενών πετρελαϊκών σοκ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι διακυμάνσεις των 

καθαρών τιμών του πετρελαίου δεν σχετίζονται απαραίτητα με τα εξωγενή 

πετρελαϊκά σοκ, ούτε και είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος μέτρησης των τελευταίων. 

Ουσιαστικά, ο Kilian (2007) αναφέρει ότι έχουν υπάρξει πετρελαϊκά σοκ χωρίς την 

ύπαρξη διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου. 
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Κατά τον Hamilton (2003), τα τελευταία χρόνια οι αυξήσεις των τιμών του 

πετρελαίου γίνονται με πιο σταδιακή μορφή, σε αντίθεση με τις απότομες και έντονες 

αυξήσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Σύμφωνα με τους Noord και André (2007), η 

φύση των σοκ είναι ένας βασικός λόγος της μείωσης της επίδρασης των πετρελαϊκών 

σοκ στις οικονομίες και μάλιστα αναφέρουν ότι “σε τέτοια περιβάλλοντα η επίδραση 

της μη-γραμμικότητας είναι πιο έντονη”. Παράλληλα, συμπληρώνουν ότι οι 

πρόσφατες πετρελαϊκές κρίσεις προήλθαν από την έντονη ανάπτυξη των 

αναδυόμενων οικονομιών. Οι Barsky και Kilian (2004) αναφέρουν ότι ένας ακόμη 

άλλος λόγος, είναι και οι συνθήκες των οικονομιών κατά τη διάρκεια των 

πετρελαϊκών σοκ. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα προηγούμενα σοκ έλαβαν χώρα 

όταν οι οικονομίες των χωρών μελών του ΟΠΕΚ ήταν στην “κορυφή του 

επιχειρηματικού κύκλου” τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και τη 

δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την εμφάνιση καρτέλ των χωρών παραγωγών 

πετρελαίου.  

Οι Pain et al., (2006) σε έρευνα του IMF (2006) εισάγουν τον παράγοντα της 

παγκοσμιοποίησης. Αναφέρουν ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά, 

ξεκίνησε μια διαδικασία διάθεσης προϊόντων των αναδυόμενων οικονομιών προς  τις 

οικονομίες του ΟΠΕΚ, γεγονός που λειτούργησε αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές 

συνέπειες των αυξημένων τιμών του πετρελαίου. Επιπρόσθετα, προς αυτήν την 

κατεύθυνση λειτούργησε και η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας των 

εργατικών σωματείων, εξαιτίας του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι βασική αιτία του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970, 

σύμφωνα με μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, ήταν το φαινόμενο της ταχύτατης 

μετάδοσης των πετρελαϊκών κρίσεων. Ο Hooker (1999), ωστόσο, υποστηρίζει ότι 

αυτός ο μηχανισμός σχεδόν δεν υφίσταται. Οι Trehan (2005) και Hunt (2005), από 

την πλευρά τους συμπληρώνουν ότι η προστατευτική νομισματική πολιτική προς τα 

εργατικά συνδικάτα έχει μειωθεί αισθητά, μειώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη αναφορικά με τις μειώσεις στους μισθούς τους που 

επιφέρει μεσοπρόθεσμα μια πετρελαϊκή κρίση. Με αυτήν την άποψη συντάσσονται 

και οι Bernanke et al. (1997),  οι οποίοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι “ένα 

σημαντικό μέρος των επιπτώσεων μιας ύφεσης, προκαλούμενη από κάποιο πετρελαϊκό 

σοκ, είναι αποτέλεσμα των μέτρων μιας αυστηρής νομισματικής πολιτικής και όχι 

αποκλειστικά από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου”.  



38 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική μελέτη της γραμμικής 

συσχέτισης μεταξύ του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) και των τιμών του 

πετρελαίου (Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)) σε μηνιαία βάση. Οι 

υπό μελέτη ευρωπαϊκές χώρες είναι η Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και 

Πορτογαλία. Οι χρονολογικές σειρές ελέγχθηκαν ως προς την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας, χαρακτηρίζονται από μη-στασιμότητα (ολοκλήρωση) και για να διορθωθούν οι 

μεταβλητές έγινε χρήση των πρώτων λογαριθμικών διαφορών τους. Συνεπώς, ο ΔΤΚ, 

για το υπόλοιπο της έρευνας, θα αναφέρεται ως πληθωρισμός και οι τιμές του 

πετρελαίου, ως αποδόσεις πετρελαίου. Η μεθοδολογία της έρευνας που θα 

ακολουθήσει αναλύεται ως εξής: 

 Γραμμικό διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο μοντέλο (VAR-Vector Autoregressive Model).  

 Έλεγχος γραμμικής αιτιότητας κατά Granger (Granger Causality Test). 

 Μοντέλο BEKK-GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity - 

Garch), των Engle και Kroner (1995).  

Η δομή του εμπειρικού τμήματος της παρούσας έρευνας αναλύεται ως εξής. 

Αρχικά πραγματοποιείται θεωρητική προσέγγιση των οικονομετρικών μεθόδων που 

ακολουθούνται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται, αναλύονται και συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν με αντίστοιχα άλλων ερευνών, ενώ ακολουθεί η 

ερμηνεία και ο σχολιασμός τους. Το τελευταίο μέρος περιέχει τα συμπεράσματα και 

τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   
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2.2 Δεδομένα 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν μηνιαίες παρατηρήσεις του 

δείκτη τιμών καταναλωτή ΔΤΚ (CPI) για την Ισπανία,  Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και 

Πορτογαλία, καθώς και των τιμών του πετρελαίου ανά βαρέλι (Europe Brent Spot 

Price FOB ($/Β)), ενώ αφορούν στο χρονικό διάστημα από τον Μαϊο του 1987 έως 

τον Νοέμβριο του 2009, σε σύνολο 270 παρατηρήσεων. Η διαγραμματική τους 

απεικόνιση παρατίθεται στα Διαγράμματα 2.2.1-2.2.7. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.1: Μηνιαίες τιμές του Europe Brent Spot Price FOB ($/B) για το χρονικό διάστημα 

05/1987-11/2009 

 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή ΔΤΚ αποτελεί τον τρόπο μέτρησης των 

μεταβολών του επιπέδου τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται σε μια 

οικονομία. Κατά τον Mankiw (2002), οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές του είναι το 

βασικότερο και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο του πληθωρισμού, καθώς είναι 

ένας δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής-διαβίωσης. Η σημαντικότητα του ΔΤΚ έχει 

διττή σημασία. Αφενός, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία, τόσο των 

κυβερνήσεων, όσο και όλων των οικονομικών μονάδων και διαχειριστικών αρχών 

μιας χώρας, για τη λήψη καίριων αποφάσεων και τη διαμόρφωση της οικονομικής 

πολιτικής. Αφετέρου, ο δείκτης είναι ένα μέσο για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της ήδη εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής. Από τη μελέτη 

των διαγραμμάτων 2.2.2 - 2.2.6, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την ύπαρξη μιας 

σαφούς ανοδικής τάσης του ΔΤΚ και των πέντε χωρών, ενώ στο συγκεντρωτικό 

διάγραμμα, οι ΔΤΚ τείνουν να συγκλίνουν. 
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Διάγραμμα 2.2.2: Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ Ισπανίας για το 

χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

 

Διάγραμμα 2.2.3: Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ Γερμανίας για το 

χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

 
Διάγραμμα 2.2.4: Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ Γαλλίας για το 

χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

 
Διάγραμμα 2.2.6: Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ Ιταλίας για το 

χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

Διάγραμμα 2.2.5: Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ Πορτογαλίας για το 

χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

 
Διάγραμμα 2.2.7:  Μηνιαίες τιμές του ΔΤΚ των πέντε χωρών 

για το χρονικό διάστημα 05/1987-11/2009 

ALL COUNTRIES CPI 
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2.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση- Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.3.1 Γραμμικά Διανυσματικά Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα (VAR-Vector Autoregressive 

Models) 

 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει τη διερεύνηση ύπαρξης 

συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση 

γραμμικού διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου (VAR-Vector Autoregressive 

Model). Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή των 

πέντε προαναφερθεισών χωρών και οι τιμές του πετρελαίου-Brent. Παρακάτω 

παρατίθεται ενδεικτικά ένα μοντέλο VAR (1). 

 

                                    tttt eYXaX   111111   

tttt uYXaY   121121                 (1.1) 

 

όπου, Χt, Υt οι μεταβλητές, α11, β11, α21, β21 οι συντελεστές των μεταβλητών και  

),,0(~ 2

et Ne  ),0(~ 2

ut Nu  , οι λευκοί θόρυβοι. Η καλύτερη υστέρηση για κάθε 

υπόδειγμα επιλέγεται με βάση την ύπαρξη της χαμηλότερης τιμής στο κριτήριο 

πληροφορίας Schwarz Information Criterion και την υψηλότερη στο αντίστοιχο Log-

Likelihood Ratio.  

 

2.3.2 Έλεγχος Γραμμικής Αιτιότητας κατά Granger (Granger Causality Test) 

 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία στη μελέτη εξαρτήσεων μεταξύ 

χρονολογικών σειρών είναι το γραμμικό μοντέλο αιτιότητας κατά Granger. Η εύρεση 

αιτιότητας συνιστά δυνατότητα πρόβλεψης μιας χρονοσειράς στο t+p από τα 

δεδομένα μιας άλλης, στο χρόνο t (Granger, 1969). Η εφαρμογή του ελέγχου 

προϋποθέτει την παλινδρόμηση του μοντέλου VAR (p) και την επιλογή της βέλτιστης 

υστέρησης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση του τεστ αιτιότητας. 

Οι δύο υποθέσεις που διαμορφώνονται είναι η εξής:  

 Υπόθεση Η0: η μεταβλητή Υt δεν αιτιάζει τη μεταβλητή Χt,  

 Υπόθεση Η1: η μεταβλητή Υt αιτιάζει τη μεταβλητή Χt,   

Πιο συγκεκριμένα, οι υποθέσεις απορρίπτονται όταν οι συντελεστές β11 και α21 είναι 

μη στατιστικά σημαντικοί, γεγονός που ελέγχεται με τη χρήση της στατιστικής F. 
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Στατιστική F:
)/(

/)(

kNESS

pESSESS
F

UR

URR




 ~ Fp,N-k. Όπου: ESSR και ESSUR το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων του μοντέλου 1.1 με και χωρίς περιορισμούς, Ν το 

μέγεθος του δείγματος, p ο αριθμός των υστερήσεων της Υ και k ο αριθμός των 

εκτιμημένων παραμέτρων του 1.1 μοντέλου. Στην περίπτωση που οι συντελεστές β11 

και α21 είναι στατιστικά σημαντικοί, τότε εντοπίζεται δίπλευρη αιτιότητα κατά 

Granger, γεγονός που καταδεικνύει την ανατροφοδότηση στη μεταξύ τους σχέση. 

Ευνόητο είναι ότι η μη στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών δεν συνεπάγεται 

ύπαρξη αιτιότητας. 

 

2.3.3 Περιγραφικές Στατιστικές 

 

Η θεωρία αναφέρει ότι μια ακολουθία από τυχαίες μεταβλητές εμφανίζει 

ετεροσκεδαστικότητα αν έχει μεταβαλλόμενη διακύμανση. Η ύπαρξη ή μη αυτού του 

φαινομένου στις χρονολογικές σειρές ελέγχεται από τις τιμές που λαμβάνουν οι 

συντελεστές Kurtosis και Skewness. Ο συντελεστής Kurtosis καθορίζει την 

κυρτότητα της κατανομής των δεδομένων, χαρακτηρίζοντας την πυκνότητα των 

παρατηρήσεων. Όταν η κατανομή είναι πλατύκυρτη, με τις “ουρές” της να είναι 

παχιές, ο συντελεστής Kurtosis λαμβάνει τιμές μικρότερες του 3, ενώ όταν είναι 

λεπτόκυρτη, με τις “ουρές” της να είναι λεπτές, λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 3. 

Εν προκειμένω, η ύπαρξη ή μη ετεροσκεδαστικότητας στη χρονολογική σειρά 

καταδεικνύεται από το ενδεχόμενο ο συντελεστής Kurtosis να είναι μεγαλύτερος του 

3. Στην περίπτωση αυτή, η κατανομή είναι σαφώς λεπτόκυρτη, με τη διακύμανση να 

είναι υψηλή και μεταβαλλόμενη.  

Στοιχεία για την ασυμμετρία της κατανομής πιθανοτήτων των δεδομένων 

παρέχει ο συντελεστής ασυμμετρίας Skewness. Συμμετρική κατανομή των 

παρατηρήσεων υπάρχει όταν οι τιμές του συντελεστή είναι κοντά στο μηδέν και ο 

μέσος ισούται με τη διάμεσο. Όταν οι τιμές είναι αρνητικές και θετικές, τότε η 

κατανομή είναι αρνητικά ή αριστερά ασύμμετρη, και θετικά ή δεξιά ασύμμετρη 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση της θετικής ασυμμετρίας ο μέσος είναι μεγαλύτερος από 

τη διάμεσο, η “ουρά” της κατανομής είναι μεγαλύτερη από τη δεξιά πλευρά και 

συνεπώς, η διάμεσος είναι μεγαλύτερη από την κορυφή. Αντίθετα, στην αρνητική 
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ασυμμετρία ο μέσος είναι μικρότερος από τη διάμεσο, η “ουρά” της κατανομής είναι 

μεγαλύτερη από την αριστερή πλευρά και συνεπώς, η διάμεσος είναι μικρότερη από 

την κορυφή. 

Η πιθανότητα της στατιστικής Jarque-Bera (J-B) επιβεβαιώνει τα 

αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές ακολουθούν 

κανονική κατανομή όταν ο συντελεστής Kurtosis ισούται με μηδέν, ο Skewness με 

τρία και η στατιστική J-B είναι μικρότερη του 5,99. 
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όπου, n ο αριθμός των παρατηρήσεων, yi οι τιμές της μεταβλητής, 


y ο μέσος της 

μεταβλητής και s η τυπική απόκλιση. 

 

2.3.4 Μοντέλο BEKK-GARCH 

 

Έπειτα από τη διενέργεια του ελέγχου ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας μέσω 

των περιγραφικών χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν και του ελέγχου Jarque-

Bera, επόμενο στάδιο της έρευνας είναι η αφαίρεσή της, σε περίπτωση που υπάρχουν 

ενδείξεις αυτής. Συνεπώς, η διόρθωση των φαινομένων ARCH θα πραγματοποιηθεί 

με την εφαρμογή του μοντέλου BEKK-GARCH, έτσι όπως παρουσιάστηκε από τους 

Kyrtsou και Vorlow (2008), βασιζόμενοι στην αρχική εκδοχή του, από τους Engle και 

Kroner (1995).  

Αναλυτικότερα, οι εξισώσεις που εκφράζουν την υπό συνθήκη συνάρτηση του 

μέσου και τη συνάρτηση της υπό συνθήκης διακύμανσης είναι οι εξής:  

Ri,t=μi+εi,t, με  εt|Φt-1~N(0,Ht)   (1.4) 

και  

ikt

p

i

ik

K

k

iktt
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ik

q

i

K

k

ktt

K

k

k BH΄΄΄CCC΄CHt 1

11

11

11

1

1

'

100

'








   (1.5) 

όπου:  Ri,t: είναι η μήτρα την αποδόσεων της μεταβλητής i, 

 μi: είναι η μήτρα της σταθεράς, 

 εi,t: είναι η μήτρα των καταλοίπων, 

 Φt-1: είναι το σύνολο της πληροφόρησης μέχρι το χρονικό διάστημα t-1,  
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 Ht: είναι η διακύμανση, 

 C0, Γik και Bik: είναι οι μήτρες των παραμέτρων με διάσταση j x n, 

 χt: είναι η μήτρα των εξωγενών μεταβλητών με διάσταση jx1 και  

 εt: είναι το διάνυσμα των καταλοίπων. 

Οι Kyrtsou & Vorlow (2008) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το μοντέλο 

BEKK-GARCH εγγυάται για το θετικό πρόσημο των μητρών στο σύστημα, καθώς 

επίσης συντάσσονται με μεγάλο τμήμα της βιβλιογραφίας, η οποία εξισώνει τις 

υστερήσεις μεταξύ τους και με τη μονάδα (k = p = q = 1), οπότε, η συνάρτηση (1.5) 

της υπό συνθήκη διακύμανσης απλοποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: 

BHΒ΄Γ΄Γ΄C΄CHt ttt

΄

11111111100                 (1.6),  

Ενώ στην περίπτωση, που οι μεταβλητές είναι δύο, η συνάρτηση (1.6) της υπό 

συνθήκης διακύμανσης διαμορφώνεται περεταίρω ως εξής:   

 

 

(1.7) 

Προχωρώντας στους πολλαπλασιασμούς των μητρών, προκύπτουν οι τρεις 

ακόλουθες εξισώσεις (1.8, 1.9, 1.10) αντίστοιχα: 
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2.3.5 Μοντελοποίηση VAR με ψευδομεταβλητές στις αποδόσεις του πετρελαίου σε 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Επόμενο βήμα στον έλεγχο ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των διακυμάνσεων 

του πληθωρισμού της κάθε χώρας και των τιμών του πετρελαίου είναι η εκ νέου 

διενέργεια ελέγχου με τη χρήση μοντέλου VAR, με την ειδοποιό διαφορά ότι 

πραγματοποιείται η εισαγωγή μιας ψευδομεταβλητής (dummy variable), προκειμένου 

να “απομονωθεί” η περίοδος στην οποία περιλαμβάνεται η απότομη και κατακόρυφη 

αύξηση των τιμών του πετρελαίου.  

Στην προκειμένη περίπτωση, η περίοδος αυτή περιλαμβάνεται στη διετία 

2007-2008, κατά την οποία πολλοί συγγραφείς, μεταξύ αυτών ο Kaufmann (2011), οι 

Kyrtsou και Labys (2006), οι Sornette et al. (2009), Cifarelli και Paladino (2009) και 

οι L’oeillet και Licheron (2010), υποστηρίζουν ότι είναι μια περίοδος έντονης 

κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου. Ο τετραπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου 

από το 2003 μέχρι το 2008 πιθανόν να οφείλεται στην αλματώδη αύξηση της ζήτησης 

από τις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας και της Ινδίας, η οποία δεν 

εξισορροπήθηκε από τον περιορισμό των ορίων της παγκόσμιας παραγωγής 

πετρελαίου. Κατά τους Sornette et al. (2009) οφείλεται στην εμφάνιση του 

“φαντάσματος της αναδυόμενης κερδοσκοπίας”. 

Το Διάγραμμα 2.3.5 καταδεικνύει τη σύντομη και απότομη αύξηση της τιμής 

του πετρελαίου, η οποία μέσα σε διάστημα 18 μηνών αυξήθηκε κατά 147% και από 

53,68 $/Β έφτασε τα 132,72. Αυτό που επιχειρείται, στην προκειμένη περίπτωση, 

είναι η εισαγωγή μιας ψευδομεταβλητής, η οποία λαμβάνει την τιμή “1” για τους 

μήνες από τον Ιανουάριο του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2008, ενώ οι δύο 

εναπομείνασες περίοδοι, πριν και μετά το σοκ, λαμβάνουν την τιμή 0. Το ακόλουθο 

διάγραμμα παρουσιάζει ξεκάθαρα το υπό μελέτη διάστημα. 
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Διάγραμμα 2.3.5: Μηνιαίες τιμές του Europe Brent Spot Price FOB ($/Β) για το χρονικό διάστημα 

05/1987-11/2009, με έμφαση στην επιλεγμένη περίοδο. 

 

Το μοντέλο VAR (1) διαμορφώνεται ως εξής:  

tt
out

t
in

t
out
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in

t eYYXaXaX   1
11

1
11

111111   

tt
out

t
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t
out

t
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t uYYXaXaY   1
21

1
21

121121       (1.11) 

 

όπου, Χt,Υt οι μεταβλητές, α11, β11, α21, β21 οι συντελεστές των μεταβλητών και 

),,0(~ 2

et Ne  ),0(~ 2

ut Nu  οι λευκοί θόρυβοι. Οι εκθέτες των μεταβλητών 

αντιπροσωπεύουν το διαχωρισμό του δείγματος, ανάλογα με την περίοδο του σοκ. 

Στην περίπτωση που ο εκθέτης είναι “in”, τότε μελετάται το διάστημα Ιανουάριος 

2007 - Ιούλιος 2008, ενώ όταν ο εκθέτης είναι “out” μελετάται το διάστημα εκτός 

αυτής της περιόδου. Αυτό που επιθυμούμε να πετύχουμε με την ανωτέρω 

μοντελοποίηση είναι η αποτύπωση της απότομης αύξησης της τιμής του πετρελαίου 

στη συμπεριφορά των συντελεστών α και β του μοντέλου VAR. Ενδεχόμενη 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς, θα συνιστά ασυμμετρία, αφού οι 2 περίοδοι θα 

επηρεάζουν διαφορετικά την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

 

 

 

Ιούλιος 2008 132,72 

Ιανουάριος 2007 53,68 
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2.3.6 Μοντελοποίηση VAR με ψευδομεταβλητές στις αποδόσεις του πετρελαίου σε 

περιόδους ανοδικής και καθοδικής τάσης στην αγορά. 

 

Έπειτα από τον έλεγχο ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των διακυμάνσεων του 

πληθωρισμού της κάθε χώρας και των τιμών του πετρελαίου, απομονώνοντας την 

περίοδο Ιανουάριος 2007 - Ιούλιος 2008, ακολουθεί η εκ νέου διενέργεια ελέγχου με 

τη χρήση μοντέλου VAR, με τη διαφορά ότι πραγματοποιείται η εισαγωγή μιας άλλης 

ψευδομεταβλητής (dummy variable), προκειμένου να “διαχωριστούν” οι περίοδοι 

κατά τις οποίες η αγορά πετρελαίου κινείται ανοδικά και καθοδικά σε όλο το δείγμα. 

Αντικειμενικός στόχος αυτής της εκδοχής του VAR είναι η διερεύνηση ύπαρξης 

συγκεκριμένης τάσης στον πληθωρισμό, προερχόμενη αποκλειστικά από την ανοδική 

τάση της αγοράς πετρελαίου και το αντίστροφο.  

Τα δύο είδη των αγορών που μελετώνται είναι η ανοδική (bull market) και η 

καθοδική αγορά (bear market). Τα χαρακτηριστικά της ανοδικής αγοράς 

περιλαμβάνουν την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, εξαιτίας της αυξημένης 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, βασιζόμενοι στην προσδοκία της ανοδικής τάσης των 

μελλοντικών αποδόσεων.  Σημειώνεται, ότι οι ανοδικές αγορές διαγράφουν αυτήν την 

πορεία πριν η οικονομία εμφανίσει ευδιάκριτα σημάδια ανάκαμψης, ενώ ο κίνδυνος 

υπερεκτίμησης των μετοχών και των αγορών είναι πιθανός. Στην περίπτωση της 

καθοδικής αγοράς, η ύφεση γίνεται αντιληπτή, καθώς παρατηρείται γενική 

υποχώρηση των χρηματιστηριακών δεικτών, παρατηρείται μετάβαση από την 

αισιοδοξία και τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών σε γενικευμένη αναδίπλωση, 

φόβο και απαισιοδοξία,  

Οι εξισώσεις διαμορφώνονται ως εξής:  
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όπου, Χt,Υt οι μεταβλητές, α11, β11, α21, β21 οι συντελεστές των μεταβλητών και 

),,0(~ 2

et Ne  ),0(~ 2

ut Nu  οι λευκοί θόρυβοι. Οι εκθέτες των μεταβλητών 

αντιπροσωπεύουν το διαχωρισμό του δείγματος, ανάλογα με την τάση της αγοράς, 

ανοδική ή καθοδική. Στην περίπτωση που ο εκθέτης είναι “bull”, μελετώνται οι 

περίοδοι κατά τις οποίες η αγορά πετρελαίου είναι ανοδική, ενώ όταν ο εκθέτης είναι 

“bear” μελετώνται οι περίοδοι κατά τις οποίες η αγορά πετρελαίου είναι πτωτική. Εν 
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προκειμένω, εισάγεται μια ψευδομεταβλητή, η οποία λαμβάνει την τιμή “1” για τους 

μήνες κατά τους οποίους οι μεταβολές στο επίπεδο τιμών του πετρελαίου εμφανίζουν 

θετικά πρόσημα (bull market), ενώ οι μήνες κατά τους οποίους οι μεταβολές στο 

επίπεδο τιμών του πετρελαίου εμφανίζουν αρνητικά πρόσημα, λαμβάνουν την τιμή  

“0” (bear market). 

 

2.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα Έρευνας  

2.4.1 Γραμμικά Διανυσματικά Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα (VAR) 

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα VAR (1) με τις υπό μελέτη μεταβλητές 

                            tttt
i eOILINFaINF   111111   

       ttt
i

t uOILINFaOIL   121121                  

όπου, INF: ο πληθωρισμός, OIL: οι αποδόσεις πετρελαίου, i: οι Ισπανία, Γερμανία, 

Γαλλία, Πορτογαλία και Ιταλία, και ),,0(~ 2

 Nt ),0(~ 2

ut Nu  οι λευκοί θόρυβοι. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2.4.1: Αποτελέσματα VAR Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και 

Ιταλίας. 

  
Υστέρηση Ρ στο VAR  Συντελεστής t-στατιστική 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 

a11  0.443295 [8,01843] 

β11  0.004220 [1.30643] 

a21  0.086379 [0.08427] 

β21  0.269551 [ 4.50071] 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 

a11  0.124300 [2.07704] 

a12  0.298258 [4.99095] 

β11  0.003360 [1.43986] 

β12 -0.003340 [-1.42646] 

a21 -0.544336 [-0.33943] 

a22  0.865580 [ 0.54051] 

β21  0.281749 [ 4.50503] 

β22 -0.032555 [-0.51886] 

ΓΑΛΛΙΑ 1 

a11  0.341995 [ 5.93901] 

β11  0.005857 [ 3.33354] 

a21 -0.975182 [-0.48236] 

β21  0.279231 [ 4.52706] 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

a11  0.692438 [ 15.7182] 

β11  0.001084 [ 0.36511] 

a21  0.392989 [ 0.44877] 

β21  0.269047 [ 4.55916] 

ΙΤΑΛΙΑ 2 

a11  0.442177 [ 7.99538] 

a12  0.443861 [ 8.08969] 

β11  0.002447 [ 1.91289] 

β12 -0.000735 [-0.57345] 

a21  1.018917 [ 0.38136] 

a22 -0.329968 [-0.12448] 

β21  0.274571 [ 4.44369] 

β22 -0.029959 [-0.48370] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 
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Ο πρώτος έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, μέσω 

του γραμμικού διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου (VAR), εμφανίζει 

αποτελέσματα μη στατιστικά σημαντικά σε όλες τις χώρες, πλην της Γαλλίας. Οι 

τιμές που λαμβάνει το t-stat σε απόλυτες τιμές είναι κάτω από το όριο του 1,96 για 

α=5%. Συνεπώς, οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις του πληθωρισμού της Ισπανίας, Γερμανίας, 

Πορτογαλίας και Ιταλίας δεν επηρεάζουν τις μεταβολές στις αποδόσεις του 

πετρελαίου και το αντίστροφο. Στην περίπτωση της Γαλλίας, εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο οι διακυμάνσεις των τιμών του 

πετρελαίου επηρεάζουν τα επίπεδα πληθωρισμού της Γαλλίας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε αυτήν την περίπτωση η τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής β11 είναι μικρή 

(0,005857). Τα αποτελέσματα δείχνουν λοιπόν ότι στο πρώτο στάδιο του ελέγχου δεν 

παρατηρήθηκε κάποια γραμμική αλληλεξάρτηση μεταξύ των διακυμάνσεων του 

πληθωρισμού των υπό μελέτη χωρών και των τιμών του πετρελαίου, εκτός της 

Γαλλίας, για την οποία, η εξάρτηση αυτή δεν είναι αμφίδρομη. Επισημαίνεται ότι ο 

έλεγχος του ύψους των υστερήσεων των παραμέτρων της Ισπανίας, Γαλλίας και 

Πορτογαλίας επέδειξε 1 (lag), ενώ, αντίθετα για την Γερμανία και Ιταλία η υστέρηση 

είναι ίση με 2 (lags). 

 

2.4.2 Έλεγχος Γραμμικής Αιτιότητας κατά Granger (Granger Causality Test). 

 

Στον πίνακα 2.4.2 παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα του τεστ 

αιτιότητας κατά Granger. Σημειώνεται ότι οι υστερήσεις για την πραγματοποίηση του 

τεστ έχουν αντληθεί από το προηγούμενο στάδιο. Όπως γίνεται φανερό από τη 

μελέτη του πίνακα 2.4.2, δεν υπάρχει καμία αιτιότητα κατά Granger μεταξύ των 

μεταβολών των αποδόσεων του πετρελαίου και του πληθωρισμού για τις τέσσερεις 

από τις πέντε χώρες, τόσο στη σχέση αιτίασης του πετρελαίου στον πληθωρισμό, όσο 

και το αντίστροφο. Οι τιμές του probability είναι όλες μεγαλύτερες από α=5%, οπότε 

γίνεται αποδεκτή η υπόθεση Η0, σύμφωνα με την οποία, η Χt = (INFt) δεν αιτιάζει τη 

μεταβλητή Yt = (OILt). Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, για την οποία όντως 

παρατηρείται αιτιότητα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γραμμικής αιτιότητας κατά 

Granger ταυτίζονται πλήρως με τις εκτιμήσεις των μοντέλων VAR που προηγήθηκαν. 
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Πίνακας 2.4.2: Τεστ αιτιότητας για τις σειρές OIL και INF των πέντε χωρών. 

Χώρα Σχέση (Χt Yt)  
F-Στατιστική Πιθανότητα 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
OIL→INF  3.57925 0.0596 

INF→OIL  0.14934 0.6995 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
OIL→INF  1.68990 0.1865 

INF→OIL  0.21785 0.8044 

ΓΑΛΛΙΑ 
OIL→INF  24.6308 1.E-06 

INF→OIL  1.13415 0.2879 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
OIL→INF  0.04772 0.8273 

INF→OIL  0.00018 0.9894 

ΙΤΑΛΙΑ 
OIL→INF  2.19894 0.1130 

INF→OIL  0.08335 0.9200 

Αν Probability > 0,05, τότε για α=5% γίνεται αποδεκτή η Η0: Χ(t) δεν αιτιάζει τη μεταβλητή Y(t). 

 

 

2.4.3 Περιγραφικές Στατιστικές Πετρελαίου και Πληθωρισμού 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο των περιγραφικών στατιστικών, η 

επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη ετεροσκεδαστικότητας, ασυμμετρίας και μη-

κανονικότητας στις υπό μελέτη, χρονολογικές σειρές καθίσταται δυνατός με τη 

βοήθεια της στατιστικής Jarque-Bera (J-B). Στον πίνακα 2.4.3 παρατίθενται τα 

αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών των πέντε χωρών. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η ερμηνεία του πίνακα, ακολουθείται η εφαρμογή της υπόθεσης Η0, 

σύμφωνα με την οποία οι τιμές των μεταβλητών ακολουθούν κανονική κατανομή 

συμμετρική, χωρίς κύρτωση, όταν η τιμή της Jarque-Bera είναι μικρότερη του 5,99, 

ενώ η τιμή του Skewness και Kurtosis είναι 0 και 3, αντίστοιχα. 

Προχωρώντας στην ανάλυση των μεταβλητών και βασιζόμενοι στη θεωρία 

που προαναφέρθηκε στον προηγούμενο πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί, η 

μεταβλητή OIL (αποδόσεις πετρελαίου) παρουσιάζει αρνητική ασυμμετρία (-

0,052<0), ενώ η τιμή του kurtosis είναι σαφώς μεγαλύτερη του 3 (5,394>3), με 

λεπτόκυρτη κατανομή. Συνεπώς, παρατηρείται ύπαρξη μη-κανονικότητας, με την 

τιμή της στατιστικής J-B να είναι μεγαλύτερη από το 5,99 (64,607). 
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             Πίνακας 2.4.3: Περιγραφικές στατιστικές της μεταβλητής πληθωρισμός 

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

SKEWNESS 0,123584 

KURTOSIS 4.297210 

JARQUE-BERA 19.62942 

probability (0.000055) 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

SKEWNESS 0.974876 

KURTOSIS 5.847664 

JARQUE-BERA 133.9956 

probability (0.000000) 

ΓΑΛΛΙΑ 

SKEWNESS -0.103390 

KURTOSIS 3.125692 

JARQUE-BERA 0.658765 

probability (0.719368) 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

SKEWNESS 0.713066 

KURTOSIS 3.736372 

JARQUE-BERA 28.98108 

probability (0.000001) 

ΙΤΑΛΙΑ 

SKEWNESS 0.430044 

KURTOSIS 3.480148 

JARQUE-BERA 10.91581 

probability (0.004262) 

. 

0

10

20

30

40

50

-0.250 -0.125 -0.000 0.125 0.250 0.375

Series: OIL

Sample 1 270

Observations 270

Mean       0.005249

Median   0.004123

Maximum  0.458950

Minimum -0.310955

Std. Dev.   0.092511

Skewness  -0.052361

Kurtosis   5.394148

Jarque-Bera  64.60774

Probability  0.000000

 

Γράφημα 2.4.3: Περιγραφικές στατιστικές για τις αποδόσεις πετρελαίου. 

 

 Η ανάλυση της μεταβλητής INF (πληθωρισμός) είναι πολυσύνθετη, καθώς 

πρέπει να γίνει ανάλυση και των πέντε χωρών. Σε όλες τις χώρες, εκτός της Γαλλίας, 

οι τιμές του kurtosis είναι μεγαλύτερες του 3 και συνεπώς οι κατανομές είναι 

λεπτόκυρτες, ενώ παρουσιάζουν θετική ή αρνητική ασυμμετρία. Επίσης, όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι τιμές του συντελεστή Jarque-Bera για όλες τις χώρες είναι 

μεγαλύτερες του 5,99, πλην της Γαλλίας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, 

στην περίπτωση της Γαλλίας η υπόθεση Η0 επιβεβαιώνεται και συνεπώς η μεταβλητή 
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ακολουθεί κανονική κατανομή. Σε όλες τις άλλες χώρες ο πληθωρισμός παρουσιάζει 

ετεροσκεδαστικότητα και ασυμμετρία, απορρίπτοντας την υπόθεση της 

κανονικότητας.  

 

2.4.4 ΜοντελοποίησηVAR με ψευδομεταβλητές (Περίοδος Πετρελαίου). 

 

Σε αυτό το σημείο επιχειρείται η εκ νέου χρήση του μοντέλου VAR με τη 

διαφορά όμως ότι δίνεται έμφαση στην περίοδο Ιανουάριος 2007 - Ιούλιος 2008, με 

τη χρήση dummies - ψευδομεταβλητών, ενώ απομονώνονται οι υπόλοιπες περίοδοι, 

καθώς εκείνη την περίοδο παρατηρείται απότομη αύξηση των αποδόσεων των τιμών 

του πετρελαίου. Ενδεικτικό της τάσης είναι το Διάγραμμα 2.3.5. Όπως 

προαναφέρθηκε, εισάγεται μια ψευδομεταβλητή, η οποία λαμβάνει την τιμή “1” για 

τους μήνες από τον Ιανουάριο του 2007 έως και τον Ιούλιο του 2008, ενώ οι δύο 

εναπομείνασες περίοδοι, πριν και μετά το σοκ, λαμβάνουν την τιμή “0”. Για τη 

διευκόλυνση μελέτης του πίνακα που ακολουθεί, σημειώνεται ότι οι εκθέτες των 

μεταβλητών αντιπροσωπεύουν το διαχωρισμό του δείγματος, ανάλογα με την περίοδο 

του σοκ. Όταν ο εκθέτης είναι “in”, μελετάται η περίοδος Ιανουάριος 2007-Ιούλιος 

2008, ενώ όταν ο εκθέτης είναι “out” μελετάται το διάστημα εκτός της περιόδου 

“in”. 

Ενδεικτικά, το μοντέλο VAR (1) με τις μεταβλητές διαμορφώνεται ως εξής:  

tt
out

t
in

t
out

t
in

t eOILOILINFaINFaINF   1
11

1
11

111111   

tt
out

t
in

t
out

t
in

t uOILOILINFaINFaOIL   1
21

1
21

121121   

όπου, Χt,=INFt και Υt=OILt οι μεταβλητές, α11, β11, α21 και β21 , οι συντελεστές των 

μεταβλητών εντός και εκτός περιόδου σοκ και ),,0(~ 2

et Ne  ),0(~ 2

ut Nu  οι λευκοί 

θόρυβοι. 

Πιο συγκεκριμένα, αλληλεξάρτηση εμφανίζουν η Ισπανία, Γερμανία και 

Γαλλία. Στην περίπτωση της Ισπανίας, εμφανίζεται αποτέλεσμα στατιστικά 

σημαντικό και η τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής α21
in

 είναι 7,507662. Συνεπώς, οι 

μεταβολές του πληθωρισμού της Ισπανίας επηρεάζουν τις αποδόσεις του πετρελαίου 

μόνο κατά την περίοδο της πετρελαϊκής κρίσης 2007-2008, ενώ τις υπόλοιπες 

περιόδους δεν υπάρχει καμία επιρροή, αφού οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικοί. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 2.4.4. 
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Πίνακας 2.4.4: Αποτελέσματα VAR Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και 

Ιταλίας, για την περίοδο Ιανουάριος 2007-Ιούλιος 2008. 
  Υστέρηση Ρ στο VAR   Συντελεστής t-στατιστική 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 

a11
in  0.273508 [ 1.36083] 

a11
out  0.443577 [ 7.56976] 

β11
in  0.031044 [ 1.68355] 

β11
out  0.003338 [ 1.01417] 

α21in  7.507662 [ 2.02266] 

a21
out -0.492993 [-0.45555] 

β21
in -0.220188 [-0.64658] 

β21
out  0.277304 [ 4.56175] 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 

a11
in -0.266863 [-0.96310] 

a11
out  0.129338 [ 2.08135] 

a12
in  0.181675 [ 0.69816] 

a12
out  0.305616 [ 4.91152] 

β11
in  0.027811 [ 2.15762] 

β11
out  0.002555 [ 1.06937] 

β12
in  0.005022 [ 0.36687] 

β12
out -0.003193 [-1.33441] 

α21in -3.776008 [-0.50510] 

a21
out -0.329756 [-0.19669] 

a22
in  1.911640 [ 0.27229] 

a22
out  0.720479 [ 0.42917] 

β21
in  0.303985 [ 0.87413] 

β21
out  0.284387 [ 4.41159] 

β22
in  0.043165 [ 0.11688] 

β22
out -0.035394 [-0.54833] 

ΓΑΛΛΙΑ 1 

a11
in  0.247129 [ 1.25360] 

a11
out  0.338951 [ 5.53646] 

β11
in  0.017026 [ 1.75893] 

β11
out  0.005454 [ 3.04748] 

α21in  14.83040 [ 2.16004] 

a21
out -2.445148 [-1.14677] 

β21
in -0.240004 [-0.71190] 

β21
out  0.292754 [ 4.69720] 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

a11
in  0.341518 [ 1.39278] 

a11
out  0.710951 [ 15.7160] 

β11
in  0.006156 [ 0.34340] 

β11
out  0.001683 [ 0.55458] 

α21in  7.704860 [ 1.57869] 

a21
out  0.185404 [ 0.20591] 

β21
in -0.163185 [-0.45736] 

β21
out  0.273203 [ 4.52333] 

ΙΤΑΛΙΑ 2 

a11
in  0.324653 [ 1.61914] 

a11
out  0.444644 [ 7.66608] 

a12
in  0.326107 [ 1.67897] 

a12
out  0.445816 [ 7.73611] 

β11
in  0.007007 [ 1.03115] 

β11
out  0.002375 [ 1.79847] 

β12
in  0.006892 [ 0.99710] 

β12
out -0.000875 [-0.66258] 

α21in  7.536124 [ 0.77666] 

a21
out  0.633312 [ 0.22563] 

a22
in  0.354557 [ 0.03772] 

a22
out -0.136356 [-0.04889] 

β21
in  0.049820 [ 0.15150] 

β21
out  0.280826 [ 4.39500] 

β22
in -0.099375 [-0.29709] 

β22
out -0.034275 [-0.53606] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 
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Επόμενη χώρα είναι η Γερμανία, στην οποία τα μοναδικά αποτελέσματα 

ενδιαφέροντος που είναι στατιστικά σημαντικά είναι αυτά που αφορούν το 

συντελεστή β11
in

 (0,027881), γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη αλληλεξάρτησης 

και επιρροής των μεταβολών των αποδόσεων του πετρελαίου προς τον πληθωρισμό 

της Γερμανίας, κατά την περίοδο της προαναφερθείσας κρίσης, ενώ τις υπόλοιπες δύο 

περιόδους, εκτός κρίσης, δεν διαφαίνεται καμία επιρροή. 

Ερχόμενοι στην περίπτωση της Γαλλίας, οι μεταβολές του πληθωρισμού της 

χώρας επηρεάζουν τις αποδόσεις του πετρελαίου κατά την περίοδο της πετρελαϊκής 

κρίσης 2007-2008, με το συντελεστή α21
in 

να λαμβάνει τιμή 14,83040. Παράλληλα, 

παρατηρείται επιρροή των αποδόσεων του πετρελαίου στον πληθωρισμό της χώρας 

εκτός της κρίσης, με το συντελεστή β11
out 

 να λαμβάνει τιμή 0,005454. Τέλος, για την 

Πορτογαλία και Ιταλία κανένα αποτέλεσμα που να ενδιαφέρει την έρευνα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό. 

 

2.4.5 ΜοντελοποίησηVAR με ψευδομεταβλητές (Bull-Bear Market). 

 

Έπειτα από τη μελέτη της περιόδου Ιανουάριος 2007 έως Ιούλιος 2008, 

ακολουθεί η μελέτη των τάσεων του επιπέδου του πληθωρισμού των υπό μελέτη 

χωρών όταν η αγορά είναι ανοδική και καθοδική.  Η μεθοδολογία που ακολουθείται 

είναι παρόμοια με το προηγούμενο VAR. Ενδεικτικά παραθέτουμε την περίπτωση για 

VAR(1): 

        tt
bear

t
bull

t
bear

t
bull

t eOILOILINFaINFaINF   1
11

1
11

111111   

tt
bear

t
bull

t
bear

t
bull

t uOILOILINFaINFaOIL   1
21

1
21

121121   

όπου, Χt,=INFt και Υt=OILt οι μεταβλητές, α11, β11, α21 και β21 , οι συντελεστές των 

μεταβλητών όταν η αγορά πετρελαίου είναι ανοδική “bull”και καθοδική “bear” και 

),,0(~ 2

et Ne  ),0(~ 2

ut Nu  οι λευκοί θόρυβοι. Σημειώνεται ότι οι μήνες με τα 

θετικά πρόσημα στις αποδόσεις χαρακτηρίζονται ως “bull”, ενώ αυτοί με τα 

αρνητικά ως “bear”. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα 2.4.5. 
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Πίνακας 2.4.5: Αποτελέσματα VAR Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και 

Ιταλίας, για ανοδική και καθοδική τάση στην αγορά πετρελαίου. 

  
Υστέρηση Ρ στο 

VAR   
Συντελεστής t-στατιστική 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 

a11
bull  0.253731 [ 3.16302] 

a11
bear  0.423419 [ 4.97243] 

β11
bull  0.022896 [ 4.55312] 

β11
bear -0.009223 [-2.02356] 

a21
bull  0.839532 [ 0.54216] 

a21
bear -1.013755 [-0.61673] 

β21
bull  0.257856 [ 2.65639] 

β21
bear  0.239891 [ 2.72663] 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 

a11
bull  0.058321 [ 0.69589] 

a11
bear -0.001064 [-0.01222] 

a12
bull  0.132752 [ 1.57360] 

a12
bear  0.284182 [ 3.29741] 

β11
bull  0.005636 [ 1.44275] 

β11
bear  0.000487 [ 0.12808] 

β12
bull  0.008927 [ 2.28974] 

β12
bear -0.012183 [-3.13889] 

a21
bull 3.461427 [-1.47707] 

a21
bear 2.333256 [ 0.95776] 

a22
bull 1.588543 [-0.67341] 

a22
bear 2.542562 [ 1.05506] 

β21
bull  0.329575 [ 3.01705] 

β21
bear  0.285961 [ 2.68862] 

β22
bull  0.042872 [ 0.39326] 

β22
bear -0.032402 [-0.29857] 

ΓΑΛΛΙΑ 1 

a11
bull

  0.188214 [ 2.24135] 

a11
bear  0.264673 [ 3.01405] 

β11
bull  0.015796 [ 5.57919] 

β11
bear -0.001644 [-0.70230] 

a21
bull -1.530230 [-0.49812] 

a21
bear -1.262721 [-0.39307] 

β21
bull  0.315339 [ 3.04456] 

β21
bear  0.251880 [ 2.94069] 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 

a11
bull  0.547841 [ 7.30598] 

a11
bear  0.649324 [ 10.0192] 

β11
bull

  0.015174 [ 3.16182] 

β11
bear -0.009883 [-2.15303] 

a21
bull  0.291533 [ 0.22030] 

a21
bear  0.499714 [ 0.32637] 

β21
bull  0.264636 [ 2.82340] 

β21
bear  0.266645 [ 2.72109] 

ΙΤΑΛΙΑ 2 

a11
bull  0.404779 [ 5.66823] 

a11
bear  0.368011 [ 5.60408] 

a12
bull  0.327451 [ 4.49047] 

a12
bear  0.446834 [ 6.97877] 

β11
bull

  0.003699 [ 1.51656] 

β11
bear  0.000436 [ 0.19269] 

β12
bull  0.005913 [ 2.44593] 

β12
bear -0.004017 [-1.76842] 

a21
bull -0.679515 [-0.19262] 

a21
bear  1.986502 [ 0.61237] 

a22
bull -5.167255 [-1.43445] 

a22
bear  2.649186 [ 0.83758] 

β21
bull  0.301503 [ 2.50253] 

β21
bear  0.294382 [ 2.63159] 

β22
bull  0.104043 [ 0.87123] 

β22
bear  0.005421 [ 0.04831] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 
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Ο πίνακας 2.4.5 φανερώνει το γεγονός ότι αλληλεπίδραση εμφανίζουν και οι 

πέντε χώρες. Ξεκινώντας από την Ισπανία, παρατηρείται στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα και η τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής β11
bull

 είναι 0,022896. Συνεπώς, 

οι ανοδικές περίοδοι στην αγορά πετρελαίου (bull market) επηρεάζουν τον 

πληθωρισμό της Ισπανίας. Αντίστοιχα, η τιμή του συντελεστή β11
bear 

είναι -0,009223 

και επομένως οι καθοδικές περίοδοι στην αγορά πετρελαίου (bear market) 

επηρεάζουν τον πληθωρισμό της Ισπανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκρίνοντας τις 

τιμές των συντελεστών β11
bull

 και β11
bear

 (0,022896>|0,009223|) παρατηρούμε ότι 

κατά τη διάρκεια θετικών αποδόσεων, φαίνεται ότι το πετρέλαιο επηρεάζει 

περισσότερο τον πληθωρισμό.  

Ακριβώς την ίδια ερμηνεία επιδέχονται τα αποτελέσματα της Πορτογαλίας. 

Παρατηρείται αλληλεξάρτηση με την ίδια τάση και προς την ίδια κατεύθυνση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η σύγκριση των τιμών των συντελεστών, όπου,  β11
bull

 ισούται 

με 0,015174 με και β11
bear 

ισούται με -0,009883 και συνεπώς οι περίοδοι της ανοδικής 

τάσης της αγοράς πετρελαίου επηρεάζουν τα επίπεδα του πληθωρισμού της χώρας 

περισσότερο από τις αντίστοιχες καθοδικής τάσης. 

Όμοια αποτελέσματα εμφανίζει και η Γερμανία, με την υστέρηση να ισούται 

με 2. Οι καθοδικές περίοδοι στην αγορά πετρελαίου (bear market) επηρεάζουν τον 

πληθωρισμό της χώρας αρνητικά, εξαιτίας του αρνητικού πρόσημου του συντελεστή, 

ενώ οι ανοδικές περίοδοι στην αγορά πετρελαίου (bull market) τον επηρεάζουν 

θετικά. Η διαφορά της Γερμανίας με την Ισπανία είναι ότι στη σύγκριση των  

συντελεστών β12
bull

 και β12
bear

 0,008927<|0,01218| αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι οι 

περίοδοι της καθοδικής τάσης της αγοράς πετρελαίου επηρεάζουν τα επίπεδα του 

πληθωρισμού της χώρας περισσότερο από τις περιόδους ανοδικής τάσης. 

Τέλος, οι περιπτώσεις της Γαλλίας και Ιταλίας σχολιάζονται ταυτόχρονα, 

καθώς τα αποτελέσματά τους διαφέρουν μόνο στις τιμές των συντελεστών. Στην 

περίπτωση της Γαλλίας παρατηρείται στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για την τιμή 

που λαμβάνει ο συντελεστής β11
bull

 (0,015796). Συνεπώς, οι ανοδικές περίοδοι στην 

αγορά πετρελαίου (bull market) επηρεάζουν τον πληθωρισμό της Γαλλίας. Όμοια 

αποτελέσματα παρουσιάζει η Ιταλία, αλλά για υστέρηση 2. Ο συντελεστής  β12
bull

 έχει 

τιμή 0,005913. Επομένως, τα επίπεδα πληθωρισμού και των δύο χωρών επηρεάζονται 

από θετικές αποδόσεις του πετρελαίου, ενώ στις αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η 

αγορά είναι καθοδική, δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 
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2.4.6 Έλεγχος γραμμικής αιτιότητας κατά Granger στα κατάλοιπα BEKK-GARCH. 

 

Έπειτα από τον εντοπισμό και την αφαίρεση της ετεροσκεδαστικότητας στις 

υπό μελέτη χρονολογικές σειρές, μέσω της εφαρμογής του μοντέλου BEKK-GARCH 

κατά Kyrtsou και Vorlow (2008), ακολουθεί ο εκ νέου έλεγχος ύπαρξης αιτιότητας 

μεταξύ των διακυμάνσεων του πληθωρισμού της Γαλλίας και των αποδόσεων του 

πετρελαίου. Βασικός σκοπός του επανελέγχου είναι η διερεύνηση ύπαρξης 

διαφορετικών αποτελεσμάτων, έπειτα από το φιλτράρισμα των δεδομένων, επειδή 

έχει υποστηριχθεί ότι η παρουσία ετεροσκεδαστικότητας, ενδεχομένως, να οδηγεί σε 

λανθασμένα αποτελέσματα για τα τεστ ευρέσεως αιτιότητας. Τα αποτελέσματα από 

την εκτίμηση του βέλτιστου VAR, πριν από τη διενέργεια του ελέγχου Granger, για 

την εύρεση της καλύτερης υστέρησης  παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4.6. 

 

Πίνακας 2.4.6: Αποτελέσματα VAR στα κατάλοιπα ενός BEKK-GARCH. 

    Συντελεστής t-στατιστική 

ΓΑΛΛΙΑ 

a11  0.050823 [ 0.83385] 

β11  0.281978 [ 4.69861] 

a21 -0.048747 [-0.76353] 

β21  0.197570 [ 3.14284] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 

 

Στον πίνακα 2.4.7 παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα του τεστ 

αιτιότητας κατά Granger στα κατάλοιπα του μοντέλου BEKK-GARCH. 

 

Πίνακας 2.4.7: Τεστ αιτιότητας για τις φιλτραρισμένες σειρές OIL και INF της 

Γαλλίας. 

Χώρα Σχέση (Χ Υ) F-Στατιστική Πιθανότητα 

ΓΑΛΛΙΑ 

OIL→INF  22.0087 4.E-06 

INF→OIL  0.57818 0.4477 

   Αν Probability > 0,05, τότε για α=5% γίνεται αποδεκτή η Η0: Χ(t) δεν αιτιάζει τη μεταβλητή Y(t) 

 

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά του προηγούμενου ελέγχου που 

πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 2.4.2. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2.4.7, 
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παρατηρείται αιτιότητα από τις αποδόσεις του πετρελαίου προς τον πληθωρισμό της 

Γαλλίας. 

 

2.5 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων – Σχολιασμός 

 

Στον πίνακα 2.5 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

που παρουσίασαν ενδιαφέρον και σχολιάσθηκαν. Αναφορικά με τη διερεύνηση 

ύπαρξης αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταβολών του πετρελαίου και του 

πληθωρισμού στις χώρες Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία και Ιταλία, επισημαίνεται 

ότι δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Εξαίρεση αποτελεί η 

Γαλλία, για την οποία προέκυψε αλληλεξάρηση.  

 

Πινακας 2.5: Παράθεση αποτελεσμάτων 

Αποτελέσματα VAR Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, για την περίοδο 01/2007-07/ 2008 
 Υστέρηση Ρ στο VAR Συντελεστής t-στατιστική 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 α21in            7.507662 [ 2.15762] 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 β11
in             0.027811 [ 3.04748] 

ΓΑΛΛΙΑ 1 
β11

out                0.005454 [ 3.04748] 

α21in             14.83040 [ 2.16004] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 

Αποτελέσματα VAR Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας, για ανοδική και 

καθοδική τάση στην αγορά πετρελαίου 
 Υστέρηση Ρ στο VAR Συντελεστής t-στατιστική 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1 
β11

bull                0.022896 [ 4.55312] 

β11
bear             -0.009223 [-2.02356] 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 
β12

bull                0.008927 [ 2.28974] 

β12
bear             -0.012183 [-3.13889] 

ΓΑΛΛΙΑ 1 β11
bull                 0.015796 [ 5.57919] 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 
β11

bull                 0.015174 [ 3.16182] 

β11
bear          -0.009883 [-2.15303] 

ΙΤΑΛΙΑ 2 β12
bull                 0.005913 [ 2.44593] 

Αν |t-statistic| >1,96, ο συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός, για α=5%. 

 

Στον έλεγχο γραμμικής αιτιότητας κατά Granger που πραγματοποιήθηκε, δεν 

προέκυψε σχέση αιτιότητας μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των μεταβολών 

του πληθωρισμού στην Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία και Ιταλία. Επισημαίνεται ότι 

τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού συνάδουν με αυτά του Hooker (1996), 

τουλάχιστον για την περίοδο 1987-1994, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά Granger των αποδόσεων του πετρελαίου προς τον 

πληθωρισμό από το 1973 και μετά, σε μελέτη δείγματος περιόδου 1948-1994. 

Αντίθετα οι  Wu και Ni (2011), σε μελέτη μικρότερου και μεταγενέστερου δείγματος 

(1995-2005), απέδειξαν ότι οι αποδόσεις του πετρελαίου αιτιάζουν κατά Granger τον 
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πληθωρισμό και vice – versa. Επίσης, τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν ούτε με αυτά 

των Cunado &  Perez de Gracia (2003), σε μελέτη δείγματος 1960-1999, οι οποίοι 

συμπεραίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου αιτιάζουν κατά Granger την οικονομική 

δραστηριότητα των δεκαπέντε υπό μελέτη ευρωπαϊκών χωρών. 

Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον έλεγχο αποτελεί η Γαλλία, στην οποία όχι 

μόνο παρατηρήθηκε αλληλεξάρτηση, καθώς οι αποδόσεις του πετρελαίου επηρέασαν 

τον πληθωρισμό της χώρας, αλλά και αιτιότητα κατά Granger. Το αποτέλεσμα της 

παρούσας έρευνας, αναφορικά με την αλληλεξάρτηση της Γαλλίας, συνάδει εν μέρει 

με αντίστοιχα συμπεράσματα των LeBlanc και Chinn (2004), οι οποίοι διαπιστώνουν 

(για τις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Η.Π.Α. Γερμανία και Γαλλία) ότι δεν 

υπάρχει μεγάλη ευαισθησία του πληθωρισμού στις μεταβολές των αποδόσεων του 

πετρελαίου στη Γερμανία και τη Γαλλία.  

Επόμενο στάδιο της έρευνας ήταν η εισαγωγή ψευδομεταβλητών στο δείγμα, 

προκειμένου να μελετηθεί η περίοδος Ιανουάριος 2007 - Ιούλιος 2008, κατά την 

οποία παρατηρήθηκε απότομη και κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Η 

εν λόγω περίοδος χαρακτηρίσθηκε από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, ως μια 

περίοδος με έντονα στοιχεία κερδοσκοπίας. Οι χώρες οι οποίες παρουσίασαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία. Στην πρώτη, οι 

μεταβολές στα επίπεδα του πληθωρισμού φάνηκε να επηρεάζουν τις αποδόσεις του 

πετρελαίου, ενώ στη δεύτερη, η απότομη μεταβολή των αποδόσεων του πετρελαίου 

στη συγκεκριμένη διετία επηρεάζει θετικά τα επίπεδα πληθωρισμού της. Αναφορικά 

με την Ισπανία, επισημαίνεται η έρευνα των Álvarez et al. (2011), οι οποίοι, όμως 

κατέληξαν σε περιορισμένη πληθωριστική επίδραση των μεταβολών των αποδόσεων 

του πετρελαίου στην οικονομία της Ισπανίας, αλλά μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με 

χώρες της Ευρώπης.  

Στην περίπτωση της Γαλλίας παρατηρήθηκε επίδραση του πληθωρισμού της 

χώρας στις αποδόσεις του πετρελαίου κατά την περίοδο της επίμαχης διετίας. Αξίζει 

να σημειωθεί η συνέπεια των αποτελεσμάτων στην περίπτωση αυτής της χώρας, 

συγκρινόμενα με αντίστοιχα προηγούμενων εκτιμήσεων, καθώς και σε αυτήν την 

περίπτωση παρατηρήθηκε στατιστική σημαντικότητα και σε περίοδο εκτός κρίσης, με 

τις μεταβολές του πετρελαίου να επηρεάζουν τον πληθωρισμό της Γαλλίας. Τόσο 

στην Ισπανία, όσο και στη Γαλλία οι τιμές των συντελεστών είναι αρκετά υψηλοί, 

συγκρινόμενοι με αυτούς άλλων χωρών (α21
in

 :7,507662 και 14,83040 αντίστοιχα).  
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Η επισήμανση του παράγοντα της προσδοκίας, για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση στο πρώτο μέρος, είναι απαραίτητη, για την 

ερμηνευτική διάσταση των αποτελεσμάτων αυτού του ελέγχου. Οι πληθωριστικές 

τάσεις που διαμορφώνουν οι κερδοσκόποι, εξαιτίας της προσδοκίας τους ότι η 

ζήτηση για προϊόντα θα αυξηθεί και συνεπώς και η τιμή τους, έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των κερδών των παραγωγών. Άμεση συνέπεια είναι η πρόκληση οικονομικής 

ύφεσης από την προσπάθειά των παραγωγών να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους. Η 

μείωση των εισοδημάτων επιφέρει μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο, αύξηση των 

αποθεμάτων και μείωση της παραγωγής πετρελαίου, γεγονός το οποίο επιφέρει 

αύξηση της τιμής του από τις χώρες παραγωγούς. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποτεθεί 

ότι στην Ισπανία και Γαλλία ο μηχανισμός των προσδοκιών ήταν αρκετά ισχυρός 

κατά την περίοδο 2007-2008 (εξαιτίας των τιμών των συντελεστών), ώστε να 

ασκήσει επιρροή στις αποδόσεις του πετρελαίου.  

Παράλληλα, δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί η διαδικασία του short-selling σε 

συνδυασμό με τα πετρελαιακά αποθέματα ασφαλείας για τις εγχώριες αγορές 

πετρελαίου. Όπως είναι γνωστό, οι κερδοσκόποι αγοράζουν σε χαμηλές τιμές και 

πωλούν σε υψηλές, προκειμένου να επωφεληθούν από τη μεταγενέστερη αύξηση της 

τιμής, έτσι ώστε να διαθέσουν το προϊόν τους, ενώ είναι αυτονόητο ότι δεν 

διαπραγματεύονται τα υποχρεωτικα αποθέματα ασφαλείας των χωρών. Στο διάστημα 

μεταξύ της διαδικασίας αγοράς και πώλησης, το πετρέλαιο φυλάσσεται σε χώρους 

αποθήκευσης, διαφορετικούς από αυτούς των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας, 

οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και ελέγχονται από τους κρατικούς φορείς. Επομένως, 

πιθανόν σε αυτές τις χώρες να υπήρχε, κατά τη διετία 2007-2008, πλημμελής έλεγχος 

των αποθεμάτων και των χώρων αποθήκευσής τους. Ωστόσο, ο τελευταίος 

παράγοντας ξεφεύγει από τα όρια μελέτης της παρούσας έρευνας.  

Συνοψίζοντας την προαναφερθείσα συλλογιστική, ο αναγνώστης είναι σε 

θέση να κατανοήσει τον προηγούμενο μηχανισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

κινείται η έρευνα των Kyrtsou και Labys (2006) και τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών, υποστηρικτών του καταλητικού ρόλου της κερδοσκοπίας, όπως των 

Sornette et al (2009), Cifarelli και Paladino (2009), Kaufmann et al. (2009), L’oeillet 

και Licheron (2010) και Kaufmann (2011). Οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην 

περίοδο 2007-2008, η οποία είναι μια διετία που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία 

κερδοσκοπίας και ύφεσης, ειδικά προς το τέλος του 2008, οπότε η κρίση έγινε πλέον 
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αισθητή. Αντίθετοι είναι οι Kilian και Murphy (2011), οι οποίοι αναφέρουν ότι η 

αύξηση της τιμής για το διάστημα 2003-2008, δεν οφειλόταν στην κερδοσκοπία. 

Έπειτα από τη μελέτη της περιόδου 2007-2008, ακολούθησε ακόμη ένας 

έλεγχος της σχέσης μεταξύ των αποδόσεων του πετρελαίου και του πληθωρισμού των 

πέντε χωρών, πάλι με την εισαγωγή ψευδομεταβλητών, από τον οποίο προέκυψαν 

ποικίλα συμπεράσματα. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στη μελέτη των τάσεων του 

επιπέδου του πληθωρισμού, στις περιπτώσεις που η αγορά πετρελαίου εμφανίζει 

ανοδικές και καθοδικές τάσεις. Οι χώρες ομαδοποιήθηκαν βάσει των αποτελεσμάτων 

που εμφάνισαν. Πιο συγκεκριμένα, η Ισπανία και η Πορτογαλία χρήζουν κοινής 

ερμηνείας, καθώς στις περιόδους κατά τις οποίες η αγορά πετρελαίου κινείται 

ανοδικά, παρατηρήθηκε αύξηση του επιπέδου πληθωρισμού τους, ενώ στις περιόδους 

κατά τις οποίες η αγορά πετρελαίου κινείται καθοδικά, παρατηρήθηκε μείωση, με την 

πρώτη σχέση να υπερισχύει της δεύτερης.  

Στην περίπτωση της Γαλλίας και Ιταλίας, προέκυψαν όμοια αποτελέσματα με 

αυτά των προηγούμενων χωρών, με τη διαφορά ότι οι πτωτικές τάσεις στην αγορά 

πετρελαίου δεν επηρέασαν καθόλου τα επίπεδα των πληθωρισμών τους. Τέλος, ο 

πληθωρισμός της Γερμανίας επηρεάσθηκε τόσο από τις ανοδικές, όσο και από τις 

καθοδικές τάσεις στην αγορά πετρελαίου, με τη δεύτερη σχέση να υπερισχύει 

αισθητά της πρώτης.  

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο έλεγχος αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

αποδόσεων του πετρελαίου και του πληθωρισμού είναι ο μοναδικός που καθιστά 

δυνατή τη σύγκριση της σχέσης αυτής μεταξύ των χωρών, καθώς προέκυψαν 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και για τις πέντε χώρες. Ανακύπτει εύλογα το 

ερώτημα γιατί οι περίοδοι καθοδικών τάσεων στην αγορά πετρελαίου δεν 

αποτυπώνονται στον ίδιο βαθμό ή και καθόλου στους πληθωρισμούς των 

μελετούμενων χωρών. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι οι πολιτικές που 

ακολουθούνται σε επίπεδο κρατών. Εν προκειμένω, ένας παράγοντας είναι η 

εσωτερική αγορά πετρελαίου και ο έλεγχος του μηχανισμού, αποτελούμενος απο τις 

εταιρίες εμπορίας καυσίμων και διύλισης και τα πρατήρια. Σχετικά με την οικονομική 

πολιτική, η υψηλή φορολόγηση θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη έναν σημαντικό 

παράγοντα μη αποτύπωσης της μείωσης της τιμής του εισαγόμενου πετρελαίου στον 

πληθωρισμό. 
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Η διαφορετικότητα της τάσης στην περίπτωση της Γερμανίας θα μπορούσε να 

αιτιολογηθεί, αφενός εξαιτίας της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας, η οποία 

είναι πιο έντονη από αυτές των άλλων μελετούμενων χωρών, αφετέρου εξαιτίας της 

ενδεχόμενης ύπαρξης πιο αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών. Για τη 

Γερμανία το πετρέλαιο είναι πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών προϊόντων, με 

συνέπεια, μειώσεις στην τιμή του πιθανόν να αποτυπώνονται πιο άμεσα στη 

διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της χώρας.  

Εν κατακλείδι, ασφαλές συμπέρασμα του τελευταίου ελέγχου είναι το γεγονός 

ότι οι περίοδοι των ανοδικών τάσεων στην αγορά πετρελαίου επηρέασαν τους 

πληθωρισμούς των πέντε χωρών, συμπέρασμα το οποίο αποτελεί κοινό τόπο για 

πολλούς ερευνητές, μεταξύ των οποίων ο Hamilton (1983), Mork (1989), Abel και 

Bernanke (1998), Forni et. Al (2011), Elmi και Jahadi (2011). Αντίστοιχα, οι περίοδοι 

καθοδικών τάσεων στην αγορά πετρελαίου δεν επηρέασαν στον ίδιο βαθμό ή και 

καθόλου τους πληθωρισμούς των μελετούμενων χωρών, συμπέρασμα το οποίο 

συντάσσεται, εν μέρει, με τα αποτελέσματα της έρευνας του Hamilton (2003) και 

Mork (1989). Ο τελευταίος κατέληξε στο γεγονός ότι οι μειώσεις των τιμών του 

πετρελαίου δεν επηρεάζουν το ύψος του πληθωρισμού. Στην ίδια κατεύθυνση 

κινούνται και οι Lardic και Mignon (2008), οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις 

στις τιμές του πετρελαίου επιβραδύνουν περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα 

και αυξάνουν τον πληθωρισμό, σε σύγκριση με τα οφέλη των αντίστοιχων μειώσεων. 

Παράλληλα, από την παρούσα έρευνα δεν προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα αρνητικά 

σοκ οδηγούν τον πληθωρισμό να επιστρέψει στο σημείο ισορροπίας του (Tsong και 

Lee (2011)). 

Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα αυτού του ελέγχου συνάδει με αυτό των 

Dhakal et al. (1994), σύμφωνα με τους οποίους οι μεταβολές των τιμών του 

πετρελαίου είναι καθοριστικός παράγοντας του πληθωρισμού. Σε αυτόν τον έλεγχο 

θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι επιβεβαιώθηκε η πεποίθηση μεγάλου 

τμήματος της βιβλιογραφίας, μεταξύ αυτής και των Castilloy et al. (2010), ότι η 

μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου ευθύνεται, εν μέρει, για τη διαμόρφωση 

των επιπέδων του πληθωρισμού. 

Η περίπτωση της Γαλλίας εγείρει ερωτήματα, ως προς την συνέπεια των 

αποτελεσμάτων της, καθώς είναι η μόνη χώρα για την οποία προέκυψαν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε όλους τους ελέγχους. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι  
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ευθύνεται ένα σύνολο παραγόντων, όπως πιθανόν η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της 

χώρας, η διατήρηση της δύναμης των εργατικών συνδικάτων και σωματείων της, 

αναφορικά με τη διαπραγματευτική τους ικανότητα σε μισθολογικό επίπεδο, με 

γνώμονα τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και συνεπώς τη διατήρηση του 

πληθωρισμού της σε υψηλά επίπεδα. Επισημαίνεται ότι η Γαλλία είναι μια χώρα η 

οποία παραδοσιακά είχε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα, ενώ τα εργατικά της 

σωματεία ασκούσαν μια μορφή εξουσίας. 

Συνοψίζοντας τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, αξίζει να αναφερθεί ότι 

δεν προέκυψε απόλυτη και κυρίως ομοιόμορφη επίδραση των διακυμάνσεων των 

αποδόσεων του πετρελαίου στη διαμόρφωση του επιπέδου των πληθωρισμών των 

χωρών που μελετήθηκαν, για το σύνολο της περιόδου 1987-2009. Ωστόσο, οι 

παράγοντες που ευθύνονται για τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου 

περιλαμβάνουν από τη μία πλευρά τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, προσφορά, 

ζήτηση και μελλοντικές προσδοκίες, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας και Γαλλίας 

και από την άλλη το ρόλο που διαδραματίζει η κερδοσκοπία, όπως η διαδικασία του 

short-selling, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της διαχείρισης και αποθήκευσης 

αποθεμάτων πετρελαίου. Σημειώνεται ότι μεγάλη μερίδα της βιβλιογραφίας δεν 

θεωρεί την κερδοσκοπία ως αυτούσιο τμήμα της ζήτησης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με γνώμονα τη διερεύνηση ύπαρξης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της μεταβλητότητας των αποδόσεων του πετρελαίου και του 

πληθωρισμού. Η σύνδεση αυτών των δύο παραγόντων εξακολουθεί να βρίσκεται στο 

επίκεντρο, όχι μόνο σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών, αναφορικά 

με τη διαμόρφωση και χάραξη οικονομικής πολιτικής. Συνεπώς, η δυναμική αυτής 

της σχέσης καθιστά τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, εξαιρετικής σημασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Βασικός πυλώνας της ανάλυσης που προηγήθηκε υπήρξε η επιβεβαίωση ή μη 

ύπαρξης σχέσης αιτίας-αιτιατού μεταξύ των μεταβολών των αποδόσεων του 

πετρελαίου και των αντίστοιχων επιπέδων του πληθωρισμού πέντε ευρωπαϊκών 

χωρών: Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία, για το χρονικό διάστημα 

1987-2009. Οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν περιελάμβαναν τη χρήση 

γραμμικών διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων VAR, καθώς και τον έλεγχο 

γραμμικής αιτότητας κατά Granger. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας 

και με τη χρήση του μοντέλου BEKK-GARCH αφαιρέθηκε. Οι χρονολογικές σειρές 

που προέκυψαν ελέγχθηκαν εκ νέου με τις μεθοδολογίες που προαναφέρθηκαν. 

Παρολαυτά, αποτέλεσμα ήταν η απουσία σχέσης στατιστικά σημαντικής μεταξύ των 

δύο μεταβλητών, πλην της Γαλλίας.  

Ωστόσο, η χρήση μοντέλων VAR με την εισαγωγή ψευδομεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε στις αρχικές χρονολογικές σειρές σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο μελετήθηκε η κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου για τη διετία 

2007-2008. Οι πληθωρισμοί των χωρών οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζονται είναι 

αυτοί της Ισπανίας, Γερμανίας και Γαλλίας. Στο δεύτερο επίπεδο μελετήθηκαν οι 

επιπτώσεις στον πληθωρισμό των χωρών αποκλειστικά όταν οι αγορά του πετρελαίου 

παρουσιάζει ανοδική και καθοδική τάση. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου έχουν 

διττή σημασία. Αφενός μεν οι περίοδοι των ανοδικών τάσεων στην αγορά πετρελαίου 

επηρέασαν τους πληθωρισμούς και των πέντε χωρών, αφετέρου, η επίδραση των 

περιόδων καθοδικών τάσεων της αγοράς αυτής στους πληθωρισμούς των 

μελετούμενων χωρών ήταν σχεδόν αμελητέα. Πιθανοί λόγοι διαμόρφωσης αυτής της 

κατάστασης είναι οι πολιτικές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα φορολογικά μέτρα 
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που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα, παράγοντες οι οποίοι ξεφεύγουν από τα όρια 

μελέτης της παρούσας έρευνας. 

Εν κατακλείδι, εξαιτίας του γεγονότος ότι η μεταβλητότητα στις αποδόσεις 

του πετρελαίου δεν ασκεί την ίδια επιρροή σε όλες τις οικονομίες και προκειμένου να 

εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την προκείμενη διαφοροποίηση, η 

περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να εντοπίζει παράγοντες όπως τη δομή της 

ενεργειακής κατανάλωσης, το φορολογικό καθεστώς και τη ρυθμιστική νομοθεσία 

της εκάστοτε χώρας. Παράλληλα, θα ήταν ενδιαφέρον να ληφθούν υπόψη οι 

μηχανισμοί αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας στην αγορά πετρελαίου και να 

ερευνηθεί κατά πόσο καθίσταται δυνατός και αποτελεσματικός ο “θωρακισμός” των 

οικονομιών, μέσω της εφαρμογής της αντίστοιχης νομισματικής πολιτικής. 
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