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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Η διερεύνηση των επιπτώσεων που μπορούν να επιφέρουν οι πετρελαϊκές 

κρίσεις στην οικονομία συνεχίζει να προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον των 

ερευνητών τα τελευταία χρόνια . 

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι  να αναλύσει τις επιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλέσει μία μεταβολή της τιμής του πετρελαίου -εξαιτίας μεταβολών στη 

ζήτηση ή την προσφορά του- στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ρυθμό 

πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας 14 ανεπτυγμένων χωρών και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Επίσης, να μελετήσει και να συγκρίνει τα 

αποτελέσματα άσκησης διαφορετικών οικονομικών πολιτικών για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών.  

  Για το σκοπό αυτό εκτιμάται ένα διαρθρωτικό υπόδειγμα τεσσάρων 

γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 

στάδια. Επιπλέον, εξετάζεται η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

εξισώσεων εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσομοίωσης και εκτιμώντας τους 

δυναμικούς πολλαπλασιαστές των επιπτώσεων της μεταβολής της 

πετρελαϊκής τιμής καθώς και διαφόρων εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών 

ώστε να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα για τις οικονομίες των χωρών. 

  Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης έδειξαν οτι στην πλειοψηφία των 

χωρών που εξετάστηκαν μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής η οποία μπορεί να 

προέρχεται ειτε από αύξηση της ζήτησης του ειτε από μείωση της προσφοράς 

του, προκαλεί μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αύξηση του 

πληθωρισμού και αύξηση του ποσοστού ανεργίας.    

  Η άσκηση μίας οικονομικής πολιτικής η οποία στοχεύει στη μείωση του 

κόστους, και εκφράζεται με τη μείωση του ονομαστικού επιτοκίου είναι ικανή 

να καταπολέμησει σε έναν βαθμό τα δυσμενή αποτελέσματα μίας αύξησης 

της πετρελαϊκής τιμής, επιτυγχάνοντας αύξηση του ΑΕΠ, μείωση του 

πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας. Από την άλλη πλευρά η άσκηση 

μίας πολιτικής με επίκεντρο την αύξηση των δημοσίων δαπανών είναι ικανή 

να οδηγήσει σε μία αύξηση του ΑΕΠ και  μείωση του ποσοστού ανεργίας 

πυροδοτόντας όμως μεγαλύτερο πληθωρισμό. 
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ABSTRACT 

The study of the impact that the oil shocks can cause in the economy 

continues to attract great interest from researchers in recent years. 

  The purpose of this study is to analyze the effects that a change in the price 

of oil - due to changes in demand or supply- can cause  to the gross domestic 

product, the inflation rate and the unemployment rate of 14 developed 

countries and the European Union of 15. Also, to study and compare the 

ability of different  economic policies to combat the negative effects of the oil 

crisis. 

 For this reason a structural model of four linear equations is estimated 

by the regression of least squares  in two steps method. Additionally, the 

predictive ability of the model equations  is studied by applying the simulation 

method in order  to calculate the dynamic multipliers of the impact of the 

change in oil price on the economy and to study and estimate the ability of 

various alternative economic policies to reduce the adverse effects of the oil 

crisis. This way, comparative conclusions can be drawn regarding the 

economies of  the countries.  

The results of empirical analysis showed  that  in most of the countries 

examined, an  increase in the oil price, which can come either from an 

increase in oil demand or  by a reduction  in oil supply, causes a reduction of 

the gross domestic product, and an increase in inflation and unemployment. 

The implementation of an economic policy which aims to reduce the 

cost by reducing the nominal interest rate is able to combat to a degree  the 

adverse effects of an increase in oil price, achieving  GDP growth, reduction 

of inflation and  a drop in unemployment. On the other hand, an economic  

policy focused on increasing public spending is likely to lead to an increase in 

GDP and  reduce unemployment but it will cause greater inflation. 

Keywords: GDP, Inflation, Unemployment, Oil Price, Oil Supply, Oil Demand, 

Oil Crisis, regression 2SLS . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1 Σύγχρονες αντιπαραθέσεις 

Οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979 καθώς και η οικονομική 

κρίση που τις ακολούθησε σε μεγάλο αριθμό χωρών έχουν προσελκύσει το 

έντονο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας εώς τις μέρες μας. Τη 

δεκαετία του 2000 οι νέες ραγδαίες αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής 

αναζοπύρωσαν αυτό το ενδιαφέρον για τους εξής λόγους. Κατα τη δεκαετία 

του 1970-1980 οι πετρελαϊκές κρίσεις προκλήθηκαν κυρίως από εξωτερικούς 

παράγοντες (πόλεμοι, πολιτικά αίτια) οι οποίοι οδήγησαν στη μείωση της 

προσφοράς του πετρελαίου από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Στη 

δεκαετία του 2000-2010 οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής φαίνεται να μην 

οφείλονται πλέον όσο άλλοτε σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά στη ραγδαία 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τόσο στις ανεπτυγμένες οικονομίες της 

Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη περισσότερο δε, σε μεγάλους 

αναπτυσσόμενους οικονομικούς κολοσσούς όπως η Κίνα και η Ινδία οι οποίες 

είναι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο. Έτσι ενώ παλαιότερα η μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής συνηθιζόταν να θεωρείται από την ακαδημαϊκή κοινότητα 

απόλυτα εξωγενής ώς προς την παγκόσμια οικονομία, σε πρόσφατες έρευνες 

άρχισε σιγά σιγά να αντιμετωπίζεται ώς ενδογενής προς το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα, γεγονός που χρήζει ακόμα περαιτέρω διερεύνησης. Με 

το διαχωρισμό των πετρελαϊκών κρίσεων σύμφωνα με τη φύση τους, σε 

πετρελαϊκές κρίσεις προσφοράς η ζήτησης δηλαδή, ίσως καταστεί δυνατό να 

απαντηθεί και ένα ερώτημα που τίθεται απο την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, το 

οποίο είναι εαν οι πετρελαϊκές κρίσεις μετα τη δεκαετία του 1980 έχουν χάσει 

τη δυνατότητα να προκαλούν έντονα αρνητικά αποτελέσματα στις οικονομίες 

τών χωρών. Εξάλλου, στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία των τελευταίων 

δεκαετίων υπάρχουν ακόμα αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις οι οποίες 

χρήζουν διερεύνησης. Ενώ μεγάλος αριθμός ερευνητών υποστηρίζει οτι μία 

πετρελαϊκή κρίση η οποία εκφράζεται με αύξηση της πετρελαϊκής τιμής 
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προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία με μείωση του ΑΕΠ, αύξηση 

του πληθωρισμού και της ανεργίας, υπάρχει και μία εξίσου μεγάλη μερίδα 

ερευνητών οι οποία υποστηρίζει οτι αυτές οι δυσμενείς συνέπειες δεν 

οφείλονται στην πετρελαϊκή κρίση αλλά σε άσκηση λανθασμένης οικονομικής 

πολιτικής.  

1.2 Αιτιολόγηση του θέματος της διατριβής 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν και το φαινόμενο των 

πετρελαϊκών κρίσεων είναι υπαρκτό από το 1970 οι σύγχρονες 

αντιπαραθέσεις σχετικά με το θέμα της διατριβής είναι πολλές. Ειδικότερα τα 

τελευταία χρόνια που οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου γνωρίζουν μία 

πρωτόγνωρη σε βάθος και ένταση ύφεση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 

το γεγονός ότι όπως τη δεκαετία του 1970, έτσι και τωρα πριν από την 

εμφάνιση της μεγάλης οικονομικής ύφεσης προηγήθηκε μία ενεργειακή κρίση.  

Η ένταση και η υφή των επιπτώσεων μίας πετρελαϊκής κρίσης στην 

οικονομία όπως και η φύση μίας πετρελαϊκής κρίσης είναι ένα θέμα που 

χρήζει ακαδημαϊκής διερεύνησης καθώς οι απόψεις που υφίστανται στη 

βιβλιογραφία είναι ποικίλες και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες.  

Επιπρόσθετα ενδιαφέρον προσελκύει και η αποτελεσματικότητα της 

εφαρμογής διάφορων οικονομικών πολιτικών ωστε να καταπολεμηθούν οι 

επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής κρίσης, καθώς μερίδα ερευνητών υποστηρίζει 

οτι η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών ειτε αδυνατεί να τις καταπολεμήσει, 

είτε τις καθιστά εντονότερες, ειτε αποτελεί στην πραγματικότητα την πηγή 

δημιουργίας τους. 

Η διατριβή αυτή προσπαθεί να διερευνήσει την υφή των πετρελαϊκών 

κρίσεων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, να μελετήσει την ένταση των 

επιπτώσεων τους στην οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

διαχέονται, και να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων 

οικονομικών πολιτικών για την καταπολέμησή τους. 
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Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η διατριβή αυτή είναι ένα επίκαιρο 

θέμα που χρήζει περαιτέρω μελέτης, λόγω των διφορούμενων κριτικών 

απόψεων που έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρητικές σχολές σκέψης, 

λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα αποτελέσματα των εμπειρικών μελετών, που 

χρησιμοποιούν διαφορετικές εμπειρικές μεθόδους ανάλυσης, από τα οποία 

όμως μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Συνεπώς η διατριβή αυτή: 

 Απαντά στα ερωτήματα που έχουν προκύψει και χρήζουν εμπειρικής 

ανάλυσης, 

 προσπαθεί να γεφυρώσει τα θεωρητικά κενά και τις μεθοδολογικές 

επιφυλάξεις που απορρέουν από τις εμπειρικές μελέτες, 

 εξάγει κριτικά συμπεράσματα για τις οικονομίες των χωρών που 

εξετάζονται, 

 αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. 

1.3 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής 

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι να διερευνήσει θεωρητικά και 

εμπειρικά τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μία μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής, η οποία μπορεί να οφειλέται σε μεταβολές της προσφοράς 

ή της ζήτησης πετρελαίου, στο ΑΕΠ, το επίπεδο του πληθωρισμού και το 

ποσοστο ανεργίας των υπο εξέταση χωρών, όπως επίσης και την 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής οικονομικών πολιτικών με σκοπό την 

καταπολέμηση αυτών των συνεπειών. 

 Μελετώντας την πλούσια θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το θέμα της διατριβής από 

μεγάλο αριθμό ερευνητών κατα τις τελευταίες δεκαετίες, ανακύπτουν ορισμένα 

ερευνητικά ερωτήματα που μέσα από την εμπειρική ανάλυση πρέπει να 

απαντηθούν. 

 Είναι ικανή μία μεταβολή της προσφοράς πετρελαίου να προκαλέσει 

μεταβολή της τιμής του; 
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 Είναι ικανή μία μεταβολή της ζήτησης πετρελαίου να προκαλέσει 

μεταβολή της τιμής του; 

 Μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής είναι ικανή να οδηγήσει σε μείωση 

το ΑΕΠ των χωρών που εξετάζονται; 

 Μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής είναι ικανή προκαλέσει αύξηση του 

πληθωρισμού των υπό εξέταση χωρών; 

 Μία άσκηση οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στη μείωση του 

κόστους μέσω της μείωσης του ονομαστικού επιτοκίου είναι ικανή να 

καταπολεμήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει μία αύξηση της 

πετρελαϊκής τιμής σε ΑΕΠ, πληθωρισμό και ανεργία στις υπο εξέταση 

χώρες; 

 Μία άσκηση οικονομικής πολιτικής που βασίζεται στην αύξηση των 

δημοσίων δαπανών είναι ικανή να καταπολεμήσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις που επιφέρει μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής σε ΑΕΠ, 

πληθωρισμό και ανεργία στις υπο εξέταση χώρες; 

 Ποια από τις προαναφερθείσες οικονομικές πολιτικές είναι 

αποτελεσματικότερη για κάθε μία από τις υπο εξέταση χώρες; 

 Στόχος της εμπειρικής ανάλυσης είναι να εξετάσει τα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήματα ωστε να επιτευχθεί ο σκοπός της διατριβής. Αυτός ο 

στόχος θα επιτευχθεί με την βοήθεια ενός συστήματος εξισώσεων που 

δημιουργείται για το λόγο αυτό. Από τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

ανάλυσης εξάγονται και τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής. 

1.4 Μεθοδολογία της διατριβής 

Η εμπειρική ανάλυση βασίζεται στην εκτίμηση ενός υποδείγματος 

εξισώσεων που εξετάζεται για 13 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 

υπόδειγμα που εκτιμάται είναι ένα σύστημα 4 διαρθρωτικών γραμμικών 

εξισώσεων το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε χώρα επιλέγοντας τον 

κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων, ικανοποιώντας τη σημαντικότητα 

των συντελεστών των μεταβλητών που εξετάζονται, συμβαδίζοντας πάντα με 
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την οικονομική θεωρία. Για τη σωστή εκτίμηση του υποδείγματος εφαρμόζεται 

αρχικά η μέθοδος ανάλυσης των χρονικών σειρών, εστιάζοντας το ενδιαφέρον 

στους ελέγχους στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των μεταβλητών του 

υποδείγματος και στη συνέχεια στη διεξαγωγή του ελέγχου αιτιότητας του 

Granger. Ύστερα, στόχος της εμπειρικής ανάλυσης είναι να εκτιμήσει το 

υπόδειγμα εξισώσεων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων σε δύο στάδια  σε καθε μία από τις υπό μελέτη χώρες. 

Επιλέγουμε τη μέθοδο των δύο σταδίων γιατι το υπόδειγμα που εξετάζεται 

αποτελεί ένα πλήρες και δυναμικό σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων. Τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων που προκύπτουν, καθορίζουν τη σχέση 

αλληλεπίδρασης των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα. 

 Η εμπειρική ανάλυση αποσκοπεί στη διενέργεια του ελέγχου 

προβλέψεων για τη σχέση ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή, το ΑΕΠ, τον 

πληθωρισμό και την ανεργία, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσομοίωσης 

στο εκτιμημένο υπόδειγμα για όλες τις χώρες. Στόχος της έρευνας είναι να 

εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος ωστε να 

προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανάλυση ευαισθησίας.  

Με την ανάλυση ευαισθησίας και την εξαγωγή των πολλαπλασιαστών 

θα μελετήσουμε τη μεταβολή που προκύπτει στην τιμή του πετρελαίου όταν 

μεταβάλλεται η ζήτηση ή η προσφορά του, τις επιπτώσεις που προκαλεί η 

μεταβολή της τιμής του στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και το ποσοστό ανεργίας 

για κάθε χώρα ξεχωριστά και θα ελέγξουμε τα αποτελέσματα που μπορεί να 

επιφέρει η άσκηση εναλλακτικών οικονομικών πολιτικών για την 

καταπολέμηση της κρίσης. 

1.5 Διάρθρωση της διατριβής 

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται περιληπτικά η εισαγωγή στο θέμα της 

διατριβής και εστιάζουμε στο σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα που 

απορρέουν από τη θεωρητική ανάλυση. Επιπλέον παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαξαγωγή της εμπειρικής έρευνας 

και την εξαγωγή των εμπειρικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Στόχος 



Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο θέμα της διατριβής  

6 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

της έρευνας είναι να αποδείξει εαν επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του 

υποδείγματος που εκτιμάται. 

Στο 2ο Κεφάλαιο αναπτύσσεται ενδελεχώς η θεωρητική και εμπειρική 

ανασκόπηση βιβλιογραφίας γύρω από το κύριο θέμα της και διερευνώνται με 

κριτικό τρόπο οι βασικές απόψεις των θεωρητικών οικονομικών σχολών 

σκέψης λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εμπειρικές μελέτες που έχουν 

γίνει τις τελεταίες τέσσερις δεκαετίες. 

Στο 3ο Κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξειδίκευση του 

υποδείγματος της έρευνας που πρόκειται να εκτιμηθεί και τις συναρτησιακές 

σχέσεις των μεταβλητών, και στη διατύπωση των βασικών υποθέσεών του.  

Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταβλητές του υποδείγματος της 

έρευνας, πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των στατιστικών στοιχείων των 

μεταβλητών, και εξετάζονται οι έλεγχοι της στασιμότητας των μεταβλητών. 

Στο 5ο Κεφάλαιο αρχικά πραγματοποιείται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης 

των μεταβλητών, και ο έλεγχος αιτιότητας του Granger. Στη συνέχεια 

υλοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων του 

υποδείγματος της έρευνας με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων δύο 

σταδίων για όλες τις υπο έρευνα χώρες, εφαρμόζεται η προσομοίωση του 

υποδείγματος, διεξάγεται η ανάλυση ευασθησίας του μοντέλου και 

υπολογίζονται οι δυναμικοί πολλαπλασιαστές ωστε να εξαχθούν τα τελικά 

εμπειρικά συμπεράσματα της έρευνας για κάθε χώρα ξεχωριστά. 

Στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομερειακά τα τελικά 

συμπεράσματα που απορρέουν από τη θεωρητική και την εμπειρική ανάλυση 

του θέματος της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή  

 Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής παρουσιάζεται η σχετική με το θέμα 

θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο πρώτο μέρος της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρατίθενται κριτικά οι θεωρητικές απόψεις και 

προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στην τιμή 

του πετρελαίου και και την οικονομία  από τις πιο δημοφιλείς θεωρητικές 

μελέτες, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στη μελέτη της επίδρασης της αύξησης 

της πετρελαϊκής τιμής στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία, αλλά και 

στη μελέτη των αιτιών που προκαλούν την αύξηση της διεθνούς πετρελαϊκής 

τιμής. Επίσης, αναλύονται συνοπτικά οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη σχέση αυτή, και πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή στις 

θεωρητικές μελέτες των πιο πρόσφατων χρόνων. Τέλος, συνοψίζονται τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

καταλήγοντας στα θεωρητικά και εμπειρικά κενά που προκύπτουν από τη 

διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις πετρελαϊκές και στις οικονομικές κρίσεις. 

2.2 Βασικές έννοιες και ιστορικά στοιχεία. 

Η ιστορία του πετρελαίου στιγματίζεται από εντάσεις στη Μέση 

Ανατολή, εφοδιαστικά σοκ και παγκόσμιες υφέσεις, με το αραβικό εμπάργκο 

πετρελαίου του 1972, την ιρανική επανάσταση του 1978 και την εισβολή του 

Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ το 1990. Μετά το δευτέρο παγκόσμιο πόλεμο οι 

περισσότερες οικονομίες γεύτηκαν τη μακρύτερη περίοδο ανάπτυξης στην 

ιστορία των κοινωνιών της αγοράς. Από το 1950 μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 οι οικονομίες αναπτύσσονταν με χαμηλά ποσοστά 

ανεργίας και πληθωρισμού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έκαναν 

την εμφάνισή τους δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης 

της πρώτης κρίσης καταγράφεται η 17η Οκτωβρίου του 1973, όταν τα μέλη 
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του OAΠΕΚ (Οργανισμού Αραβικών Χωρών - Εξαγωγέων Πετρελαίου 

Oργανισμού Aραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Kρατών) ανακοίνωσαν ότι δεν 

θα προμήθευαν πλέον με πετρέλαιο τις χώρες που υποστήριξαν το Ισραήλ 

στη διαμάχη του με τη Συρία και την Αίγυπτο, μετά τον πόλεμο του Γιομ 

Κιπούρ. Σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοί τους 

στη Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία. Η δραματική αυτή άνοδος των τιμών (από 

3 δολάρια το βαρέλι το 1973 σε 20 δολάρια το Μάρτιο του 1974) είχε άμεσο 

αντίκτυπο στις τιμές άλλων προϊόντων. 

Αποτέλεσμα ήταν να δοθεί τέλος σε μια σχετικά μακρά περίοδο 

σταθερότητας των τιμών, αλλά και των γενικότερων συνθηκών της αγοράς. Ας 

δούμε πιο διεξοδικά τι προκάλεσε την κρίση του 1973. 

Πρώτη πετρελαϊκή κρίση : 1973-1974 

 Ανήμερα της μεγαλύτερης εβραϊκής γιορτής, του Γιομ Κιπούρ (Ημέρα 

της Εξιλέωσης), το Ισραήλ δέχεται ταυτόχρονη επίθεση από δυνάμεις της 

Αιγύπτου που περνούν το Κανάλι του Σουέζ και της Συρίας που εισχωρεί στα 

υψίπεδα του Γκολάν. Στην επίθεση συνδράμουν τουλάχιστον άλλες δέκα 

αραβικές χώρες. Στόχος, η ανάκτηση εδαφών που χάθηκαν στον Πόλεμο των 

Έξι Ημερών, το 1967. Το Ισραήλ αιφνιδιάζεται και στις εχθροπραξίες που 

ακολουθούν γνωρίζει αλλεπάλληλες ήττες. Η τροπή του πολέμου αλλάζει στις 

10 Οκτωβρίου, όταν οι Ισραηλινοί οργανώνονται και ολοκληρώνουν την 

επιστράτευσή τους. Περνούν στην αντεπίθεση και αναγκάζουν τους Σύρους 

να υποχωρήσουν βαθιά μέσα στο έδαφός τους. Στις 22 Οκτωβρίου 1973, 

κατόπιν αμερικανοσοβιετικού ψηφίσματος, που υιοθετήθηκε από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Συρία αποδέχεται κατάπαυση του πυρός 

και επανέρχεται στα προ του πολέμου σύνορά της με το Ισραήλ. Ανάλογη 

συνθήκη υπογράφει στις 24 Οκτωβρίου και η Αίγυπτος, η οποία όμως βγαίνει 

οφελημένη, καθώς ανακτά τον πλήρη έλεγχο και στις δύο όχθες του καναλιού 

του Σουέζ. Ο πόλεμος είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες καθώς οι άραβες 

πραγματοποίησαν εμπάργκο κατά τη διάρκεια του πολέμου που διατάραξε τη 

ροή του αργού πετρελαίου, προκαλώντας πλήγμα στην αγορά. Παράλληλα, 

τα μέλη του OΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) 

συμφώνησαν να εκμεταλλευτούν την επιρροή τους στο μηχανισμό 
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καθορισμού της τιμής του πετρελαίου, έτσι ώστε να αυξηθεί η τιμή του 

παγκοσμίως. Ετσι, η εξάρτηση του βιομηχανοποιημένου κόσμου από το αργό 

πετρέλαιο και ο κυρίαρχος ρόλος του OΠEΚ ως παγκόσμιου προμηθευτή, 

οδήγησαν σε δραματικά πληθωριστικές αυξήσεις τιμών, ενώ ήταν 

κατασταλτικές για την οικονομική δραστηριότητα. 

Η τιμή του αργού πετρελαίου φτάνει στα 12 δολάρια το βαρέλι από τα 

2,5 δολάρια, μία αύξηση περίπου 300%. Η πραγματοποίηση αυτού του 

εμπάργκο θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, οι 

οποίες εξαρτώνται κατά 75% και 80% αντίστοιχα από το αραβικό πετρέλαιο. 

Παρολαυτά, οι στοχευμένες χώρες ανταποκρίθηκαν βρίσκοντας νέες 

πρωτοβουλίες για να περιορίσουν την εξάρτηση τους από τις παραπάνω 

χώρες. Παρά τις προσπάθειες των αραβικών κρατών να καταδείξουν την 

ενεργειακή εξάρτηση της Δύσης, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τελικά 

διαπραγματεύονταν διπλωματικά οφέλη για την ολοένα και αυξανόμενη 

εξάρτηση από τη Δύση για οικονομική και στρατιωτική ασφάλεια. Η έντονη 

αντίδραση από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Σοβιετική 

Ένωση, καθώς και η εισροή νέου πετρελαϊκού πλούτου, είχαν επικίνδυνες 

συνέπειες για τα αραβικά κράτη κατά τα έτη μετά το 1973 και το εμπάργκο του 

ΟΠΕΚ. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου άνοιξαν νέους δρόμους προς 

αναζήτηση ενέργειας, φτάνοντας μέχρι την Αλάσκα, τη Βόρειο Θάλασσα, την 

Κασπία Θάλασσα και τον Καύκασο. 

Δεύτερη πετρελαϊκή κρίση : 1979- H ιρανική επανάσταση 

Έξι χρόνια μετά, το 1979, ακολούθησε η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, ως 

αποτέλεσμα και των ανακατατάξεων και ταραχών της επανάστασης στο Ιράν. 

Μετά την πολιτική κρίση και τον Αγιατολάχ Χομεϊνί να ανακτά τον έλεγχο του 

Ιράν, οι διαμαρτυρίες γκρέμισαν τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν με 

αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί το δεύτερο στη σειρά πετρελαϊκό επεισόδιο μέσα 

σε λιγότερο από μια δεκαετία. H τιμή του αργού πετρελαίου έφθασε στα 35-40 

δολάρια το βαρέλι. Οι κρίσεις αυτές οδήγησαν στην απότομη αύξηση της τιμής 

του πετρελαίου, προκάλεσαν ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα σε όλο 

τον κόσμο και επηρέασαν και την Ευρώπη. Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής του 

ΟΠΕΚ με ηγεμόνες και αρχηγούς κρατών διοργανώθηκε στην Αλγερία το 
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Μάρτιο του 1975. Παρόλο που το νέο καθεστώς επανέλαβε τις εξαγωγές 

πετρελαίου, ήταν ασυνεπείς και λιγότερες, οδηγώντας τις τιμές να 

εκτοξευθούν στα ύψη. 

Η Ιρανική επανάσταση, ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση, 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια 

στην εξουσία του σάχη. Μετά από συνεχόμενες απεργίες και διαμαρτυρίες 

που παρέλυαν την οικονομία της χώρας, ο σάχης εγκατέλειψε το Ιράν τον 

Ιανουάριο του 1979, και ο Aγιατολάχ Χομεϊνί επέστρεψε στην Τεχεράνη από 

την εξορία. Μετά το 1980 οι τιμές του πετρελαίου έπεφταν για έξι συνεχόμενα 

έτη και κορυφώθηκαν το 1986 με μία πτώση 46%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της 

μειωμένης ζήτησης και της υπερβολικής παραγωγής, οδηγώντας τον OΠΕΚ 

στο να χάσει την ενότητα του. Εξαγωγείς πετρελαίου, όπως το Μεξικό, η 

Νιγηρία και η Βενεζουέλα επεκτάθηκαν σημαντικά, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη 

πήραν περισσότερο πετρέλαιο από το Προύντα Μπέϊ και τη Βόρεια Θάλασσα. 

Η περίοδος αυτή τερματίστηκε στις αρχές του 1986, όταν η Σαουδική Αραβία 

εγκατέλειψε την πολιτική περιορισμού της παραγωγής της. Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια η 

παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και ενέργεια γενικότερα κορυφωνόταν. 

 

O Πόλεμος του Κόλπου-1990 

Το τρίτο, και πιο σύντομο, πετρελαϊκό σοκ εκδηλώθηκε στο δεύτερο 

μισό του 1990 ως αποτέλεσμα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, καθώς 

εκδηλώθηκαν φόβοι για προβλήματα στην προμήθεια και διανομή του 

πετρελαίου. Φόβοι όμως, οι οποίοι δεν ευδοκίμησαν τελικά, με αποτέλεσμα 

πολύ σύντομα οι τιμές να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδα. 

Tο τρίτο επεισόδιο (1990 – 1991) κράτησε μόλις 6 μήνες και ακόμη και 

στην έξαρσή του είχε ως αποτέλεσμα μόλις το διπλασιασμό της τιμής του, ενώ 

το τέταρτο επεισόδιο (1999-2000) κορυφώθηκε με την άνοδο της τιμής του 

πετρελαίου περισσότερο από το διπλάσιο της. (news247, 2012) 
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2.3 Ανασκόπηση Θεωρητικής Βιβλιογραφίας 

2.3.1 Πετρελαϊκές κρίσεις και οικονομική ύφεση 

Μία ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση είναι οτι τα εξωγενή πολιτικά 

γεγονότα στη Μέση Ανατολή είναι ικανά να προκαλέσουν οικονομική ύφεση 

στις ανεπτυγμένες χώρες λόγω των επιπτώσεων που προκαλούν στην 

πετρελαϊκή τιμή. Αυτή η πεποίθηση έχει τις βάσεις της κυρίως στη στενή 

στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στις πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και 

στις υφέσεις που συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι 

περισσότερες από αυτές τις υφέσεις είχαν συμβεί μετά από πολιτικά γεγονότα 

που έλαβαν χώρα στη Μέση Ανατολή, τα οποία σύμφωνα με μεγάλο μέρος 

της βιβλιογραφίας ήταν υπεύθυνα για μία αύξηση στην τιμή του πετρελαίου η 

οποία με τη σειρά της προκάλεσε την ύφεση. Κάποιες φορές βέβαια υπήρξε 

ένα σεβαστό χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών τον γεγονότων. Για παράδειγμα, 

το Μάρτιο του 1999 η διάσκεψη του ΟΠΕΚ προηγήθηκε της ύφεσης του 2001 

κατα 2 ολόκληρα χρόνια. Παρόμοια, υπήρξε μία μεγάλη καθυστέρηση 

ανάμεσα στην ιρανική επανάσταση και στην ύφεση του Ιανουαρίου του 1980, 

όπως και ανάμεσα στο ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ιράκ και στην 

ύφεση του Ιουλίου του 1981. Από την άλλη πλευρά, η οικονομική κρίση του 

Νοεμβρίου του 1987 συνέβη αμέσως μετα από τον οκτωβριανό πολέμο και 

την αρχή του πετρελαϊκού αποκλεισμού, και η οικονομική κρίση του Ιουλίου 

του 1990 συνέβη αμέσως μετά την εισβολή στο Κουβειτ. Όλα αυτά τα ιστορικά 

γεγονότα συνεισφέρουν στην άποψη οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι ικανές να 

συνεισφέρουν στην εναρξη οικονομικών υφέσεων. 

 Επιπρόσθετα στην εμφανιζόμενη συσχέτιση μεταξύ των αυξήσεων 

των πετρελαϊκών τιμών και του ξεσπάσματος οικονομικών κρίσεων, το 

πετρέλαιο θεωρείται υπεύθυνο για τη μείωση των ρυθμού ανάπτυξης και την 

άνοδο του πληθωρισμού κατα τη δεκαετία του 1970 από μεγάλο μέρος της 

ακαδημαικής βιβλιογραφίας. Όπως αναλύθηκε, οι στρεβλώσεις στην αγορά 

πετρελαίου θεωρούνται από μεγάλη μερίδα ακαδημαϊκών ικανές να 

προκαλέσουν επιπτώσεις στο ΑΕΠ, στις τιμές και στην παραγωγικότητα. 

Μεσώ ποιων καναλιών όμως συμβαίνει αυτό; Στη συνέχεια θα συζητηθούν 
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ορισμένοι μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορούν οι πετρελαϊκές κρίσεις να 

συσχετιστούν με οικονομικές υφέσεις, άνοδο του πληθωρισμού και ύφεση της 

ανάπτυξης. 

2.3.1. Κανάλια μετάδοσης πετρελαϊκών κρίσεων στην 
οικονομία. 

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα κανάλια μέσω 

των οποίων οι πετρελαϊκές κρίσεις διαχέονται στην οικονομία. (Davis and 

Haltiwanger, 2001), (Brown and Yucel, 2002), (Lardic and Mignon, 2008) 

1) Οι πετρελαϊκές κρίσεις δρούν σύμφωνα με το κλασσικό μοντέλο 

προκαλώντας επιδράσεις από την πλευρά της προσφοράς. Μία 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ, λόγω της 

μειωμένης διαθεσιμότητας βασικών εισροών στην παραγωγή. Σαν 

αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης και η παραγωγικότητα μειώνονται. Η 

επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης οδηγεί και σε αύξηση της 

ανεργίας (Brown and Yucel, 1999, 2002). Μία πετρελαϊκή κρίση μπορεί 

να προκαλέσει αύξηση στο οριακό κόστος της παραγωγής σε πολλούς 

κλάδους παραγωγής της οικονομίας, μειώνοντας την παραγωγή και 

αυξάνοντας την ανεργία. Από τη στιγμή που η ανακατανομή του 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου από τον έναν 

παραγωγικό κλάδο σε κάποιον άλλο είναι δαπανηρή, οι εργάτες δεν 

μετακινούνται άμεσα αλλά περιμένουν για καλύτερες συνθήκες και έτσι 

η ανεργία αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά από τη στιγμή που οι 

επενδύσεις καθορίζουν την προσδοκώμενη παραγωγή μακροχρόνια, οι 

υψηλότερες τιμές πρώτης ύλης εξαιτίας της ανόδου της τιμής του 

πετρελαίου οδηγούν σε μείωση των επενδύσεων και μείωση της 

παραγωγής. (Brown and Yucel, 2002) 

2) Το δεύτερο κανάλι μετάδοσης σχετίζεται με το αποτέλεσμα μεταφοράς 

πλούτου, το οποίο δίνει έμφαση στην αλλαγή της ισορροπίας στην 

αγοραστική δύναμη από τις χώρες εισαγωγής πετρελαίου, προς τις 

χώρες εξαγωγής πετρελαίου. Η μεταφορά της αγοραστικής δύναμης 

οδηγεί σε μείωση την ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση πετρελαίου στις 
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χώρες εισαγωγής και σε αύξηση τη γενική ζήτηση στις χώρες 

εξαγωγής. Αναπόφευκτα, σε παγκόσμιο επίπεδο η συνολική ζήτηση για 

προϊόντα που παράγονται στις χώρες εισαγωγής πετρελαίου μειώνεται, 

και οι αποταμιεύσεις αυξάνονται. Η αυξανόμενη προσφορά 

αποταμιεύσεων προκαλεί μείωση των επιτοκίων. Τα πτωτικά επιτόκια 

σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πυροδοτήσουν επενδύσεις, οι οποίες θα 

προωθήσουν την ισορροπία στη μείωση της κατανάλωσης ώστε να 

παραμείνει η συνολική ζήτηση αμετάβλητη στις χώρες εισαγωγής 

πετρελαίου. Σύμφωνα με τους Brown and Yucel (2002) αν το γενικό 

επίπεδο τιμών είναι σταθερά χαμηλό, η μείωση στη ζήτηση αγαθών 

που παράγονται στις χώρες εισαγωγείς πετρελαίου, θα προκαλέσουν 

περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ. Αν το επίπεδο τιμών δε μπορεί να 

μειωθεί, οι δαπάνες για κατανάλωση θα μειωθούν περισσότερο από το 

επίπεδο αυξησης των επενδύσεων, γεγονός που θα πυροδοτήσει την 

πτώση της συνολικής ζήτησης και την περεταίρω επιβράδυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

3) Το τρίτο κανάλι μετάδοσης που συζητήθηκε αρχικά από τον Mork 

(1994) είναι το αποτέλεσμα πραγματικής ισορροπίας. Σύμφωνα με 

αυτό το κανάλι, μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή, μπορεί να 

προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση χρήματος. Όταν οι νομισματικές αρχές 

αποτυγχάνουν να αύξησουν την προσφορά χρήματος ώστε να 

ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση χρήματος, τα επιτόκια θα 

αυξηθούν προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης 

του ΑΕΠ. (Brown and Yucel , 2002)  

4) To τέταρτο κανάλι μετάδοσης είναι το πληθωριστικό αποτέλεσμα, το 

οποίο αναλύει τη σχέση μεταξύ του εγχώριου πληθωρισμού και των 

πετρελαϊκών τιμών. Όταν παρατηρείται αύξηση του πληθωρισμού 

εξαιτίας μίας πετρελαϊκής κρίσης, η άσκηση μίας περιοριστικής 

νομισματικής πολιτικής μπορεί μακροχρόνια να μειώσει δραματικά το 

ΑΕΠ, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων και της μείωσης των 

επενδύσεων. (Tang et al, 2009). 

5) To πέμπτο κανάλι λειτουργεί μέσω του αποτελέσματος των 

πετρελαϊκών κρίσεων στην αγορά εργασίας, με τη μεταβολή του 

σχετικού κόστους παραγωγής σε κάποιους παραγωγικούς κλάδους. 
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Σύμφωνα με τον Loungani (1986), αν οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής 

διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δύνανται να μεταβάλουν τη 

δομή της παραγωγής και να προκαλέσουν σημαντικές επιδράσεις στην 

ανεργία. Μία πετρελαϊκή κρίση μπορεί να αυξήσει το οριακό κόστος 

παραγωγής σε πολλούς παραγωγικούς τομείς που χρησιμοποιούν ώς 

βασικό παραγωγικό συντελεστή το πετρέλαιο, και να παρακινήσει 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες παραγωγικές μεθόδους που 

χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο. Αυτή η αλλαγή με την σειρά της 

πυροδοτεί ανακατανομή κεφαλαίου και εργασίας μεταξύ των διάφορων 

τομέων, η οποία θα επηρεάσει μακροχρόνια και την ανεργία. Από τη 

στιγμή που οι εργάτες είναι εξειδικευμένοι και η αναζήτηση εργασίας 

είναι χρονοβόρα, η απορρόφηση της εργασίας απαιτεί χρόνο στον 

οποίο το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται. 

Σύμφωνα με το κλασικό μακροοικονομικο μοντέλο, η αγορά 

πραγματικής εργασίας θα βρίσκεται σε ισορροπία στο σημείο που το μέγεθος 

εργασίας ισούται με το μέγεθος της προσφερόμενης εργασίας, υπό την 

υπόθεση της πλήρους ευελιξίας μισθών και τιμών. Οι πραγματικοί μισθοί θα 

προσαρμοστούν ώστε να υπάρχει ισότητα μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων 

εργασίας και του αριθμού των ανθρώπων που αναζητούν εργασία. Με άλλα 

λόγια στο σημείο ισορροπίας δεν υπάρχει ακούσια ανεργία (Borjas, 1996). 

Παρόλαυτα η επίδραση του οικονομικού κύκλου στην εργασία είναι 

μεγαλύτερη από αυτή που μας υποδεικνύει το κλασικό μοντέλο. Ο Hamilton 

(1988) ερευνά ένα μοντέλο γενικής ισορροπίας της ανεργίας και του 

οικονομικού κύκλου. Μέσω αυτού του μοντέλου αναδεικνύει οτι  ακόμα και μία 

ισορροπία ορθολογικών προσδοκιών με ευέλιξία τιμών μπορεί να παράγει 

ανεργία. Ο μηχανισμός που αναλύθηκε από τον Hamilton (1988) αναδεικνύει 

οτι μία αύξηση της τιμής της ενέργειας θα μπορούσε να αποθαρρύνει την 

ιδιωτική κατανάλωση προϊόντων έντασης ενέργειας. Η μείωση της ζήτησης με 

τη σειρά της, μπορεί να προκαλέσει κυκλική και δομική ανεργία.  

Ένα ακόμη κανάλι μέσω του οποίου η τιμή της ενέργειας μπορεί να 

επηρεάσει την ανεργία είναι μέσω των σχετικών τιμών των παραγωγικών 

συντελεστών. Σύμφωνα με τους Carruth et al. (1998), τα μοντέλα 
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αποδοτικότητας μισθών παρέχουν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τη 

διερεύνηση της σχέσης ενεργειακής τιμής και εργασίας για τουλάχιστον τρεις 

λόγους. Πρώτον, αποφεύγεται η κριτική σχετικά με τα διαφορετικά σχετικά 

μεγέθη μεταβολής μισθών και ανεργίας των κλασικών μοντέλων. Δεύτερον, 

επιτρέπουν την ύπαρξη ακούσιας ανεργίας. Ο τρίτος λόγος είναι οτι στα 

συγκεκριμένα μοντέλα υπάρχει θεωρητική εξήγηση για τη σχέση μεταξύ 

ανεργίας και των τιμών των άλλων παραγωγικών πόρων 

συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. Οι Carruth et al (1998),  δείχνουν οτι 

χωρίς την υιοθέτηση υποθέσεων σχετικά με την ελαστικότητα της αγοράς 

εργασίας, η μεταβολή στην ισορροπία της αγοράς εργασίας μπορεί να 

αποδοθεί στις μεταβολές στη ζήτηση που προκύπτουν εξαιτίας των αλλαγών 

στις τιμές των παραγωγικών πόρων συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. 

Τα μοντέλα αποδοτικότητας μισθών είτε αγνοούν την επίδραση της ενέργειας 

είτε την εκλαμβάνουν σαν εισροή δευτερεύουσας σημασίας στην παραγωγική 

διαδικασία. Παρολαυτά ο Beaudreau (2005) συμφωνεί οτι η ενέργεια πρεπει 

να εκλαμβάνεται σαν εισροή πρωτεύουσας σημασίας στην παραγωγική 

διαδικασία, καθώς χωρίς ενέργεια καμία διαδικασία δεν μπορεί να 

λειτουργήσει. 

Το μοντέλο αποδοτικότητας μισθων που προτείνεται από τους Carruth 

et al (1998) είναι το εξής:  

Log w = log b + f + 	 	
[ ( )]( )

 

Όπου w είναι το επίπεδο μισθών, το b αναπαριστά κάθε πλεονέκτημα 

ανεργίας, το f είναι η προσπάθεια, το s είναι η πιθανότητα επιτυχούς 

συρρίκνωσης, το u είναι το επίπεδο της ανεργίας και το p(u) είναι η 

πιθανότητα να βρεί απασχόληση κάποιος άνεργος. Η παρακάτω συνάρτηση 

των Carruth et al (1998) δείχνει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των πραγματικών 

τιμών των παραγωγικών πόρων. 

μ = C(w,r,ep) 
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Εδώ, το r είναι το επιτόκιο, και το ep είναι η τιμή της ενέργειας. Από τις 

συναρτήσεις (1) αι (2) οι Carruth et al. (1998) καταλήγουν στη συνάρτηση 

ισορροπίας της ανεργίας. 

U* = U*(r, ep,b(μ), f, s ). 

Σαν αποτέλεσμα της συγκριτικής στατικής ανάλυσης οι Carruth et al. 

(1998) δείχνουν οτι το ποσοστό ανεργίας ισορροπίας εξαρτάται από το 

πραγματικό επιτόκιο και την πραγματική τιμή της ενέργειας, ενώ είναι 

ουδέτερο ως προς την τεχνολογία και τη συνολική προσφορά. Μία αύξηση 

στην πετρελαϊκή τιμή μειώνει το κέρδος και η οικονομία πρεπει να 

προσαρμόσει την ισορροπία στο σημείο που δεν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες. Η 

προσαρμογή αυτή συμβαίνει μέσω μίας αύξησης του ποσοστού ανεργίας  

ισορροπίας. Καθώς οι τιμές των παραγωγικών πόρων αυξάνονται, οι μισθοί 

μειώνονται οδηγόντας σε υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. 

2.3.2 Πετρελαϊκές κρίσεις, ΑΕΠ και απασχόληση 

Υποθέτουμε οτι το Υ (ΑΕΠ) δίνεται από τη συνάρτηση παραγωγής Υ=Q 

[K, L, O], όπου Ο, L, και Κ, αναπαρίστανται οι ποσότητες του εισαγόμενου 

πετρελαίου, ο συντελεστής εργασία, και το κεφάλαιο. Ένα βασικό σημείο που 

επαναλαμβάνεται στη βιβλιογραφία για το πετρέλαιο και τα μακροοικονομικά 

είναι οτι το μέγεθος της επίπτωσης μίας πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ, 

διατηρώντας τους υπόλοιπους συντελεστές σταθερούς, πρέπει να είναι μικρό. 

Μία μείωση στη χρήση πετρελαίου κατα μία εκατοστιαία μονάδα, μειώνει το 

ΑΕΠ, κατά ένα ποσοστό ανάλογο με το κόστος του μεριδίου πετρελαίου. Η 

συμμετοχή του πετρελαίου στην παραγωγή δεν ξεπερνά το 4%. Για 

παράδειγμα με μία μοναδιαία ελαστικότητα υποκατάστασης ανάμεσα στο 

πετρελάιο και στην προστιθέμενη αξία, μία αύξηση της τάξης του 10% στην 

πετρελαϊκή τιμή θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερο από 0,5% μείωση στο 

Α.Ε.Π. (Rotemberg and Wootford, 1996) Εμπειρικά οι αυξήσεις στην 

πετρελαϊκή τιμή εμφανίζονται να αυξάνουν το μερίδιο του πετρελαίου στην 

παραγωγή. Αυτό σημαίνει οτι η ελαστικότητα πρέπει να είναι μικρότερη από 

τη μονάδα, κάτι που δείχνει οτι η πραγματική μείωση του ΑΕΠ είναι ακόμη 

μικρότερη. 
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 Μία άλλη μέθοδος είναι να επιτραπούν οι συμπληρωματικότητες 

κεφαλαίου-ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία. Με την παρουσία αυτής 

της συμπληρωματικότητας κάποιος θα περίμενε μία αύξηση στην πετρελαϊκή 

τιμή να οδηγήσει σε μείωση του πραγματικού ΑΕΠ μειώνοντας τη ζήτηση για 

κεφαλαιουχικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις 

οτι η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κατα τη δεκαετία του 1970 κατέστησε 

μέρος του υπάρχοντος ενεργειακής έντασης, απόθεμα κεφαλαίου, 

ξεπερασμένο, προκαλώντας μία μείωση στην παραγωγή, χωρίς καμία 

προφανή αλλαγή στους μετρήσιμους κεφαλαιουχικούς πόρους. Δεν υπάρχουν 

όμως απτά ερευνητικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση. Για 

παράδειγμα, οι Hulten, Robertson and Wykoff (1989) βρήκαν οτι η τιμή του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού δεν άλλαξε πολύ μετά την πετρελαϊκή κρίση 

του 1973 και οτι η τιμή του εξοπλισμού ενεργειακής έντασης σε μερικές 

περιπτώσεις στην πραγματικότητα αυξήθηκε. Η υπόθεση του ξεπερασμένου 

κεφαλαίου απορρίφθηκε και από τον Bohi (1991), ο οποίος δεν βρήκε καμία 

συσχέτιση ανάμεσα στην ενεργειακή ένταση των βιομηχανιών και της 

παραγωγής τους και στις μεταβολές της απασχόλησης που ακολούθησαν τις 

πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. 

Ένα άλλο πιθανό κανάλι μετάδοσης των πετρελαϊκών κρίσεων στο 

ΑΕΠ είναι μέσω της ανακατανομής του πλούτου που συμβαίνει πληρώνοντας 

υψηλότερους φόρους εισαγωγής πετρελαίου. Η συνολική μεταφορά του 

πλούτου από τις βιομηχανοποιημένες χώρες προς τις πετρελαιοπαραγωγούς 

χώρες, παρόλαυτα, τείνει να είναι μικρή με δεδομένα τα μικρά έξοδα για το 

ξένο πετρέλαιο αναλογικά με το ΑΕΠ. Ο Olson (1988) υπολογίζει εκτιμήσεις 

για το πρόσθετο κόστος εισαγωγής της τάξης του 1% του ΑΕΠ για την 

περίοδο 1974-1978 και για την περίοδο 1982-1985, και της τάξης του 2% με 

3% για την περίοδο 1979-1981. Επιπρόσθετα, η μείωση στη συνολική ζήτηση 

εξαιτίας της μεταφοράς του πλούτου συμβαίνει μόνο υπό την προϋπόθεση οτι 

οι παραγωγοί πετρελαίου παρουσιάζουν χαμηλή ροπή στην αγορά αγαθών 

από τις βιομηχανοποιημένες χώρες. 

Σε απάντηση των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι προηγούμενες 

θεωρητικές απόψεις, η βιβλιογραφία έχει στραφεί προς τις έμμεσες 
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επιπτώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση των οικονομικών μονάδων 

προς τις υψηλότερες πετρελαϊκές τιμές. Εκτός από το μοντέλο των Rotenberg 

and Woodford (1996), ένα άλλο μοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει με ποιον 

τρόπο μία πετρελαϊκή κρίση μπορεί να οδηγήσει στην πτώση του 

πραγματικού ΑΕΠ είναι το μοντέλο τομεακών μετατοπίσεων του Hamilton 

(1988). O κύριος μηχανισμός διάδοσης της κρίσης σε αυτό το μοντέλο, είναι 

οτι η αύξηση των πετρελαϊκών τιμών οδηγεί σε μείωση αγοραπωλησίας 

αγαθών που χρειάζονται ενέργεια, όπως τα αυτοκίνητα. Η μετατόπιση της 

ζήτησης για αυτού του είδους τα αγαθά, προκαλεί ανακατανομή της εργασίας 

μεταξύ των τομέων της οικονομίας. Αν αυτή η ανακατανομή της εργασίας είναι 

δαπανηρή, μεγάλες αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή της 

προστιθέμενης αξίας. Ένα σημαντικό σημείο αυτής της θεωρίας είναι οτι το 

μοντέλο υπονοεί ότι η αντίδραση της παραγωγής είναι συμμετρική, χωρις να 

λαμβάνεται υπόψη αν η πετρελαϊκή τιμή αυξάνεται ή μειώνεται. Σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό η προβλεπόμενη άνοδος της ανεργίας που ακολούθησε την 

άνοδο των πετρελαϊκών τιμών του 1979-1980 και η πτώση της ανεργίας μετά 

τη μεγάλη κάθοδο των τιμών του ΟΠΕΚ το 1986 θα ήταν περίπου ίδια σε 

μέγεθος δεδομένου του παρόμοιου μεγέθους των δύο κρίσεων. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν συνέβη το 1986, γεγονός που πυροδότησε αμφιβολίες για το 

συγκεκριμένο μοντέλο. 

Ένα σχετικό μοντέλο συζητήθηκε και από τον Bernanke (1983), ο 

οποίος χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μερικής ισορροπίας δείχνει οτι οι 

πετρελαϊκές κρίσεις τείνουν να μειώσουν την προστιθέμενη αξία, εξαιτίας του 

οτι οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε αναστολή κάποιων επενδυτικών 

αποφάσεων στην προσπάθειά τους να εξακριβώσουν αν οι αυξήσεις αυτές 

είναι προσωρινές ή μόνιμες. 

Μία άλλη σχολή σκέψης που ερευνά τους λόγους για τους οποίους μία 

πετρελαϊκή κρίση μπορεί να προκαλέσει έμμεσες επιπτώσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν το ΑΕΠ, είναι στοχευμένη στη νομισματική πολιτική που ασκείται 

ως αντίδραση στις πετρελαϊκές κρίσεις. Οι Bohi (1989) και οι Bernanke, 

Gentler and Watson (1997) ερεύνησαν την πιθανότητα η ύφεση του 1974 να 

είναι στην πραγματικότητα μία συνέπεια της νομισματικής πολιτικής που 
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ασκήθηκε από την κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών για να 

καταπολεμήσει την άνοδο του πληθωρισμού που προκάλεσε η πετρελαϊκή 

κρίση. Η αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ σύμφωνα με αυτήν τη θεωρητική 

προσέγγιση συμβαίνει, λόγω του οτι η κεντρική τράπεζα παρατηρώντας την 

άνοδο του πληθωρισμού αντιδρά εφαρμόζοντας μία σφιχτή νομισματική 

πολιτική, προκαλώντας την ύφεση. Παρολαυτά σύμφωνα με τους Bernanke 

and Mihov (1998), στην ύφεση του 1973-1974 η άσκηση σφιχτής 

νομισματικής πολιτικής στις Η.Π.Α είχε ξεκινήσει περίπου 8 μήνες πρίν την 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής του 1973. Ο Hamilton (2000) επιχειρεί να 

προκαλέσει την ισχύ της πεποίηθησης των Bernanke, Gentler and Watson 

(1997) οτι η επιλογή ασκησης νομισματικής πολιτικής αποτελεί κλειδί για τη 

μελέτη και την εξάλειψη των άσχημων συνεπειών μίας πετρελαϊκής κρίσης 

εστιάζοντας σε δύο σημεία. Πρώτον, αμφισβητεί οτι η κεντρική τράπεζα των 

Ηνωμένων Πολιτειών έχει στην πραγματικότητα τη δύναμη να επιβάλλει μία 

τέτοια πολιτική. Δεύτερον, δείχνοντας οτι το μέγεθος των επιπτώσεων που οι 

Bernanke, Gentler and Watson αποδίδουν στις πετρελαϊκές κρίσεις είναι 

σημαντικά μικρότερο από αυτό που αποδίδουν οι περισσότεροι ερευνητές, 

κυρίως λόγω της επιλογής τους να χρησιμοποιήσουν μικρότερο αριθμό 

υστερήσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους ερευνητές. 

Η Herrera (2000) προτείνει οτι η χρονική υστέρηση μπορεί να 

προκύψει από τη συσσώρευση αποθεμάτων που συμβαίνει αμέσως μετά την 

πετρελαϊκή κρίση. 

Μία επιπλέον έμμεση επίπτωση της νομισματικής πολιτικής στο 

εισόδημα, συμβαίνει λόγω του σπιράλ μισθών-τιμής, το οποίο λαμβάνει χώρα 

όταν οι ονομαστικοί μισθοί προσαρμόζονται με τις προηγούμενες αυξήσεις 

τιμών, ενώ οι τιμές προσαρμόζονται με τις προηγούμενες αυξήσεις μισθών. Σε 

αυτήν την προσαρμογή, μία αρχική πληθωριστική κρίση εξαιτίας μία αύξησης 

της πετρελαϊκής τιμής, μπορεί να ξεκινήσει, εάν γίνει προσαρμογή αυξήσεων 

μισθών από την κεντρική τράπεζα. Στην περίπτωση που οι πραγματικοί 

μισθοί θα προστατευτούν από τις μειώσεις, θα χρειαστεί μία πτώση της 

προστιθέμενης αξίας σαν αντίδραση στην πετρελαϊκή κρίση. (Bruno and 

Sachs, 1985) Αν και αυτή η εξήγηση είναι αρκετά διαδεδομένη, αρκετές 
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εμπειρικές μελέτες δείχνουν οτι οι πραγματικοί μισθοί των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, στην πραγματικότητα μειώθηκαν σαν αντίδραση στις 

υψηλότερες πετρελαϊκές τιμές. (Βοhi, 1989,1991), (Keane and Prasad, 1996),  

(Rotemberg and Woodford, 1996) 

Για τα βασικά νεοκλασικά οικονομικά μοντέλα ο πιο φυσικός τρόπος 

είναι να αναπαρασταθεί το πετρέλαιο ως μία εισροή στη συνάρτηση 

παραγωγής της οικονομίας. Όταν η εισροή γίνεται πιο ακριβή, τότε το επίπεδο 

μεγιστοποίησης κέρδους παραγωγής μειώνεται. Ο βασικότερος τρόπος για να 

αναπαρασταθεί αυτή η άποψη, όπως του Hamilton (2005), είναι με ένα απλό 

μοντέλο μίας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης με την ακόλουθη συνάρτηση 

παραγωγής: 

Υ=F(L,K,E) 

Όπου L=εργασία, Κ= κεφάλαιο, Ε=ενεργεια. Αν υποθέσουμε οτι p=τιμή, 

w=μισθός, r= μίσθωμα κεφαλαίου και 푝 = ονομαστική τιμή ενέργειας, το 

κέρδος ισούται με: 

pY – wL - rK- 푝 E 

Σε μία ανταγωνιστική αγορά η επειχείρηση αγοράζει ενέργεια μέχρι το 

σημείο όπου η τιμή ισούται με  το οριακό κόστος του αγαθού. 

푝  = p퐹  (L,K,E) 

Όπου 퐹 	είναι η μερική παράγωγος της F ώς προς Ε. Αν 

πολλαπλασιάσουμε και τις δύο πλευρές της συνάρτησης με το Ε και 

διαιρέσουμε με pY έχουμε 

푝 E/pY=퐹  (L,K,E)E/Y 

To δεξί σκέλος της εξίσωσης εκφράζει την ελαστικότητα του ΑΕΠ ώς 

προς τη χρήση ενέργειας, ενώ το αριστερό σκέλος εκφράζει το μερίδιο των 

δαπανών ενέργειας στο συνολικό ΑΕΠ. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου δεν είναι ικανή να προκαλέσει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. 
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Για αυτόν το λόγο πολλές έρευνες έχουν προτείνει εναλλακτικά 

μονοπάτια σύμφωνα με τα οποία μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή μπορεί να 

προκαλέσει μεγαλύτερη πτώση στο ΑΕΠ από ότι στο βασικό νεοκλασικό 

μοντέλο που αναλύθηκε παραπάνω. 

Ο Hamilton (1988) αναπτύσσει ένα μοντέλο με ευέλικτες τιμές και 

μισθούς στο οποίο μία αύξηση στην τιμή της ενέργειας προκαλεί μειώσεις 

στους μισθούς και στην απασχόληση σε έναν τομέα σχετικά με τους 

υπόλοιπους της οικονομίας.  Εκτιμώντας ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στο να 

αποκατασταθεί η απασχόληση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεργία τριβής  

και στην πιθανότητα κάποιοι εργαζόμενοι να μην αναλάβουν εργασία σε 

κάποιον άλλο τομέα με την προσδοκία οτι η παλιά τους θέση εργασίας μπορεί 

να ξαναλειτουργήσει όταν οι τιμές της ενέργειας μειωθούν ξανα. Αυτή η 

βραχυχρόνια ζημία μπορεί να ξεπεράσει την αξία σε δολλάρια της χαμένης 

μειωμένης ενέργειας κατα ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, εξηγώντας τις 

προφανείς μεγάλες επιπτώσεις των αυξήσεων της πετρελαϊκής τιμής σε ΑΕΠ 

και απασχόληση. Σύμφωνα με τον Hamilton το μοντέλο αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί με δύο τρόπους. Η μείωση της ζήτησης εργασίας στον πρώτο τομέα 

μπορεί να προκληθεί είτε εξαιτίας της μεγάλης ενεργειακής έντασης αυτού του 

τομέα, είτε εξαιτίας του οτί το τελικό προϊόν αυτού του τομέα είναι 

συμπληρωματικό με την ενέργεια κατα την χρήση του. Έτσι η πρώτη 

περίπτωση μπορεί να εφαρμόζεται γενικά στην κατασκευαστική βιομηχανία 

ενώ η δεύτερη στα μεγάλα αυτοκίνητα έναντι των μικρών αυτοκινήτων. 

Οι Davis and Haltiwanger (2001) περιγράφουν αυτούς τους 

μηχανισμούς με τον όρο «καθοριστικά κανάλια». Ελέγχουν εμπειρικά το 

δεύτερο από τα πιθανά κανάλια του Hamilton το οποίο χρησιμοποιεί το 

παράδειγμα της βιομηχανίας αυτοκινήτων. «Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 

οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης των μικρών ενεργειακά αποδοτικών 

αυτοκινήτων και ταυτόχρονα μείωσε τη ζήτηση για τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα. 

Οι αμερικάνικες εταιρίες αυτοκινήτων δεν ήταν έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε 

αυτήν την κρίση,  επειδή τα κεφαλαιουχικά αγαθά τους και το εργατικό τους 

δυναμικό ήταν εξειδικευμένα για την κατασκευή μεγάλων αυτοκινήτων. 

Αναπόφευκτα η παραγωγή τους μειώθηκε εξαιτίας της πετρελαϊκης κρίσης 
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ακόμα και αν κάποια εργοστάσια τους που εξειδικεύτηκαν στην παραγωγή 

μικρών αυτοκινήτων λειτούργησαν πιο εντατικά από πρίν.» (Davis and 

Haltiwanger , 2001,  pp.466-7)  

Η έρευνα αυτή διαφέρει με αυτήν του Hamilton (1988) στη βάση οτι ο 

Hamilton θεώρησε οτι η άνοδος της ανεργίας οφείλεται στη δημιουργία 

ανεργίας τριβής και στη διστακτικότητα των εργατών να αναλάβουν εργασία 

με χαμηλότερο μισθό προσμένοντας οτι μπορεί να γίνει ξανα διαθέσιμη η 

παλιά τους θέση εργασίας. Οι Davis and Haltiwanger από την άλλη πλευρά, 

υποθέτουν οτι ο τομέας στον οποίο η ζήτηση αυξάνεται, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση δηλαδή η παραγωγή μικρότερων αυτοκινήτων δε μπορεί να 

απασχολήσει όλο το εργατικό δυναμικό που εργαζόταν στον τομέα που 

υπέστη την κρίση, εξαιτίας της δομής των παραγωγικών συντελεστών. 

Ενώ η έρευνα του Hamilton (1988) περιγράφει ένα μηχανισμό μέσω 

του οποίου οι πετρελαϊκές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία σε συνθήκες πλήρους ανταγωνιστικής αγοράς 

προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών, οι Rotemberg and Woodford 

(1996) μελετούν την πιθανότητα οι επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων να 

είναι μεγάλες εξαιτίας της μη ύπαρξης πλήρους ανταγωνισμού. 

Οι Carruth, Hooker και Oswald (1995) εκτίμησαν οτι οι πετρελαϊκές 

κρίσεις προκαλούν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην ανεργία από ότι στην 

οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

πετρελαϊκές κρίσεις προκαλούν κατα Granger την ανεργία εώς το 1995 και  

μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής κατα 10% οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,2 εκατοστιαίες μονάδες. Αν και αυτή η αύξηση φαίνεται να 

είναι σχετικά μικρή, οι ερευνητές βρήκαν οτι η επίδραση αυτή στην περίοδο 

πρίν το 1978 ήταν περισσότερο από τριπλάσια.  

Oi Davis and Haliwanger (2001) επικέντρωσαν την έρευνά τους στην 

απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Υποθέτουν οτι οι μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής προκαλούν συνολικές αλλά και τομεακές επιπτώσεις στην 

απασχόληση στις κατασκευές. Τα συνολικά αποτελέσματα προκαλούνται 

εξαιτίας της επιβράδυνσης στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, που συμβαίνουν 
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εξαιτίας της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής. Οι τομεακές επιπτώσεις στην 

απασχόληση συμβαίνουν λόγω του οτι κάποιοι βιομηχανικοί τομείς πλήττονται 

περισσότερο απο κάποιους άλλους από μία άνοδο της τιμής. Με αυτόν τον 

τρόπο κάποιες θέσεις εργασίας μετακινούνται από ένα βιομηχανικό τομέα 

προς κάποιον άλλο και το συνολικό αποτέλεσμα μίας αύξησης της 

πετρελαϊκής τιμής διατηρείται ίσο με το μηδέν. 

Οι Rotemberg and Woodford (1996) πραγματοποίησαν απλές 

παλινδρομήσεις για να δείξουν οτι μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα μπορεί να προκαλέσει μία μείωση του εισοδήματος κατα 

0,25% με χρονική υστέρηση πέντε με επτά τριμήνων, ενώ οι πραγματικοί 

μισθοί σημειώνουν πτώση κατα 0,1% κατα το δεύτερο χρόνο μετά την 

αύξηση. Στη συνέχεια παρουσιάζουν ένα μοντέλο της οικονομίας όπου η 

ενέργεια και οι πρώτες ύλες εισέρχονται στην συνάρτηση παραγωγής μαζί με 

την εργασία και το κεφάλαιο. Υποθέτωντας οτι υπάρχει ανταγωνισμός στην 

αγορά, βρίσκουν οτι οι  επιδράσεις της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής είναι 

μόνο το ένα τέταρτο των επιπτώσεων που βρίσκονται στα δεδομένα. 

Παρατηρούν επίσης ότι παρόλο που το μοντέλο μπορεί να δώσει εντονότερες 

επιδράσεις από την άνοδο των πετρελαϊκών τιμών στην παραγωγή εαν 

επιτραπεί η άνοδος του ποσοστού ανεργίας, αυτό θα σημαίνει μικρότερες 

επιδράσεις στους πραγματικούς μισθούς, γεγονός που επίσης θα είναι 

ασυνεπές με τα δεδομένα. Βασιζόμενοι σε αυτά τα δύο συμπεράσματα 

καταλήγουν οτι οι επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων δεν μπορούν να 

εξηγηθούν επαρκώς σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Στη συνέχεια εξειδικεύουν 

το μοντέλο τους σε τρείς διαφορετικούς τύπους μή ανταγωνιστικής 

συμπεριφοράς, και βρίσκουν οτι αυτά τα μοντέλα προσεγγίζουν περισσότερο 

τα εμπειρικά αποτελέσματα.  

Απαντώντας στις πεποιθήσεις των Rotemberg and Woodford ότι μόνο 

τα μοντέλα των μη ανταγωνιστικών αγορών μπορούν να εξηγήσουν τις 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής τιμής, και σε αντιπαράθεση με την άποψη του 

Hamilton (1988) σχετικά με τις τριβές στην αγορά εργασίας, η Finn (2000) 

παρουσιάζει ένα μοντέλο σε ανταγωνιστική αγορά και χωρίς τριβές. Το 

μοντέλο της περιέχει δύο βασικούς κόμβους μέσω των οποίων η τιμή της 
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ενέργειας καθορίζει τις αποφάσεις στην παραγωγή. Πρωτον, το επίπεδο 

χρήσης του κεφαλαίου σε μία δεδομένη στιγμή εξαρτάται από την ποσότητα 

της ενέργειας που χρησιμοποιείται, δηλαδή η ενέργεια εισέρχεται στη 

συνάρτηση παραγωγής. Επίσης όμως το ποσοστο υποτίμησης του κεφαλαίου 

αυξάνεται. Έτσι το κόστος της ενέργειας και το κόστος υποτίμησης κεφαλαίου 

οδηγούν στο να μην απασχολείται πλήρως το απόθεμα κεφαλαίου. Στη 

συνέχεια συγκρίνει τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών των Rotenberg 

and Woodford για την εξωγενή μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα με δύο εκδοχές του δικού της μοντέλου. Το πλήρες 

μοντέλο όπως περιγράφηκε παραπάνω, και μία ειδική περίπτωση όπου η 

χρήση του κεφαλαίου δεν επηρεάζει την υποτίμηση του κεφαλαίου. Το πλήρες 

μοντέλο της παραγει σημαντικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στην προστιθέμενη 

αξία και στους πραγματικούς μισθούς από ότι το μοντελο της σταθερής 

υποτίμησης, και είναι πολύ κοντά στις εμπειρικές εκτιμήσεις. 

1 Διάγραμμα 2.3.2. Εκτιμημένες και προσομοιωμένες αντιδράσεις της 
προστιθέμενης αξίας.Πηγή: Finn (2000: Διάγραμμα 2, σελ. 413) 
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε οτι στα θεωρητικά μοντέλα των 

Rotemberg and Woodford αλλα και σε αυτό της Finn, οι εκτιμήσεις παράγουν 

καμπύλες αντίδρασης σε σχήμα U, ενώ στις εμπειρικές εκτιμήσεις των 

Rotemberg and Woodford η καμπύλη αντίδρασης έχει κυματοειδής μορφή. 

Παραπάνω παρατέθηκαν τρεις βασικοί μακροοικονομικοί μηχανισμοί 

μέσω των οποίων οι πετρελαϊκές τιμές μπορούν να επηρεάσουν τη 

μακροοικονομία. Ο Hamilton (1988) παρουσίασε ένα μοντέλο ανακατανομής 

εργασιακού κόστους το οποίο ελέγχθηκε από τους Davis and Haltiwanger 

(2001). Οι Rotemberg and Woodford (1996) μοντελοποίησαν την οικονομία 

υποθέτωντας οτι δεν υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός τιμών και συμπέραναν 

οτι μπορεί να αναπαραστήσει την πραγματικότητα καλύτερα από ότι τα 

μοντέλα πλήρους ανταγωνισμού. Τέλος η Finn (2000) παρουσίασε ένα 

μοντέλο στο οποίο η χρήση της ενέργειας καθορίζει τη χρήση του κεφαλαίου 

και το ποσοστό κεφαλαιακής υποτίμησης. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε 

να εξηγήσουμε τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων σε μία άλλη βάση. 

2.3.3 Πετρελαϊκές κρίσεις, πληθωρισμός και νομισματική πολιτική. 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της 

περισσότερο στις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων στο εισόδημα παρά 

στις επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Πρόσφατα, οι Barsky and Killian (2002) 

χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα βασισμένο πάνω στον Gordon (1984) και 

τους Rotemberg and Woodford (1996) επιβεβαίωσαν οτι μία πετρελαϊκή κρίση 

ασκεί πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. Ως εκ τούτου μετά από μία 

πετρελαϊκή κρίση κάποιος θα περίμενε την εμφάνιση στασιμοπληθωρισμού με 

τη μορφή μίας ύφεσης στη βιομηχανική παραγωγή και αυξημένου 

πληθωρισμού στο δείκτη τιμών καταναλωτή. Το ίδιο μοντέλο παρολαυτά, 

υπονοεί επίσης οτι δεν υπάρχει κάποια θεωρητική πρόβλεψη οτί μετά από μία 

πετρελαϊκή κρίση αυξάνεται ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αν και υπό 

ορισμένες συνθήκες αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Η προσέγγιση αυτή είναι 

σημαντική επειδή εξηγεί τις σημαντικές διαφορές μεταξύ της αναμενόμενης 

αντίδρασης του δείκτη τιμών καταναλωτή και του αποπληθωριστή του ΑΕΠ 

σαν αποτέλεσμα μίας πετρελαϊκής κρίσης. Σύμφωνα με τους Barsky and 
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Killian (2002) υπάρχουν ισχυρά στοιχεία οτι μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής 

είναι ικανή να προκαλέσει απότομες αλλαγές μόνο στο δείκτη τιμών 

καταναλωτή και όχι στον αποπληθωριστή του ΑΕΠ. 

Μία πιο λεπτομερειακή ανάλυση που υπερασπίζεται και τις δύο 

παραπάνω απόψεις έγινε από τους Bernanke, Gentler and Watson (1997), οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν ένα δομημένο VAR μοντέλο με σκοπό να 

εξερευνήσουν το ρόλο που διαδραματίζει η άσκηση μακροοικονομικής 

πολιτικής στην αντίδραση της οικονομίας μετά από μια πετρελαϊκή κρίση. Οι 

Bernanke, Gentler and Watson (1997) διατυπώνουν την υπόθεση οτι η 

νομισματική πολιτική ασκεί τις επιδράσεις της στην οικονομία, μέσω των 

επιτοκίων της ανοιχτής αγοράς. Στη συνέχεια συγκρίνουν τις επιπτώσεις μίας 

πετρελαϊκής κρίσης και της συνακόλουθης αντίδρασης της ενδογενούς 

νομισματικής πολιτικής με τα αποτελέσματα της ίδιας νομισματικής πολιτικής 

με την πετρελαϊκή τιμή διατηρημένη σταθερή. Αυτό που ανακαλύπτουν είναι 

οτι οι επιπτώσεις στο Α.Ε.Π είναι ακριβώς οι ίδιες, ενώ οι επιπτώσεις στον 

πληθωρισμό διαφέρουν. Στην περίπτωση της πετρελαϊκής τιμής, το γενικό 

επίπεδο τιμών πρώτα αυξάνεται και μετά μειώνεται ενώ στην περίπτωση της 

αυτόνομης νομισματικής πολιτικής υπάρχει μόνο μείωση. Η αύξηση στον 

πληθωρισμό όταν αυξάνονται οι πετρελαϊκές τιμές, όπως πιστεύουν οι 

ερευνητές, μπορεί να εξηγούνται από την αναπόφευκτη αύξηση στα επιτόκια, 

δηλαδή στις «έμμεσες επιπτώσεις». Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων μίας πετρελαϊκής κρίσης στην πραγματική 

οικονομία οφείλεται στην αντίδραση της κεντρικής τράπεζας η οποία 

προσπαθεί να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργούνται από την 

κρίση. 

Οι Hamilton and Herrera (2004) ασκούν κριτική στους Bernanke, 

Gentler and Watson, στη βάση οτι επιτρέπουν στις πετρελαϊκές κρίσεις να 

επηρεάσουν την οικονομία μόνο μέχρι το χρονικό περιθώριο των επτά μηνών. 

Οι Leduc and Sill (2004) διεξάγουν μία έρευνα παρόμοια με των 

Bernanke, Gentler and Watson με τη διαφορά ότι προχωρούν στην εκτίμηση 

υποδειγμάτων DSGE αντί για εμπειρικά VAR. Το μοντέλο βασίζεται στο 

μονοπωλιακό ανταγωνισμό και στη διαφοροποίηση προϊόντων στην αγορά 
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αγαθών. Ακολουθούν τη Finn (2000) στην υπόθεση οτι το κόστος χρήσης του 

κεφαλαίου είναι μία αυξητική συνάρτηση της χρήσης ενέργειας ανα μονάδα 

κεφαλαιακού αποθέματος, και ότι η υποτίμηση του κεφαλαίου είναι μία 

αυξητική συνάρτηση της χρήσης κεφαλαίου. Χρησιμοποιώντας έναν απλό 

κανόνα του Taylor βασισμένο στην πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας τον 

Ηνωμένων Πολιτειών για την περιοδο 1979-1995 (Οrphanides, 2001) για τη 

συνάρτηση αντίδρασης τις νομισματικής πολιτικής, ρυθμίζουν το μοντέλο 

ωστε να αναπαραστήσει μία πτώση κατα 4,5% στο ΑΕΠ ώς αντίδραση στο 

διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου. Για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις μίας 

πετρελαϊκής κρίσης ξεκινούν τις εκτιμήσεις στο πλαίσιο ενός κανόνα που 

ονομάζουν k-%. H προσφορά του χρήματος αυξάνεται από έναν αγνωστο 

εξωγενή παράγοντα κατα k τοις εκατό σε κάθε περίοδο. Συμπεραίνουν οτι η 

νομισματική πολιτική υπολογίζεται ότι είναι υπεύθυνη για το 37% των 

επιπτώσεων των πετρελαϊκών κρίσεων στο ΑΕΠ. 

Αυτές οι δύο διαφορετικές αναλύσεις της νομισματικής πολιτικής, 

δηλαδή οι εμπειρικές εκτιμήσεις των Bernanke, Gentler and Watson και οι 

DSGE εκτιμήσεις των Leduc and Sill, υπονοούν οτι η νομισματική πολιτική 

αποτελεί τουλάχιστον ένα σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των 

επιπτώσεων των πετρελαϊκών κρίσεων.  

Η αλληλεπίδραση των πετρελαϊκών τιμών και της νομισματικής 

πολιτικής αναλύεται επίσης και από τους Hunt, Isard and Laxton (2001). Οι 

ερευνητές χρησιμοποιούν μία έκδοση του μοντέλου MULTIMOD του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Το μοντέλο περιλαμβάνει μία συνάρτηση αντίδρασης 

νομισματικής πολιτικής βασισμένη στην απόκλιση του εκτιμημένου ΑΕΠ από 

το προσδοκώμενο ΑΕΠ, και στην απόκλιση του πληθωρισμού από τον 

πληθωριστικό στόχο. Επιπλέον, περιλαμβάνει μία έκδοχή της καμπύλης 

Phillips η οποία είναι προσαρμοσμένη να περιλαμβάνει και τις προσδοκίες. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους μία αύξηση κατα 50% στην τιμή 

του πετρελαίου προκαλεί μία άμεση επίπτωση στο δείκτη τιμών καταναλωτή, 

μέσω της γκαζολίνης και άλλων άμεσων ενεργειακών κόστων, η οποία φτάνει 

το 1,3% στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 0,6% 

στην Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και 0,8% στον Καναδά. Οι μεταβολές 
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στον πληθωρισμό στη συνέχεια διαχέονται στο μοντέλο μέσω δύο οδών: ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή εμφανίζεται άμεσα στη συνάρτηση πληθωρισμού, 

στη βάση οτι οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις μισθών σαν αντίδραση στις 

αυξήσεις στο δείκτη τιμών καταναλωτή, και στη συνέχεια αυτό οδηγεί σε 

αυξήσεις στα κόστη και στο γενικό επίπεδο τιμών. Επίσης στη συνάρτηση 

πληθωρισμού συμπεριλαμβάνονται οι προσδοκίες για τις μελλοντικές 

αυξήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες οι πληθωριστικές επιπτώσεις των 

πετρελαϊκών κρίσεων και οι νομισματικές πολιτικές στις οποίες οδηγούν οι 

κρίσεις αυτές, αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι μέσω του οποίου οι 

πετρελαϊκές τιμές επηρεάζουν το ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις εμπειρικές εκτιμήσεις 

των Bernanke, Gentler and Watson, αυτό φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό 

κανάλι. Ένα σημαντικό εύρημα είναι οτι μία αύξηση στο επιτόκιο, η οποία δε 

συνοδεύεται από αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θα προκαλέσει την ίδια 

μεταβολή του ΑΕΠ που θα προκαλούσε και μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή. 

Από την άλλη πλευρά οι Hamilton and Herrera (2004) αν και άσκησαν κριτική 

στα συμπεράσματα των Bernanke, Gentler and Watson για τη χρησιμοποίηση 

περιορισμένων χρονικών υστερήσεων, δε διαφώνησαν οτι η νομισματική 

πολιτική αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. 

Μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

πληθωριστικό σόκ. Σαν συνέπεια, μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή οδηγεί σε 

μία αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, η οποία εξαρτάται από το μερίδιο 

των αγαθών που χρειάζονται πετρελαίο στο καλάθι της νοικοκυράς. 

Επιπρόσθετα με αυτο το άμεσο αποτέλεσμα υπάρχουν επίσης δευτερογενή 

έμμεσα αποτελέσματα. Εξαιτίας της πτώσης της αγοραστικής τους δύναμης, 

τα νοικοκυριά μπορεί να ζητήσουν αύξηση των μισθών, πράγμα το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε σπιράλ μισθών-τιμών. Από την άλλη πλευρά, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να μετακυλίσουν την αύξηση της πετρελαϊκής τιμής στις 

τιμές πώλησης. Αυτά τα αποτελέσματα τείνουν να ενισχύουν το σπιράλ 

μισθού-τιμών, και να δημιουργούν συνεχώς γενικευμένες προσδοκίες για 

άνοδο του πληθωρισμού. 
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Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων στον 

πληθωρισμό φαίνονται να λειτουργούν καθαρά κατα τις δύο πρώτες 

πετρελαϊκές κρίσεις. Παρόλαυτα οι επιδράσεις στις κρίσεις της δεκαετίας του 

2000 δείχνουν να είναι πιο αδύναμες.  

Σύμφωνα με τους (Lescaroyx and Mignon, 2008) τρεις είναι οι πιθανές 

εξηγήσεις. 

1. Η αξιοπιστία της αντιπληθωριστικής νομισματικής πολιτικής των 

κεντρικών τραπεζών είναι υψηλότερες σήμερα από οτι ήταν στη 

δεκαετία του 1970. Αυτό γιατί οι περισσότερες κεντρικές 

τράπεζες στοχεύουν πλέον στον πληθωρισμό περισσότερο από 

ότι στην παραγωγή και δρουν πιο άμεσα από ότι στο παρελθόν 

όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Επιπρόσθετα οι 

κεντρικές τράπεζες είναι πλέον πιο ανεξάρτητες σε σχέση με 

εκείνα τα χρόνια. 

2. Οι μισθοί δεν είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένοι με τις τιμές, ετσι 

οι έμμεσες επιπτώσεις σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

3. Εξαιτίας της εντατικότητας του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι 

επιχειρήσεις δε μπορούν να μετακυλούν σήμερα τις αυξήσεις 

της πετρελαϊκής τιμής στους καταναλωτές. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις των αυξήσεων της πετρελαϊκής τιμής, 

στον πληθωρισμό είναι πιο αδύναμες σήμερα από ότι στις κρίσεις της 

δεκαετίας του 1970 και το ρίσκο ενός πληθωριστικού σπιράλ είναι πιο 

περιορισμένο. 

Από τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται από έναν αριθμό ερευνητών, 

οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις έχουν χάσει την ικανότητα να συμβάλλουν στη 

δημιουργία μακροοικονομικών κρίσεων. Ένας λόγος για αυτό το γεγονός που 

παρούσιαζεται στη βιβλιογραφία είναι οτι η νομισματική πολιτική που ασκείται 

σε αυτήν την εποχή είναι πολύ διαφορετική. Σύμφωνα με τον Hooker (2002) οι 

αυξήσεις των πετρελαϊκών τιμών σταμάτησαν να διαχέονται στον 

πληθωρισμό κάποια στιγμή κατα τη δεκαετία του 1980, και η μείωση της 
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ενεργειακής έντασης της οικονομίας, όπως και οι άρσεις στον έλεγχο των 

τιμών δεν είναι ικανές να εξηγήσουν αυτήν την παύση. Μία εξήγηση θα 

μπορούσε να είναι οτι μία πιο ενεργή νομισματική πολιτική εξαφάνισε κάθε 

περίπτωση εμφάνισης σπιραλ μισθού-τιμών, αποτρέποντας την ανάγκη για 

μία πιο σφιχτή νομισματική πολιτική στη συνέχεια. Παρολαυτά ο Hooker 

βρίσκει οτι η νομισματική πολιτική που άρχισε να εφαρμόζεται μετά το 1980 

σαν απάντηση στις πετρελαϊκές κρίσεις είναι λιγότερο σφιχτή από ότι 

παλιότερα, άρα η μείωση των επιπτώσεων δε μπορεί να εξηγηθεί με αυτόν 

τον τρόπο. Σύμφωνα με τον Hooker συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η 

μειωμένη διοχέτευση των αυξήσεων της πετρελαϊκής τιμής στον πληθωρισμό 

σε σχέση με παλαιότερα, μπορεί να είναι ένας παράγοντας εξήγησης της 

μειωμένης αντίδρασης της νομισματικής πολιτικής αργότερα. 

Το γεγονός οτι οι αυξήσεις των πετρελαϊκών τιμών προκαλούν πλέον 

μειωμένες επιπτώσεις στον πληθωρισμό σε σχέση με το παρελθόν, 

απαλάσσει τα κράτη από την ανάγκη άσκησης σφιχτής νομισματικής 

πολιτικής. Αυτό σημαίνει οτι κατα τις έμμεσες επιπτώσεις, το δεύτερο γύρο 

επιπτώσεων δηλαδή, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις απλά αποδέχονται τις 

μειώσεις στο πραγματικό εισόδημα που προέρχονται από την αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου και των υποπροϊόντων του. Έτσι τα επιτόκια δεν 

χρειάζεται να αυξηθούν. 

Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στις πληθωριστικές κινήσεις που 

συνδέονται με τις πετρελαϊκές κρίσεις έχει συζητηθεί από αρκετούς ερευνητές. 

Ο Delong (1997), οι Barsky and Killian (1999), o Hooker (1999) οι Clarida,Gali 

and Gentler (2000), προτείνουν οτι μία διαφορετική νομισματική πολιτική 

ιδιαίτερα πριν από τις πετρελαϊκές κρίσεις, θα αποτελούσε μία ουσιαστική 

διαφορά για το επίπεδο του πληθωρισμού, ακόμα και αν ισχύει η πεποίθηση 

του Hamilton (2000) οτι σε γενικές γραμμές η άσκηση νομισματικής πολιτικής 

έχει ελάχιστη δυνατότητα να αποτρέψει μία οικονομική ύφεση. 

Οι νομισματικοί παράγοντες και η ενεργή ζήτηση μπορούν να 

παρέχουν ένα εναλλακτικό πλαίσιο για τις ιστορικές επιπτώσεις των 

πετρελαϊκών τιμών. Με σκοπό να καταλάβουμε τις επιπτώσεις μίας 
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πετρελαϊκής κρίσης από τη μακροοικονομική σκοπιά μπορούμε να 

ακολουθήσουμε δύο στάδια. 

Κατά το πρώτο στάδιο η πετρελαϊκή τιμή αυξάνεται. Υποθέτοντας οτι το 

γενικό επίπεδο τιμών είναι χαμηλό και σταθερό αυτό το εξωγενές 

πληθωριστικό σοκ αυξάνει το εγχώριο επίπεδο τιμών. Αυτή η αύξηση υπονοεί 

υψηλότερο επιτόκιο, μικρότερη ζήτηση, και επομένως χαμηλότερο ΑΕΠ. 

Υποθέτωντας οτι η εισαγωγή πετρελαίου αποτελεί το 2% των εξόδων, και η 

τιμή του πετρελαίου διπλασιάζεται, τότε υποθέτωντας οτι υπάρχει χαμηλή 

ελαστικότητα ζήτησης πετρελαίου, τα έξοδα για τα άλλα αγαθά θα μειωθούν 

κατα περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες. Μία τέτοια κρίση θα απαιτήσει 

χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Solow (1980) μεταξύ 

του 1973 και του 1975 το M2 μειώθηκε κατα τρεις με τέσσερις ποσοστιαίες 

μονάδες. Αν το προσδοκώμενο ΑΕΠ αυξήθηκε κατα έξι ή επτά εκατοστιαίες 

μονάδες κατα τα δύο αυτά έτη, τότε η αντίστοιχη μείωση της πραγματικής 

προσφοράς χρήματος είναι κοντά στο 10%. Σύμφωνα με τον Sollow (1980) 

αυτή η μείωση της προσφοράς χρήματος έχει ένα δυνατό περιοριστικό 

αποτέλεσμα. Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα μπορούσαν να περιοριστούν αν 

εφαρμοζόταν μία πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. 

Οι έμμεσες επιπτώσεις των αυξήσεων των πετρελαϊκών τιμών 

ακολουθούν όταν οι εγχώριες οικονομικές μονάδες δεν είναι διατεθειμένες να 

δεχτούν τις μειώσεις στο πραγματικό εισόδημα που συμβαίνουν εξαιτίας των 

πρωτογενών επιπτώσεων. Αν οι εργαζόμενοι και οι παραγωγοί ζητούν 

μεγαλύτερους μισθούς λόγω των υψηλότερων πετρελαϊκών τιμών, τότε ένα 

σπιράλ μισθών-τιμών μπορεί να αναπτυχθεί. Σε αυτόν το δεύτερο γύρο είναι 

που επηρεάζεται το γενικό επίπεδο τιμών. Σύμφωνα με τον Mork (1994) αυτή 

είναι μία εξήγηση για την παρατηρούμενη ασυμμετρία μεταξύ πετρελαϊκής 

τιμής και πληθωρισμού.  

Ο ρόλος που διαδραματίζει η νομισματική πολιτική μπορεί να 

αναπαρασταθεί με όρους του Taylor, σύμφωνα με τον οποίο το επιτόκιο 

αυξάνεται σύμφωνα με το κενό εισοδήματος y και το προσδοκώμενο επίπεδο 

του πληθωρισμού π. 
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I = αy + βπ 

Μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή μπορεί να οδηγήσει σε μία μεταβολή 

του επιτοκίου εξαιτίας και των δύο παραπάνω μεταβλητών. Οι πρωτογενείς 

επιπτώσεις λειτουργούν παρόμοια με μία αύξηση στους φόρους, μειώνοντας 

το y και ενθαρρύνοντας τις νομισματικές αρχές να μειώσουν το επιτόκιο. Οι 

δευτερογενείς επιπτώσεις αυξάνουν τον προσδοκώμενο μελλοντικο 

πληθωρισμό στην αναμονή ενός σπιράλ μισθού τιμών και ενθαρρύνει τις 

νομισματικές αρχές να αυξήσουν το επιτόκιο. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν αυτό είναι το σωστό μοντέλο για 

την συγκεκριμένη περίσταση. Οι έρευνες που γίνονται σχετικά με τις 

πετρελαϊκές κρίσεις και τους νομισματικούς παράγοντες επικεντρώνονται στις 

παρακάτω πεποιθήσεις. 

1) Ο χειρισμός της νομισματικής πολιτικής είναι που προκαλεί την κρίση 

και όχι η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής. 

2) Η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής επηρεάζει τη νομισματική πολιτική. 

Στους υπερασπιστές της πρώτης άποψης ανήκουν οι Darrat, Gilley and 

Meyer (1996) και ο Hooker (1996a), οι οποίοι βρήκαν οτι οι επιπτώσεις των 

πετρελαϊκών κρίσεων στο αμερικάνικο ΑΕΠ εξαφανίζονται, όταν ελέγχονται τα 

επιτόκια. Ο Hooker (1999) επανελέγχει την υπόθεση χρησιμοποιώντας το 

δείκτη NOPI του Hamilton (1996) και το μετασχηματισμό πετρελαϊκής τιμής 

των Lee, Ni and Ratti (1995). Ο δείκτης ΝΟΡΙ λαμβάνει υπόψη μόνο τις 

αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής που ξεπερνούν το επίπεδο της τιμής του 

προηγούμενου έτους, ενώ ο μετασχηματισμός των Lee, Ni and Ratti, 

διαχωρίζει τις αυξησεις πετρελαϊκών τιμών ανάλογα με τη διακύμανση τους,  

αλλά και οι δύο θέτουν τις μειώσεις ίσες με το μηδέν. Ο Hooker βρήκε οτι μία 

παρατήρηση, αυτή του πρώτου τετραμήνου του 1957, είναι πολύ κρίσιμη 

καθώς χωρίς αυτήν οι πετρελαϊκές τιμές δεν είναι πλέον στατιστικά σημαντικές 

ακόμα και στα στοιχεία πριν από τη δεκαετία του 1970. Ο μόνος τρόπος με 

τον οποίο ο συντελεστής της πετρελαϊκής τιμής μπορεί να γίνει στατιστικά 

σημαντικός είναι χρησιμοποιώντας ετήσιες χρονικές σειρές αντί για τριμηνιαίες 

και μη συμπεριλαμβάνοντας στη συνάρτηση το επιτόκιο και τον πληθωρισμό. 
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Τα επιτόκια έτσι εμφανίζονται να είναι ενας σημαντικός κόμβος μέσω του 

οποίου οι πετρελαϊκές τιμές επηρεάζουν το ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, o Killian 

(2007) στις παλινδρομήσεις του βρίσκει οτι τα επιτόκια αυξάνονται σαν 

αντίδραση στις πετρελαϊκές κρίσεις σε όλες τις χώρες εκτός της Ιαπωνίας,ενώ  

η Ιαπωνία είναι η χώρα των G7, στην οποία σημειώνεται η μικρότερη 

αντίδραση του ΑΕΠ όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. 

2.3.4 Αίτια και κατηγοριοποίηση πετρελαϊκών κρίσεων. 

Η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τις 

μακροοικονομικές επιδράσεις που προκαλούν οι μεταβολές της πετρελαϊκής 

τιμής. Με δεδομένη τη σημαντικότητα του πετρελαίου σαν βασική εισροή στην 

παραγωγή, η θεωρία προβλέπει οτι οι επιπτώσεις των απότομων μεταβολών 

της πετρελαϊκής τιμής στην προσφορά προκαλεί πτώση στη συνολική 

οικονομική δραστηριότητα και πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. 

Επιπρόσθετα υπάρχει μία μετατόπιση της συνολικής ζήτησης, η οποία 

σημειώνει πτώση στις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο και αύξηση στις χώρες 

που εξάγουν πετρέλαιο. Αν και αυτή η σχέση μεταξύ μακροοικονομίας και 

πετρελαϊκών κρίσεων έχει επιβεβαιωθεί από ένα μεγάλο μέρος της 

βιβλιογραφίας, κάποιες πιο πρόσφατες εμπειρικές έρευνες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα οτι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η σχέση αυτή έχει 

μεταβληθεί καθώς οι οικονομίες πια δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό 

από τις μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής όσο παλαίοτερα. Για αυτό το γεγονός 

υπάρχουν αρκετές διατυπωμένες εξηγησεις. Οι Blanchard and Simon (2001) 

πιστεύουν οτι πρόκειται απλά για μία σύμπτωση, ο Bohi (1989,1991) πιστεύει 

οτι οφείλεται στη μείωση της χρήσης πετρελαίου στην οικονομία ενώ 

σύμφωνα με τους Blanchard and Gali (2008) ευθύνεται η αυξημένη ευελιξία 

της οικονομίας  και η άσκηση μίας αποτελεσματικότερης νομισματικής 

πολιτικής. Όλες αυτές οι θεωρίες βασίζονται στην υπόθεση οτι η σχέση 

ανάμεσα στην τιμή του πετρελαίου και τα οικονομικά μεγέθη έχει εξασθενήσει. 

Η οπτική αυτή όμως δεν λαμβάνει υπόψη άλλους πιθανούς παράγοντες, 

όπως για παράδειγμα τις αιτίες μεταβολής της πετρελαϊκής τιμής και τη φύση 

της πετρελαϊκής κρίσης.  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Killian (2009) κατα τη 

μελέτη των επιπτώσεων μίας πετρελαϊκής κρίσης στο εισόδημα και τον 

πληθωρισμό και κατα το σχεδιασμό μίας νομισματικής πολιτικής για να 

καταπολεμήσουμε την κρίση είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την 

πηγή αύξησης της πετρελαϊκής τιμής. Οι Rotenberg and Woodford (1996) 

παρατήρησαν οτι οι τιμές του πετρελαίου δεν είναι απόλυτα εξωγενείς ώς 

προς την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγματικότητα η 

στοχαστική διαδικασία των ονομαστικών πετρελαϊκών τιμών κατα τη δεκαετία 

του 1980 είναι εντελώς διαφορετική από ότι στην προηγούμενη περίοδο. Στην 

έρευνα τους έδειξαν οτι η περίοδος εξωγένειας της ονομαστικής τιμής 

ουσιαστικά έληξε κατά το τρίτο τετράμηνο του 1980 και από εκείνη την 

περίοδο οι ονομαστικές πετρελαϊκές τιμές εμφανίζονται πλέον στο παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα ώς ενδογενείς.  

Στο αποτέλεσμα της ενδογένειας των πετρελαϊκών τιμών καταλήγει και 

η Mukherjee (2010), η οποία εκτιμά ένα δυναμικό στοχαστικό μοντέλο 

ισορροπίας για δύο οικονομίες εισαγωγής πετρελαίου και μία οικονομία 

εξαγωγής. Η μία οικονομία εισαγωγής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 

άλλη οικονομία αποτελείται από όλες τις υπόλοιπες χώρες και η οικονομία 

εξαγωγής πετρελαίου είναι ο ΟΠΕΚ. Μέσα σε αύτό το πλαίσιο το μοντέλο 

καθίσταται ικανό να εκτιμήσει την αντίδραση των μακροοικονομικών 

μεταβλητών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στις πετρελαϊκές κρίσεις που 

προκύπτουν από κάθε είδους μεταβολές, όπως στρεβλώσεις στην προσφορά 

του πετρελαίου εξαιτίας του ΟΠΕΚ, κρίσεις ζήτησης που προκύπτουν από 

αύξηση της παραγωγικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από 

αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες, καθώς και κρίσεις ζήτησης που προκύπτουν 

από αύξηση της παραγωγικότητας στις υπόλοιπες χώρες. 

Μία δημοφιλής εξήγηση της διαφοροποίησης των πετρελαϊκών 

κρίσεων στη σημερινή εποχή και στη δεκαετία του 1970 είναι οτι οι σύγχρονες 

είναι καθοδηγούμενες από τη ζήτηση ενώ οι παλαιότερες είναι 

καθοδηγούμενες από την προσφορά. 

Το IMF (2007) συγκρίνει τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει 

στην παγκόσμια οικονομία μία πετρελαϊκή κρίση προσφοράς με αυτές μίας 
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πετρελαϊκής κρίσης ζήτησης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η νομισματική 

πολιτική καθορίζεται με όρους μίας πιστωτικής αφοσίωσης σε έναν κανόνα 

επιτοκίου ο οποίος στοχεύει στον πληθωρισμό, έτσι η διοχέτευση των 

πετρελαϊκών τιμών στον πληθωρισμό ενεργοποιεί μία αύξηση στο επιτόκιο. Η 

πετρελαϊκή κρίση προσφοράς μοντελοποιείται ώς ένας περιορισμός στην 

προσφορά ο οποίος οδηγεί σε μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής κατα 100%. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μία πτώση στο παγκόσμιο ΑΕΠ κατα 1,4% ένα 

μήνα μετά την κρίση, ενώ το παγκόσμιο επίπεδο πληθωρισμού αυξάνεται 

κατα 1,5% μετά από δύο τετράμηνα. 

Η δεύτερη εξομοίωση περιγράφει τις επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής 

κρίσης ζήτησης. Αυτή η κρίση ζήτησης μοντελοποιείται σαν μία σημαντική 

αύξηση στην παραγωγικότητα των πετρελαιοεισαγωγών χωρών, η οποία 

οδηγεί στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατα 0,5%. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν οτι οι επιπτώσεις είναι αντίθετες από οτι στην περίπτωση της κρίσης 

προσφοράς, γιατι σε αυτήν την περίπτωση οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται 

εξαιτίας της ισχυρότερης ανάπτυξης. 

Ο Killian (2007b) αποσυναρμολογεί τις κινήσεις των πετρελαϊκών τιμών 

σε τρία συστατικά: Στις μεταβολές στην πετρελαϊκή προσφορά (υπό την 

υπόθεση οτι η προσφορά είναι ανελαστική ως προς την τιμή βραχυχρόνια), 

στις μεταβολές στη συνολική παγκόσμια ζήτηση και στις μεταβολές στη 

ζήτηση του πετρελαίου λόγω συγκεκριμένων αιτιών. Αυτές περιλαμβάνουν τις 

μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου, οι οποίες οφείλονται στην υψηλότερη 

ζήτηση η οποία δημιουργείται εξαιτίας των φόβων για τη μελλοντική 

διαθεσιμότητα πετρελαϊκών αποθεμάτων. Χρησιμοποιώντας ένα δομημένο 

μοντέλο VAR για την παγκόσμια οικονομία, βρίσκει οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις 

προσφοράς προκαλούν πολύ ηπιότερες επιπτώσεις στις πετρελαϊκές τιμές 

από ότι οι δύο άλλοι τύποι κρίσης. Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο μοντέλο 

εξειδικευμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, βρίσκει οτι η δυσκαμψία 

στην προσφορά πετρελαίου αλλά και οι κρίσεις ζήτησης πετρελαίου οδηγούν 

σε σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ των Η.Π.Α. Από την 

άλλη πλευρά οι κρίσεις της συνολικής ζήτησης είναι στατιστικά σημαντικές 

μόνο σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις 
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επιπτώσεις των κρίσεων σε πληθωρισμό και ΑΕΠ  οι ερευνητές δηλώνουν οτι 

το ρίσκο για την εμφάνιση στασιμοπληθωρισμού εξαρτάται κατα κύριο λόγο 

από την αιτία της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής και είναι πολύ πιο πιθανή 

εξαιτίας των πετρελαϊκών κρίσεων ζήτησης παρά εξαιτίας των πετρελαϊκών 

κρίσεων προσφοράς. Σύμφωνα με τον Killian, κάθε τύπος κρίσης προκαλεί 

διαφορετικές επιπτώσεις στην πετρελαϊκή τιμή. Για παράδειγμα η κρίση 

ζήτησης πετρελαίου σημειώνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις της τιμής του 

πετρελαίου κατα τα δύο πρώτα χρόνια από οτι οι άλλοι τύποι, γεγονός που 

της δίνει την ικανότητα να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές στις 

μακροοικονομικές μεταβλητές από ότι οι άλλες κρίσεις. H Campolmi (2009) 

βασισμένη στον Killian (2007) και στην υπόθεση ενδογένειας της πετρελαϊκής 

τιμής εκτιμά ένα μοντέλο με δύο χώρες στο οποίο η πετρελαϊκή τιμή 

καθορίζεται ενδογενώς, ώστε να μπορέσει να ερευνήσει ξεχωριστά την 

προσφορά και τη ζήτηση σαν πηγές μεταβολής της πετρελαϊκής τιμής. 

Βασισμένη στα αποτελέσματα του μοντέλου η Campolmi καταλήγει οτι οι 

πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 μπορούν να χαρακτηριστούν 

κρίσεις προσφοράς ενώ αυτές της δεκαετίας του 2000 μάλλον κατατάσσονται 

στις κρίσεις ζήτησης. Γι αυτό και η ένταση των συνεπειών τους διαφέρουν. Οι 

κρίσεις της δεκαετίας του 1970-1980 είχαν πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις 

στην οικονομία των χωρών από ότι οι πιο πρόσφατες. Το θεωρητικό μοντέλο 

αναλύεται ώς εξής: 

Ας αναλογιστούμε αρχικά οτι η μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής έχει τη 

ρίζα της σε μία εξωγενή διατάραξη της πετρελαϊκής προσφοράς. Στην 

περίπτωση αυτή η οικονομία υπόκειται μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή η 

οποία έκτοξεύει το οριακό κόστος προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις και 

μείωση στους πραγματικούς μισθούς και το ΑΕΠ. 

Από την άλλη πλευρά μία κρίση ζήτησης διαφέρει. Αν σε έναν κόσμο 

που αποτελείται από δύο χώρες αναλογιστούμε οτι συμβαίνει μία εξωγενής 

και επίμονη αύξηση στην παραγωγικότητα της δεύτερης χώρας, τότε το ΑΕΠ 

της χώρας αυτής αυξάνεται και ταυτόχρονα αυξάνεται η ζήτηση για πετρέλαιο. 

Η αυξανόμενη πετρελαϊκή ζήτηση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

πετρελαϊκής τιμής. Στην οικονομία της πρώτης χώρας οι επιπτώσεις αρχικά 
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θα είναι παρόμοιες με αυτές της πετρελαϊκής κρίσης προσφοράς που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω. Στη συνέχεια όμως οι τιμές των εισαγόμενων 

αγαθών θα αρχίσουν να μειώνονται εξαιτίας της αυξημένης παραγωγικότητας 

της δεύτερης χώρας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή της πρώτης χώρας θα υποστεί μείωση οδηγώντας σε αύξηση 

των πραγματικών μισθών. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που η δεύτερη χώρα 

γίνεται πλουσιότερη, αυξάνεται στο εσωτερικό της η ζήτηση για αγαθά που 

παράγονται στην πρώτη χώρα. Έτσι οι εξαγωγές στην πρώτη χώρα 

τονώνονται και οι αρχικές συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ και την 

ανεργία της πρώτης χώρας συρρικνώνονται. 

Με το μοντέλο αυτό η Campolmi διαχωρίζοντας τις κρίσεις της 

δεκαετίας του 1970-1980 σε κρίσεις προσφοράς και τις κρίσεις που 

ακολούθησαν σαν κρίσεις ζήτησης καταλήγει στο συμπέρασμα οτι η μελέτη 

των αιτιών της κρίσης είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει την συρρίκνωση των 

δυσμενών επιδράσεων των πετρελαϊκών κρίσεων κατα το πέρασμα του 

χρόνου. 

Οι Unalmis, Unalmis and Unsal (2010) ακολουθώντας τις έρευνες του 

Killian (2007, 2009) και της Campolmi (2009) ερευνούν εμπειρικά τις 

επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει κάθε είδος πετρελαϊκής κρίσης, δηλαδή η 

πετρελαϊκή κρίση προσφοράς, η πετρελαϊκή κρίση ζήτησης και η προληπτική 

πετρελαϊκή κρίση ζήτησης. (Killian 2009) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ισχύουν τα παρακάτω: 

Πετρελαϊκή κρίση ζήτησης-Κρίση παραγωγικότητας της εργασίας: 

Η αύξηση της παραγωγικότητας του συντελεστή παραγωγής της 

εργασίας στον υπόλοιπο κόσμο δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για πετρέλαιο 

από τη στιγμή που η αύξηση στη ζήτηση του πετρελαίου εξαιτίας της 

αυξημένης παραγωγικότητας ξεπερνά τη μείωση της πετρελαϊκής ζήτησης 

που προκύπτει από το αποτέλεσμα υποκατάστασης. Από την άλλη πλευρά,  

η υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας υπονοοεί χαμηλότερο οριακό 

κόστος παραγωγής το οποίο διαχέεται στον κόσμο με τη μορφή χαμηλότερων 

τιμών εισαγωγών. Συμπερασματικά, οι υψηλότερες πετρελαϊκές τιμές από μία 
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κρίση ζήτησης δεν οδηγούν πάντα σε αποτελέσματα υψηλού πληθωρισμού 

και χαμηλού ΑΕΠ καθώς τα θετικά στοιχεία της αυξημένης παραγωγικότητας 

στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ μπορούν να ισοσταθμίσουν  

τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλότερων πετρελαϊκών τιμών. 

Πετρελαϊκή κρίση προσφοράς: 

Μία μείωση κατα 10% στην παγκόσμια οικονομική προσφορά οδηγεί 

σε μία άμεση εκτόξευση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, το ΑΕΠ μειώνεται και ο πληθωρισμός αυξάνεται για δύο λόγους. 

Πρώτον, η μείωση στην προσφορά του πετρελαίου μειώνει άμεσα το 

παγκόσμιο ΑΕΠ μέσω της συνάρτησης παραγωγής. Δεύτερον, η αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου ωθεί σε αύξηση του πληθωρισμού εξαιτίας του 

αυξανόμενου οριακού κόστους παραγωγής. 

Προληπτική πετρελαϊκή κρίση ζήτησης: 

 Yποθέτουμε οτι στο χρόνο t οι οικονομικοί πράκτορες μαθαίνουν οτι 

θα συμβεί μία πετρελαϊκή κρίση προσφοράς στην επόμενη περίοδο εξαιτίας  

αυξανόμενων ανησυχιών για πολιτική αποσταθεροποίηση στις χώρες του 

ΟΠΕΚ. Λόγω της αβεβαιότητας για τη μελλοντική προσφορά πετρελαίου 

υποθέτουμε οτι οι παραγωγοί στον υπόλοιπο κόσμο συγκεντρώνουν 

αποθέματα στην περίοδο t σε μέγεθος ίσο με την αναμενόμενη μείωση της 

προσφοράς. Στη συνέχεια υποθέτουμε οτι αυτή η μείωση της προσφοράς θα 

κρατήσει μόνο για μία περίοδο. Τη στιγμή t, στην οποία μαθαίνουμε για την 

πιθανή μελλοντική διαταραχή στην προσφορά του πετρελαίου, αυξάνεται η 

προληπτική ζήτηση, οδηγώντας σε αύξηση της πετρελαϊκής τιμής. Το ΑΕΠ 

μειώνεται γιατί ένα μέρος της προσφοράς πετρελαίου αποθηκεύεται για 

μελλοντική χρήση. Η αύξηση στην πραγματική τιμή του πετρελαίου ωθεί το 

δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξηθεί στην περίοδο t. 

Αν οι προσδοκίες για διαταραχή στην πετρελαϊκή προσφορά 

αποδειχθούν ανακριβείς τότε η πετρελαϊκή ζήτηση και η πραγματική 

πετρελαϊκή τιμή πέφτουν απότομα στην περίοδο t+1. Στην περίοδο t+2 όλες οι 

μεταβλητές επιστρέφουν στα αρχικά τους επίπεδα. Στην περίοδο t+1 η 
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αποτομη μείωση στην πραγματική πετρελαϊκή τιμή τονώνει την ανάπτυξη και 

με αυτόν τον τρόπο το ΑΕΠ αυξάνεται πάνω από το αρχικό του επίπεδο. 

Αν η προσφορά πετρελαίου τελικά μειωθεί στην περίοδο t+1 όπως 

αναμενόταν, τότε η πραγματική τιμή πετρελαίου επιστρέφει στο αρχικό 

επίπεδο από τη στιγμή που η μείωση στην προσφορά ισοσταθμίζεται με τη 

μείωση στη ζήτηση εξαιτίας της χρήσης των πετρελαϊκών αποθεμάτων. Έτσι ο 

πληθωρισμός στην περίοδο t+1 μειώνεται. 

Μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή επηρεάζει την προσφορά (Rasche 

and Tatom, 1977), επειδή η ενέργεια είναι μία από τις βασικές πρώτες ύλες 

στην παραγωγική διαδικασία. Σαν αποτέλεσμα, η αύξηση του κόστους της 

ενέργειας μπορεί να ερμηνευτεί σαν μειωμένη διαθεσιμότητα μίας βασικής 

πρώτης ύλης στην παραγωγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του 

κόστους παραγωγής. Αυτό οδηγεί σε μία πτώση στη μεγέθυνση και στην 

παραγωγικότητα. Ο πραγματικός οικονομικός κύκλος που αναπτύχθηκε κατα 

τη δεκαετία του 1980 ενίσχυσε την ερμηνεία οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι 

στην ουσία κρίσεις προσφοράς και οι έρευνες που ακολούθησαν βασίζονταν 

σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. 

2.3.5 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες από τις πιο 

σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη 

βιβλιογραφική έρευνα όσον αφορά τη σχεση ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις 

και τις μακροοικονομικές μεταβλητές του ΑΕΠ, της ανεργίας και του 

πληθωρισμού καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση αυτή. 

O Hamilton (1983) μελέτησε την υφή και τη σχέση ανάμεσα στις 

πετρελαϊκές κρίσεις και τις οικονομικές υφέσεις για την οικονομία των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατα την περίοδο 1948 εώς 1972. Πιο 

συγκεκριμένα ο ερευνητής παρατήρει οτι αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει η 

τάση να σημειώνεται οικονομική ύφεση μετά από μία αύξηση στην πετρελαϊκή 

τιμή. Οι υποθέσεις που διατυπώνει είναι οι εξής:  
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1) Δεν υπάρχει συσχέτιση αλλά αυτή η παρατήρηση είναι απλά προϊόν 

ιστορικών συμπτώσεων. 

2) Η συσχέτιση αυτή προκύπτει εξαιτίας μίας άλλης άγνωστης ενδογενούς 

ερμηνευτικής μεταβλητής. Δηλαδή είναι υπαρκτός ένας παράγοντας ο 

οποίος προκαλεί ταυτόχρονα τις πετρελαϊκές κρίσεις και τις οικονομικές 

υφέσεις. 

3) Τουλάχιστον καποιες από τις υφέσεις που έλαβαν χώρα πριν από το 

1973 προκλήθηκαν από εξωγενείς αυξητικές μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής. 

Το μακροοικονομικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποίησε ο Hamilton 

βασίζεται σε αυτό που διατύπωσε ο Sims (1980b) και περιλαμβάνει  δύο 

μεταβλητές παραγωγής (πραγματικό ΑΕΠ (GNP) και ανεργία (U), τρεις 

μεταβλητές τιμών (αποπληθωριστής τιμών για το επιχειρηματικό εισόδημα 

εκτός φαρμών (Pb), ωριαία αποζημίωση ανα εργαζόμενο (w) και εισαγόμενες 

τιμές 푝  καθώς και το Μ1 που αντιπροσωπεύει το χρηματοοικονομικό τομέα, 

όπως επίσης και την πετρελαϊκή τιμή (ο). 

Ο ερευνητής μετά από εκτίμηση παλινδρομήσεων και πολλαπλών 

ελέγχων αιτιότητας Granger απορρίπτει τις δύο πρώτες υποθέσεις και 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρονική στιγμή, το μέγεθος και η διάρκεια 

κάποιων οικονομικών υφέσεων που συνέβησαν πριν από το 1973 θα ήταν 

διαφορετικά εάν δεν είχαν προηγηθεί οι ενεργειακές-πετρελαϊκές κρίσεις. 

Σημειώνει βέβαια πως μία μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής δεν αποτελεί 

αναγκαία και επαρκής συνθήκη για την ύπαρξη μίας οικονομικής κρίσης αλλά 

και ότι τελικά ο κόσμος προ σχηματισμού του ΟΠΕΚ έχει πολλές ομοιότητες 

με τον κόσμο μετά από το σχηματισμό του ΟΠΕΚ.  

Ο Mork (1989) συμπληρώνοντας την έρευνα του Hamilton (1983) έχει  

σκοπό να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής και 

του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Για το σκοπό αυτό ελέγχει τις παρακάτω υποθέσεις: 

1) Συνεχίζει να υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της πετρελαϊκής τιμής 

και του ακαθάριστου εθνικού προιόντος στην οικονομία όταν το δείγμα 
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επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει τη μεγάλη πτώση τιμών που 

συνέβη κατά τη δεκαετία του 1980 αλλά και την πολιτική ελέγχου τιμών 

που ακολουθήθηκε; 

2) Χαρακτηρίζεται πράγματι από ασυμμετρία η σχέση πετρελαϊκής τιμής 

και ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ώστε οι μειωτικές μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής να καθίστανται λιγότερο σημαντικές από τις 

αυξήσεις; (Loungani 1986, Davis 1987, Hamilton 1988). 

Τελικά, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αρνητική 

ισχυρή συσχέτιση πετρελαϊκής τιμής- ΑΕΠ του Hamilton. Επιπλέον, 

επιβεβαιώνεται η ασυμμετρία που παρατηρήθηκε από τους Loungani (1986), 

Davis (1987), Hamilton (1988). Η επίδραση μίας μείωσης της τιμής του 

πετρελαίου στο ΑΕΠ δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

H Finn (1991) εστιάζει στην ανάλυση των ενεργειακών κρίσεων και των 

επιδράσεων τους στον οικονομικό κύκλο. Σύμφωνα με το μοντέλο της η 

ενέργεια είναι βασική για τη χρήση του κεφαλαίου. Οι αυξήσεις της 

ενεργειακής τιμής διαχέονται μέσω των ενδογενών μεταβολών της χρήσης 

κεφαλαίου και κεφαλαιακών υπηρεσιών που διοχετεύονται στην παραγωγή.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επέκταση του δείγματος σε 

ημερομηνίες μετά το 1985 όπου οι πετρελαϊκές τιμές κατέρρευσαν, 

επιβεβαιώνει την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος και αυξητικής μεταβολής της πετρελαϊκής τιμής. Η σχέση αυτή 

συνεχίζει να υπάρχει και ενδυναμώνεται από την πολιτική ελέγχου των τιμών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας της Finn συμφωνούν με αυτά των Loungani 

(1986), Davis (1987), Hamilton (1988) και Mork (1989), επιβεβαιώνοντας οτι 

υπάρχει πράγματι ασυμμετρία σε αυτήν τη σχέση καθώς οι επιπτώσεις μίας 

μειωτικής μεταβολής της τιμής του πετρελαίου διαφέρουν σημαντικά και ίσως 

αναδεικνύονται στατιστικά μη σημαντικές. 

O Hooker (1995) μελετά το γεγονός οτι οι πετρελαϊκές τιμές 

εμφανίζονται να αιτιώνται κατά Granger μία πληθώρα μακροοικονομικών 

μεταβλητών της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

χρησιμοποιώντας στοιχεία μέχρι το 1973 αλλά όχι εάν χρησιμοποιηθούν 
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στοιχεία μέχρι το 1994. Σκοπός είναι να ερευνηθεί η εγκυρότητα τριών 

πιθανών υποθέσεων οι οποίες εμφανίζονται στη βιβλιογραφία και θεωρούνται 

υπαίτιες για αυτό το γεγονός. Αυτές είναι οι εξής: 

1) Το δείγμα πάσχει από μη σταθερότητα. 

2) Οι πετρελαϊκές τιμές από μία χρονικη περίοδο και μετά εμφανίζονται ως 

ενδογενείς στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

3) Τα γραμμικά μοντέλα VAR αδυνατούν να εξηγήσουν ορθά τη φύση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ πετρελαϊκών τιμών και μακροοικονομίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα καμία από τις υποθέσεις αυτές δεν 

αποδεικνύονται έγκυρες. 

Αν και οι πετρελαϊκές κρίσεις συνέβησαν κατά τη διάρκεια αλλά και 

μετά το χρονικό σπάσιμο του 1973, η στατιστική ανάλυση δείχνει ότι η 

πετρελαϊκή κρίση του 1973 είχε πολύ έντονες επιπτώσεις στην οικονομια, ενώ 

αυτή του 1979 ήταν σημαντική αλλά από μόνη της δε μπορεί να εξηγήσει την 

ύφεση του 1980-82. Η ανάλυση των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του 

1980 αναδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ πετρελαικών τιμών και μακροοικονομίας 

όπως παρατήρησε παλαιότερα ο Hamilton (1983), αλλά και οι Burbidge and 

Harrison (1984) έχει εξασθενήσει  με έναν τρόπο ο οποίος δε μπορεί να 

αναπαρασταθεί καλα από μία απλή ασυμμετρία μεταξύ αυξήσεων ή μειώσεων 

των πετρελαϊκών τιμών. 

Σύμφωνα με τον Hamilton (1995) ο Hooker έδειξε πειστικά ότι ούτε η 

γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις και το ΑΕΠ που 

προτάθηκε από τον Hamilton (1983), ούτε η ασύμμετρη συσχέτιση που 

βασίζεται μόνο στις αυξήσεις των τιμών που προτάθηκε από τον Mork (1989) 

είναι συνεπείς με τις παρατηρήσεις της οικονομικής απόδοσης της 

περασμένης δεκαετίας. Ο ερευνητής αρχικά παραθέτει οτι τα στοιχεία του 

Hooker είναι συντριπτικά και τα συμπεράσματά του είναι ακαταμάχητα 

πράγμα που συνεπάγεται οτι οι αλλαγές στην πετρελαϊκή τιμή αποτελούν ένα 

αναξιόπιστο εργαλείο για μακροοικονομική ανάλυση μετά το 1986. 

Η οπτική που εξέφρασε ο Hamilton (1988 α,β) είναι ότι οι πετρελαϊκές 

κρίσεις επηρεάζουν τη μακροοικονομία κυρίως συμπιέζοντας τη ζήτηση για τα 
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κύρια καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά. Οι ιστορικές πετρελαϊκές κρίσεις 

χαρακτηρίζονται από ευρεία ανησυχία για την τιμή και τη διαθεσιμότητα της 

ενέργειας, η οποία οδηγεί σε αναβολή επενδυτικών αποφάσεων. Αν αυτός 

είναι πράγματι ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο οι πετρελαϊκές κρίσεις 

επηρεάζουν την οικονομία, τότε μία μείωση των πετρελαϊκών τιμών δε θα 

επιφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία παρόμοιο σε ένταση  με το 

αρνητικό αποτέλεσμα από μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής. Για αυτόν το 

λόγο ο Mork πρότεινε μία μη συμμετρική συσχέτιση στην οποία η μεταβλητή 

ορίζεται από το μέγεθος της μεταβολής της πετρελαϊκής τιμής όταν αυτή 

αυξάνεται αλλά είναι ίση με το μηδέν όταν η πετρελαϊκή τιμή μειώνεται. Ο 

λόγος που η πρόταση του Mork δεν είναι ικανοποιητική είναι ο εξής: Οι 

περισσότερες αυξήσεις στην πετρελαϊκή τιμή από το 1986 και μετά 

ακολουθούνται άμεσα από ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις. Αν καποιος θέλει να 

πραγματοποιήσει μία μέτρηση για το πόσο συνταρακτική μπορεί να γίνει μία 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής για τις αποφάσεις των καταναλωτών και των 

επενδυτών φαίνεται πιο χρήσιμο να συγκρίνει τη σημερινή τιμή του 

πετρελαίου με την τιμή του προηγούμενου έτους παρα να το κάνει μόνο με 

την τιμή του προηγούμενου τριμήνου. Συμπερασματικά, ο Hamilton τονίζει οτι 

τα στοιχεία από το 1983 και μετά έχουν ενισχύσει και όχι ασθενήσει τις 

πεποιθήσεις του για τη σχέση μεταξύ πετρελαϊκών κρίσεων και οικονομικών 

υφέσεων. Το 1985 το άρθρο του ολοκλήρωνε με την φράση: Η πολιτική 

ιστορία της Μέσης Ανατολής δείχνει οτι είναι σχεδόν αναπόφευκτο οτι κάποια 

στιγμή στην επόμενη δεκαετία οι οικονομολόγοι θα έχουν περισσότερα 

δεδομένα για να ερευνήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των πετρελαΙκών 

κρίσεων προσφοράς. Αυτό ακριβώς σύμφωνα με τον ερευνητή συνέβη το 

1990 όταν το Ιρακ εισέβαλε στο Κουβέιτ και σίγουρα αυτός ήταν μείζονας 

λόγος για την ύφεση που ακολούθησε. Τέλος δηλώνει οτι μέσα στα επόμενα 

δέκα χρονια αναταραχές στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσουν νέα πετρελαϊκή 

κρίση προσφοράς με υφεσιακές επιπτώσεις στις Η.Π.Α. 

Οι Romer and Romer (1989) παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία 

ενισχύουν την υπόθεση οτι η νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε μπορεί 

να εξηγήσει ένα μεγάλο μέρος των αλλαγών στην οικονομική δραστηριότητα 

από το 1947 εώς το 1987. Αντίθετα, οι Hoover and Perez (1994a,b) έδειξαν 
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οτι η μεθοδολογία των Romer and Romer  δεν είναι ικανή να διαχωρίσει τις 

νομισματικές κρίσεις από τις κρίσεις προσφοράς και οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις 

μπορούν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα που βρίσκει ο Romer οτι 

παράγουν οι νομισματικές κρίσεις. 

Οι Dotsey and Reid (1992) ερεύνησαν τις υποθέσεις των Romer 

λεπτομερειακά χρησιμοποιώντας τριμηνιαία στοιχεία για την περίοδο από το 

1954:Ι-1991:ΙΙΙ εκτιμώντας υποδείγματα VAR με μεταβλητές το ΑΕΠ και το 

ποσοστό ανεργίας, χρησιμοποιώντας ξεχωριστές μεταβλητές για τις θετικές 

και τις αρνητικές μεταβολές στις πετρελαϊκές τιμές και δύο δείκτες επιτοκίου 

για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, oι ερευνητές 

ανακαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για την ύπαρξη ασύμμετρης αντίδρασης 

του ΑΕΠ και του ποσοστού ανεργίας στις πετρελαϊκές κρίσεις 

επιβεβαιώνοντας προγενέστερες έρευνες (Loungani (1986), Davis (1987), 

Hamilton (1988), Mork (1989), Finn (1991)) και μη σημαντικά για ασύμμετρη 

αντίδραση στις νομισματικές κρίσεις. Συμπερασματικά, οι ερευνητές 

συνοψίζουν οτι και οι πετρελαϊκές κρίσεις αλλά και η άσκηση σφιχτής 

νομισματικής πολιτικής, όπως συμπέραναν οι Romer and Romer (1989) 

συνδέονται στατιστικά με την ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα. 

Oι Lee and Ratti (1995) συμπεραίνουν ότι μία μεταβολή στην 

πετρελαϊκή τιμή μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες επιπτώσεις στο 

πραγματικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν της οικονομίας και στην ανεργια σε ένα 

περιβάλλον όπου οι κινήσεις της πετρελαϊκής τιμής έχουν διατηρηθεί σχετικά 

σταθερές, παρά σε ένα περιβάλλον οπού οι μεταβολές είναι συχνές και 

απότομες. Μία αύξηση στην πραγματική τιμή του πετρελαίου η οποία είναι 

μεγάλη σε σχέση με την πρόσφατη κινητικότητα θα προκαλέσει ανακατανομή 

των πόρων και πτωση της συνολικής παραγωγής. Το ασύμμετρο αποτέλεσμα 

της αλλαγής στην πραγματική πετρελαϊκή τιμή έγκειται στο ότι μία μείωση της 

μπορεί επίσης να προκαλέσει μία ανακατανομή των παραγωγικών πόρων με 

αποτέλεσματα αύξησης ανεργίας και μείωση παραγωγής τα οποία μετριάζουν 

τις θετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις. Αυτή η ασυμμετρία μπορεί να 

ενισχυθεί περαιτέρω καθώς η αβεβαιότητα για τις κινήσεις της πετρελαϊκής 

τιμής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των επενδύσεων. 
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Oι Raymond and Rich (1997) ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις 

πετρελαϊκές τιμές και τις μακροοικονομικές μεταβλητές χρησιμοποιώντας τη 

μεταβλητή των συνολικών αυξήσεων στην πετρελαϊκή τιμή (NOPI) σε ένα 

μαρκοβιανό μοντέλο βασισμένο στο μοντέλο του Hamilton (1989) για την 

περίοδο 1951-1995. Το κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου των Raymond 

and Rich είναι οτι εάν οι πετρελαϊκές τιμές είναι ένα σημαντικό συστατικό των 

περιόδων χαμηλής ανάπτυξης, τότε ένα μοντέλο MS το οποίο περιλαμβάνει 

τις πετρελαϊκές τιμές σαν ερμηνευτική μεταβλητή είναι ικανό να αναδείξει τις 

δυσμενείς συνέπειες της κρίσης. 

Οι Brown and Yucel (1999) εστιάζουν την έρευνά τους στη μελέτη των 

επιπτώσεων των πετρελαϊκών κρίσεων στην παραγωγική δραστηριότητα της 

οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών και εξετάζει εάν υπεύθυνη για τις 

άσχημες συνέπειες είναι η πετρελαϊκή κρίση ή η διορθωτική νομισματική 

πολιτική που ασκείται. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σημαντικός 

παράγοντας για την απόφαση αυτή είναι ο ορισμός της ουδετερότητας της 

νομισματικής πολιτικής που υιοθετείται. Εάν θεωρήσουμε ότι ο ορισμός 

ουδετερότητας νομισματικής πολιτικής είναι αυτός που διατυπώθηκε από τον 

Gordon, δηλαδή η διατήρηση του ονομαστικού ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος σταθερή, τότε μία αύξηση στο επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων, 

αντιπροσωπεύει μία ουδέτερη απάντηση νομισματικής πολιτικής σε μία 

πετρελαϊκή κρίση. Αντίθετα εάν υιοθετήσουμε τον ορισμό που διατυπώθηκε 

από τους Bernanke, Gentler και Watson, σύμφωνα με τον οποίο 

ουδετερότητα υπάρχει όταν διατηρείται σταθερό το επιτόκιο ομοσπονδιακών 

κεφαλαίων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πετρελαϊκή κρίση οδηγεί στην 

άσκηση μίας σφιχτής, και όχι ουδέτερης νομισματικής πολιτικής. 

Οι Clements and Oswald (2002) εκτίμησαν ένα μαρκοβιανό μοντέλο 

τριών επιπέδων το οποίο διαχωρίζει τη φυσιολογική από την απότομη 

επάνοδο της ανάπτυξης, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερευνά την ερμηνευτική 

δύναμη των πετρελαϊκών τιμών στις φάσεις του οικονομικού κύκλου, ειδικά 

στις υφέσεις, και το ρόλο του πετρελαίου στη δημιουργία ασυμμετριών στον 

οικονομικό κύκλο. Ελέγχοντας τις παραμέτρους του μοντέλου, έδειξαν οτι τα 

αποτελέσματα δε διαφέρουν όταν επιτραπεί στις πετρελαϊκές κρίσεις να 
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επηρεάσουν το μέσο της ανάπτυξης του ΑΕΠ. Οι ερευνητές, συμφωνόντας με 

τον Hooker (1993), καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι η διακύμανση των 

πετρελαϊκών τιμών δεν είναι ικανή να εξηγήσει από μόνη της τη διακύμανση 

του οικονομικού κύκλου και οι ασσυμετρίες που παρουσιάζονται στον 

οικονομικό κύκλο δεν ερμηνεύονται από τις μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής.  

Οι Kamps and Pierdzioch (2002) αναλύουν την απόδοση 

εναλλακτικών νομισματικών πολιτικών όταν λαμβάνει χώρα μία πετρελαϊκή 

κρίση. Σύμφωνα με τους ερευνητές η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποθέτει οτι 

όλες οι τιμές μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση και στο ίδιο μέγεθος 

όταν μία πετρελαϊκή κρίση χτυπάει την οικονομία ενώ στην πραγματικότητα 

είναι σημαντικό να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στους διαφορετικούς δείκτες 

τιμών όταν μοντελοποιούνται τα αποτελέσματα μίας πετρελαϊκής κρίσης στην 

οικονομία. Αυτός ο διαχωρισμός είναι σημαντικός για το είδος νομισματικής 

πολιτικής που πρέπει να ασκηθεί καθώς η κεντρική τράπεζα πρέπει να 

επιλέξει σε ποιο δείκτη πληθωρισμού θέλει να στοχεύσει. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα οι ερευνητές προτείνουν οτι η στόχευση στη μείωση του 

αποπληθωριστή του ΑΕΠ είναι μία νομισματική πολιτική που δεν ενδείκνυται 

σε περιστάσεις πετρελαϊκής κρίσης. Το μοντέλο της έρευνας προτείνει οτι η 

στόχευση στη μείωση του πληθωρισμού είναι η καλύτερη στρατηγική για την 

καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων μίας πετρελαϊκής κρίσης. Η 

έρευνα αυτή τονίζει τη σημαντικότητα της επιλογής νομισματικής πολιτικής 

που ασκείται σαν συνέπεια μίας ενεργειακής κρίσης, και κινείται στα χνάρια 

των Romer and Romer (1989) και των Dotsey and Reid (1992). 

Η έρευνα του Hooker (2002) έχει σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων 

που προκαλούνται στον πληθωρισμό της οικονομίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής λόγω της μεταβολής της πετρελαϊκής τιμής. Το μοντέλο 

βασίζεται στην καμπύλη Phillips και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει 

ένα ισχυρό δομικό σπάσιμο των χρονικών σειρών με τις πετρελαϊκές τιμές να 

επηρεάζουν άμεσα και αισθητά τον πληθωρισμό πρίν το 1981 και πολύ 

λιγότερο μετά. Η αιτία αναζητάται στις μεγάλες αλλαγές στις ενεργειακές 

αγορές και στην οικονομία των Η.Π.Α κατά το 1980 και πιο συγκεκριμένα σε 3 

πιθανά αίτια. 
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1) Στην πτώση της ενεργειακής εντασης της παραγωγής της οικονομίας. 

2) Στην απελευθέρωση της ενέργειας στον τομέα της παραγωγής και της 

κατανάλωσης. 

3) Στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. 

Οι εκτιμήσεις του ερευνητή αναδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 

που να υποστηρίζουν ότι οποιοδήποτε από τα παραπάνω πιθανά αίτια 

ευθύνεται για τη μειωμένη επίδραση των πετρελαϊκών κρίσεων στον 

πληθωρισμό μετά το 1980 όπως παρατηρήθηκε από τους Hamilton (1983)  

και Hooker (1993). Ο ερευνητής τείνει να συμφωνήσει με τον Taylor (2000) ότι 

η αιτία είναι η μετακίνηση σε ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού το οποίο 

προήλθε από την αλλαγή στο καθεστώς νομισματικής πολιτικής χωρίς 

ωστόσο να αποκλείει άλλους πιθανούς άγνωστους παράγοντες. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Herrera (2006) τα αποθέματα  

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία και τον καθορισμό της 

χρονικής υστέρησης ανάμεσα σε μία πετρελαϊκή κρίση και την ακόλουθη 

επιβράδυνση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Μία αύξηση της 

πετρελαϊκής τιμής μεταφράζεται πρώτα σαν πτώση των αγορών νέων 

αυτοκινήτων, και ύστερα σαν περιορισμός στη ζήτηση για αγαθά βιομηχανιών 

έντασης πετρελαίου και στις βιομηχανίες οπου τα οχήματα αντιπροσωπεύουν 

ένα σημαντικό παράγοντα ζήτησης. Μερικώς εξαιτίας του γεγονότος οτι η 

κρίση βρίσκει τους κατασκευαστές απροετοίμαστους και μερικώς επειδή 

επιθυμούν ομαλή παραγωγή, οι κατασκευαστές συγκεντρώνουν αποθέματα 

και διαχέουν τη μείωση στο ΑΕΠ σε διαφορετικά τετράμηνα. Με το τέλος του 

πρώτου χρόνου, οι επιπρόσθετες μειώσεις στην παραγωγή γίνονται εμφανείς 

σε διάφορους κλάδους οδηγώντας την οικονομία σε ύφεση. 

Σκοπός της ερευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Watson (2006) 

είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων λόγων για τους οποίους η οικονομία του 

Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να βγήκε σχετικά αλώβητη από το διπλασιασμό 

των πετρελαϊκών τιμών που ξεκίνησε από το τέλος του 2003. Οι λόγοι που 

παρατίθενται είναι οι εξής: 
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1. Το μέγεθος και η φύση της πετρελαϊκής κρίσης ήταν διαφορετικό. Η 

πετρελαϊκή κρίση χρειάστηκε περισσότερο καιρό για να ξεδιπλωθεί από 

ότι στις παλαιότερες. Η οικονομία είναι επίσης λιγότερο εξαρτημένη 

από το πετρελαίο από ότι κατά τη δεκαετία του 1970 και οι πετρελαϊκές 

τιμές αυξήθηκαν σαν αποτέλεσμα της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και 

όχι σαν αποτέλεσμα διαταραχών προσφοράς σχετιζόμενων με 

πολέμους. 

2. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περισσότερο έτοιμη για να 

αντιμετωπίσει τη νέα πετρελαϊκή κρίση. Υπήρχαν ελάχιστες 

πληθωριστικές πιέσεις και απαιτήσεις για υψηλότερο επίπεδο μισθού 

στην οικονομία αναντίστοιχα με τη δεκαετία του 1970. 

3. Η άσκηση νομισματικής πολιτικής διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. 

Η στόχευση στον πληθωρισμό βοήθησε ώστε να μη μεταβληθούν οι 

πληθωριστικές προσδοκίες, και επέτρεψε στην κεντρική τράπεζα να 

ανταποκριθεί με ευελιξία για την καταπολέμηση της πετρελαϊκής 

κρίσης. Με τις πληθωριστικές προσδοκίες να παραμένουν σταθερές, η 

κεντρική τράπεζα δεν χρειάστηκε μα επέμβει άμεσα για την 

καταπολέμηση των επιδράσεων πρώτου βαθμού στον πληθωρισμό,  

αλλά μπόρεσε να δώσει μεγαλύτερη σημασία στις αρνητικές επιδράσεις 

στη ζήτηση. 

Οι Bodenstein, Erceg and Guerrieri (2007) εστίασαν την έρευνά τους 

στον τρόπο με τον οποίο οι πετρελαϊκές τιμές επηρεάζουν το ισοζύγιο 

εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τους όρους συναλλαγών 

εκτός πετρελαίου. Οι πετρελαϊκές κρίσεις ενδεχομένως να πυροδοτήσουν 

μεγάλες μεταφορές πλούτου από τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο προς τις 

χώρες που το εξάγουν. Όταν οι αγορές δεν είναι ολοκληρωμένες, μία αύξηση 

στις πετρελαϊκές τιμές οδηγεί σε υποτίμηση των όρων εμπορίου, και το 

εμπορικό ισοζύγιο βελτιώνεται αρκετά ωστε να διορθωθεί τελικά το έλειμμα. 

Αντίθετα με δεδομένο οτι οι ασφαλιστικές συναλλαγές διαγράφουν αυτα τα 

αποτελέσματα μετακίνησης πλούτου σε περιβάλλον ολοκληρωμένων αγορών, 

οι πετρελαϊκές κρίσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στους όρους εμπορίου ή 

στο ισοζύγιο εμπορίου. 
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 Οι Blanchard and Gali (2008) εκτίμησαν πολυμεταβλητά VAR 

μακροοικονομικά μοντέλα για τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας 

και της Ιαπωνίας, με σκοπό να εξηγήσουν τις μεταβολές που προέκυψαν στις 

μακροοικονομικές μεταβλητές αυτών των χωρών εξαιτίας των πετρελαϊκών 

κρίσεων που συνέβησαν κατά τη δεκαετία του 1970 και κατά τη δεκαετία του 

2000. Όπως παρατηρήθηκε και σε παλαιότερες έρευνες των Hamilton (1983), 

Hooker (1993, 2002), η ένταση των επιπτώσεων είναι διαφορετική για κάθε 

επεισόδιο καθώς οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 φαίνονται να 

προκαλούν μεγάλου μεγέθους επιπτώσεις με χαρακτηριστική άνοδο του 

πληθωρισμού, πτώση της ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας, ενώ οι κρίσεις 

της τελευταίας δεκαετίας αποδεικνύονται ηπιότερες. Ο ερευνητής αναζητά τα 

αίτια αυτής της διαφοράς ελέγχοντας τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις: 

A. Έλλειψη της ταυτόχρονης επίδρασης άλλων κρίσεων 
B. Μικρότερη χρήση πετρελαίου στην οικονομία 
C. Περισσότερo ευέλικτη αγορά εργασίας. 
D. Βελτιώσεις στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ταυτόχρονη 

επίδραση κρίσεων άλλου είδους που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία του 1970 

και επιδείνωσαν την κατάσταση. Επίσης οι επιπτώσεις της μεταβολής της 

πετρελαϊκής τιμής άλλαξαν με τον καιρό, προκαλώντας σταθερά μικρότερες 

μεταβολές στο επίπεδο των τιμών, των μισθών, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

και την απασχόληση. Σημαντικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή αποτελούν η 

ευελιξία της αγοράς εργασίας η οποία οδηγεί στην αυξημένη σταθερότητα της 

ανεργίας, η αύξηση της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής και η 

υποβάθμιση του ρόλου συμμετοχής του πετρελαίου στη συνολική παραγωγή 

και κατανάλωση αγαθών. 

Ο Killian (2008) προτείνει την αποδόμηση των πετρελαϊκών κρίσεων 

σε τρία συστατικά: Τις κρίσεις από την πλευρά της προσφοράς, τις κρίσεις 

στην παγκόσμια ζήτηση για όλα τα βιομηχανικά αγαθά, και τις κρίσεις στη 

ζήτηση ειδικά στην αγορά πετρελαίου οι οποίες είναι αυτές που αφορούν τις 

μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου που συμβαίνουν εξαιτίας της 

προληπτικής ζήτησης που σχετίζεται με τις ανησυχίες για μελλοντική έλλειψη 
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στην προσφορά πετρελαίου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μία νέα 

μονάδα μέτρησης για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. 

Το κύριο σημείο της έρευνας είναι ότι η μέχρι τώρα βιβλιογραφία 

αδυνατεί να εξηγήσει σωστά τις συνέπειες των πετρελαϊκών κρίσεων καθώς 

προσπαθεί να το καταφέρει χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή της πετρελαϊκής 

τιμής σαν εξωγενή και τη μεταβάλλει διατηρώντας σταθερές τις υπόλοιπες 

ώστε να μελετηθούν οι αντιδράσεις. Οι λόγοι που αυτή η θεώρηση δεν είναι η 

κατάλληλη σύμφωνα με τον Killian είναι οι εξής δύο. 

Α. Υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των μακροοικονομικών 

μεταβλητών και της πετρελαϊκής τιμής και όχι μονόδρομη. 

Β. Οι μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής που συμβαίνουν εξαιτίας της 

μεταβολής της ζήτησης και προσφοράς του μπορεί να επιφέρουν 

άμεσες αλλά και έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. 

Ιδιάιτερα ο δεύτερος λόγος αποτελεί και επιχείρημα για το ότι οι μέχρι 

στιγμής έρευνες αδυνατούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο οι πετρελαϊκές 

κρίσεις μοιάζουν να μην έχουν τόσο ισχυρές επιδράσεις σήμερα όσο είχαν 

κατά τη δεκαετία του 1970. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής: 

1) Τα μακροοικονομικά μοντέλα που βασίζονται στην υπόθεση ότι η 

πετρελαϊκή τιμή είναι εξωγενής μεταβλητή είναι ελλιπή και δε 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμοσμένη έρευνα. 

2) Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν την πετρελαϊκή τιμή ως ενδογενή 

πρέπει να εστιάσουν στην πλευρά της ζήτησης της πετρελαϊκής 

αγοράς και όχι της προσφοράς. 

3) Η έρευνα δίνει φως στην επεξήγηση των VAR μοντέλων που 

περιέχουν τη μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής. 

4) Τα εμπειρικά μοντέλα που μελετούν την αντιδραση της 

νομισματικής πολιτικής στις πετρελαϊκές κρίσεις μπορεί να 

παρουσιάζουν μία ομοιότητα με την πραγματική συμπεριφορά της 

πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 
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συγκεκριμένων ιστορικών επεισοδίων αλλά είναι ανίσχυρα γιατί 

παρουσιάζουν την ίδια αντίδραση στις μεταβολές της πετρελαϊκής 

τιμής ανεξάρτητα με το είδος της κρίσης που συνέβη. 

 

Οι Archanskaia, Creel, and Hubert (2009) αναπτύσσοντας μία 

θεωρία η οποία βασίζεται στα ίδια θεμέλια με αυτήν του Killian (2008), 

μελέτησαν τις πετρελαϊκές κρίσεις με 2 τρόπους ανεξερεύνητους από τη μέχρι 

τότε βιβλιογραφία. Η έρευνά τους επικεντρώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 

βασισμένη στη μεταβλητή του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 

και σε μία ομαδοποίηση των πετρελαϊκών κρίσεων ανάλογα με τη φύση τους, 

και καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις προσφοράς έχουν 

αρνητική επίδραση στην παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση, σε αντίθεση με τις 

πετρελαϊκές κρίσεις ζήτησης. Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο και σε εθνικό 

επίπεδο όπως μελετήθηκε για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής. Τέλος, η ενδογενής νομισματική πολιτική φαίνεται να μην 

διαδραματίζει αντικυκλικό ρόλο στην περίπτωση των πετρελαϊκών κρίσεων 

ζήτησης. 

Από τις έρευνες των Bernanke, Gentler and Watson (1997), έχει 

αναπτυχθεί μία κοινή άποψη στη βιβλιογραφία οτι η νομισματική πολιτική ώς 

συστηματική αντίδραση στις πληθωριστικές πιέσεις των πετρελαϊκών κρίσεων 

αποτελούν μία σημαντική πηγή οικονομικών διαταράξεων στην οικονομία των 

Η.Π.Α. Η έρευνα των Killian and Lewis (2009) αναδεικνύει ότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία για την παρουσία συστηματικών νομισματικών πολιτικών ώς 

αντίδραση στις πετρελαϊκές κρίσεις μετά το 1987 και οτι αυτή η έλλειψη 

πολιτικών δεν εξηγείται από τη μειωμένη ακαμψία των πραγματικών μισθών. 

Πρίν από το 1987 σύμφωνα με τα συνηθισμένα VAR μοντέλα, η κεντρική 

τράπεζα δεν αντιδρούσε στον πληθωρισμό που προέκυπτε από τις 

πετρελαϊκές κρίσεις, αλλά περισσότερο στις πετρελαϊκές κρίσεις άμεσα, 

προσπαθώντας να καταπολεμήσει πιθανές μελλοντικές πληθωριστικές 

πιέσεις. Υπάρχουν ενδείξεις παρολαυτά ότι αυτή η αντίδραση δεν είναι 

αναγνωρισμένη σωστά και δεν υπάρχουν στοιχεία οτι αυτή η πολιτική 
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προκάλεσε διαταραχές στο επιτόκιο και στο πραγματικό εισόδημα στην 

περίοδο πριν από το 1987. 

Ο Hamilton (2009) ερευνα τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της 

πρόσφατης πετρελαϊκής κρίσης του 2007-2008 και των προγενέστερων. Ο 

μελετητής, συγκλίνοντας με τις απόψεις των Killian (2008) και Archanskaia, 

Creel and Hubert (2009), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αίτια της κρίσης 

του 2007 διαφέρουν σημαντικά από αυτά των παλαιοτέρων καθώς 

προκλήθηκε από την ισχυρή ζήτηση για πετρελαιο έναντι της στάσιμης 

παγκόσμιας παραγωγής ενώ οι παλαιότερες προκλήθηκαν κυρίως από 

διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου. Όσον αφορά τις συνέπειες στα 

μακροοικονομικά μεγέθη, διαφαίνεται ότι ομοιάζουν αρκετά και αφορούν 

κυρίως τον περιορισμό της συνολικής κατανάλωσης και κυρίως τις αγορές 

εγχώριων αυτοκινήτων. Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η 

πτώση στην κατανάλωση ήταν καταλυτική ώστε η περίοδος από το τέταρτο 

τρίμηνο του 2007 εώς το τρίτο τρίμηνο του 2008 να χαρακτηριστεί οικονομική 

κρίση για της Η.Π.Α. 

2.4 Ανασκόπηση Εμπειρικής Βιβλιογραφίας 

2.4.1. Εμπειρική Ανασκόπηση 

Στη συνέχεια παρατίθενται πιο αναλυτικά οι κυριότερες εμπειρικές 

μελέτες όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής και τις μακροοικονομικές μεταβλητές του ΑΕΠ, του 

πληθωρισμού και της ανεργίας. 

 Οι Rasche and Tatom (1977b,1981) προχώρησαν στην εκτίμηση μίας 

συνάρτησης παραγωγής Cobb-Douglas για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

και για πέντε ακόμη έθνη του O.O.Σ.Α για την περίοδο 1949-1978. 

Χρησιμοποίησαν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή την τιμή της ενέργειας αντί για 

την ποσότητα της και τις ποσότητες της εργασίας και του κεφαλαίου ενώ η 

εξαρτημένη μεταβλητή ήταν το καθαρό ΑΕΠ. Οι μακροχρόνιες εκτιμήσεις για 

την ελαστικότητα ενεργειακής τιμής του ΑΕΠ για τις Η.Π.Α ήταν -0,070. Η 
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υψηλότερη εκτίμηση ήταν για την Ιαπωνία -0,171, και η χαμηλότερη για τη 

Γερμανία -0,019. Οι εκτιμήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη 

Γαλλία ήταν -0,035, -0,044 και -0,041 αντίστοιχα. 

Ο Hamilton (1983) μελέτησε τη σταθερότητα της παλινδρόμησης 

μεταξύ των μεταβολών της ονομαστικής τιμής του πετρελαίου και του 

λογαρίθμου του πραγματικού ΑΕΠ. Για το σκοπό αυτό διαχώρισε την περίοδο 

1948:2-1980:3 σε δύο υποπεριόδους, με την πρώτη να καλύπτει την περίοδο 

από το 1948 εώς το 1972 και τη δεύτερη να καλύπτει την περίοδο από το 

1973 εώς το 1980. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και οι δύο περίοδοι 

χαρακτηρίζονται από στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις πετρελαϊκές 

τιμές και το ΑΕΠ, αλλά η εκτίμηση της συνάρτησης για ολόκληρη την περίοδο 

1948-1980 χαρακτηρίζεται από μικρότερους συντελεστές από ότι η εκτίμηση 

για κάθε περίοδο ξεχωριστά.  

 Οι Burbidge and Harisson (1984) εκτιμούν ένα VAR υπόδειγμα επτά 

μεταβλητών το οποίο περιλαμβάνει μεταβλητές από τον πραγματικό αλλά και 

το νομισματικό τομέα της οικονομίας ώστε να μελετηθούν οι άμεσες 

επιπτώσεις που προκαλεί η άνοδος της πετρελαϊκής τιμής στον πληθωρισμό 

και την παραγωγική δραστηριότητα, αλλά και οι έμμεσες επιπτώσεις μέσω 

των καναλιών του επιτοκίου, της προσφοράς χρήματος και των μισθών στις 

οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά. Επίσης ερευνάται ο ρόλος που 

διαδραμάτισαν οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973-1974 και του 1979-1980 στην 

οικονομική-παραγωγική κρίση που συνέβη κατά τα μέσα της δεκαετίας του 

1970. Το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας το οποίο συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα του Hamilton (1983) είναι η ανάδειξη της ύπαρξης σημαντικής 

διαφοράς ανάμεσα στις επιπτώσεις της κρίσης του 1973-1974 και σε αυτής 

του 1979-1980. Στην τελευταία οι αρνητικές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και 

την παραγωγή είναι πολύ μικρές για όλα τα κράτη με εξαίρεση την Ιαπωνία, 

ενώ στην πρώτη προκύπτει ότι οι επιπτώσεις ήταν εξαιρετικά δυνατές. Επίσης 

μέσα από την ανάλυση διαφαίνεται ότι η πετρελαϊκή κρίση δεν ήταν ο αιτιακός 

παράγοντας της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1970, απλώς συνέβαλε 

στην επιδείνωσή της. 
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 Οι Gisser and Godwin (1986) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των 

μεταβολών της πετρελαϊκής τιμής και της οικονομικής ανάπτυξης ελέγχοντας 

την ισχύ των παρακάτω τριών υποθέσεων για την οικονομία των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. 

1) Οι επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής κρίσης διοχετεύονται στην οικονομία 

με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων. 

2) Η μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής επηρεάζει την οικονομία πολύ 

διαφορετικά πριν το 1973 οπότε και επιβλήθηκε το εμπάργκο από τον 

ΟΠΕΚ από ότι μετά. 

3) Ο τρόπος καθορισμού της πετρελαϊκής τιμής μετά το 1973 διαφέρει 

πολύ από τον τρόπο καθορισμού πριν από τη χρονολογία αυτή. 

Οι ερευνητές εκτιμώντας τέσσερις συναρτήσεις τύπου St Louis με τη 

μέθοδο παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων, πραγματοποιώντας 

πολλαπλούς ελέγχους αιτιότητας Granger, και ελέγχοντας για δομικό σπάσιμο 

χρονικών σειρών με τον έλεγχο σταθερότητας του Chow κατέληξε στα εξής 

συμπεράσματα: 

1) Οι πετρελαϊκές κρίσεις προκαλούν στην οικονομία πληθωριστικές 

πιέσεις αλλά έχουν και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, 

προκαλώντας για παράδειγμα αύξηση της ανεργίας. Η ένταση των 

επιπτώσεων αυτών είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από αυτών που 

προκαλούνται από την άσκηση νομισματικής πολιτικής και είναι 

σίγουρα μεγαλύτερη από αυτών που προκαλούνται από την άσκηση 

δημοσιονομικής πολιτικής. 

2) Αντίθετα με τα αποτελέσματα των Burbidge and Harisson (1984), δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον 

οποίο η μεταβολή των πετρελαϊκών τιμών επηρεάζει τις 

μακροοικονομικές μεταβλητές της οικονομίας πριν και μετά από το 

1973 εώς το 1982 που αναφέρονται τα στοιχεία.   

3) Πριν το 1973 το πληθωριστικό ποσοστό της οικονομίας των Η.Π.Α ώς 

ερμηνευτική μεταβλητή ήταν ικανό να προβλέψει τη μελλοντική 

μεταβολή των πετρελαϊκών τιμών αλλά μετά το 1973 αυτό δεν ισχύει. 
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4) Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η συνολική σχέση 

μεταξύ πετρελαϊκών τιμών και οικονομικής ανάπτυξης   

(μακροοικονομίας) των ΗΠΑ παρέμεινε σχετικά σταθερή στα 25 χρόνια 

που ερευνήθηκαν. 

Ο Darby (1982) ακολουθησε την εξειδικευμένη παλινδρόμηση που 

χρησιμοποίησε ο Barro (1977) η οποία συνδυάζει τη συνάρτηση προσφοράς 

του Lucas (1973) και μία συνάρτηση προσφοράς στην οποία οι μεταβλητές 

είναι η ονομαστική αξία του χρήματος, οι πραγματικές δαπάνες της 

κυβέρνησης και οι πραγματικές εξαγωγές. Σε αυτή συμπεριέλαβε τις 

επιπτώσεις των μεταβολών της πραγματικής πετρελαϊκής τιμής στο φυσικό 

επίπεδο ανεργίας και στο επίπεδο του πραγματικού εισοδήματος. Η 

συνάρτηση εκτιμάται ξεχωριστά για τις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον 

Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, και την Ολλανδία για 

την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 1957 εώς το τέταρτο τρίμηνο του 

1976. Οι εκτιμημένοι συντελεστές της μεταβλητής της πετρελαϊκής τιμής ήταν 

αρνητικοί και για τις οκτώ χώρες, αλλά ήταν στατιστικά σημαντικοί μόνο για το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία. Οι μακροχρόνιες 

ελαστικότητες του ΑΕΠ ώς προς την πετρελαϊκή τιμη ήταν στατιστικά 

σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5% για τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής,  το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και την Ολλανδία.και 1% για τη 

Γαλλία, με τιμές -0,021, -0,057, -0,191, 0,118, και -0,095 αντίστοιχα για κάθε 

χώρα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την έρευνα των Rasche and 

Tatom (1977b,1981). Ειδικότερα, και στις δύο έρευνες η ελαστικότητα της 

Ιαπωνίας είναι η μεγαλύτερη.  

Οι Bruno and Sachs (1982) εκτίμησαν ένα θεωρητικό μοντέλο 

συνολικής παραγωγής με την ενέργεια σαν ενδιάμεσο παραγωγικό 

συντελεστή και μελέτησε τις επιπτώσεις μίας ενεργειακής κρίσης προσφοράς 

αναλυτικά αλλά και εμπειρικά. Υπέθεσαν δύο εναλλακτικούς τύπους 

προσαρμογής στην αγορά εργασίας, ένα με την μορφή της πλήρους 

απασχόλησης και ένα με μία προσαρμογή της καμπύλης Phillips. Εμπειρικά, 

εκτίμησαν απλές και πολλαπλές παλινδρομήσεις με μεταβλητές για το 

επίπεδο των τιμών, για την παραγωγή του κατασκευαστικού τομέα και για τη 



Κεφάλαιο 2 – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

56 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

ζήτηση εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, χρησιμοποίησαν ετήσιες 

παρατηρήσεις για την περίοδο 1956-1978 και προχώρησαν στην εξομοίωση 

του μοντέλου. Οι συντελεστές για τη μεταβλητή της ενεργειακής τιμής ήταν 

αρνητικοί και στατιστικά σημαντικοί για όλες τις συναρτήσεις, για σχεδόν όλες 

τις εξειδικεύσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατα την περίοδο 1973-1978, οι 

μεταβολές της τιμής της ενέργειας ήταν υπεύθυνες για περισσότερο από το 

15% της μείωσης της παραγωγής ανα μονάδα κεφαλαίου. Στη συνέχεια 

προχώρησαν σε τρεις εξομοιώσεις. Μία αναπάντεχη αύξηση κατα 10% στην 

ενεργειακή τιμή κατα το 1980, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, την ίδια 

αύξηση στην τιμή της ενέργειας, αυτήν τη φορά με αργή προσαρμογή των 

πραγματικών μισθών, και μία αύξηση στην ενεργειακή τιμή κατα 10% η οποία 

ανακοινώθηκε το 1980 αλλά ξεκίνησε το 1983, με αργή προσαρμογή 

πραγματικών μισθών. Στις δύο πρώτες εξομοιώσεις τα αποτελέσματα ήταν 

παρόμοια και έδειξαν πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της παραγωγής κατα 

περίπου 2,6%, ενώ στο τρίτο σενάριο η μείωση ήταν περίπου 4,8%. 

Οι Ram and Ramsey (1989) επαληθεύοντας  τις έρευνες των  Rasche 

and Tatom (1977b,1981), αλλά και του Darby (1982), εκτίμησαν μία 

συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

με μεταβλητές την εργασία, το ιδιωτικό κεφάλαιο, και τη σχετική τιμή της 

ενέργειας χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την περίοδο από το 1948 εώς 

το 1985. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι ελαστικότητες 

ενεργειακής τιμής - ΑΕΠ είναι στατιστικά σημαντικοί, -0,074 και -0,069. 

Ο Smyth (1993) χρησιμοποίησε μία συνάρτηση παραγωγής Cobb-

Douglas για να εκτιμήσει τις ασύμμετρες μεταβολές των τιμών σαν 

αποτέλεσμα των ενεργειακών κρίσεων. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που 

ενσωματώνει αποτελέσματα αναστολής στις χρονικές σειρές, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τους Jackson and Smyth (1985), επιτρέπει την ύπαρξη 

ξεχωριστών επιδράσεων για τις αυξήσεις των τιμών κάτω από τις ιστορικά 

ανώτατες τιμές, πάνω από τις ιστορικά ανώτατες τιμες, και για τις μειώσεις 

των τιμών. Το μοντέλο εκτιμά ξεχωριστά τους συντελεστές για κάθε έναν από 

αυτούς τους τρεις τύπους μεταβολής της τιμής και ξεχωριστά τους σταθερούς 

όρους για κάθε κύκλο μεταβολής της τιμής. Οι εισροές που χρησιμοποιούνται 
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είναι η εργασία,  το ιδιωτικό κεφάλαιο και η τιμή της ενέργειας, και η περίοδος 

που καλύπτεται είναι από 1952 εώς το 1990. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των εκτιμήσεων υπάρχει μία μη στατιστικά σημαντική θετική ελαστικότητα της 

τάξης του 0,020 για τις μειώσεις τιμών, αποτέλεσμα που συμφωνεί με τις 

έρευνες των Μοrk (1989), Finn (1991) και Hooker (1993) στις οποίες 

παρατηρήθηκε η ασυμμετρία επιδράσεων της πετρελαϊκής τιμής, μία μη 

σημαντική αρνητική ελαστικότητα (-0,018) για αυξήσεις τιμών κάτω της 

ιστορικά ανώτατης τιμής και μία στατιστικά σημαντική αρνητική ελαστικότητα 

(-0,052) για αυξήσεις τιμών άνω της ιστορικά ανώτατης τιμής. Ο ερευνητής 

ερμηνεύει τις δύο πρώτες ελαστικότητες ως μηδενικές και συμπεραίνει οτι οι 

μεταβολές της ενεργειακής τιμής προκαλούν μεταβολές στο ΑΕΠ μόνο όταν 

ξεπεράσουν την ιστορικά ανώτατη τιμή τους. 

Οι Bohi and Powers (1993) χρησιμοποιώντας συναρτήσεις τύπου St 

Louis για το ακαθάριστο πολιτειακό προϊόν των Η.Π.Α και τη μεταβολή του 

ποσοστού ανεργίας, προχώρησαν σε απλή παλινδρόμηση ελαχίστων 

τετραγώνων για την περίοδο 1972-1986. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η 

εθνική προσφορά χρήματος, οι δαπάνες της κυβέρνησης και το κόστος του 

αργού πετρελαίου. Για τις πολιτείες που παράγουν πετρέλαιο και ενέργεια, οι 

συντελεστές της μεταβλητής της πετρελαϊκής τιμής δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικοί, για αυτές που παράγουν πετρέλαιο ήταν θετικοί, και για αυτές που 

παράγουν άλλες μορφές ενέργειας ήταν αρνητικοί. Για τις πολιτείες που δεν 

παράγουν πετρέλαιο, ο συντελεστής ήταν στατιστικά σημαντικός και 

αρνητικός αλλά μικρός. (-0,006).  

Ο Mory (1993) στην προσπάθειά του να εξερευνήσει τις ασύμμετρες 

μακροοικονομικές αντιδράσεις στις μεταβολές των πετρελαϊκών τιμών, 

εκτίμησε μία απλή παλινδρόμηση του ΑΕΠ πάνω στην πετρελαϊκή τιμή, με 

χρονική υστέρηση ενός έτους. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα που καλύπτει την 

περίοδο από το 1951 εώς το 1990 κατέγραψε ελαστικότητα στατιστικά 

σημαντική, της τάξης του -0,055. Η αρνητική αυτή στατιστικά σημαντική 

ελαστικότητα συμφωνεί με τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνων των Ram 

and Ramsey (1989), Rasche and Tatom (1977b, 1981) και Darby (1982), 
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επιβεβαιώνοντας οτι η ισχύς τους διατηρείται χρησιμοποιώντας στοιχεία μέχρι 

και το 1990. 

O Ηutchison (1993) εξετάζει εάν οι οικονομίες των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και της Ιαπωνίας έχουν οχυρωθεί καλύτερα απέναντι στις 

πετρελαϊκές κρίσεις εξαιτίας της υιοθέτησης καλύτερων δομικών συνθηκών, 

δηλαδή νέων τεχνολογιών παραγωγής οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη 

ενεργειακή υποκατάσταση, την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, τη μειωμένη 

χρήση ενέργειας στην παραγωγή, τις ενεργειακές πολιτικές που βασίζονται 

περισσότερο στους νόμους της αγοράς και άλλα. Με την αποσυναρμολόγηση 

των επιδράσεων των πετρελαϊκών κρίσεων στην πραγματική ανάπτυξη του 

ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, σε ένα πλαίσιο μοντέλου ταυτόχρονων εξισώσεων 

ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα οτι στις δύο χώρες η ένταση των 

επιδράσεων στο ΑΕΠ και στον πληθωρισμό έχει μειωθεί, όχι εξαιτίας του 

γεγονότος οτι έχει μειωθεί η σημασία των πετρελαϊκών κρίσεων αλλά εξαιτίας 

των μεμονομένων χαρακτηριστικών αυτών των δύο οικονομιών. Σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις μία πετρελαϊκή κρίση κατα τη δεκαετία του 1980 προκαλεί 

επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στο ΑΕΠ οι οποίες είναι κατα ένα τέταρτο 

μικρότερες από αυτές που θα προκαλούσε μία αντίστοιχη κρίση κατα τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970. Κατα συνέπεια ο Ηutchison δέχεται οτι υπάρχει 

μία εξασθένηση της σχέσης μεταξύ πετρελαϊκής τιμής – μακροοικονομικών 

μεταβλητών, μετα το 1980, όπως είχε παρατηρηθεί από τους Hamilton (1983), 

Burbidge and Harisson (1984)  και Hooker (1993) αλλά την περιορίζει τοπικά 

στις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ιαπωνίας. 

 Ο Mork (1994) δείχνει οτι η προσέγγιση των Rasche and Tatom 

(1977) οι οποίοι εκτίμησαν τις επιδράσεις μία αύξησης της πετρελαϊκής τιμής 

στο προσδοκώμενο ΑΕΠ δεν είναι συνεπής με τις λογιστικές διαδικασίες. Με 

το ΑΕΠ να υπολογίζεται ώς κατάλοιπο μετα από την αφαίρεση του κόστους 

ενδιάμεσων παραγωγικών πόρων όπως η ενέργεια από την ακαθάριστη 

παραγωγή, και με το διπλό αποπληθωριστή για το διαχωρισμό των τιμών 

έτους βάσης για τις εισροές και τις εκροές, οι επιπτώσεις στο προσδοκώμενο 

ΑΕΠ όπως τις όρισαν οι Rasche and Tatom τείνουν να εξαφανιστούν. Από τη 
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στιγμή που τα δεδομένα είναι ασύμβατα με το μοντέλο, η ερμηνεία των 

στατιστικά σημαντικών συντελεστών της παλινδρόμησης παραμένει άγνωστη. 

Οι Mork, Olsen and Mysen (1994) επέκτειναν το μοντέλο του Mork 

(1989) στην εμπειρική εκτίμηση επτά χωρών του OΟΣΑ για τη περίοδο 

1967:3-1992:4. Το μοντέλο τους επίσης συμπεριλάμβανε τα σύγχρονα 

στοιχεία για την πετρελαϊκή τιμή και πέντε τριμηνιαίες χρονικές υστερήσεις 

ξεχωριστά για τις αυξήσεις στην πετρελαϊκή τιμή και ξεχωριστά για τις 

μειώσεις. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι συντελεστές αύξησης στην 

πετρελαϊκή τιμή και για τις δύο πρώτες χρονικές υστερήσεις, ήταν στατιστικά 

σημαντικοί και με αρνητικό πρόσημο. Το άθροισμα των συντελεστών ήταν ίσο 

με -0,054. Οι συντελεστές της μεταβλητής για τις μειώσεις στην πετρελαϊκή 

τιμή όπως και οι συντελεστές της τρίτης και τέταρτης χρονικής υστέρησης 

ήταν στατιστικά σημαντικοί και με θετικό πρόσημο, με αθροιστική τιμή 0,079. 

Στις πέντε από τις έξι υπόλοιπες χώρες δηλαδή στην Ιαπωνία, στη Δυτική 

Γερμανία, στη Γαλλία, στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 

αποτελέσματα ήταν παρόμοια, με εξαίρεση τη Νορβηγία, η οποία είχε θετικές, 

στατιστικά σημαντικές ελαστικότητες και για τις αυξήτικές αλλά και για τις 

μειωτικές μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής. 

Οι Raymond and Rich (1995) βασισμένοι στις έρευνες του Hamilton 

(1989,1994) μελέτησαν το ρόλο που διαδραμάτισαν οι πετρελαϊκές κρίσεις 

στις κυκλικές υφέσεις της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατα 

τη χρονική περίοδο 1952:2-1988:2. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην υπόθεση 

οτι μία χρονική σειρά αποτελεί σύνθεση δύο γενικευμένων διαδικασιών και 

βασίζεται σε ένα μοντέλο μαρκοβιανής αλυσίδας. Οι ερευνητές προχώρησαν 

σε εκτιμήσεις και συγκρίσεις μονομεταβλητών και διμεταβλητών τύπων του 

μοντέλου, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής και το ΑΕΠ. 

Το άθροισμα των τεσσάρων χρονικών υστερήσεων της πετρελαϊκής τιμής 

ήταν στατιστικά σημαντικό και με αρνητικό πρόσημο (-0,12). Συμπερασματικά, 

σύμφωνα με τους ερευνητές, ενώ η τιμή της ενέργειας διαδραματίζει κάποιο 

ρόλο στον οικονομικό κύκλο, δεν είναι σίγουρο εαν αυτός ο ρόλος είναι 

υψηλού ή μετρίου ενδιαφέροντος ωστε να εξηγήσει τις υφέσεις της οικονομίας, 

συμφωνόντας εν μέρει με τα συμπεράσματα του Hooker (1993) o οποίος 
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πιστεύει οτι ο ρόλος της πετρελαϊκής τιμής διαδραματίζει ρόλο στην ύφεση, 

αλλά δεν είναι η κύρια αιτία. 

 H Papapetrou (2001) στην έρευνά της μελετά τις δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιτοκίων, των πραγματικών πετρελαϊκών τιμών,  

των πραγματικών επιστροφών αποθεμάτων, της βιομηχανικής παραγωγής 

και της απασχόλησης για την ελληνική οικονομία. Για το σκοπό αυτό 

εκτιμήθηκαν δύο εξειδικευμένα μοντέλα. Η εξειδίκευση βιομηχανικής 

παραγωγής και η εξειδίκευση απασχόλησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της εμπειρικής ανάλυσης οι μεταβολές των πετρελαϊκών τιμών 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας 

και της απασχόλησης. Οι πετρελαϊκές κρίσεις επιφέρουν ένα άμεσο αρνητικό 

αποτέλεσμα στη βιομηχανική παραγωγή και στην απασχόληση. Σύμφωνα με 

τις προσομοιώσεις επίσης αποδεικνύεται οτι μία αυξητική μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής οδηγεί στην πτώση των πραγματικών επιστροφών 

αποθεμάτων.  

 Ο Abeysinghe (2001) εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής και την οικονομική ανάπτυξη εστιάζοντας στις άμεσες και 

έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούν οι πετρελαϊκές κρίσεις στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν 12 οικονομιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πετρελαϊκές 

κρίσεις έχουν σαν άμεση επίπτωση τη μείωση της ανάπτυξης στις χώρες που 

εισάγουν πετρέλαιο, αλλά υπάρχουν και έμμεσες επιπτώσεις οι οποίες είναι 

μακροχρόνιες, οφείλονται κυρίως στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, 

και οδηγούν σε μείωση της ανάπτυξης και στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο, 

όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία. Επίσης τονίζεται ότι οι επιπτώσεις αυτές 

ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυρές για χώρες με ισχυρή και σημαντική 

οικονομία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά θα μπορούσαν να 

αποδειχτούν κρίσιμες για χώρες που διαθέτουν μικρή και ανοιχτή οικονομία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των Lee, Lee and Ratti 
(2001) οι μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής και του επιτοκίου παρουσιάζουν 

σημαντική προβλεπτική ικανότητα για τις μεταβολές της παραγωγικής 

δραστηριότητας στην Ιαπωνία. Οι ερευνητές επίσης αναδεικνύουν οτι οι 

μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής παρουσιάζουν σημαντική προβλεπτική 
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δυναμική και για τη θέση της νομισματικής πολιτικής της Ιαπωνίας. Μία 

αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή μπορεί να προκαλέσει μία αύξηση στο επιτόκιο 

η οποία με τη σειρά της ενισχύει τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης. 

Οι Curado and Perez de Gracia (2003) ανέλυσαν και αυτοί την σχέση 

μεταξύ πετρελαϊκής τιμής και μακροοικονομικών μεγεθών στο πλαίσιο της 

μελέτης των επιπτώσεων στον πληθωρισμό και τους δείκτες 

βιομηχανοποίησης των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Για την έρευνα 

αυτή προέβησαν σε έλεγχο στασιμότητας χρονολογικών σειρών με τη μέθοδο 

των Philips-Perron (1988), σε έλεγχο συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους των 

Phillips-Quilaris (1990), των Banerjee et al (1992) και των Gregory and 

Hansen (1996) και τέλος σε έλεγχο αιτιότητας με τη μέθοδο του Granger για 

τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την 

Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ολλανδία, τη Δανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Η κυριότερη συνεισφορά 

αυτής της έρευνας είναι η χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων πετρελαϊκών 

κρίσεων με σκοπό να μετρηθούν οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στους 

ρυθμούς μεγέθυνσης για τις χώρες που μελετήθηκαν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα: 

1. Έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το αν χρησιμοποιούμε 

έναν παγκόσμιο δείκτη πετρελαϊκής τιμής ο οποίος υπολογίζεται σαν 

ένα ποσοστό ανάμεσα στην τιμή του αργού πετρελαίου και ένα δείκτη 

τιμών για όλες τις πρώτες ύλες ή έναν εθνικό δείκτη πραγματικών 

πετρελαϊκών τιμών για κάθε μία από τις χώρες μετρημένο στο νόμισμα 

της κάθε χώρας. Στην πραγματικότητα οι επιπτώσεις είναι ισχυρότερες 

όταν οι εθνικές πετρελαϊκές τιμές μετρώνται σε εθνικό νόμισμα, το 

οποίο εικάζεται οτι συμβαίνει εξαιτίας του ρόλου του συναλλακτικού 

κόστους στις μακροοικονομικές μεταβλητές. Βασιζόμενοι σε αυτό το 

αποτέλεσμα οι αυξήσεις των πετρελαϊκών τιμών που συνέβησαν το 

1999 είναι πιο πιθανό να προκάλεσαν μεγαλύτερες επιπτώσεις στην 

Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξαιτίας της 

σχετικής αδυναμίας του ευρώ. 
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2. Δεν υπάρχει συνολοκληρωμένη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

πετρελαϊκών τιμών και της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός  το 

οποίο σημαίνει οτι η επίπτωση των πετρελαϊκών κρίσεων στην 

οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται σε βραχυχρόνιο επίπεδο. 

Σχετικά με τη σχέση πετρελαϊκή τιμή-πληθωρισμός, η έρευνα βρίσκει 

στοιχεία συνολοκλήρωσης στις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 

και της Ιρλανδίας, μόνον όταν οι πετρελαϊκές τιμές μετρώνται σε εθνικό 

νόμισμα. Με βάση τους ελέγχους των Gregory and Hansen (1996) 

υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ του πληθωρισμού και της 

πετρελαϊκής τιμής για όλες τις χώρες εκτός της Γερμανίας, του 

Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. 

3. Αναλύοντας τις βραχυχρόνιες σχέσεις μεταξύ των πετρελαϊκών τιμών 

και των ρυθμών βιομηχανικής ανάπτυξης, οι μεταβολές πετρελαϊκών 

τιμών βρίσκονται να προκαλούν κατά Granger τους ρυθμούς 

ανάπτυξης αν και η σχέση αυτή δεν φαίνεται να παραμένει ίδια σε όλη 

την περίοδο. Αυτό πιθανολογείται να συμβαίνει εξαιτίας της ύπαρξης 

μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών. 

4. Όταν χρησιμοποιούμε τις νέες προσεγγιστικές μεταβλητές για τις 

πετρελαϊκές κρίσεις βρίσκουμε ασύμμετρες επιπτώσεις μεταξύ αυτών 

και της οικονομικής δραστηριότητας. 

Μελετώντας την τριπλή σχέση μεταξύ πληθωρισμού, βιομηχανικής 

ανάπτυξης και πετρελαϊκών τιμών, οι ερευνητές  βρίσκουν οτι οι πετρελαϊκές 

τιμές προκαλούν κατα Granger την οικονομική δραστηριότητα ακόμα και όταν 

οι ρυθμοί πληθωρισμού περιλαμβάνονται μέσα στη συνάρτηση, το οποίο 

σημαίνει οτι οι πετρελαϊκές τιμές επηρεάζουν την πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα όχι μόνο μέσω του πληθωρισμού αλλά και μέσω κάποιου 

άλλου μηχανισμού. 

Τέλος βρίσκουν οτι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, ο ρυθμός της βιομηχανικής 

ανάπτυξης στο Λουξεμβούργο είναι πολύ πιο εύθραυστος στη μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής από ότι στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό ισχύει και για τον 

πληθωρισμό, όπως δείχνει η περίπτωση της Ιταλίας. 
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 Οι LeBlanc and Chinn (2004) εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στη 

μεταβολή της τιμής του πετρελαίου και στην οικονομική ανάπτυξη δίνοντας 

έμφαση στις συνέπειες που προκαλεί μία πετρελαϊκή κρίση στον πληθωρισμό. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία, οι ερευνητές εκτίμησαν ένα 

μοντέλο που βασίζεται στην καμπύλη Phillips, προσαρμοσμένο ώστε να 

εμπεριέχει την πετρελαϊκή τιμή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις έρευνες 

που προτείνουν μια ασύμμετρη σχέση μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και 

των μακροοικονομικών μεταβλητών της οικονομίας, όπως αυτές των Mork 

(1989), Finn (1991), Smyth (1993), Lee and Ratti (1995) και Hooker (2002) . 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλες τις χώρες οι πετρελαϊκές κρίσεις 

προκαλούν αύξηση του πληθωρισμού, οι οποία όμως είναι πολύ μικρότερη 

από ότι κατά τη δεκαετία του 1970 συμφωνόντας με τους Hamilton (1983), 

Burbidge and Harisson (1984), Hutchison (1993) και Hooker (1993, 2002). 

Σημαντικοί παράγοντες για την εξομάλυνση αυτών των επιπτώσεων, 

σύμφωνα με τον ερευνητή, είναι η μείωση της ενεργειακής έντασης των 

οικονομιών, η μεγαλύτερη ευελιξία των μισθών και η αύξηση του 

ανταγωνισμού στην αγορά αγαθών. 

 Οι Jimenez-Rodriguez and Sanchez (2004) μελετούν εμπειρικά τις 

επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων στην πραγματική οικονομική 

δραστηριότητα 8 σημαντικών βιομηχανοποιημένων χωρών με τη χρήση 

πολυμεταβλητών γραμμικών και μη γραμμικών μοντέλων VAR και ερευνούν 

παράλληλα αν οι επιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από συμμετρία ή 

ασυμμετρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται 

από ασυμμετρία συμφωνόντας με  προενέστερες έρευνες όπως αυτές των 

Mork (1989), Finn (1991), Smyth (1993), Lee and Ratti (1995), Hooker (2002) 

και LeBlanc and Chinn (2004). Για όλες τις χώρες που μελετήθηκαν εκτός της 

Ιαπωνίας μία αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή προκαλεί αρνητικές επιδράσεις 

στην οικονομική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις των κρίσεων 

στο ρυθμό μεγέθυνσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος διαφέρουν 

μεταξύ των δύο πετρελαιοεξαγωγών χωρών του υποδείγματος, καθώς οι 

αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής επηρεάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο αρνητικά 

και τη Νορβηγία θετικά. 
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 Οι Esteves and Neves (2004) στην έρευνά τους συνοψίζουν τις 

επιπτώσεις που προκαλεί μία πετρελαϊκή κρίση στην οικονομία, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους κυρίως στο ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Η 

έρευνα αφορά τις οικονομίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σύνολο και την οικονομία της Πορτογαλίας. Οι 

ερευνητές καταγράφουν τις επιπτώσεις και τις κατηγοριοποιούν ως εξής: 

1. Επιπτώσεις στον πληθωρισμό: 

α. Άμεσες επιπτώσεις πρώτου βαθμού στην τιμή που αντιμετωπίζει 

ο καταναλωτής για ενεργειακή κατανάλωση. 

β. Έμμεσες επιπτώσεις πρώτου βαθμού οι οποίες σχετίζονται με 

τη χρήση του πετρελαίου ως πρώτη ύλη. Το μέγεθος των 

επιπτώσεων αυτών μειώνεται καθώς μειώνεται η πετρελαϊκή 

τιμή και η ενεργειακή ένταση της οικονομίας, ο λόγος δηλαδή της 

κατανάλωσης πετρελαίου προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. 

γ. Επιπτώσεις δευτέρου βαθμού οι οποίες προκαλούνται κυρίως 

εξαιτίας της αξιοπιστίας η μη της νομισματικής πολιτικής και της 

ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 

2. Επιπτώσεις στο Α.Ε.Π: 

α. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο λόγος που έχει μειωθεί η 

ένταση της αρνητικής σχέσης ανάμεσα στο Α.Ε.Π και στις 

μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής κατα τη δεκαετία του 1990, 

είναι η πτώση της σχετικής τιμής του πετρελαίου και η μείωση 

της ενεργειακής έντασης των οικονομιών. Η σχέση αυτή 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας είναι μη γραμμική. 

β. Ειδικά για την οικονομία της Πορτογαλίας παρατηρείται μία 

σχετικά μεγάλη ευαισθησία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

όταν συμβαίνει μία πετρελαϊκή κρίση, που αποδίδεται κυρίως 

στην ιδιαίτερη δομή της οικονομίας η οποία χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη ενεργειακή ένταση και εξαιρετικό άνοιγμα. 

 Οι Cologni and Manera (2005) εκτίμησαν ένα μοντέλο VAR για τις 

χώρες των G7 ώστε να ερευνηθούν οι άμεσες βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 

επιπτώσεις που προκαλούν οι πετρελαϊκές κρίσεις στην παραγωγικότητα και 
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στο επίπεδο των τιμών, καθώς και η αντίδραση των νομισματικών 

μεταβλητών όταν λαμβάνουν χώρα εξωγενείς κρίσεις. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, στην πλειοψηφία των χωρών που μελετήθηκαν, όταν λαμβάνει 

χώρα μία ξαφνική πετρελαϊκή κρίση, διαπιστώνεται αύξηση των επιτοκίων σαν 

προϊόν μίας νομισματικής πολιτικής που ασκείται ώστε να καταπολεμηθεί ο 

πληθωρισμός. Με τη σειρά τους, οι αυξήσεις των επιτοκίων μεταφέρονται 

στην πραγματική οικονομία με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικής 

ανάπτυξης και του επιπέδου πληθωρισμού. Aντίθετα με τις απόψεις των 

Ηoover and Perez (1994) και του Gisser (1986), οι Cologni and Manera 

συμπεραίνουν οτι οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία μετά από μία 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, δημιουργούνται εξαιτίας της νομισματικής 

παρέμβασης για την αντιμετώπισή τους, συμφωνόντας με προγενέστερες 

έρευνες των Romer and Romer (1989), Dotsey and Reid (1992) και Clements 

and Oswald (2002). 

O Khademvatan (2006) ερευνά την ύπαρξη ασύμμετρης συσχέτισης 

ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις και στην οικονομική δραστηριότητα για την 

οικονομία του Καναδά και αναλύει κάποιους από τους παράγοντες που την 

προκαλούν. Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία χρονικά στοιχεία για την περίοδο 

1984 εως 2002 πραγματοποιεί έλεγχο στασιμότητας χρονικών σειρών με τα 

στατιστικά κριτήρια των Dickey και fuller (ADF) και KPSS. Ελέγχει το δείγμα 

για σταθερότητα με τους ελέγχους του Perron, πραγματοποιεί έλεγχο 

συνολοκλήρωσης με την μέθοδο των Engle και Granger και προχωρά στην 

εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα: 

 Όλες οι σημαντικές μακροοικονομικές χρονικές σειρές του  

υποδείγματος είναι ολοκληρωμένες τάξης Ι(1). 

 Σύμφωνα με τον έλεγχο του Perron υπάρχει σταθερότητα στο δείγμα. 

 Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης των Engle και Granger αναδεικνύει ότι οι 

χρονικές σειρές ΑΕΠ και πετρελαϊκή τιμή συνολοκληρώνονται. 

  Το ονομαστικό ΑΕΠ, η πετρελαϊκή τιμή, ο αποπληθωριστής τιμών και 

το επιτόκιο συνολοκληρώνονται.  
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 Οι χρονικές σειρές της τιμής του πετρελαίου και του δείκτη τιμών 

καταναλωτή συνολοκληρώνονται. 

 Οι χρονικές σειρές της τιμής του πετρελαίου και του επιτοκίου 

συνολοκληρώνονται. 

 Υπάρχουν στοιχεία εξωγένειας μεταξύ ακαθάριστου εγχώριου 

προίοντος και πετρελαϊκής τιμής και μεταξύ όλων των άλλων 

οικονομικών μεταβλητών και της πετρελαϊκής τιμής. 

 Σύμφωνα με την εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών 

υφίσταται μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος και της πετρελαικής τιμής, μεταξύ του 

αποπληθωριστή τιμών και της πετρελαϊκής τιμής, μεταξύ του επιτοκίου 

και της πετρελαϊκής τιμής και μεταξύ του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος και των υπόλοιπων βασικών μακροοικονομικών 

μεταβλητών. Ο έλεγχος των μεταβλητών του επιτοκίου και του 

πληθωρισμού δίνει μια διόρθωση της μακροχρόνιας ισορροπίας στις 

επιπτώσεις που προκαλεί μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω 

στο ΑΕΠ. 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υφίσταται μία συμμετρική σχέση μεταξύ 

των μεταβολών στην πετρελαϊκή τιμή και των μεταβολών του επιτοκίου, 

όπως και μία σχετική συμμετρία μεταξύ του αποπληθωριστή τιμών και 

της πετρελαϊκής τιμής. Με λίγα λόγια υφίσταται συμμετρική σχέση 

μεταξύ της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και των 

πετρελαϊκών κρίσεων η οποία εξηγείται από τις μεταβολές στο επιτόκιο 

από τη νομισματική αρχή ή από τη φυσική αντίδραση που βασίζεται 

στην κλασική ζήτηση και προσφορά και στη μη σταθερότητα του δείκτη 

τιμών καταναλωτή. 

 Οι Conraria and Wen (2007) επιχείρησαν να παρουσιάσουν μία ικανή 

εξήγηση για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και τη 

συμπεριφορά των μακροοικονομικών μεταβλητών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής κατά τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα 

συνηθισμένα μακροοικονομικά μοντέλα είναι ανίκανα να ερμηνεύσουν αυτήν 

τη σχέση όταν χρησιμοποιούνται σαν στοιχεία οι πραγματικές πετρελαϊκές 

τιμές. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να εξηγήσουν την οικονομική ύφεση 
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του 1974-1975 και την ανάκαμψη της οικονομίας το 1976-1978 βασιζόμενα 

στις μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής αυτήν τη περίοδο. Η εργασία αυτή 

προτείνει ένα μοντέλο ώστε να εξηγηθεί η πολλαπλασιαστική επίδραση των 

πετρελαϊκών κρίσεων στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

κατά τη δεκαετία του 1970. Το μοντέλο αυτό εστιάζει στις εξωτερικότητες που 

εμφανίζονται μεταξύ των επιχειρήσεων, εξαιτίας των οποίων η δύναμη της 

ζήτησης που αντιμετωπίζει ένας παραγωγός αγαθών παρουσιάζεται 

συναρτήσει του επιπέδου παραγωγής των άλλων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον 

τρόπο όταν η πετρελαϊκή κρίση χτυπήσει την οικονομία των Η.Π.Α, η συστολή 

της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε εταιρία μεταφέρεται στις υπόλοιπες, 

προκαλώντας ισχυρές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, οι οποίες με τη σειρά 

τους προκαλούν κυκλικές διακυμάνσεις στην οικονομία. 

Ο Killian (2007) επιχείρησε να εκτίμησει και να συγκρίνει τις 

επιπτώσεις που προκαλούν οι εξωγενείς κρίσεις της παγκόσμιας πετρελαϊκής 

παραγωγής στον πληθωρισμό και στην πραγματική παραγωγικότητα στις πιο 

πλούσιες βιομηχανοποιημένες χώρες. Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην 

εκτίμηση μακροοικονομικών μοντέλων για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την 

Ιαπωνία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ομοιότητες στην αντίδραση της 

πραγματικής ανάπτυξης μεταξύ των χωρών αυτών είναι μεγάλες. Μία κρίση 

αυτού του είδους προκαλεί μια προσωρινή μείωση στο ρυθμό ανάπτυξης του 

ΑΕΠ κατά τον επόμενο χρόνο. Η επίδραση στον πληθωρισμό είναι 

περισσότερο διαφοροποιημένη μεταξύ των χωρών και κορυφώνεται μετά από 

τρία ή τέσσερα τρίμηνα. Οι εξωγενείς κρίσεις της πετρελαϊκής προσφοράς δε 

δημιουργούν απαραίτητα διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις ή 

στασιμοπληθωρισμό. 

Οι Lescaroux and Mignon (2008) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις 

πετρελαϊκές τιμές και σε διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές για ένα 

μεγάλο αριθμό χωρων σε δύο πλαίσια ανάλυσης. Το βραχυχρόνιο και το 

μακροχρόνιο. Βραχυχρόνια, διεξάγοντας ελεγχο αιτιότητας με τη μέθοδο του 

Granger και αποσύνθεση χρονικών σειρών με το φίλτρο Hodric-Prescott, όταν 

οι έλεγχοι δείχνουν οτι υφίσταται αιτιότητα, αυτή συνήθως υπάρχει από την 
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πετρελαϊκή τιμή προς τις μακροοικονομικές μεταβλητές. Σύμφωνα με τη 

μακροχρόνια ανάλυση η πλειοψηφία των μακροχρόνιων σχέσεων αφορά το 

ΑΕΠ και την ανεργία. Το ΑΕΠ και οι πετρελαϊκές τιμές μεταβάλλονται μαζί στη 

μακροχρόνια περίοδο για δώδεκα χώρες. Για τις χώρες εκτός ΟΠΕΚ υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και στο ποσοστό ανεργίας, ενώ ισχυρη 

μακροχρόνια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και στον 

πληθωρισμό για τις πετρελαιοεισαγωγές χώρες. 

Οι Balke, Brown and Yucel (2008) ερεύνησαν τις επιπτώσεις που 

μπορεί να επιφέρει μία πετρελαϊκή κρίση στην οικονομική δραστηριότητα των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και επιχείρησαν να αναδείξουν το λόγο για τον 

οποίο εικάζεται ότι η ένταση των επιπτώσεων αυτών έχει μειωθεί από τα μέσα 

του 1990 εώς σήμερα. Για τον σκοπό αυτό εκτιμάται ένα δυναμικό, στοχαστικό 

μοντέλο γενικής ισορροπίας για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα 

ώστε να υπολογιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η οικονομική 

δραστηριότητα όταν συμβαίνουν πετρελαϊκές κρίσεις προσφοράς αλλά και 

ζήτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας, συμφωνόντας με άλλες σύγχρονες 

μελέτες όπως αυτές των Kilian (2008) και Archanskaia, Creel and Hubert 

(2009), δείχνουν οτι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι παράγοντες που 

οδηγούν στην αύξηση των πετρελαϊκών τιμών. Οι πετρελαϊκές κρίσεις 

προσφοράς από μόνες τους δεν καθίστανται ικανές να εξηγήσουν τις 

μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα κατά την προηγούμενη δεκαετία. 

Αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής που προκύπτουν από αύξηση της 

παραγωγικότητας ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις 

στις πετρελαϊκές αγορές και στην οικονομική δραστηριότητα από ότι αυτές 

που προέρχονται από κρίσεις στην προσφορά του πετρελαίου. Ευνοϊκές 

εγχώριες μεταβολές θετικής παραγωγικότητας ενδέχεται να αυξήσουν το ΑΕΠ 

και να προκαλέσουν αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Σε κάποιες κρίσεις 

μπορεί να εμφανίζεται θετική σχέση ανάμεσα στην τιμή του πετρελαίου και 

στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Η αρνητική συσχέτιση που 

εμφανίζεται ανάμεσα την πετρελαϊκή τιμή και στην οικονομική δραστηριότητα 

κατά τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές αυτής του 1980 δεν περιγράφει 

σωστά μία παγκόσμια οικονομία στην οποία οι αυξήσεις στην πετρελαϊκή τιμή 

προκαλούνται από άλλους παράγοντες εκτός των κρίσεων προσφοράς 
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πετρελαίου. Τέλος, οι ερευνητές καταλήγουν στο οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις 

προσφοράς αλλά και ζήτησης έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη μεταβολή της 

τιμής του πετρελαίου και οτι οι μεταβολές στην παραγωγή των Ηνωμένων 

Πολιτειών προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από εγχώριες κρίσεις. 

Ο L’oeillet (2008) χρησιμοποιώντας στοιχεία για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση από το 1970 εώς το 2007 ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στη μεταβολή 

των πετρελαϊκών τιμών και του πληθωρισμού. Για το σκοπό αυτό εκτίμησε με 

την μέθοδο παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων την καμπύλη Phillips 

συμπεριλαμβάνοντας τη μεταβλητή της τιμής του πετρελαίου. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν, η σχέση αυτή φαίνεται να έχει χαλαρώσει τα 

τελευταία χρόνια σε σχέση με παλαιότερα και χαρακτηρίζεται από μη 

γραμμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής έχουν 

διαφορετική επίδραση στον πληθωρισμό από ότι οι μειώσεις. Οι κυριότεροι 

λόγοι για τους οποίους ο ερευνητής πιστεύει ότι έχει επέλθει διαχρονικά αυτή 

η μεταβολή της έντασης της συσχέτισης είναι ότι αφενός οι οικονομίες των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στις μέρες μας λιγότερο εξαρτημένες 

από τη χρήση του πετρελαίου, και αφετέρου ότι οι μεταβολές της πετρελαϊκής 

τιμής στην εποχή μας έχουν τις ρίζες τους κυρίως στην πλευρά της ζήτησης 

και όχι στην πλευρά της προσφοράς. 

Οι  Alper και Torul (2008), ερεύνησαν τις επιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλέσει η μεταβολή της τιμής της ενέργειας στην οικονομική 

δραστηριότητα της Τουρκίας. Η κύρια συνεισφορά της έρευνας αυτής στη 

βιβλιογραφία είναι οτι ενσωματώνει στο μοντέλο τις παγκόσμιες 

χρηματοοικονομικές συνθήκες ρευστότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας όταν αποκλείονται από το μοντέλο οι μεταβλητές της 

ρευστότητας, η αντίδραση του πραγματικού ΑΕΠ στις μεταβολές της 

πετρελαϊκής τιμής είναι στατιστικά ασήμαντη κατα την περίοδο μετά το 2002. 

Αντιθέτως όταν η μεταβλητή αυτή συμπεριλαμβάνεται, οι αρνητικές 

επιδράσεις συνεχίζουν να υφίστανται και να είναι στατιστικά σημαντικές. Η 

εισαγωγή των συνθηκών παγκόσμιας ρευστότητας στη σχέση μεταξύ της 

οικονομικής δραστηριότητας και των πετρελαϊκών τιμών σύμφωνα με τους 



Κεφάλαιο 2 – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

70 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

ερευνητές αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για μια μικρή ανοιχτή οικονομία 

όπως η Τουρκία. 

Η Rodriguez (2008) ασχολήθηκε με την έρευνα των δυναμικών 

επιδράσεων που προκαλούν οι μεταβολές της πετρελαικής τιμής στην 

παραγωγικότητα βασικών κατασκευαστικών βιομηχανικών κλάδων σε 6 

χώρες του Οργανισμου γία την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(Ο.Ο.Σ.Α). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το 1975 εώς το 

1998 για τις οικονομίες της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου 

και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στοιχεία από το 1980 εως το 1998 

για τη Γαλλία και την Ισπανία, και εκτιμήθηκε ένα VAR μοντέλο με μεταβλητές 

την πραγματική πετρελαϊκή τιμή και την παραγωγή συγκεκριμένων 

βιομηχανικών τομέων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιπτώσεις της 

μεταβολής των πετρελαϊκών τιμών διαφέρουν μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι σχετικά παρόμοιες μεταξύ Ηνωμένου 

Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ανομοιογένεια που 

παρατηρείται στις συνέπειες στη βιομηχανική παραγωγικότητα μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωθεί στην υιοθέτηση του συμπεράσματος 

ότι η εφαρμογή μίας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέμηση τους 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε ασύμμετρα αποτελέσματα. 

Οι He, Wang, Lai (2009) μελέτησαν τη σχέση συνολοκλήρωσης 

ανάμεσα στην τιμή του αργού πετρελαίου και στην παγκόσμια οικονομική 

δραστηριότητα. Εκτιμώντας ένα μακροοικονομικό μοντέλο προσφοράς και 

ζήτησης πετρελαίου σαν θεωρητικό πλαίσιο και τη θεωρία της 

συνολοκλήρωσης του Johanssen, καθώς και τον έλεγχο αιτιότητας του 

Granger σαν εμπειρικά εργαλεία, οι ερευνητές κατέληξαν στα ακόλουθα 

συμπεράσματα. 

1) Η χρονική σειρά της τιμής του αργού πετρελαίου και ο οικονομικός 

δείκτης για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα του Killian, 

συνολοκληρώνονται. 

2) Μακροχρόνια αλλά και βραχυχρόνια ο δείκτης της παγκόσμιας 

οικονομικής δραστηριότητας προκαλεί κατά Granger την πετρελαϊκή 

τιμή. 
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3) Η διαδικασία προσαρμογής της πετρελαϊκής τιμής που προκαλείται 

από μία μόνιμη αλλαγή του δείκτη του Killian χρειάζεται περισσότερο 

χρόνο για να πραγματοποιηθεί από ότι αυτής που προκαλείται από την 

αλλαγή της τιμής του δολλαρίου. 

Οι Libo and Xiang (2009) προσπάθησαν να δώσουν μία απάντηση 

στον τρόπο καθώς και στη δυναμική με την οποία οι πετρελαϊκές κρίσεις 

επηρεάζουν την οικονομία της Κίνας δίνοντας έμφαση στους τρόπους με τους 

οποίους αυξάνεται ο πληθωρισμός. Για το σκοπό αυτό οι συγγραφείς εκτιμούν 

ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό μοντέλο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής δρά έχοντας μειωτική επίδραση 

στο ΑΕΠ και τις επενδύσεις, και αυξητικές επιδράσεις στον πληθωρισμό και το 

επιτόκιο. Παρολαυτά με τη διαφοροποίηση της πολιτικής ελέγχου τιμών για τις 

πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα υλικά απο την μία πλευρά και για τα τελικά 

προϊόντα από την άλλη, οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, δηλαδή 

στο ΑΕΠ και τις επενδύσεις διαρκούν για  μεγαλύτερη χρονική περίοδο από 

οτι οι αντίστοιχες στις νομισματικές μεταβλητές της οικονομίας. 

 Οι Elder and Serletis (2009) ερευνούν εάν η αβεβαιότητα για τη 

μεταβολή της τιμής του πετρελαίου τείνει να συμπιέσει το Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδημα του Καναδά. Εκτιμώντας ένα Garch μοντέλο με χρονολογικά 

στοιχεία για τη συνολική παραγωγή του Καναδά και την τιμή του πετρελαίου 

για τα έτη 1981 εώς 2007 καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αρχική υπόθεση 

ισχύει. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι μία μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής προκαλεί ασύμμετρες επιπτώσεις στο ακαθάριστο εθνικό 

Προϊόν. Μία μειωτική μεταβολή της τιμής του πετρελαίου αν συνοδεύεται από 

αβεβαιότητα για το μέλλον, δε θα επηρεάσει θετικά το ΑΕΠ στον ίδιο βαθμό 

που μία θετική μεταβολή θα τείνει να το μειώσει. 

O Chen (2009) χρησιμοποιεί τριμηνιαία χρονολογικά στοιχεία για την 

περίοδο από το 1957 εώς το 2006 ώστε να ερευνήθει η πληθωριστική 

επίδραση που προκαλεί μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής σε 19 

βιομηχανοποιημένες χώρες. Διεξάγοντας έλεγχο στασιμότητας με το 

στατιστικό κριτήριο ADF και έλεγχο συνολοκλήρωσης χρονικών σειρών με τη 

μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας του Johanssen βασισμένη στο 
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πολυμεταβλητό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η αύξηση του επιπέδου των τιμών που προέρχεται από μία 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής είναι λιγότερο έντονη στη δεκαετία του 2000 

από ότι ήταν στη δεκαετία του 1970. Σαν κύριες αιτίες για αυτή την 

εξομάλυνση καταδεικνύει την υπερτίμηση του εγχωρίου νομίσματος, την 

άσκηση δραστικότερης νομισματικής πολιτικής και το μεγαλύτερο βαθμό 

ελεύθερου εμπορίου που εφαρμόζονται την τελευταία δεκαετία. 

O Gronwald (2009) εστίασε την έρευνά του στη σύγχρονη αλλαγή της 

σχέσης ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και στα μακροοικονομικά μεγέθη της 

οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βασισμένος στην εμπειρική 

έρευνα των Lee and Ni (2002) αρχικά εκτίμησε ένα μοντέλο VAR με 

μεταβλητές το λογάριθμο της βιομηχανικής παραγωγής, το λογάριθμο του 

δείκτη τιμών καταναλωτή, το επιτόκιο, το λογάριθμο της προσφοράς χρήματος 

Μ2 και τη μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής του Hamilton (1992), με δείγμα 

μηνιαίων παρατηρήσεων από το Φεβρουάριο του 1962 εώς το Νοέμβριο του 

2008 ώστε να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων στη 

συνολική οικονομία. Στη συνέχεια εκτίμησε ένα δεύτερο μοντέλο Var με σκοπό 

να μελετήσει τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων σε επίπεδο 

βιομηχανικής παραγωγής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας η 

αλλαγή στη σχέση πετρελαϊκής τιμής - μακροοικονομίας εμφανίζεται να είναι 

περισσότερο απότομη παρά βαθμιαία, και αυτό αποδίδεται κυρίως στην 

πρώτη πετρελαΪκή κρίση. Αυτό το συμβάν εμφανίζεται να έχει ένα ισχυρό 

αποτέλεσμα στις μελέτες που χρησιμοποιούν δείγματα από το 1960 εώς το 

2009 και πιο συγκεκριμένα υπάρχουν ευρήματα ισχυρής αντίδρασης της 

οικονομικής δραστηριότητας ένα χρόνο μετά την πετρελαϊκή κρίση. Εαν αυτό 

το γεγονός αφαιρεθεί από το δείγμα, τότε τα αποτελέσματα αλλάζουν 

δραματικά, έτσι σύμφωνα με τον ερευνητή η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

παρουσιάζει «μόνιμες» επιπτώσεις. Η συμπερίληψη της μεταβλητής του 

βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής, επίσης, δείχνει οτι υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές ανάμεσα στους βιομηχανικούς τομείς. Ενώ κλάδοι όπως οι 

χαρτοβιομηχανίες επηρεάζονται σημαντικά κατα τα παλαιότερα υποδείγματα, 

η παραγωγή μοτοσυκλετών και ελαστικών, δείχνει στατιστικά έντονες 

μεταβολές στα νεότερα υποδείγματα. 
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Οι Rahmann and Serletis (2010) μελέτησαν τις ασύμμετρες 

επιπτώσεις που προκαλούνται στις μακροοικονομικές μεταβλητές μιας χώρας 

εξαιτίας των πετρελαϊκών κρίσεων και της άσκησης νομισματικής πολιτικής. 

Εκτιμώντας ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο σχήμα (VAR) με στοιχεία για 

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η μεταβλητότητα της πετρελαϊκής τιμής 

χρησιμοποιείται σαν μεταβλητή που αλλάζει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η 

μεταβλητότητα της τιμής αποτελεί κύριο αποφασιστικό παράγοντα της 

μακροοικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

μειώνοντας την ανάπτυξη της παραγωγής περισσότερο όταν η μεταβλητότητα 

είναι μεγάλη παρά όταν είναι μικρή. Επιπρόσθετα οι ερευνητές αναδεικνύουν 

οτι η νομισματική πολιτική όχι μόνο ενισχύει τις δυσμενεις επιπτώσεις των 

πετρελαϊκών κρίσεων αλλά συνεισφέρει και στην ασυμμετρία αυτών των 

επιπτώσεων. 

2.5.Βιβλιογραφικά κενά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ένα μεγάλο μέρος 

της πλούσιας βιβλιογραφίας που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες 

σχετικά με το θέμα της διατριβής. Μέσα από την ανασκόπηση της θεωρητικής 

και εμπειρικής βιβλιογραφίας προκύπτουν κάποια κενά τα οποία η παρούσα 

διατριβή θέτει σαν στόχο να απαντήσει. Τα κενά αυτά συνοψίζονται στα εξής: 

1) Η πλειοψηφία των ερευνών θεωρούν οτι η μεταβολή της τιμής του 

πετρελαίου είναι ένας απόλυτα εξωγενής παράγοντας ο οποίος 

καθορίζεται κυρίως από πολιτικά ή πολεμικά αίτια τα οποία οδηγούν σε 

αύξηση ή μείωση της προσφοράς του και της τιμής του αντίστοιχα. Η 

προσέγγιση αυτή απέχει από την πραγματικότητα καθώς μεταβολή της 

πετρελαϊκής τιμής είναι πιθανό να προκύψει εξαιτίας μεταβολής στη 

ζήτηση του, η οποία μπορεί να επιφέρει διαφορετικές επιδράσεις στις 

μακροοικονομικές μεταβλητές των χωρών. 

2) Οι περισσότερες μελέτες ερευνούν τις συνέπειες που μπορεί να 

επιφέρει μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις μακροοικονομικές 

μεταβλητές περιορισμένου αριθμού χωρών. Ως εκ τούτου, υπάρχει η 
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ανάγκη η διατριβή αυτή να επεκτείνει την έρευνα σε έναν αριθμό 

χωρών ικανό ώστε να προκύψουν επαρκή στοιχεία για σύγκριση 

μεταξύ τους. 

3) Ελάχιστες μελέτες ασχολούνται με την εκτίμηση της ελαστικότητας της 

τιμής του πετρελαίου ώς προς την προσφορά και τη ζήτησή του. 

4) Δεν υπάρχει κάποια  μελέτη η οποία συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, 

να εκτιμά την επίδραση που μπορεί να επιφέρει μία μεταβολή της 

προσφοράς ή της ζήτησης πετρελαίου στην τιμή του, και αυτή η 

μεταβολή της τιμής με την σειρά της, στις βασικές μακροοικονομικές 

μεταβλητές ενός αριθμού χωρών επαρκή ώστε να προκύψουν 

συγκριτικά συμπεράσματα. 

2.6 Συμπεράσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής περιγράφονται τα κυριότερα ρεύματα 

σκέψης που απορρέουν από τη βιβλιογραφία όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα 

στις πετρελαϊκές κρίσεις και τις οικονομικές κρίσεις σύμφωνα με τη θεωρητική 

και την εμπειρική βιβλιογραφία. 

Η σημαντικότερη ανακάλυψη με την οποία θεμελιώθηκε η πεποίθηση 

οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι ικανές να προκαλέσουν οικονομική ύφεση 

συνοψίζεται στο συμπέρασμα του Hamilton (1983, σελ. 228) ότι «με εξαίρεση 

μία, όλες οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις που γνώρισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, συνέβησαν μετα από 

μία δραματική αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου με μία χρονική 

υστέρηση περίπου τριών τριμήνων». Tην έρευνα αυτή ακολούθησε πληθώρα 

εμπειρικών ερευνών οι οποίες επιβεβαίωσαν αυτήν τη σχέση για ένα 

σημαντικό αριθμό πλούσιων χωρών. Οι Burbidge and Harrison (1984) 

χρησιμοποίησαν VAR μοντέλα για να εκτιμήσουν την επίδραση της αύξησης 

της πετρελαϊκής τιμής, στον Καναδά, στη Δυτική Γερμανία, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χρησιμοποιώντας στοιχεία 

από το 1961 εως το 1982. Κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι οι πετρελαϊκές 
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κρίσεις οδηγούν σε αυξήσεις των μισθών και τιμών σε όλες τις χώρες. Το ΑΕΠ 

δεν περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα αλλά η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται 

σημαντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ιαπωνία, και λιγότερο 

στις υπόλοιπες χώρες. Επίσης εκτιμώντας ένα VAR υπόδειγμα, οι Blanchard 

and Gali (2007) βρίσκουν οτι οι αυξήσεις των πετρελαϊκών τιμών κατα την 

περίοδο 1970-1983 είχαν ισχυρές επιπτώσεις στις περισσότερες χώρες εκτός 

από τη Δυτική Γερμανία και την Ιαπωνία. Ο Mork (1984) παρατήρησε οτι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία, η Δυτική Γερμανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, δέχτηκαν μειώσεις στο πραγματικό ΑΕΠ μετά την πετρελαϊκή κρίση 

του 1973-1974 ενώ από τις ίδιες χώρες μόνο η Ιαπωνία απέφυγε τη μείωση 

του ΑΕΠ μετά την κρίση του 1979-1980. Οι Rotemberg and Woodford (1996) 

ποσοτικοποιώντας τις επιπτώσεις αυτές σε μορφή ελαστικοτήτων, εκτίμησαν 

οτι μια αύξηση κατα μία εκατοστιαία μονάδα στην τιμή του πετρελαίου 

αντιστοιχεί σε μία μείωση του ΑΕΠ των Η.Π.Α κατα 0,25% μετά από πέντε 

εώς επτά τρίμηνα ενώ οι Leduc and Sill (2004) εκτίμησαν οτι ο διπλασιασμός 

της πετρελαϊκής τιμής συνδέεται με μία πτώση κατα 4,5% του ΑΕΠ των Η.Π.Α. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (2000) χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο 

μοντέλο της παγκόσμιας οικονομίας (MULTIMOD), εκτίμησε οτι μία αύξηση  

της τάξης των πέντε δολλαρίων στην πετρελαϊκή τιμή κατα το 2001, ήταν 

ικανό να οδηγήσει σε μία πτώση της παγκόσμιας παραγωγής κατα 0,3% για 

κάθε ένα από τα δύο πρώτα χρόνια, ποσοστό που ανέρχεται στο 0,4% για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο επίσης (2007), εκτιμώντας ένα παγκόσμιο οικονομικό 

μοντέλο (GEM) εκτιμά οτι ένας διπλασιασμός της πετρελαϊκής τιμής που 

προέρχεται από κρίση προσφοράς, είναι ικανός να οδηγήσει σε μία μείωση 

του παγκοσμίου ΑΕΠ κατα 1,4%, περίπου ένα χρόνο μετά την κρίση με τον 

παγκόσμιο πληθωρισμό να αυξάνεται κατα 1,5% στην κορύφωση του με 

χρονική υστέρηση δύο τριμήνων. Οι προαναφερθείσες εμπειρικές έρευνες 

είναι ένα δείγμα της βιβλιογραφίας που συμφωνούν και επιβεβαιώνουν το 

συμπέρασμα του Hamilton οτι οι αυξήσεις των πετρελαϊκών τιμών μπορούν 

να προκαλέσουν μείωση του Α.Ε.Π. 

Η πρώτη διαφωνία στη σχέση μεταξύ πετρελαϊκών τιμών και 

οικονομικής δραστηριότητας εμφανίστηκε στην έρευνα του Mork (1989) o 



Κεφάλαιο 2 – Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

76 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

οποίος εντόπισε την ύπαρξη στατιστικής ασυμμετρίας στις επιπτώσεις των 

πετρελαϊκών κρίσεων και στην οικονομική δραστηριότητα των Η.Π.Α. 

Ανακάλυψε οτι  οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής ακολουθούνταν από μείωση 

του ΑΕΠ, αλλά από την άλλη πλευρά οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου 

δεν συνοδεύονταν από ακόλουθη αύξηση του ΑΕΠ. Οι Mork et al (1984) 

ερεύνησαν τη σχέση αυτή για τις οικονομίες των Η.Π.Α, της Ιαπωνίας, της 

Δυτικής Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά, της μεγάλης Βρετανίας, και της 

Νορβηγίας από το 1967 εώς το 1992, επιβεβαιώνοντας την ασυμμετρία για 

όλες αυτές τις χώρες. 

Η δεύτερη διαφωνία εκφράστηκε αρχικά από τους Darrat, Gilley and 

Meyer (1996) και τον Hooker (1996a) και βασίζεται στο γεγονός οτι όταν 

χρησιμοποιούνται πιο πρόσφατα στοιχεία, τα οποία φτάνουν μέχρι την αρχή 

της δεκαετίας του 1990, η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής εμφανίζεται να μην 

προκαλεί πτώση του ΑΕΠ. Οι Darrat et al. χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα 

VAR με 6 μεταβλητές, για την περίοδο 1960-1963, βρίσκουν οτι ούτε οι 

πετρελαϊκές τιμές ούτε η κατανάλωση του πετρελαίου δεν προκαλούν κατα 

Granger τη βιομηχανική παραγωγή. Εκτός από το γεγονός οτι η έρευνα αυτή 

ενσωματώνει πιο πρόσφατες χρονικές σειρές από αυτές που χρησιμοποιεί ο 

Hamilton (1983), χρησιμοποιεί και τη μεταβλητή του επιτοκίου. Οι ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι οι πετρελαϊκές τιμές προκαλούν σημαντικές 

επιπτώσεις σε νομισματική βάση, και αυτή η νομισματική βάση είναι που 

μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη βιομηχανική παραγωγή. Έτσι οι 

συγγραφείς πιστεύουν οτι η άσκηση μίας σωστής νομισματική πολιτικής είναι 

ικανή να κατευνάσει τις άρνητικές επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής κρίσης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Hooker (1996a) βρίσκει ότι αν λάβουμε σαν 

δεδομένο την ασυμμετρία, η πετρελαϊκή τιμή δεν προκαλεί κατα Granger το 

ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών, για την υποπερίοδο 1973:4-1994:2. Ο 

Hamilton (1996) στην απάντησή του υποστηρίζει τη χρήση της μεταβλητής 

NOPI  η οποία λαμβάνει υπόψη της μόνο τις αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής 

όταν δεν προηγήθηκαν μειώσεις κατα το προηγούμενο έτος, αλλά σύμφωνα 

με τον Hooker (1996b), και αυτή η μεταβλητή δεν προκαλεί κατα Granger το 

ΑΕΠ κατα την περίοδο 1973-1994. 
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν και έρευνες οι οποίες αμφισβητούν την 

ισχυρή σχέση πετρελαϊκών τιμών και ΑΕΠ και πριν από τη δεκαετία του 1990. 

Ο Hunt (2005) μελετά το ρόλο που διαδραμάτισαν οι πετρελαϊκές κρίσεις κατα 

την οικονομική ύφεση των Η.Π.Α την περίοδο 1974-1975 χρησιμοποιώντας 

μία έκδοση του παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου και καταλήγει στο συμπέρασμα οτι τα αποτελέσματα της εξομοίωσης 

δεν παρέχουν στοιχεία οτι η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής από μόνη της είναι 

ικανή να εξηγήσει την πτώση στην οικονομική δραστηριότητα και την έκρηξη 

του πληθωρισμού που έλαβαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατα την 

περίοδο 1974 και 1975. Παρόμοια, σύμφωνα με τους Bernanke, Gentler and 

Watson (1997) η ύφεση του 1974-1975 δε μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από 

την πετρελαϊκή κρίση, ακόμη και αν συμπεριλάβουμε στο μοντέλο μας την 

ενδογενή μεταβλητή της νομισματικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, η 

μείωση του ΑΕΠ κατα την περίοδο 1979-1981 μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και τη νομισματική 

πολιτική που ακολουθήθηκε σαν αντίδραση σε αυτήν. Σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα, η πτώση του ΑΕΠ συνεχίστηκε και μετά την κρίση εξαιτίας της 

άσκησης σφιχτής νομισματικής πολιτικής η οποία ήταν ανεξάρτητη από τη 

μεταβολή των πετρελαϊκών τιμών.  

Η αποκλειστική μελέτη των επιπτώσεων των πετρελαϊκών κρίσεων 

στον πληθωρισμό έχει λάβει μικρότερης προσοχής στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία, αν και αρκετοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με τις επιπτώσεις 

στο ΑΕΠ και τον πληθωρισμό συνολικά. Ο Mork (1989), οι Hamilton and 

Herrera (2001), καθώς και οι Davis and Hamilton (2003) συμφωνούν οτι  

κύρια χαρακτηριστικά της σχέσης πληθωρισμού - πετρελαϊκής τιμής, 

αποτελούν η ασυμμετρία και η μη γραμμικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, 

ο Hooker εκτιμησε κάποιες καμπύλες Phillips και έλεγξε για την ύπαρξη 

κρίσιμων χρονικών σημείων για να μελετήσει τη μείωση της απορρόφησης 

των αυξήσεων των πετρελαϊκών τιμών από τον πληθωρισμό κατα τα 

τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η απορρόφηση 

αυτή μειώνεται μετά τη δεκαετία του 1980, γεγονός που δε μπορεί να εξηγηθεί 

ούτε από τη μη γραμμικότητα, ούτε από τη μειωμένη εξάρτηση των 

οικονομιών από το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον Hooker, το σημαντικό είναι οτι 
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η απορρόφηση αυτή μειώνεται όταν υπάρχει ήδη ένα περιβάλλον χαμηλού 

πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά οι Barsky and Killian (2004) 

υποστηρίζουν την άποψη οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι ενδογενείς ως προς 

την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών και οτι οι κρίσεις αυτές δεν είναι 

τελικά τόσο σημαντικές όπως εμφανίζονταν παλαιότερα όταν θεωρούνταν 

αιτία του στασιμοπληθωρισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 

1970. Τέλος οι Blanchard and Gali (2007), όπως και οι De Gregorio, 

Landerretche and Neilson (2007), εξέτασαν τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών 

κρίσεων στον πληθωρισμό και στο ΑΕΠ βασιζόμενοι κυρίως στην άνοδο των 

πετρελαϊκών τιμών που παρατηρήθηκε κατα τη δεκαετία του 2000 και 

προσπάθησαν να απαντήσουν γιατί η πρόσφατη μεγάλη άνοδος της 

πετρελαϊκής τιμής δεν προκάλεσε πληθωριστικές πιέσεις τόσο μεγάλου 

βεληνεκούς όσο παλαιότερα στην οικονομία. Οι Blanchard and Gali (2007) 

συμπέραναν οτι οι αιτίες είναι η μείωση της χρήσης πετρελαίου στις 

οικονομίες, η βελτιωμένη νομισματική πολιτική και τα αντισταθμιστικά σοκ. Οι 

De Gregorio, Landerretche and Neilson (2007) συμπεραίνουν οτι η αιτία 

πρέπει να αναζητηθεί στην πηγή της πετρελαϊκής κρίσης, καθως μετα τη 

δεκαετία του 1970-1980 οι πετρελαϊκές κρίσεις είναι κυρίως κρίσεις ζήτησης, 

οι οποίες συμβαίνουν εξαιτίας της εξαρσης στην παγκόσμια ζήτηση, ενώ οι 

παλαιότερες αποτελούσαν κρίσεις προσφοράς λόγω των στρεβλώσεων στην 

προσφορά πετρελαίου, η οποία δημιουργούνταν εξαιτίας εξωτερικών, 

πολιτικών και πολεμικών παραγόντων. Η άποψη αυτή στηρίζεται και από τις 

έρευνες των IMF(2007), Killian (2009), Campolmi (2009) και Unalmis,Unalmis 

and Unsal (2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εξειδίκευση του υποδείγματος που 

θα εκτιμηθεί και διατυπώνονται οι βασικές υποθέσεις που απορρέουν απο την 

ανασκόπηση της θεωρητικής και της εμπειρικής βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια 

αναπτύσσεται η στατιστική μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την 

οικονομική θεωρία και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα του κεφαλαίου. 

3.2 Το υπόδειγμα και οι βασικές υποθέσεις της έρευνας 

Βασικός σκοπός της διατριβής αυτής είναι να διερευνηθεί η σχέση 

ανάμεσα στις μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής και στις βασικές 

μακροοικονομικές μεταβλητές της οικονομίας. Το ενδιαφέρον του ερευνητή 

εστιάζεται στην ανάλυση των αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν μία αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου, και στην ανάλυση της επίδρασης αυτής της αύξησης 

στις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα 

αναλύεται η μεταβολή που μπορεί να προκύψει στην πετρελαϊκή τιμή όταν 

υπάρχει μία κρίση απο την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης πετρελαίου 

και η επίδραση αυτής της μεταβολής στην οικονομική ανάπτυξη, τον 

πληθωρισμό και την ανεργία της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της 

Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της 

Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, του Ηνωμένου 

Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 σαν σύνολο. Στη συνέχεια εξετάζεται η αποτελεσματικότητα 

οικονομικών πολιτικών, δημοσιονομικών και νομισματικών που έχουν στα 

χερια τους οι αρμόδιοι σχεδιαστές κάθε κράτους ωστε να καταπολεμηθούν ή 

να εξομαλυθούν πιθανές αρνητικές επιδράσεις. Η προσφορά πετρελαίου 

εκφράζεται μέσω της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου ενώ η ζήτηση μέσω 

της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Μεταβλητές που σχετίζονται με την 
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οικονομική πολιτική είναι το ονομαστικό επιτόκιο, οι δημόσιες δαπάνες και το 

επίπεδο των μισθών. 

 Στόχος του ερευνητή είναι να αναπτύξει ένα πλήρες υπόδειγμα 

εξισώσεων για να διερευνήσει τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

μεταβλητών του υποδείγματος και να αναλύσει και να ερμηνεύσει τη 

στατιστική σημασία των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την ανάλυση 

αυτή με βάση την οικονομική θεωρία. Συνεπώς,  τα κριτήρια επιλογής του 

υποδείγματος είναι οικονομικά και στατιστικά, σύμφωνα με την οικονομετρική 

μεθοδολογία που συνδυάζει την οικονομική θεωρία με τη στατιστική ανάλυση. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό επιλέγεται ένα υπόδειγμα που αποτελείται 

από ένα σύστημα εξισώσεων. Το σύστημα εξισώσεων που ερευνάται στη 

διατριβή αυτή εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή, την 

οικονομική ανάπτυξη, το επίπεδο του πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας 

για τις σημαντικότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

ένωση σαν σύνολο, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Όσον αφορά τη μαθηματική ερμηνεία του υποδείγματος είναι σημαντικό 

να αναφερθεί οτι για την καλύτερη εξειδίκευση του υποδείγματος ο ερευνητής 

χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων για κάθε χώρα 

ξεχωριστά. 

Συνεπώς, η προσθήκη του αριθμού των χρονικών υστερήσεων των 

μεταβλητών του υποδείγματος έγινε πολύ προσεκτικά με σκοπό την αποφυγή 

πιθανών προβλημάτων σε βασικούς στατιστικούς ελέγχους που εξετάζουν αν 

πληρούνται οι βασικές υποθέσεις αποδοχής τους ή εάν απορρίπτονται. 

Άρα το υπόδειγμα προσαρμόζεται κάθε φορά ξεχωριστά στη γενική του 

μορφή με βάση τη σωστή εξειδίκευση του. Απλά ο ερευνητής επιλέγει τον 

κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων των μεταβλητών που 

προσδιορίζουν την ενδογενή μεταβλητή του συστήματος για την επίτευξη της 

ιδανικότερης εξειδίκευσης του. 
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3.2.1 Συνάρτηση Πετρελαϊκής τιμής. 

Όσον αφορά τη συνάρτηση της πετρελαϊκής τιμής, η βασική υπόθεση 

που απορρέει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναπτύχθηκε 

ενδελεχώς και σύμφωνα με τους IMF(2007), Αrchanskaya, Creel and Hubert 

(2009), Balke, Brown and Yucel (2008), He, Wang and Lai (2009),  Killian 

(2009), Campolmi (2009), και Unalmis,Unalmis and Unsal (2010) 

είναι η εξής: 

Υπόθεση 휢ퟏ:	Μεταβολές στην παγκόσμια ζήτηση (OILD) και στην 
παγκόσμια προσφορά (OILS) πετρελαίου επηρεάζουν την τιμή του 

(ΟΙLP). 
 

Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης πρεπει να 

ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Υπόθεση 훨  Η αυξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου 
(OILD) οδηγεί σε αύξηση της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) 
 

 Yπόθεση 훨  Η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής 
πετρελαίου (ΟΙLS) οδηγεί σε μείωση της 
πετρελαϊκής τιμής (OILP) 
 
 

Υπόθεση 휢ퟏퟏ ↑ 푶푰푳푫풕 	 ↑ 휪휤푳푷풕 
Υπόθεση 휢ퟏퟐ ↑ 푶푰푳푺풕 	 ↓ 휪휤푳푷풕 

 

3.2.2 Συνάρτηση Οικονομικής Ανάπτυξης. 

Οι σχετικές εμπειρικές μελέτες ξεκίνησαν ανακαλύπτοντας μία 

γραμμική αρνητική σχέση ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και στην πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα των πετρελαιοεισαγωγών χωρών.  

Οι Rasche and Tatom (1977a, 1977b) και ο Bailey (1981), ήταν 

ανάμεσα στους πρώτους που μελέτησαν την αρνητική επίδραση των 

πετρελαϊκών τιμών στην πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ. Στη συνέχεια ο 

Hamilton (1983) και οι Burbidge and Harisson (1984) ανέδειξαν την ύπαρξη 
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μίας αρνητικής και σημαντικής σχέσης μεταξύ των μεταβολών και της 

μελλοντικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου 

μπορεί να μειώσει τη μελλοντική ανάπτυξη του ΑΕΠ μέσω 2 επιπλέον 

καναλιών. 

1. Μέσω της αύξησης της αβεβαιότητας για τις μελλοντικές πετρελαϊκές 

τιμές, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις επενδυτικές 

δραστηριότητες. (Bernanke, 1983), (Pindyck, 1991) Oi Guo and Kliesen 

(2005) ανακάλυψαν οτι η αυξημένη μεταβλητότητα της πετρελαϊκής 

τιμής κατα την περίοδο από το 1984 εώς το 2004 προκάλεσε ένα 

σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα στα μακροοικονομικά μεγέθη κλειδί 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

2. Οι μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής προκαλούν ανακατανομή των 

πόρων από τους περισσότερο αρνητικά επηρεασμένους τομείς προς 

τους λιγότερο επηρεασμενους, και αυτή η ανακατανομή είναι 

δαπανηρή. (Lilien, 1982), (Davis and Haltiwanger, 2001), (Lee and Ni, 

2002). 

Στο αποτέλεσμα της αρνητικής σχέσης μεταξύ πετρελαϊκής τιμής και 

ΑΕΠ επίσης έφτασαν και οι Santini (1985,1994), οι Kahn and Hampton 

(1990), ο  Daniel (1997) και ο Huntington (1998). 

Οι Mork et al. (1994), και οι Rodriguez and Sanchez (2005) 

επιβεβαίωσαν οτι η παραπάνω αρνητική σχέση ισχύει επίσης για την Ιαπωνία, 

τη Γερμανία, τη Γαλλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο  και τη Νορβηγία. 

Επίσης η Papapetrou (2001) επιβεβαίωσε τη σχέση αυτή και για την Ελλάδα 

ενώ ο Atukeren (2011) επιβεβαιώνει τη σχέση για την Ελβετία. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της βιβλιογραφίας συμφωνεί με την άποψη οτι 

οι μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής έχουν αποτελέσει μία σημαντική πηγή 

οικονομικών διακυμάνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για μια περίοδο 

που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. (Miller, Supel and Turner, 1980), (Finn, 

1991), (Kim and Loungani,1992) Οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν οτι η αύξηση 
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των πετρελαϊκών τιμών οδήγησε στη μείωση του ΑΕΠ και στην αύξηση του 

πληθωρισμού στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές του1980. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ωστόσο, η γραμμική σχέση μεταξύ 

των πετρελαϊκών τιμών και της οικονομικής ανάπτυξης άρχισε να χάνει τη 

στατιστική της σημαντικότητα. Στην πραγματικότητα η πτωτική τάση στην τιμή 

του πετρελαίου που συνέβη κατα το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας 

εκτιμήθηκε οτι προκάλεσε μικρές θετικές επιπτώσεις στην οικονομική 

ανάπτυξη σχετικά με αυτές που προέβλεπαν τα εκτιμημένα γραμμικά μοντέλα. 

Ο Hooker (1996) έδειξε οτι στη δεκαετία του 1990 οι αυξήσεις στην 

πετρελαϊκή τιμή δεν προκαλούν πλέον κατα Granger το ΑΕΠ ή τις μεταβλητές 

της ανεργίας. Διάφορες εξηγήσεις έχουν δοθεί για αυτό το γεγονός. 

1) Η πετρελαϊκή τιμή ποτέ δεν υπήρξε στην πραγματικότητα σημαντικός 

παράγοντας μεταβολών στην οικονομική δραστηριότητα και οι 

επιπτώσεις ήταν υπερεκτιμημένες. (Tobin, 1980), (Darby, 1982, 1984), 

(Bohi, 1991). 

2) Οι πετρελαϊκές κρίσεις επηρεάζουν τις μακροοικονομικές μεταβλητές 

άμεσα ή έμμεσα χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια. Σαν αποτέλεσμα 

η σχέση αυτή είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι θα αναμενόταν, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετικά μικρή εμπειρία της δεκαετίας του 1980. 

Αυτή η σχολή σκέψης προσπαθεί να να αναγνωρίσει μία μέθοδο 

φιλτραρίσματος της πετρελαϊκής τιμής, η οποία να είναι ικανή να 

εκφράζει τις ασύμμετρες και μη γραμμικές επιπτώσεις, όπως τις 

δαπάνες προσαρμογής που προέρχονται από ανισσοροπία στους 

τομείς της παραγωγής και από την αναβολή επενδυτικών αποφάσεων 

όταν η πετρελαϊκή κρίση οδηγεί σε αβεβαιότητα. Οι Lee, Ni and Ratti 

(1995) και ο Hamilton (1996) πρότειναν εξειδικεύσεις με σκοπό να 

ενσωματωθεί  αυτός ο άγνωστος παράγοντας στην πετρελαϊκή τιμή, 

ενώ ο Ferderer (1996) χρησιμοποίησε τη μεταβλητότητα της τιμής 

κάποιων πετρελαϊκών αγαθών. Παρολαυτά ο Hooker (1999) έδειξε οτι 

και σε αυτές τις έρευνες οι φιλτραρισμένες πετρελαϊκές τιμές δεν 

προκαλούν κατα Granger τις μεταβολές του ΑΕΠ σε δείγμα με χρονικές 

σειρές από το 1980 εώς το 1998. 
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3) Το 1980, ένα σπάσιμο συνέβη στη σχέση μεταξύ της πετρελαϊκής τιμής 

και των μακροοικονομικών μεταβλητών (Hooker, 1996, 1999) είτε 

εξαιτίας των γενικών αλλαγών στη συμπεριφορά της νομισματικής 

πολιτικής, είτε εξαιτίας της δομικής εξέλιξης των δυτικών χωρών σε 

μεταβιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Οι Lescaroux and Mignon (2008) 

επισημαίνουν οτι οι δύο πρώτες πετρελαϊκές κρίσεις συνέβησαν σε ένα 

πλαίσιο όπου η παγκόσμια οικονομία χτυπήθηκε από κρίση μέσα σε 

ένα έτος. Στη δεκαετία του 2000 το πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό: 

Η παγκόσμια μεγέθυνση είχε μόλις ξεκινήσει όταν η πετρελαϊκή τιμή 

ξεκίνησε να αυξάνεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ο 

πληθωρισμός ήταν χαμηλός και σε καθοδική τάση. Από αυτήν την 

οπτική, η αυξανόμενη πετρελαϊκή τιμή μπορεί να θεωρηθεί σαν έμμεσο 

αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης σε πολλες χώρες, 

ιδίως στην Ασία (Benassy, Mignon and Penot, 2007). Αυτή η 

μεγέθυνση μπορεί στην ουσία να ακύρωσε η να μετρίασε τις αρνητικές 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στις πετρελαιοεισαγωγές χώρες. 

 Οι Mork (1989), Lee et Al. (1995) και Hamilton (1996) χρησιμοποίησαν 

μη γραμμικούς μετασχηματισμούς στις πετρελαϊκές τιμές ώστε να αποδείξουν 

εκ νέου την αρνητική συσχετιση μεταξύ της πετρελαϊκής τιμής και της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα ο Mork (1989) υποστήριξε οτι υπάρχει μία 

ασύμμετρη αντίδραση της μεταβλητής της οικονομικής ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όταν οι αυξητικές και μειωτικές μεταβολές της 

πραγματικής πετρελαϊκής τιμής οριστούν σαν δύο διαφορετικές μεταβλητές. 

Με δεδομένο οτι αυτή η ασυμμετρία είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μίας 

μη γραμμικής σχέσης μεταξύ ΑΕΠ και πετρελαϊκών τιμών, η βιβλιογραφία 

προτείνει δύο εναλλακτικούς τρόπους μη γραμμικού μετασχηματισμού: Την 

κλιμακούμενη εξειδίκευση (scaled specification) (Lee et al,1995), η οποία 

λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των τιμών και την εξειδίκευση του συνόλου 

(Hamilton,1996) η οποία λαμβάνει υπόψη το ποσοστό αύξησης της 

πετρελαϊκής τιμής κατα το προηγούμενο έτος. 
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Σύμφωνα με τους Barsky and Killian (2004), σχέση μεταξύ υψηλότερων 

πετρελαϊκών τιμών και ασθενέστερης οικονομικής ανάπτυξης ολοκληρώνεται 

με την ενδογένεια των πετρελαϊκών τιμών. 

Οι Hamilton (2003) και Rodriguez (2004) επίσης βρήκαν στοιχεία για 

την ύπαρξη μίας μη γραμμικής σχέσης μεταξύ των 2 μεταβλητών για την 

οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

O Kliesen (2008) έδειξε οτι η ελαστικότητα της τιμής της πετρελαϊκής 

ζήτησης είναι χαμηλή στη βραχυχρόνια περίοδο, επειδή οι επιχειρήσεις και οι 

καταναλωτές δε μπορούν να μεταβάλουν το μοτίβο παραγωγής και 

κατανάλωσης αμέσως, και έτσι αρχικά οι επιπτώσεις των υψηλότερων 

πετρελαϊκών τιμών στο ΑΕΠ μπορεί να είναι ασθενείς τουλάχιστον στην αρχή. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η αρνητική κρίση ζήτησης για αγαθά εντάσεως 

ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει σε ανακατανομή της εργασίας, η οποία αν είναι 

δαπανηρή μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την 

οικονομία ακόμα και αν η άμεση αρχική επίπτωση στο ΑΕΠ ήταν χαμηλή. 

Σύμφωνα με τους Rotemberg and Woodford (1996), οι παραγωγοί των 

μονοπωλίων μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους κατα τη διάρκεια 

πετρελαϊκών κρίσεων, συρρικνώνοντας την παραγωγή, και κατ’ επεκταση 

μειώνοντας το ΑΕΠ. 

Οι Tilak and Αbeysinghe (2001), μελέτησαν τις άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις που έχει η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου στις οικονομίες της 

Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Ταυλάνδης, του Χονγκ 

Κονγκ, της Ν.Κορέας, της Σιγκαπούρης, της Ταιβάν, της Κίνας, της Ιαπωνίας 

και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου έχει άμεση επίπτωση τη μείωση της 

ανάπτυξης στις χώρες που είναι εισαγωγείς πετρελαίου. 

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, η βασική υπόθεση που 

απορρέει από την έρευνα της βιβλιογραφίας είναι η εξής: 
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Υπόθεση 휢ퟐ:	Μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου (OILP), του επιτοκίου 
(R), και των δημοσίων δαπανών (G) επηρεάζουν την οικονομική 

ανάπτυξη (GDP). 

Σύμφωνα με τις ερευνες των:  

Keynes (1937), Rasche and Tatom (1977a, 1977b),  Bailey (1981), 

Hamilton (1983, 1985, 1988, 1996, 2008), Burbidge and Harisson (1984), 

Santini (1985, 1994), Mork et al. (1994), Kahn and Hampton (1990), 

Huntington (1998), Papapetrou (2001), Tilak and Αbeysinghe (2001), 

Rodriguez and Sanchez (2005), Atukeren (2011). 

 πρεπει να ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Υπόθεση 훨  Η αυξηση της τιμής του πετρελαίου (OILP) 
οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ (GDP) 
 

 Yπόθεση 훨  Η αύξηση του επιτοκίου (R) οδηγεί σε μείωση 
του ΑΕΠ (GDP) 
 

 Υπόθεση 훨  Η αύξηση των δημοσίων δαπανών (G) οδηγεί 
σε αύξηση του ΑΕΠ (GDP) 

  
 
 

Υπόθεση 휢ퟐퟏ 	 ↑ 휪휤푳푷풕 	 ↓ 퐆퐃퐏풕 
Υπόθεση 휢ퟐퟐ 	 ↑ 	푹풕 	 ↓ 퐆퐃퐏풕 
Υπόθεση 휢ퟐퟑ 	 ↑ 	푮풕 	 ↑ 퐆퐃퐏풕 

 

3.2.3 Συνάρτηση πληθωρισμού 

Ταυτόχρονα με τη μελέτη των επιδράσεων μίας μεταβολής της 

πετρελαϊκής τιμής στην ανάπτυξη, το εισόδημα και την παραγωγή, ένα μεγάλο 

μέρος της βιβλιογραφίας μελετά και τις επιδράσεις στον πληθωρισμό της 

οικονομίας. Οι Hamilton (1983), Hooker (1996), Hooker (2002),  Barsky and 

Killian (2001),  Hamilton (2003), De Gregorio et al (2007), van den Noord and 

Andre (2007),  Blanchard and Gali (2008), Chen (2009),  Clark and Terry 

(2009) δέχονται οτι μία πετρελαϊκή κρίση ήταν ικανή να ασκήσει 
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πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία οι οποίες ήταν αισθητές τουλάχιστον 

μεχρι τη δεκαετία του 1980. 

Οι Herrera and Pesavento (2009) εκτίμησαν ένα διανυσματικό 

αυτοπαλίνδρομο μοντέλο VAR για την οικονομία των Η.Π.Α χωρίζοντας το 

δείγμα σε δύο υποπεριόδους, η πρώτη από το πρώτο τρίμηνο του 1959 εώς 

το τέταρτο τρίμηνο του 1979 και η δεύτερη από το πρώτο τρίμηνο του 1985 

εώς το τέταρτο τρίμηνο του 2006, και βρήκαν οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις 

επηρεάζουν το επίπεδο του πληθωρισμού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την 

πρώτη περίοδο που μελετήθηκε από ότι τη δεύτερη.  

Ο Hooker (2002) εκτιμά μία καμπύλη Phillips με τριμηνιαίες 

παρατηρήσεις από το δευτερο τριμηνο του 1962 εώς το πρώτο τρίμηνο του 

2000 για την οικονομία των Η.Π.Α και βρίσκει οτι η διάχυση των αυξήσεων της 

πετρελαϊκής τιμής έχει σημειώσει δραστική μείωση από το 1980 και μετά. Στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Leblanc and Chinn (2004) στην έρευνα που 

εκπόνησαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και οι Gregorio et al. (2007) οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο της 

καμπύλης Phillips και ένα μοντέλο VAR για 34 ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και ο Chen (2009). Επιπρόσθετα, οι van den 

Noord and Andre (2007), συμπέραναν οτι η διάχυση των επιδράσεων των 

ενεργειακών τιμών στον κύριο πληθωρισμό (πληθωρισμός εξαιρώντας την 

τιμή της ενέργειας και των τροφίμων) είναι μικρή σε σχέση με τη δεκαετία 

1970-1980.  

Οι Blanchard and Gali (2007) χρησιμοποιώντας δεδομένα 

βιομηχανοποιημένων οικονομιών μελέτησαν τις διαχρονικές επιδράσεις των 

πετρελαϊκών κρίσεων στον πληθωρισμό και τα αλλα μακροοικονομικά μεγέθη. 

Χρησιμοποιώντας μία ανάλυση VAR καταλήγουν στο συμπέρασμα οτι κατα τη 

διάρκεια του χρόνου οι μεταβολές της τιμής του πετρελαίου τείνουν να 

επηρεάζουν όλο και λιγότερο τον πληθωρισμό. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η βασική υπόθεση που απορρέει από 

την έρευνα της βιβλιογραφίας είναι η εξής: 
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Υπόθεση 휢ퟑ:	 Μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου (OILP), του 
ΑΕΠ (GDP) και του επιτοκίου (R) επηρεάζουν τον πληθωρισμό (P). 

Σύμφωνα με τις ερευνες των: Hamilton (1983), Hooker (1996), Hooker 

(2002),  Barsky and Killian (2001), Hamilton (2003), De Gregorio et al (2007) 

van den Noord and Andre (2007),  Blanchard and Gali (2008), Chen (2009),  

Clark and Terry (2009),  

πρεπει να ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

 Υπόθεση 훨  Η αυξηση της τιμής του πετρελαίου (OILP) 
οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού (P).  
 

 Yπόθεση 훨  Η αύξηση του επιτοκίου (R) οδηγεί σε αύξηση 
του πληθωρισμού (P). 
 

 Yπόθεση 훨  Η αύξηση του ΑΕΠ (GDP) οδηγεί σε αύξηση 
του πληθωρισμού (P). 
 
 
 
 

 Υπόθεση 휢ퟑퟏ 	 ↑ 휪휤푳푷풕 	 ↑ 퐏풕 
                                         Υπόθεση 휢ퟑퟐ 	 ↑ 	푹풕 	 ↑ 퐏풕 

Yπόθεση휢ퟑퟑ  ↑ 푮푫푷풕 	 ↑ 퐏풕 
 

3.2.4 Συνάρτηση Ανεργίας 

Σύμφωνα με τον Hamilton (1988) μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής 

μπορεί να οδηγήσει σε βραχυχρόνια αύξηση του ποσοστού ανεργίας, εξαιτίας 

ασύμμετρης αντίδρασης και εμφάνισης τριβών μεταξύ των διάφορων τομέων 

της οικονομίας.  

Οι Hamilton (1983), Shapiro and Watson (1988), ο Perron (1989) και ο 

Uri (1996) έδειξαν οτι οι μεταβολές στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου 

μπορούν να επηρεάσουν το ΑΕΠ αλλά και τη συνολική απασχόληση. 

Σύμφωνα με τον Lilien (1982) και τους Kean and Prasad (1996), οι 

μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής προκαλούν ανακατανομή του εργατικού 
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δυναμικού μεταξύ των παραγωγικών τομέων της οικονομίας προκαλώντας 

βραχυχρόνια την άυξηση του ποσοστού ανεργίας. 

Οι Carruth, Hooker and Oswald (1998), επιβεβαίωσαν με τη μέθοδο 

ελέγχου αιτιότητας του Granger ότι η μεταβλητή των πετρελαϊκών τιμών 

προκαλεί κατά Granger τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας, επαληθεύοντας 

τα αποτελέσματα της έρευνας των Burbidge and Harrison (1984). 

Βασισμένοι στο μοντέλο των Carruth, Hooker and Oswald (1998), οι 

Dogrul and Soytas (2010) έδειξαν οτι οι πετρελαϊκές κρίσεις προκαλούν 

μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο ποσοστό ανεργίας της τουρκικής 

οικονομίας. 

Oι Caporale and Gil-Alana (2002) ερευνώντας την πιθανή σχέση 

μεταξύ ανεργίας και πετρελαϊκών τιμών για τον Καναδά καταλήγουν στο 

συμπέρασμα οτι οι επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής κρίσεις στην ανεργία έχουν 

βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τον Loungani (1986) οι πετρελαϊκές κρίσεις οδηγούν σε 

μία ανακατανομή εργατικού δυναμικού η οποία έχει σαν επίπτωση την αύξηση 

της ανεργίας. Οι Davis, Loungani and Mahidhara (1997), όπως και οι Lee,Ni 

and Ratti (1995) βρήκαν οτι οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής προκαλούν 

επιπτώσεις μεγαλύτερες ισχύος στην ανεργία από οτι μειώσεις της 

πετρελαϊκής τιμής του ίδιου βεληνεκούς. H μείωση της πετρελαϊκής τιμής 

όπως σημειώνουν, προκαλεί και αυτή άνοδο της ανεργίας εξαιτίας της 

ανακατανομής εργασίας στην οποία οδηγεί.  

Όσον αφορά την ανεργία, η βασική υπόθεση που απορρέει από την 

έρευνα της βιβλιογραφίας είναι η εξής: 

Υπόθεση 휢ퟒ:	Μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου (OILP), του ΑΕΠ 

(GDP), και του πραγματικού μισθού επηρεάζουν το ποσοστό ανεργίας 
(U). 
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Σύμφωνα με τις ερευνες των: Shapiro and Watson (1988), Perron 

(1989) και ο Uri (1996), Lilien (1982), Kean and Prasad (1996),  Carruth, 

Hooker and Oswald (1998), Dogrul and Soytas (2010), Caporale and Gil-

Alana (2002), Loungani (1986), Lee, Ni and Ratti (1995) 

 πρεπει να ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

  
 Yπόθεση 훨  H αύξηση του ΑΕΠ (GDP) οδηγεί σε μείωση 

του ποσοστού ανεργίας. 
 

 Yπόθεση 훨  
 
 

Η αύξηση των πραγματικών μισθών (W) οδηγεί 
σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας (U). 
 

 

Υπόθεση 휢ퟒퟏ 	 ↑ 푮푫푷풕 	 ↓ 푳푼풕 
Υπόθεση 휢ퟒퟐ ↑ 	 푳푾풕 	 ↑ 퐋퐔풕 

 

3.2.4 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος της έρευνας 

Aκολουθώντας τις μελέτες των Keynes (1937), Rasche and Tatom 

(1977a, 1977b), Bailey (1981) , Lilien (1982), Hamilton (1983, 1985, 1988, 

1996, 2008), Burbidge and Harisson (1984), Santini (1985, 1994) ,  Loungani 

(1986), Shapiro and Watson (1988), Perron (1989), Kahn and Hampton 

(1990), Mork et al. (1994), Lee,Ni and Ratti (1995), Uri (1996), Hooker (1996), 

Kean and Prasad (1996), Carruth, Hooker and Oswald (1998), Huntington 

(1998), Papapetrou (2001), Tilak Αbeysinghe (2001), Barsky and Killian 

(2001), Hooker (2002), Caporale and Gil-Alana (2002), Jimenez-Rodriguez 

and Sanchez (2005), De Gregorio et al (2007), Loungani (1986), van den 

Noord and Andre (2007), Blanchard and Gali (2008), Chen (2009), Clark and 

Terry (2009), Atukeren (2011), Dogrul and Soytas (2010),  

οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος εξισώσεων που εξετάζονται 

στη διατριβή αυτή είναι οι ακόλουθες. 
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Υπόθεση 휢ퟏ Η αύξηση στη ζήτηση του πετρελαίου προκαλεί αύξηση της 
πετρελαϊκής τιμής ενώ μία αύξηση στην προσφορά του 
πετρελαίου οδηγεί σε μείωση της τιμής του. 
 

Υπόθεση 휢ퟐ Οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής επηρεάζουν αρνητικά το 
ΑΕΠ στις χώρες που εξετάζονται, ενώ οι δημόσιες δαπάνες 
επηρεάζουν το ΑΕΠ θετικά και το επιτόκιο αρνητικά. 
 

Υπόθεση 휢ퟑ Οι αυξήσεις της πετρελαϊκής τιμής, του επιτόκιου και του 
ΑΕΠ επηρεάζουν θετικά τον πληθωρισμό στις χώρες που 
εξετάζονται. 
 

Υπόθεση 휢ퟒ Οι αύξήσεις της πετρελαϊκής τιμής οδηγούν σε αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας, η αυξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε μείωση 
του ποσοστού ανεργίας, ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση των 
πραγματικών μισθών με το ποσοστό ανεργίας 

 

 

3.2.5. Το υπόδειγμα της έρευνας στην γενική του μορφή 

 

Συνάρτηση πετρελαϊκής τιμής 푂퐼퐿푃풕 = 푓ퟏ ( 푂퐼퐿퐷풕 풊, 푂퐼퐿푆풕 풊 , 푂퐼퐿푃풕  ) 
                    푯ퟏퟏ         푯ퟏퟐ 

 
Συνάρτηση Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος 

퐺퐷푃 	= 푓ퟐ (푂퐼퐿푃풕  , 푅 	, 퐺 ,	 퐺퐷푃 	) 
                   푯ퟐퟏ       푯ퟐퟐ   푯ퟐퟑ 

  
Συνάρτηση Πληθωρισμού 푃풕        =	푓ퟑ (푂퐼퐿푃풕  , 푅 , 퐺퐷푃 , 푃풕 풊	) 
                         푯ퟑퟏ      푯ퟑퟐ   푯ퟑퟑ 

 
Συνάρτηση Ανεργίας: 푈풕 							= 푓  (퐺퐷푃  , 푊 	,	 푈풕 풊 		) 

                        푯ퟒퟏ       푯ퟒퟐ         
 

Όπου: 

푂퐼퐿푃  = διεθνης τιμή αργού πετρελαίου  

푂퐼퐿푆  = παγκόσμια προσφορά πετρελαίου  

푂퐼퐿퐷  = παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου 

퐺퐷푃  = ακαθάριστο εθνικό εισόδημα  

푅  = επιτόκιο  

퐺  = δημόσιες δαπάνες  
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푃풕 = πληθωρισμός  

푈풕 = ανεργία 

푊  = πραγματικοί μισθοί  

 

Διαγραμματικά, η σχέση των μεταβλητών του υποδείγματος των τεσσάρων 

εξισώσεων απεικονίζεται ώς εξής: 

Σχήμα 3.3.5. Το υπόδειγμα της έρευνας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα στατιστικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του υποδείγματος που αναλύθηκε στο 

κεφάλαιο 3. Αναλυτικότερα σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την 

ταυτοποίηση των στατιστικών στοιχείων των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα, με τη γραφική παρουσίαση  καθώς και με 

τον έλεγχο στασιμότητας των χρονικών σειρών.  

4.2. Ταυτοποίηση στατιστικών στοιχείων των μεταβλητών 

Τα στατιστικά στοιχεία των μεταβλητών που παρουσιάζονται στο 

υπόδειγμα στο σχήμα 3.3.5, η ταυτοποίηση τους καθώς και οι μονάδες 

μετρήσεώς τους, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 OILP = Oνομαστική διεθνής  τιμή αργού πετρελαίου. ($USA)       

Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής .                

( www.eia.gov) 

 OILS = Παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. (εκατομμύρια βαρέλια ανα 

ημέρα), πηγή: ΟΠΕΚ (www.opek.org) 

 OILD = Παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. (εκατομμύρια $USA 

σε σταθερές τιμές με έτος βάσης το 1990), πηγή: Βάση δεδομένων 

Angus Maddison (http://www.ggdc.net/maddison/test/)  

 GDP = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. (εθνικό νόμισμα, σε  σταθερές 

τιμές με έτος βάσης το 2000), πηγή: βάση δεδομένων AMECO της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu)  



Κεφάλαιο 4– Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

94 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

 P = Πληθωρισμός. (αντι του πληθωρισμού χρησιμοποιείται ο εθνικός 

δείκτης τιμών καταναλωτή , 2000=100), πηγή: βάση δεδομένων 

AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu) 

 R = βραχυχρόνιο ονομαστικό επιτόκιο, πηγή: βάση δεδομένων 

AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu) 

 G = δημόσιες δαπάνες, (εθνικό νόμισμα, σε σταθερές τιμές με έτος 

βάσης το 2000), πηγή: βάση δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (http://ec.europa.eu)  

 U =  ανεργία, (ποσοστό % επι του εργατικού δυναμικού), πηγή: βάση 

δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu)  

 W = πραγματικος μισθος (πραγματική αποζημίωση ανα εργαζόμενο, 

αποπληθωριστής ΑΕΠ, 2000=100), πηγή: βάση δεδομένων AMECO 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

        Η εκτίμηση του υποδείγματος της διατριβής που παρουσιάστηκε 

στο παραπάνω κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε γραμμικά και εκθετικά. 

Παρατηρήθηκε οτι η εκτίμηση της εκθετικής μορφής αποφέρει καλύτερα 

αποτελέσματα και γι αυτόν το λόγο τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται 

με τη μορφή λογαρίθμων. 

4.3.Ονομασία μεταβλητών 

Η ταυτοποίηση των μεταβλητών της διατριβής γίνεται με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 Αρχικά πρίν από το όνομα της κάθε μεταβλητής προηγείται το L το 

οποίο δηλώνει ότι πρόκειται για λογάριθμο. 

 Στη συνέχεια γράφεται το όνομα της μεταβλητής.(π.χ. LGDP) 

 Οι μεταβλητές της συνάρτησης πετρελαϊκής τιμής LOILP, LOILS και 

LOILD παρατίθενται αυτούσιες, σε αντίθεση με τις μεταβλητές που 
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χρησιμοποιούνται για κάθε χώρα, στις οποίες προστίθενται στο τέλος 

τα αρχικά κάθε χωρών. (π.χ. LGDPAUS) 

Τα αρχικά των χωρών που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: AUS= 

Αυστρία, BEL= Βέλγιο, DEN= Δανία, Fin= Φινλανδία, FRA= Γαλλία, GER= 

Γερμανία, GRE= Ελλάδα, HOL= Ολλανδία, ITA= Ιταλία, POR= Πορτογαλία, 

ESP= Ισπανία, SWE= Σουηδία, UK= Ηνωμένο Βασίλειο, EUR= Ευρωπαϊκή 

Ένωση, USA= Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

4.4. Γραφική παρουσίαση των μεταβλητών 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διαγραμματικά οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα. Για πρακτικούς λόγους δεν παρουσιάζεται 

το σύνολο των μεταβλητών, αλλά οι μεταβλητές που αφορούν τη συνάρτηση 

πετρελαϊκής τιμής, τη συνάρτηση της Ελλάδας, τη συνάρτηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα 

υπόλοιπα διαγράμματα παρατίθενται στο παράρτημα της διατριβής. 

 Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της πετρελαϊκής τιμής 

για τη χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από 

4.4.1.1 έως 4.4.4.12 είναι οι εξής: 

 

4.4.1 Αγορά πετρελαίου 

LOILP  =  Πετρελαϊκή τιμή 

LOILS  = Παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου 

LOILD  = Παγκόσμιο Α.Ε.Π 
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2 Διαγράμματα 4.4.1.1 και 4.4.1.2- Τιμή πετρελαίου στα επίπεδα (LOILP) και 
στις πρώτες διαφορές(DLOILP) 

 

  

3 Διαγράμματα 4.4.1.3 και 4.4.1.4- Παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου στα 
επίπεδα (LOILS) και στις πρώτες διαφορές (DLOILS) 
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4 Διαγράμματα 4.4.1.5 και 4.4.1.6- Παγκόσμιo AEΠ στα επίπεδα (LOILD) και 
στις πρώτες διαφορές (DLOILD) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε οτι η πετρελαϊκή τιμή 

ακολουθεί μία σταθερά χαμηλή πορεία κατα την περίοδο 1960-1973. Το 1974 

και το 1979 σημειώνει δύο απότομες αυξήσεις με αποτέλεσμα το 1980 να έχει 

υπερτριπλασιαστεί σχετικά με τα επίπεδα στα οποία κυμαινόταν κατα την 

περίοδο 1960-1973. Από το 1980 εώς το 1988 ακολουθεί μία σταθερή 

μειωτική πορεία ενώ από το 1998 εώς το 2009 ακολουθεί εκ νέου μία ισχυρή 

αυξητική πορεία με αποτέλεσμα το 2008 να καταγράφει το υψηλότερο 

ιστορικό σημείο. Όσον αφορά τη μεταβολή της προσφοράς πετρελαίου 

παρατηρούμε επίσης οτι σε μία σχετικά σταθερή πορεία κατα την περίοδο 

1960-2009 παρατηρούνται δύο μεγάλες απότομες μειωτικές μεταβολές. Η 

πρώτη συμβαίνει το 1974 και η δεύτερη το 1979. Η πετρελαϊκή ζήτηση η 

οποία εκφράζεται από τη μεταβλητή του παγκοσμίου ΑΕΠ, παρατηρούμε οτι 

αυξάνεται σταθερά σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε. 

 

4.4.2 Ελλάδα 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Ελλάδας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 παρουσιάζονται στα διαγράμματα από 4.4.2.1 

έως 4.4.2.12. 
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5 Διαγράμματα 4.4.2.1 και 4.4.2.2- ΑΕΠ της Ελλάδας στα επίπεδα (LGDPGRE) 
και στις πρώτες διαφορές (DLGDPGRE) 

 

6 Διαγράμματα 4.4.2.3 και 4.4.2.4- Πληθωρισμός της Ελλάδας στα επίπεδα 
(LPGRE) και στις πρώτες διαφορές (DLPGRE) 

  

7 Διαγράμματα 4.4.2.5 και 4.4.2.6- Ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας στα επίπεδα 
(LUGRE) και στις πρώτες διαφορές (DLUGRE) 
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8 Διαγράμματα 4.4.2.7 και 4.4.2.8- Επιτόκιο της Ελλάδας στα επίπεδα (LRGRE) 
και στις πρώτες διαφορές (DLRGRE) 

  

9 Διαγράμματα 4.4.2.9 και 4.4.2.10- Δημόσιες δαπάνες της Ελλάδας στα 
επίπεδα (LGGRE) και στις πρώτες διαφορές (DLGGRE) 

  

10 Διαγράμματα 4.4.2.11 και 4.4.2.12- Πραγματικοί μισθοί της Ελλάδας στα 
επίπεδα (LWGRE) και στις πρώτες διαφορές (DLWGRE) 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του ΑΕΠ, του 

πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών και των πραγματικών μισθών 

ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το επιτόκιο 

παρουσιάζει αρχικά μία σταθερότητα κατά την περίοδο 1960-1994 και στη 

συνέχεια κατά την περίοδο 1995-2009 μία συνεχή πτωτική τάση. Το ποσοστό 

ανεργίας γενικά ακολουθεί μία αυξητική πορεία με εξαίρεση την περίοδο 1964-

1977 κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρείται μία έντονη πτώση. 

 

4.4.3 Ευρωπαϊκή Ένωση(15) 

Στα διαγράμματα από 4.4.3.1 έως 4.4.3.11 παρουσιάζονται οι 

μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009. 

 

11 Διαγράμματα 4.4.3.1 και 4.4.3.2- ΑΕΠ της Ε.Ε στα επίπεδα (LGDPEUR) και 
στις πρώτες διαφορές (DLGDPEUR) 
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12 Διαγράμματα 4.4.3.3 και 4.4.3.4- Πληθωρισμός της Ε.Ε στα επίπεδα (LPEUR) 
και στις πρώτες διαφορές (DLPEUR) 

  

13 Διαγράμματα 4.4.3.5 και 4.4.3.6- Ποσοστό ανεργίας της Ε.Ε στα επίπεδα 
(LUEUR) και στις πρώτες διαφορές (DLUEUR) 

  

14 Διαγράμματα 4.4.3.7 και 4.4.3.8- Επιτόκιο της Ε.Ε στα επίπεδα (LREUR) και 
στις πρώτες διαφορές (DLREUR) 
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15 Διαγράμματα 4.4.3.9 και 4.4.3.10- Δημόσιες δαπάνες της Ε.Ε στα επίπεδα 
(LGEUR) και στις πρώτες διαφορές (DLGEUR) 

  

16 Διαγράμματα 4.4.3.11 και 4.4.3.12- Πραγματικοί μισθοί της Ε.Ε στα επίπεδα 
(LWEUR) και στις πρώτες διαφορές (DLWEUR) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, του ποσοστού ανεργίας, των δημοσίων δαπανών και 

των πραγματικών μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στη χρονική 

περίοδο 1960-2009. Το επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την 

περίοδο 1960-1982 και στη συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή 

πτωτική τάση. 

4.4.4 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής για τη χρονική περίοδο 1960-2009 παρουσιάζονται στα 

διαγράμματα από 4.4.4.1 έως 4.4.4.11. 
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17 Διαγράμματα 4.4.4.1 και 4.4.4.2- ΑΕΠ των Η.Π.Α στα επίπεδα (LGDPUSA) και 
στις πρώτες διαφορές (DLGDPUSA) 

 

18 Διαγράμματα 4.4.4.3 και 4.4.4.4- Πληθωρισμός των Η.Π.Α στα επίπεδα 
(LPUSA) και στις πρώτες διαφορές (DLPUSA) 

  

19 Διαγράμματα 4.4.4.5 και 4.4.4.6- Ποσοστό ανεργίας των Η.Π.Α στα επίπεδα 
(LUUSA) και στις πρώτες διαφορές (DLUUSA) 
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20 Διαγράμματα 4.4.4.7 και 4.4.4.8- Επιτόκιο των Η.Π.Α στα επίπεδα (LRUSA) 
και στις πρώτες διαφορές (DLRUSA) 

  

21 Διαγράμματα 4.4.4.9 και 4.4.4.10- Δημόσιες δαπάνες των Η.Π.Α στα επίπεδα 
(LGUSA) και στις πρώτες διαφορές (DLGUSA) 

  

22 Διαγράμματα 4.4.4.11 και 4.4.4.12-Πραγματικοί μισθοί των Η.Π.Α στα 
επίπεδα (LWUSA) και στις πρώτες διαφορές (DLWUSA) 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών και των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την περίοδο 1960-1982 και στη 

συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή πτωτική τάση. Το ποσοστό 

ανεργίας παρουσιάζει άνοδική τάση κατα την περίοδο 1960-1982, και στη 

συνέχεια μία πτωτική τάση μέχρι το 2007 οπού αρχίζει ξανά να αυξάνεται. 

4.5 Έλεγχος της στασιμότητας των μεταβλητών του 
υποδείγματος 

«Στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών είναι αναγκαίο να εξεταστεί 

αν οι μεταβλητές που περιλαμβάνονται σε ένα υπόδειγμα είναι στάσιμες η όχι. 

Αν δεν είναι στάσιμες, οι εκτιμητές της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων 

είναι ασυνεπείς με αποτέλεσμα διάφοροι στατιστικοί έλεγχοι να μην είναι 

έγκυροι. Με τον όρο χρονική σειρά (푋 )	εννοείται μία σειρά παρατηρήσεων 

που αντιστοιχούν σε μία χρονική περίοδο και σε μια τυχαία μεταβλητή» 

(Maddala,1992, Χάλκος,2006). 

 Το γεγονός οτι διαπιστώνεται σε μία χρονική σειρά μία συνεχής 

αύξηση ή μία απότομη μείωση της τάσης της υποδηλώνει ότι δεν είναι 

στάσιμη. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης αφού δεν παρατηρείται μία πραγματική σχέση ανάμεσα στις 

μεταβλητές της παλινδρόμησης. (Χρήστου, 2002) 

Για να είναι στάσιμη μία χρονική σειρά θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

εξής συνθήκες: 

i. Ο μέσος (μ) είναι σταθερός σε όλη την χρονική περίοδο, Ε(훸 )=μ. 

ii. Η διακύμανση Var(푋 ) είναι σταθερή σε όλη την περίοδο, 

Var(훸 )=E(훸 − 휇)  = 휎  

iii. Η συνδιακύμανση Cov(xt,xt+k)=E[(Xt-μ)(Χt+k-μ)] = γκ είναι σταθερή σε όλη 

την χρονική περίοδο (Κάτος,2004). 
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H ADF παλινδρόμηση εκτιμάται χωρίς την παρουσία σταθεράς (α) και 

τάσης (t) όπως φαίνεται στην πρώτη εξίσωση (4.5α), με την παρουσία 

σταθεράς (α) και χωρίς τάσης (t) όπως φαίνεται στη δεύτερη εξίσωση (4.5β) 

και τέλος με την παρουσία σταθεράς (α) και τάσης (t) όπως φαίνεται στην 

τρίτη εξίσωση (4.5γ) 

ΔΧt = δ Χt-1 + ∑ 훿 	ΔΧt-j +εt                                  (4.5 α) 

ΔΧt =α + δ Χt-1 + ∑ 훿 	ΔΧt-j +εt                          (4.5 β) 

ΔΧt =α +βt + δ Χt-1 + ∑ 훿 ΔΧt-j +εt       (4.5 γ) 

Η ADF παλινδρόμηση ελέγχει για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην Xt, 

δηλαδή στα επίπεδα όλων των μεταβλητών του υποδείγματος, στον χρόνο t. 

H μεταβλητή ΔΧt-j εκφράζει τις πρώτες διαφορές με p χρονικές υστερήσεις, ο 

όρος εt προσαρμόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης, και οι συντελεστές α,β,δ και 

δj είναι προς εκτίμηση.  

Η μηδενική υπόθεση (Η0) ορίζει οτι η μεταβλητή (χρονική σειρά) Χt είναι 

μη στάσιμη αν ισχύει δ = 0, ενώ η εναλλακτική υπόθεση ορίζει οτι η μεταβλητή 

Χt είναι στάσιμη αν ισχύει δ<0, χρησιμοποιώντας το στατιστικό τ. 

Λαμβάνοντας υπόψη οτι η ADF παλινδρόμηση μπορεί να πάρει τρείς μορφές 

ισχύουν οι εξής υποθέσεις σε κάθε μία περίπτωση. 

 Σύμφωνα με τους Seddighi, Lawler and Katos (2000) για τον έλεγχο 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας σε καθεμια από αυτές τις τρεις περιπτώσεις οι 

Dickey-Fuller (1979) εξετάζουν τις υποθέσεις του ελέγχου στις εξής κρίσιμες 

τιμές τατ, τβτ και ταμ.  

1) Όταν χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις παλινδρόμησης Dickey- Fuller της 

μορφής (4.5γ): 

H0: α = 0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t| < |τατ| 

Η1: α ≠ 0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t|> |τατ| 

2) Όταν χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις παλινδρόμησης Dickey- Fuller της 

μορφής (4.5γ): 
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H0: β = 0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t| > |τβτ| 

H1: β	≠	0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t| > |τβτ| 

3) Όταν χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις παλινδρόμησης Dickey- Fuller της 

μορφής (4.5β): 

H0: α = 0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t| < |ταμ| 

H1: β	≠	0 με δεδομένο οτι ισχύει δ=0 αν |t| > |ταμ| 

Οι ελάχιστες τιμές των κριτηριων του ΑΚΑΙΚΕ (1973) και του Scwartz 

(1978) έδωσαν την καλύτερη δομή των ADF εξισώσεων καθώς και τους 

αντίστοιχους ρυθμούς των χρονικών υστερήσεων (Granger and Newbold, 

1986). 

Η κατανομή του ελέγχου του επαυξημένου Dickey-Fuller είναι μη 

κανονική και οι κρίσιμες τιμές που εξετάζονται για 1%, 5% και 10% επίπεδα 

σημαντικότητας, προέκυψαν από τους πίνακες του Mackinnon (1991) και 

Dickey and Fuller, 1979, 1981). 

To οικονομετρικό πακέτο e-views 3.1 (2000) το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για τη διενέργεια του ADF ελέγχου έδωσε τις προσομοιωμένες κρίσιμες τιμές. 

Η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας δεν απορρίπτεται όταν η 

τιμή των DF/ADF είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές του McKinnon στα 

επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Αντίθετα, η εναλλακτική υπόθεση 

της στασιμότητας δεν απορρίπτεται όταν η τιμή των DF/ADF είναι μικρότερη 

από τις κρίσιμες τιμές του McKinnon. Με άλλα λόγια, για να είναι μία 

χονολογική σειρά στάσιμη, η τιμή DF/ADF θα πρέπει να είναι «πολύ 

αρνητική», αλλιώς η χρονολογική αυτή σειρά είναι μη στάσιμη (Κάτος, 2004, 

σελ.962). 

Συνεπώς όταν μία χρονική σειρά είναι στάσιμη στα επίπεδά της είναι 

ολοκληρωμένη Ι(0), ενώ όταν είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές της ορίζεται 

οτι είναι ολοκληρωμένη Ι(1). Όταν οι χρονικές σειρές δεν είναι στάσιμες στα 

επίπεδά τους, δηλαδή όταν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, πρέπει να 

μετασχηματιστούν στις πρώτες διαφορές τους, ωστε να εξεταστεί άν είναι 
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στάσιμες Ι(1). Αν δεν είναι στάσιμες ούτε στις πρώτες διαφορές τους, ο 

έλεγχος συνεχίζεται μεχρι να επιτευχθεί η στασιμότητα. 

«Γενικά, αν μία μη στάσιμη χρονική σειρά Χt μετατρέπεται στη στάσιμη 

σειρά ΔΧt,, αφού πάρουμε τις πρώτες διαφορές της, τότε η αρχική σειρά Χt  

λέγεται οτι είναι «ολοκληρωμένη πρώτης τάξης» και συμβολίζεται με 

I(1)»(Κάτος,2004,σελ 948). 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων Dickey-Fuller και Augmented Dickey-

Fuller εμφανίζονται στους πίνακες 4.5.1- 4.5.16 για τις μεταβλητές όλων των 

χωρών. 

          Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ οτι στην ανάλυση των αποτελεσμάτων 

στασιμότητας των μεταβλητών επικεντρωνόμαστε στους ελέγχους σε πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών για λόγους συγκρισιμότητας και κατανόησης των 

παραπέρα αποτελεσμάτων. 

1.Πινακας 4.5.1. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη συνάρτηση του 
πετρελαίου 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LOILP (p=0) 

Με σταθερά 

-4,06 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,33 

-5,25 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,79 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,24 

-4,97 

LOILS (p=1) 

Με σταθερά 

-3,84 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,17 

-4,05 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-4,35 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-3,99 

-5,88 

LOILD (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2.82 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-6,03 

-5,87 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

-3,82 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,91 

-5,83 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την πετρελαϊκή συνάρτηση (4.5.1) προκύπτει οτι για τις χρονικές 

σειρές LOILP και LOILS, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους, η μηδενική 
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υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται άρα είναι στάσιμες στα επίπεδα 

τους ενώ για τη χρονική σειρά LOILD η μηδενικη υπόθεση της μή 

στασιμότητας δεν απορρίπτεται άρα είναι μη στασιμη στα επίπεδά της. 

Όταν οι χρονικές σειρές LOILP, LOILS και LOILD εξετάζονται στις πρώτες 

διαφορές τους, η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, 

συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες I(1). 

2.Πινακας 4.5.2. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Αυστρία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPAUS (p=0) 

Με σταθερά 

-4,06 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,33 

-5,25 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,79 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,24 

-4,97 

LPAUS (p=1) 

Με σταθερά 

-2,22 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,97 

-5,85 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,90 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,96 

-5,84 

LUAUS (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,36 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-1,08 

-0,88 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-5,65 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,05 

-0,97 

LRAUS (p=0) 

Χωρίς 

σταθερά και 

τάση 

-0.98 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,73 

-1,69 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-7,30 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,91 

-1,71 

LGAUS (p=1) 

Με σταθερά 

-2,95 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,88 

-5,76 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,69 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-5,85 

-5,74 

LWAUS (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,90 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-6,46 

-6,26 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,47 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-6,32 

-6,16 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Αυστρία (4.5.2) προκύπτει ότι προκύπτει οτι όταν οι χρονικές 



Κεφάλαιο 4– Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

110 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

σειρές εξετάζονται στα επίπεδά τους, για όλες τις χρονικές σειρές εκτός της 

LGDPAUS η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας δεν απορρίπτεται, 

συνεπώς παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι μη στάσιμες.Στον έλεγχο 

στασιμότητας στις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών, παρατηρούμε ότι 

για όλες τις χρονικές σειρές εκτός της LPAUS και της LWAUS, η μηδενική 

υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

3.Πινακας 4.5.3. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για το Βέλγιο 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPBEL (p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

-2,09 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,27 

-5,15 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά  

-5,88 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,16 

-5,05 

LPBEL (p=2) 

Με σταθερά 

-2,23 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,55 

-5,39 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-3,12 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,55 

-5,39 

LUBEL (p=1) 

Με σταθερά  

-1,80 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-1,07 

-0,96 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-4,39 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,06 

-1,03 

LRBEL (p=0) 

Χωρίς 

σταθερά και 

τάση 

-0.51 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,58 

-1,51 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,41 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,61 

-1,42 

LGBEL (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-4,93 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,88 

-5,76 

(p=2) 

Με 

σταθερά  

-3,45 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,66 

-5,50 

LWBEL (p=1) 

Με σταθερά 

-4,33 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,30 

-5,18 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,54 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,23 

-5,11 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για το Βέλγιο (4.5.3) προκύπτει οτι όταν οι χρονικές σειρές 
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εξετάζονται στα επίπεδά τους, για τις σειρές LGBEL και LWBEL η μηδενική 

υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες, ενώ για τις σειρές LGDPBEL, LPBEL, 

LUBEL και LRBEL η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας δεν 

απορρίπτεται, συνεπώς παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι μη στάσιμες. 

Ενώ για τη χρονική σειρά LPBEL η εξέταση στις πρώτες διαφορές δείχνει μη 

στασιμότητα, για τις χρονικές σειρές LGDPBEL, LUBEL, LRBEL, LGBEL, όταν 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η μηδενική υπόθεση της μη 

στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα 

είναι στάσιμες Ι(1). 

4.Πινακας 4.5.4. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Ελλάδα 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPGRE (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,54 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-4,12 

-3,92 

(p=2) 

Χωρίς 

σταθερά  

-1,88 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-4,00 

-3,88 

LPGRE (p=1) 

Με σταθερά 

-1,28 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,55 

-5,39 

(p=0) 

Με 

σταθερά  

-2,08 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-3,52 

-3,44 

LUGRE (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,98 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-1,62 

-1,42 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-3,44 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,56 

-1,49 

LRGRE (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0.04 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-0,17 

-0,29 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,41 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,61 

-1,42 

LGGRE (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,09 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-3,03 

-2,95 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,58 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-2.96 

-2,84 

LWGRE (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,15 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-4,00 

-3,80 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-4,22 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-3,87 

-3,75 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Ελλάδα (4.5.4) προκύπτει οτι όταν εξετάζονται στα επίπεδά 

τους, οι χρονικές σειρές LGDPGRE και LGGRE είναι στάσιμες ενώ οι   

LPGRE, LUGRE,LRGRE και LWGRE είναι μή στάσιμες.Όταν οι χρονικές 

σειρές LGDPGRE, LUGRE, LRGRE,LPGRE, LGGRE και LWGRE εξετάζονται  

στις πρώτες διαφορές τους για όλες εκτός της LPGRE η μηδενική υπόθεση 

της μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία 

ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

5.Πινακας 4.5.5. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη Φινλανδία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPFIN (p=2) 

Με σταθερά  

-2,33 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-4,43 

-4,27 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-4,26 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,40 

-4,24 

LPFIN (p=1) 

Με σταθερά 

-2,43 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,76 

-4,65 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,86 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,75 

-4,63 

LUFIN (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,15 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-0,46 

-0,26 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-6,33 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,45 

-0,37 

LRFIN (p=2) 

Χωρίς 

σταθερά και 

τάση 

-0.78 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,68 

-1,56 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-6,53 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,56 

-1,45 

LGFIN (p=2) 

Με σταθερά  

-3,24 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,31 

-5,16 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-4,99 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-5,30 

-5,15 

LWFIN (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,21 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-4,78 

-4,62 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,73 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,72 

-4,60 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για τη Φινλανδία (4.5.5) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές LGDPFIN, 

LPFIN, LUFIN, LRFIN και LWFIN στα επίπεδα τους δεν είναι στάσιμες, σε 

αντίθεση με την LGFIN η οποία είναι στάσιμη. Στον έλεγχο στασιμότητας στις 

πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών, παρατηρούμε ότι για όλες τις 

χρονικές σειρές εκτός της LPFIN, η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας 

απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι 

στάσιμες Ι(1). 

6.Πινακας 4.5.6. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη Γαλλία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPFRA (p=1) 

Με σταθερά  

-3,96 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,63 

-5,52 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-4,26 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,56 

-5,44 

LPFRA (p=2) 

Με σταθερά 

-1,87 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,97 

-5,81 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-1,16 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-5,96 

-5,88 

LUFRA (p=1) 

Με σταθερά  

-2,25 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-1,53 

-1.42 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-6,93 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,52 

-1,40 

LRFRA (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,32 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,27 

-1,16 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-6,62 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,23 

-1,19 

LGFRA (p=0) 

Με σταθερά  

-10,61 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-6,36 

-6,28 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,73 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-6,25 

-6,14 

LWFRA (p=1) 

Με σταθερά  

-2,28 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,35 

-5,24 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,75 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,42 

-5,26 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για τη Γαλλία (4.5.6) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές LPFRA, 

LUFRA, LRFRA και LWFRA στα επίπεδα τους δεν είναι στάσιμες, σε αντίθεση 

με τις  LGPFRA και LGFRA οι οποίες είναι στάσιμες. Στον έλεγχο 

στασιμότητας στις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών, παρατηρούμε ότι 

για όλες τις χρονικές σειρές εκτός των LPFRA και LWFRA , η μηδενική 

υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

7.Πινακας 4.5.7. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη Γερμανία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPGER (p=0) 

Με σταθερά  

-3,05 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-4,55 

-4,47 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-5,04 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,54 

-4,38 

LPGER (p=2) 

Με σταθερά 

-1,96 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-6,45 

-6,29 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-3,47 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-6,45 

-6,29 

LUGER (p=2) 

Με σταθερά  

-1,72 -3,57 

-2,92 

-2,59 

0,03 

-0,18 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-6,37 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-0,05 

-0,21 

LRGER (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,39 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,43 

-1,27 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-5,34 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,38 

-1,34 

LGGER (p=2) 

Με σταθερά  

-2,24 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-4,22 

-4,06 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,37 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-4,19 

-4,04 

LWGER (p=1) 

Με σταθερά  

-3,91 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,74 

-5,62 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-4,73 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,68 

-5,56 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για τη Γερμανία (4.5.7) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές LPGER, 

LUGER, LRGER, και LGGER  στα επίπεδα τους δεν είναι στάσιμες, σε 

αντίθεση με τις  LGDPGER και LWGER οι οποίες είναι στάσιμες. Όταν οι 

χρονικές σειρές LGDPGER, LPGER, LUGER, LRGER, LGGER και LWGER 

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους, η μηδενική υπόθεση της μη 

στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα 

είναι στάσιμες Ι(1). 

8.Πινακας 4.5.8. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Ισπανία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPESP (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,98 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,27 

-5,11 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-3,04 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,23 

-5,11 

LPESP (p=2) 

Με σταθερά 

-2,40 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,49 

-4,33 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,83 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,48 

-4,36 

LUESP (p=2) 

Με σταθερά  

-1,92 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-0,74 

-0,59 

(p=2) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-1,76 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,94 

-0,82 

LRESP (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0,95 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,13 

-1,02 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-5,66 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,13 

-1,09 

LGESP (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση  

-3,78 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,19 

-5,00 

(p=2) 

Με 

σταθερά  

-3,88 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,23 

-5,07 

LWESP (p=1) 

Με σταθερά  

-3,72 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,31 

-5,19 

(p=2) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-2,82 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-5,20 

-5,08 
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.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Ισπανία (4.5.8) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές  LGDPESP, 

LPESP, LUESP και LRESP, στα επίπεδα τους δεν είναι στάσιμες, σε αντίθεση 

με τις  LGESP και LWESP οι οποίες είναι στάσιμες. Στον έλεγχο στασιμότητας 

στις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών, παρατηρούμε ότι για όλες τις 

χρονικές σειρές εκτός των LGDPESP και LPESP, η μηδενική υπόθεση της μη 

στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα 

είναι στάσιμες Ι(1). 

9.Πινακας 4.5.9. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Ιταλία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPΙΤΑ (p=0) 

Με σταθερά  

-6,52 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,06 

-4,98 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-5,78 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,03 

-4,91 

LPΙΤΑ (p=2) 

Με σταθερά 

-1,51 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,56 

-4,40 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-1,14 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-4,58 

-4,50 

LUΙΤΑ (p=2) 

Με σταθερά  

-1,64 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-2,23 

-2,07 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,39 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-2,36 

-2,16 

LRΙΤΑ (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0,73 -4,16 

-3,50 

-3,18 

0,45 

0,57 

(p=0) 

Μ 

εσταθερά 

και τάση 

-5,43 -4,16 

-3,50 

-3,18 

0,48 

0,60 

LGΙΤΑ (p=1) 

Με σταθερά  

-2,72 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,99 

-5,87 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-3,70 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,96 

-5,84 

LWΙΤΑ (p=1) 

Με σταθερά  

-6,48 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-5,73 

-5,61 

(p=2) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-3,10 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-5,57 

-5,45 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Ιταλία (4.5.9) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές  LPITA, LUITA, 

LRITA και LGITA, στα επίπεδα τους δεν είναι στάσιμες, σε αντίθεση με τις  

LGDPITA και LWITA οι οποίες είναι στάσιμες. Όταν οι χρονικές σειρές 

LGDPITA, LUITA, LRITA, LGITA και LWITA εξετάζονται στις πρώτες 

διαφορές τους, η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, 

συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

Αντίθετα, για τη χρονική σειρά LPITA η μηδενική υπόθεση της μη 

στασιμότητας δεν απορρίπτεται. 

10.Πινακας 4.5.10. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Πορτογαλία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

[prob] 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPPOR (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση  

-1,55 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,39 

-4,23 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-4,77 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,54 

-4,34 

LPPOR (p=2) 

Με σταθερά 

-2,20 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-3,81 

-3,65 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-1,91 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-3,79 

-3,59 

LUPOR (p=0) 

Με σταθερά  

-1,76 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-0,44 

-0,36 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-5,80 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,41 

-0,37 

LRPOR (p=1) 

Χωρίς 

σταθερά και 

τάση 

-0,32 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,11 

-1,03 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-4,81 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,15 

-1,11 

LGPOR (p=1) 

Με σταθερά  

-3,66 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,29 

-4,17 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-7,90 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,31 

-4,19 

LWPOR (p=1) 

Με σταθερά  

-2,59 -3,57 

-2,92 

-2,59 

 

-3,97 

-3,85 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-4,33 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-3,90 

-3,79 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Πορτογαλία (4.5.10) προκύπτει οτι η χρονική σειρά LGPOR 

είναι στάσιμη στα επίπεδά της, ενώ όταν οι χρονικές σειρές LGDPPOR, 

LPPOR, LUPOR, LRPOR και LWPOR, εξετάζονται στα επίπεδά τους, η 

μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας δεν απορρίπτεται, συνεπώς 

παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα δεν είναι στάσιμες. Στον έλεγχο 

στασιμότητας πρώτων διαφορών παρατηρούμε οτι η χρονική σειρά LPPOR 

δεν είναι στάσιμη ενώ οι σειρες LGDPPOR, LUPOR, LRPOR, LGPOR και 

LWPOR δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

11.Πινακας 4.5.11. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη Σουηδία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPSWE (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση  

-2,94 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,14 

-4,95 

(p=0) 

Με 

σταθερά  

-2,97 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,14 

-4,95 

LPSWE (p=1) 

Με σταθερά 

-2,14 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,90 

-4,78 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,82 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,90 

-4,78 

LUSWE (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,84 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-0,58 

-0,43 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση 

-4,84 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,45 

-0,38 

LRSWE (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0,80 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,26 

-1,14 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-6,67 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,45 

-1,25 

LGSWE (p=1) 

Με σταθερά  

-5,64 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,67 

-5,55 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-3,56 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,53 

-5,33 

LWSWE (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,68 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,09 

-4,89 

(p=1) 

Με 

σταθερά  

-2,98 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,95 

-4,75 

 



Κεφάλαιο 4– Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

119 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Σουηδία (4.5.11) προκύπτει οτι όταν εξετάζονται στα επίπεδά 

τους, οι χρονικές σειρές LUSWE και LGSWE είναι στάσιμες ενώ οι   

LGDPSWE, LPSWE, LRSWE και LWSWE είναι μη στάσιμες. Όταν οι χρονικές 

σειρές LGDPSWE, LPSWE, LUSWE, LRSWE, LGSWE και LWSWE 

εξετάζονται  στις πρώτες διαφορές τους για όλες εκτός της LPSWE η μηδενική 

υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

12.Πινακας 4.5.12. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Ε.Ε15 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPEUR (p=1) 

Με σταθερά  

-3,08 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,54 

-5,42 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-3,94 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,52 

-5,40 

LPEUR (p=1) 

Με σταθερά 

-2,34 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,83 

-5,72 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-1,90 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,81 

-5,69 

LUEUR (p=2) 

Με σταθερά  

-1,54 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-1,85 

-1,69 

(p=1) 

Με 

σταθερά  

-4,83 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-1,84 

-1,72 

LREUR (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,18 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,71 

-1,59 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,56 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,69 

-1,49 

LGEUR (p=1) 

Με σταθερά  

-3,59 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-6,53 

-6,41 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-4,56 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-6,47 

-6,35 

LWEUR (p=2) 

Με σταθερά  

-2,60 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-7,22 

-7,06 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά  

-1,86 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-7,16 

-7,08 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την E.E15 (4.5.12) προκύπτει οτι οι χρονικές σειρές LGDPEUR, 

LGEUR και LWEUR είναι στάσιμες στα επίπεδα τους σε αντίθεση με τις 

LPEUR, LUEUR και LGEUR. Τα αποτελέσματα του ελέγχου στασιμότητας 

στις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών δείχνουν οτι σε όλες τις σειρές 

εκτός της LPEUR η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, 

συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

13.Πινακας 4.5.13. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για την Ολλανδία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPHOL (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση  

-1,98 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,22 

-5,06 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-3,83 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,17 

-5,05 

LPHOL (p=1) 

Με σταθερά 

-2,68 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,52 

-5,40 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-3,38 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,49 

-5,38 

LUHOL (p=1) 

Με σταθερά  

-2,47 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-0,18 

-0,07 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά  

-4,91 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,12 

-0,08 

LRHOL (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,22 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,31 

-1,15 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,59 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,25 

-1,05 

LGHOL (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,66 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,33 

-5,21 

(p=0) 

Με 

σταθερά  

-5,94 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,30 

-5,22 

LWHOL (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,75 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,30 

-1,18 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά  

-5,97 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-1,25 

-1,21 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για την Oλλανδία (4.5.13) προκύπτει οτι όλες οι χρονικές σειρές εκτός 

της LPHOL όταν εξετάζονται στα επίπεδα τους είναι μη στασιμες, ενώ όταν  

εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους η μηδενική υπόθεση της μη 



Κεφάλαιο 4– Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων 

121 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα 

όλες είναι στάσιμες Ι(1). 

14.Πινακας 4.5.14. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τις ΗΠΑ. 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPUSA (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση  

-2,96 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,89 

-4,77 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-4,85 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,89 

-4,77 

LPUSA (p=2) 

Με σταθερά 

-1,77 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,46 

-5,30 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,13 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,55 

-5,35 

LUUSA (p=2) 

Με σταθερά  

-2,35 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-0,95 

-0,79 

(p=1) 

Χωρίς 

σταθερά  

-4,32 -2,61 

-1,94 

-1,61 

-0,90 

-0,82 

LRUSA (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0,78 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,57 

-1,45 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,87 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,50 

-1,30 

LGUSA (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,83 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,39 

-5,23 

(p=1) 

Με 

σταθερά  

-4,57 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,29 

-5,18 

LWUSA (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-0,92 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-2,65 

-2,77 

(p=2) 

Χωρίς 

σταθερά  

-1,78 -2,61 

-1,94 

-1,61 

2,80 

2,92 

 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (4.5.14) προκύπτει οτι όταν 

εξετάζονται στα επίπεδά τους, όλες οι χρονικές σειρές εκτός της LGUSA είναι 

μη στάσιμες. 

Όταν οι χρονικές σειρές LGDPUSA, LPUSA, LUUSA, LRUSA, LGUSA 

και LWUSA εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους για όλες εκτός της LPUSA 
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η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν 

παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

 

15.Πινακας 4.5.15. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για το Ηνωμένο Βασίλειο 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPUK (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση  

-3,35 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,15 

-4,99 

(p=1) 

Με 

σταθερά  

-4,23 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,06 

-4,94 

LPUK (p=2) 

Με σταθερά 

-2,03 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-4,47 

-4,31 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,37 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,44 

-4,28 

LUUK (p=2) 

Με σταθερά  

-1,48 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-0,62 

-0,46 

(p=2) 

Mε 

σταθερά 

και τάση  

-4,84 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-0,65 

-0,45 

LRUK (p=2) 

Χωρίς 

σταθερά και 

τάση 

-0,62 -2,61 

-1,94 

-1,61 

0,44 

0,56 

(p=1) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-5,19 -4,16 

-3,50 

-3,18 

0,35 

0,50 

LGUK (p=1) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,20 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,59 

-5,44 

(p=0) 

Με 

σταθερά  

-4,67 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,57 

-5,49 

LWUK (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,52 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,54 

-5,34 

(p=0) 

Με 

σταθερά  

-5,00 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,39 

-5,19 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για το Ηνωμένο Βασίλειο (4.5.15) προκύπτει οτι όλες οι χρονικές 

σειρές εκτός της LGDPUK, όταν εξετάζονται στα επίπεδά τους δεν είναι 

στάσιμες, ενώ όταν εξετάζονται στις πρώτες διαφορές τους όλες εκτός της 

LPUK είναι στάσιμες Ι(1). 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα ελέγχου στασιμότητας των 

DF/ADF για τη Δανία (4.5.16) προκύπτει οτι όλες οι  χρονικές σειρές εκτός της 

LWDEN είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους, ενώ στις πρώτες διαφορές τους 

εκτός από τις LPDEN και LWDEN για όλες τις σειρές η μηδενική υπόθεση της 

μη στασιμότητας απορρίπτεται, συνεπώς δεν παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα, 

άρα είναι στάσιμες Ι(1). 

16.Πινακας 4.5.16. Έλεγχος στασιμότητας DF/ADF για τη Δανία 

Μεταβλητές Στα επίπεδα Πρώτες διαφορες 

 Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

Χρονική 

υστέρηση 

(Βελτιστη 

εξίσωση) 

DF/ADF 

Τιμή 

 

Κρίσιμες 

τιμές 

(α=1%) 

(α=5%) 

(α=10%) 

AIC 

SHC 

LGDPDEN (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση  

-2,00 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,76 

-4,64 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση  

-5,51 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-4,68 

-4,56 

LPDEN (p=1) 

Με σταθερά 

-2,27 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,34 

-5,22 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,67 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,33 

-5,21 

LUDEN (p=0) 

Με σταθερά  

-1,43 -3,57 

-2,92 

-2,59 

0,34 

0,41 

(p=0) 

Χωρίς 

σταθερά 

και τάση  

-6,01 -2,61 

-1,94 

-1,61 

0,37 

0,40 

LRDEN (p=0) 

Με σταθερά 

και τάση 

-1,74 -4,16 

-3,50 

-3,18 

 

-1,30 

-1,18 

(p=0) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-7,72 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-1,24 

-1,12 

LGDEN (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-2,02 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,30 

-5,10 

(p=1) 

Με 

σταθερά  

-2,67 -3,57 

-2,92 

-2,59 

-5,26 

-5,14 

LWDEN (p=2) 

Με σταθερά 

και τάση 

-3,38 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,56 

-5,37 

(p=2) 

Με 

σταθερά 

και τάση 

-2,78 -4,16 

-3,50 

-3,18 

-5,59 

-5,39 

 

Από τα αποτελέσματα των πινάκων στασιμότητας  παρατηρείται οτι οι 

περισσότερες χρονικές σειρές είναι ολοκληρωμένες Ι(1).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

5.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι μεταβλητές του 

υποδείγματος και ελέγχθηκε η στασιμότητά τους. Σε αυτό το κεφαλαιο επειδή 

πρόκειται να εκτιμήσουμε το υπόδειγμα του σχήματος 3.3.5 με τα στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4 και στη συνέχεια να προχωρήσουμε 

στην προσομοίωση του, και στην ανάλυση ευαισθησίας,  θεωρούμε αρχικά 

σκόπιμο να ελέγξουμε εάν οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται με τα στατιστικά 

κριτήρια του ίχνους (trace test) και της μέγιστης ιδιοτιμής (maximum 

eigenvalue) και να διεξάγουμε των έλεγχο αιτιότητας του Granger. 

 

5.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεταβλητών του 

υποδείγματος 

Αφου διαπιστώθηκε οτι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι 

ολοκληρωμένες Ι(1), τότε εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. 

(Granger,1986, Engle and Yoo, 1997) 

H υπόθεση που ελέγχεται είναι η μηδενική της μη συνολοκλήρωσης, 

έναντι της εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης, 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία προσέγγισης της μεγίστης πιθανοφάνειας 

(Johansen, 1988,  Johansen and Juselious, 1990, 1992). 

Οι Johansen (1988) και Johansen and Juselious (1990) προτείνουν 

δύο στατιστικά κριτήρια για τον έλεγχο του αριθμού των συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων σε ένα VAR υπόδειγμα. (Vector Autoregressive model) 
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Συγκεκριμένα, τα κριτήρια είναι ο έλεγχος ίχνους (λ-trace) και ο έλεγχος 

της μεγίστης ιδιοτιμής (L-max). To στατιστικό κριτήριο του λόγου 

πιθανοφάνειας (likelihood ratio) για τον έλεγχο ύπαρξης ίχνους είναι το εξής: 

-2lnQ=-T∑ ln(1 − 휆 ) 

Όπου 휆 ,…..,λp, είναι οι εκτιμημένες p-r μικρότερες μέγιστες ιδιοτιμές.  

Η μηδενική υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί είναι οτι υπάρχουν 

περισσότερα r συνολοκληρωμένα διανύσματα. Ο αριθμός των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων είναι μικρότερος ή ίσος με το r, όπου r είναι 

0,1,...... Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η μηδενική υπόθεση έναντι της 

εναλλακτικής. 

Εναλλακτικά το L-max στατιστικό κριτήριο είναι: 

-2lnQ=-Tln(1-λr+1) 

Στον έλεγχο αυτό η μηδενική υπόθεση των r συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων ελέγχεται έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης των r+1 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Έτσι η μηδενική υπόθεση r=0 ελέγχεται 

έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης r=1 έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης r=2. 

Είναι γνωστό οτι οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης είναι ευαίσθητοι στο 

μέγεθος του αριθμού χρονικής υστέρησης. Τα στατιστικά κριτήρια AIC και 

SBC και ο έλεγχος του λόγου πιθανοφάνειας LR χρησιμοποιούνται για την 

επιλογή του κατάλληλου αριθμού χρονικών υστερήσεων που απαιτούνται για 

τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

Στον πίνακα 5.2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης των μεταβλητών του υποδείγματος για κάθε συνάρτηση για 

τις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης που εκτιμάται με τη μέθοδο των 

Johansen-Juselius, που βασίζεται στα στατιστικά κριτήρια του ίχνους (trace 

test) και της μέγιστης ιδιοτιμής (maximum eigenvalue) και λαμβάνοντας 

υπόψη τους πίνακες κρίσιμων τιμών του MacKinnon για τα αντίστοιχα 

επίπεδα σημαντικότητας 1% και 5%. 
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17.Πίνακας 5.2. Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεταβλητών των συναρτησεων 
του υποδείγματος για όλες τις χώρες 

Χώρες Έλεγχος 
στατιστικών 
κριτηρίων 

Probability 
(Υπόθεση 
Απουσίας 
διανύσματος 
συνολοκλήρωσης) 

Συνολοκλήρωση 
(επίπεδα σημαντικότητας) 

 5% 1% 

Πετρελαϊκή 
τιμή 

Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0016 
0,0020 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

     
Αυστρία 
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0009 
0,0001 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0171 
0,0165 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0331 
0,1564 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

Βέλγιο 
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος  
Ιδιοτιμή 

0,0059 
0,0356 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Δανία 
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0095 
0,0602 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0008 
0,0443 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Φινλανδία 
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0033 
0,1127 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή            

0,0115 
0,2870 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Γαλλία 
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0003 
0,0029 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0040 
0,1817 
 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Γερμανία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0008 
0,0239 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 0,0016 ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Ιδιοτιμή 0,0011 ΝΑΙ ΝΑΙ 
3η (U) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0403 
0,0131 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

Ελλάδα     
1η (GDP) Ίχνος  

Ιδιοτιμή 
0,0042 
0,0066 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

NAI 
NAI 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0033 
0,0554 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ(Οριακά) 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0038 
0,0705 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Ολλανδία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0008 
0,0086 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0031 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

3η (U) Ίχνος  
Ιδιοτιμή 

0,0027 
0,0014 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Ιταλία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,1346 
0,1714 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0001 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0198 
0,0316 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

Πορτογαλία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0007 
0,0008 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0001 
0,0740 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0048 
0,0082 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Ισπανία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0048 
0,0091 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0001 
0,0641 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0014 
0,0015 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Σουηδία     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0035 
0,0024 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0090 
0,0056 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0789 
0,1871 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

    

1η (GDP) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0021 
0,0106 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 0,0041 ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Ιδιοτιμή 0,1346 ΟΧΙ ΟΧΙ 
3η (U) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

Ευρώπη     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή 
0,0002 
0,0008 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0187 
0,1001 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0041 
0,0077 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΗΠΑ     
1η (GDP) Ίχνος 

Ιδιοτιμή  
0,0076 
0,0311 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

2η (P) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0112 
0,0922 

ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
ΟΧΙ 

3η (U) Ίχνος 
Ιδιοτιμή 

0,0000 
0,0000 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα οι χρονικές 

σειρές για κάθε συνάρτηση και για κάθε χώρα συνολοκληρώνονται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Επιπλέον 

σημειώνουμε ότι όλες οι σημαντικές συνολοκληρώσεις ακολουθούν τη δομή 

των συναρτήσεων του υποδείγματος. 

5.3 Έλεγχος Αιτιότητας 

Στο προηγούμενο τμήμα ελέγξαμε κατά πόσον οι μεταβλητές κάθε μίας 

συνάρτησης ξεχωριστά είναι συνολοκληρωμένες. Στο τμήμα αυτό θα 

προχωρήσουμε παραπέρα και θα ελέγξουμε τη φορά εξάρτησης των 

ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος. Αυτό γιατί προτιθέμεθα σε 

επόμενο κεφάλαιο να ασχοληθούμε με το ποσομοιωμένο υπόδειγμα. 

«Όταν σε μία εξίσωση παλινδρόμησης λέμε οτι η ερμηνευτική 

μεταβλητή Χ επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή Υt, τότε εμμέσως 

αποδεχόμαστε οτι η μεταβλητή Xt προκαλεί τη μεταβλητή Υt, υπό την έννοια 

ότι μεταβολές στη μεταβλητή Xt επιφέρουν μεταβολές στη μεταβλητή Υt. Αυτό 

αποτελεί την έννοια της αιτιότητας.» (Κάτος, 2004, σελ.1042) 
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Ο περισσότερο γνωστός έλεγχος είναι αυτός που προτάθηκε από τον 

Granger (1969). Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι ‘το μέλλον δεν 

μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν’, και χρησιμοποιεί την έννοια 

των υποδειγμάτων VAR. Επομένως θεωρούμε το υπόδειγμα VAR(k) των δύο 

μεταβλητών Xt και Υt: 

Υt = 훼  + ∑ 푎 푋  + ∑ 훽 훶  + 휀  

Xt = 훼  + ∑ 푎 푋  + ∑ 훽 훶  + 휀  

Αναφορικά με το υπόδειγμα των δύο αυτών εξισώσεων διακρίνουμε τις 

εξής περιπτώσεις: 

1. Εάν { 훼 , 훼  , ..., 훼 } ≠ 0 και { 훽 , 훽  , ..., 훽 } = 0, τότε υπάρχει μία 

μονόδρομη αιτιότητα από το Xt στο Υt, η οποία σημειώνεται ως Χ→ Υ. 

2. Εάν { 훼 , 훼  , ..., 훼 } = 0 και { 훽 , 훽  , ..., 훽 } ≠ 0, τότε υπάρχει μία 

μονόδρομη αιτιότητα από το Xt στο Υt, η οποία σημειώνεται ως Υ→ Χ. 

3. Εάν { 훼 , 훼  , ..., 훼 } ≠  0 και { 훽 , 훽  , ..., 훽 } ≠ 0, τότε υπάρχει μία 

μονόδρομη αιτιότητα από το Xt στο Υt, η οποία σημειώνεται ως Υ↔ Χ. 

4. Εάν { 훼 , 훼  , ..., 훼 } =  0 και { 훽 , 훽  , ..., 훽 } = 0, τότε δεν υπάρχει 

αιτιότητα μεταξύ των Xt και Υt, ή αλλιώς οι μεταβλητές αυτές είναι 

ανεξάρτητες.. 

 Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας Granger 

για τις χώρες του υποδείγματος. 

18.Πίνακας 5.3.1.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την πετρελαϊκή τιμή. 

 Mηδενική υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LΟΙLS δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  9.98030  0.00280 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το  LΟΙLS  10.4067  0.00231 

        
 LOILD δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  3.89206  0.05454 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LOILS  4.04959  0.05006 

        



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

130 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.1. η μεταβλητή της προσφοράς πετρελαίου 

(LOILS) και η μεταβλητή της ζήτησης πετρελαίου (LOILD) προκαλούν κατα 

Granger τη μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής (LOILP), όπως υποδεικνύει το 

υπόδειγμά μας. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι και και η τιμή 

επηρεάζει τη ζήτηση ή την προσφορά πετρελαίου. Το τελευταίο όμως δεν 

περιλαμβάνεται στο υπόδειγμά μας και ως εκτούτου δεν αναφερόμαστε 

παραπέρα. 

Στα παρακάτω, αναφερόμαστε μόνο στην αιτίότητα η οποία προκύπτει 

από το συνολικό υπόδειγμα, και όχι στα επιμέρους στατιστικά αποτελέσματα. 

19.Πίνακας 5.3.2.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Αυστρια 

 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPAUS δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  4.77066  0.03408 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPAUS  10.4133  0.00231 
        

 LPAUS δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  1.76603  0.19043 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPAUS  4.58379  0.03761 

        
 LUAUS δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.92151  0.34210 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUAUS  10.3023  0.00242 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.2. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPAUS), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPAUS) και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUAUS). Οι 

επιμέρους στατιστικές αιτιότητες θεωρούνται οτι από μόνες τους είναι μικρού 

επηρεασμού. Για παράδειγμα το GDP της Αυστρίας επηρεάζει μάλλον πολύ 

ασθενώς την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου. 
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20.Πίνακας 5.3.3.Έλεγχος αιτιότητας Granger για το Βέλγιο 

 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPBEL δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  5.09421  0.02880 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPBEL  13.3263  0.00067 
        

 LPBEL δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  1.04748  0.31144 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPBEL  10.8269  0.00192 

        
 LUBEL δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.32412  0.57191 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUBEL  6.40867  0.01484 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.3., η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPBEL), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPBEL),  και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUBEL). 

21.Πίνακας 5.3.4.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τη Δανία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LPDEN δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  1.22447  0.27424 
 LOILP δεν προκαλεί  κατά Granger το LPDEN  10.3342  0.00239 

        
 LGDPDEN δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  3.84467  0.05598 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPDEN  0.84028  0.36410 
        

 LUDEN δεν αιτιάται κατά Granger το LOILP 49  0.19308  0.66242 
 LOILP δεν αιτιάται κατά Granger το LUDEN  3.29941  0.07582 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.4. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του πληθωρισμού (LPDEN), τη μεταβλητή της 

ανεργίας (LUDEN), όχι όμως και τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPDEN). 
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22.Πίνακας 5.3.5.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τη Φινλανδία 

 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LPFIN δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 48  0.80353  0.37481 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPFIN  9.83691  0.00301 

        
 LGDPFIN δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

48  4.35754  0.04254 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPFIN  2.95909  0.09227 
        

 LUFIN δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 48  0.73956  0.39436 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUFIN  2.33990  0.13310 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.5, η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPFIN) και τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPFIN), δεν προκαλεί όμως τη μεταβλητή του ποσοστού 

ανεργίας (LUFIN). 

23.Πίνακας 5.3.6.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τη Γαλλία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPFRA δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

48  5.03713  0.02977 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPFRA  14.8432  0.00037 
        

 LPFRA δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 48  0.58417  0.44867 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPFRA  29.4426  2.2E-06 

        
 LUFRA δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 48  0.33823  0.56376 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUFRA  4.51987  0.03902 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.6 η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPFRA), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPFRA) και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUFRA). 



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

133 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

24.Πίνακας 5.3.7.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τη Γερμανία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPGER δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  2.92585  0.09391 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPGER  1.11961  0.29553 
        

 LPGER δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  1.80739  0.18541 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPGER  2.87895  0.09650 

        
 LUGER δεν αιτιάται κατά Granger το LOILP 49  0.50701  0.48003 
 LOILP δεν αιτιάται κατά Granger το LUGER  3.46893  0.06893 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.7. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP),  προκαλεί την μεταβλητή του πληθωρισμού (LPGER), την μεταβλητή 

της ανεργίας (LUGER), δεν προκαλεί όμως την μεταβλητή του ΑΕΠ 

(LGDPGER). 

25.Πίνακας 5.3.8.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Ελλάδα 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPGRE δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  10.2528  0.00248 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPGRE  2.81130  0.10039 
        

 LPGRE δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.25610  0.61523 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPGRE  21.8123  2.6E-05 

        
 LUGRE δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  2.40936  0.12747 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUGRE  10.8287  0.00192 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.8. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP), προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPGRE), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPGRE), και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUGRE). 
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  26.Πίνακας 5.3.9.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Ολλανδία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LPHOL δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  3.28614  0.07640 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPHOL  0.13777  0.71221 

        
 LGDPHOL δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  4.57178  0.03785 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPHOL  16.4010  0.00019 
        

 LUHOL δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.80538  0.37416 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUHOL  0.18822  0.66643 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.6.9. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPHOL), τη μεταβλητή του 

ποσοστού ανεργίας (LPHOL), όχι όμως την μεταβλητή του πληθωρισμού 

(LPHOL). 

27.Πίνακας 5.3.10.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Ιταλία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPITA δεν προκαλεί κατά Granger το 
OILPL 

49  3.93193  0.05337 

 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPITA  5.48559  0.02356 
        

 LPITA δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.33255  0.56697 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LPITA  27.2412  4.2E-06 

        
 LUITA δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.19592  0.66011 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LUITA  2.06340  0.15764 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.6.10. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(OILPL),  προκαλεί την μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPITA), την μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPITA), όχι όμως την μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας 

(LUITA). 
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28.Πίνακας 5.3.11.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Πορτογαλία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPPOR δεν προκαλεί κατά Granger το 
OILPL 

49  3.81437  0.05691 

 LOILP δεν προκαλεί  κατά Granger το LGDPPOR  4.98948  0.03041 
        

 LPPOR δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.37361  0.54405 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPPOR  20.4164  4.3E-05 

        
 LUPOR δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.22186  0.63985 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUPOR  14.4526  0.00042 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.11 η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP), προκαλεί την μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPPOR), την μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPPOR), και την μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUPOR). 

29.Πίνακας 5.3.12.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Ισπανία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPESP δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  5.92704  0.01885 

 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPESP  15.7057  0.00026 
        

 LPESP δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.79666  0.37674 
 LOILP δεν προκαλεί  κατά Granger το LPESP  18.1042  0.00010 

        
 LUESP δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.58004  0.45019 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUESP  12.7327  0.00085 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.12. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP),  προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPESP), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPESP), και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUESP). 
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30.Πίνακας 5.3.13.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τη Σουηδία 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPSWE δεν προκαλεί κατά Granger το 
OILPL 

48  4.35357  0.04263 

 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPSWE  5.83343  0.01985 
        

 LPSWE δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 48  0.48838  0.48825 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LPSWE  17.7912  0.00012 

        
 LUSWE δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 48  0.25495  0.61607 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LUSWE  2.67106  0.10917 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.13. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP),  προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPSWE), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPSWE), και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUSWE). 

 

31.Πίνακας 5.3.14.Έλεγχος αιτιότητας Granger για το Ηνωμένο Βασίλειο 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPUK δεν προκαλεί κατά Granger το 
OILPL 

49  3.89097  0.05457 

 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LGDPUK  3.41383  0.07109 
        

 LPUK δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.84849  0.36179 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LPUK  9.94286  0.00284 

        
 LUUK δεν προκαλεί κατά Granger το OILPL 49  0.66511  0.41896 
 OILPL δεν προκαλεί κατά Granger το LUUK  9.05252  0.00425 

 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.14. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP) προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPUK), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPUK), και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUUK). 
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32.Πίνακας 5.3.15.Έλεγχος αιτιότητας Granger για την Ευρωπαϊκή Ένωση (15) 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPEUR δεν προκαλεί κατά Granger το 
LOILP 

49  4.41811  0.04106 

 Το LOILP δεν  προκαλεί κατά Granger το LGDPEUR  13.2999  0.00067 
        

 LPEUR δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.77974  0.38181 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LPEUR  16.4371  0.00019 

        
 LUEUR δεν προκαλεί κατά Granger το LOILP 49  0.00545  0.94146 
 LOILP δεν προκαλεί κατά Granger το LUEUR  12.6642  0.00088 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.15. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP), προκαλεί τη μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDPEUR), τη μεταβλητή του 

πληθωρισμού (LPEUR), και τη μεταβλητή του ποσοστού ανεργίας (LUEUR). 

33.Πίνακας 5.3.16.Έλεγχος αιτιότητας Granger για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

 Μηδενική Υπόθεση: Obs F-Statistic Probability 
        

 LGDPUSA δεν αιτιάται κατά Granger το 
LOILP 

49  3.28269  0.07655 

 LOILP δεν αιτιάται κατά Granger το LGDPUSA  1.95226  0.16905 
        

 LPUSA δεν αιτιάται κατά Granger το LOILP 49  0.87487  0.35450 
 LOILP δεν αιτιάται κατά Granger το LPUSA  9.62955  0.00327 

        
 LUUSA δεν αιτιάται κατά Granger το LOILP 49  1.44995  0.23470 
 LOILP δεν αιτιάται κατά Granger το LUUSA  4.13608  0.04777 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.3.16. η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

(LOILP), προκαλεί τη μεταβλητή του πληθωρισμού (LPUSA), και τη μεταβλητή 

του ποσοστού ανεργίας (LUAUSA), όχι όμως και τη μεταβλητή του ΑΕΠ 

(LGDPUSA). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω παρουσιάζουμε στον πίνακα 5.3.17 

τα σχετικά με το υπόδειγμά μας αποτελέσματα. 
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34.Πίνακας 5.3.17.Αποτελέσματα ελέγχου αιτιότητας Granger. 

Χώρες  probability Αιτιοτητα 
0,05 

Αιτιότητα 
0,10 Συναρτήσεις 

Πετρελαϊκή τιμή    
LOILS->LOILP 0,0028 NAI NAI 
LOILD ->LOILP 0,0545 ΟΧΙ(οριακά) ΝΑΙ 
Αυστρία    
LOILP ->LGDPAUS 0,0023 NAI NAI 
LOILP ->LPAUS 0,0376 NAI NAI 
LOILP ->LUAUS 0,0024 NAI NAI 
Βέλγιο    
LOILP ->LGDPBEL 0,0006 NAI NAI 
LOILP ->LPBEL 0,0019 NAI NAI 
LOILP ->LUBEL 0,0148 NAI NAI 
Δανία    
LOILP ->LGDPDEN 0,3641 OXI OXI 
LOILP ->LPDEN 0,00239 NAI NAI 
LOILP ->LUDEN 0,0758 OXI NAI 
Φινλανδία    
LOILP ->LGDPFIN 0,0922 OXI NAI 
LOILP ->LPFIN 0,0030 NAI NAI 
LOILP ->LUFIN 0,1331 OXI OXI 
Γαλλία    
LOILP ->LGDPFRA 0,0003 NAI NAI 
LOILP ->LPFRA 2,2E-06 NAI NAI 
LOILP ->LUFRA 0,0390 NAI NAI 
Γερμανία    
LOILP ->LGDPGER 0,2955 OXI OXI 
LOILP ->LPGER 0,0965 OXI NAI 
LOILP ->LUGER 0,0689 OXI NAI 
Ελλάδα    
LOILP ->LGDPGRE 0,1000 OXI NAI 
LOILP ->LPGRE 2,6E-05 NAI NAI 
LOILP ->LUGRE 0,0019 NAI NAI 
Ολλανδία    
LOILP ->LGDPHOL 0,0001 NAI NAI 
LOILP ->LPHOL 0,7122 OXI OXI 
LOILP ->LUHOL 0,6664 OXI OXI 
Ιταλία    
LOILP ->LGDPITA 0,0235 NAI NAI 
LOILP ->LPITA 4,2E-06 NAI NAI 
LOILP ->LUITA 0,1576 OXI OXI 
Πορτογαλία    
LOILP ->LGDPPOR 0,0304 NAI NAI 
LOILP ->LPPOR 4,3E-05 NAI NAI 
LOILP ->LUPOR 0,0004 NAI NAI 
Ισπανία    
LOILP ->LGDPESP 0,0002 NAI NAI 
LOILP ->LPESP 0,0001 NAI NAI 
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LOILP ->LUESP 0,0008 NAI NAI 
Σουηδία    
LOILP ->LGDPSWE 0,0198 NAI NAI 
LOILP ->LPSWE 0,0001 NAI NAI 
LOILP ->LUSWE 0,1091 OXI NAI 
Ηνωμένο Βασίλειο    
LOILP ->LGDPUK 0,07109 OXI NAI 
LOILP ->LPUK 0,00284 NAI NAI 
LOILP ->LUUK 0,0042 NAI NAI 
Ευρωπαϊκή Ένωση    
LOILP ->LGDPEUR 0,0006 NAI NAI 
LOILP ->LPEUR 0,0001 NAI NAI 
LOILP ->LUEUR 0,0008 NAI NAI 
Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

   

LOILP ->LGDPUSA 0,16905 OXI OXI 
LOILP ->LPUSA 0,0032 NAI NAI 
LOILP ->LUUSA 0,0477 NAI NAI 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα όπου παρατίθενται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας Granger για όλες τις χώρες,  

παρατηρούμε οτι η πετρελαϊκή τιμή προκαλεί κατα Granger τις μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Επίσης παρατηρούμε οτι οι 

μεταβλητές της προσφοράς και της ζήτησης πετρελαίου προκαλούν κατα 

Granger τη μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής. 

Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης 
επιβεβαιώνουν τις σχέσεις μεταξύ εξαρτημένων και ερμηνευτικών 
μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο σχήμα του υποδείγματος 3.3.5.   

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 
υποστηρίζουν την εξάρτηση των ενδογενών μεταβλητών του 
υποδείγματος. 

5.4 Ανάλυση εκτιμήσεων του υποδείγματος. 

Όπως έχει διατυπωθεί από την εισαγωγή της διατριβής, στόχος της 

έρευνας είναι η εκτίμηση ενός συστήματος ταυτόχρονων εξισώσεων για τις 

χώρες του υποδείγματος, που θα διερευνά τις επιπτώσεις που προκαλεί μία 
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ανοδική μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 

ανεργία είτε αυτή η μεταβολή προέρχεται από μεταβολή της πετρελαϊκής 

προσφοράς είτε απο μεταβολή της πετρελαϊκής ζήτησης. Για να επιτευχθεί ο 

στόχος αυτός χρησιμοποιείται η μέθοδος εκτίμησης των 2 σταδίων (2SLS), με 

απώτερο σκοπό τον έλεγχο προβλέψεων με την μέθοδο της προσομοίωσης 

και τη συγκριτική ανάλυση ευαισθησίας των παραπάνω βασικών 

μακροοικονομικών μεταβλητών για τις χώρες που μελετώνται. 

 «Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκτίμηση του συστήματος 

εξισώσεων είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων των δύο σταδίων (2-

SLS),  η οποία αποβλέπει στην απόκτηση συνεπών και αποτελεσματικών 

εκτιμήσεων» (Κάτος και Πέκος,1990). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε συνάρτηση τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεων με την μέθοδο 2-SLS για τις υπό μελέτη 

χώρες. 

5.4.1. Εκτίμηση της συνάρτησης πετρελαϊκής τιμής 

Η κομβική συνάρτηση της έρευνας η οποία είναι η ίδια για όλες τις 

χώρες, είναι αυτή που θεωρει ώς ενδογενή μεταβλητή την τιμή του πετρελαίου 

(loilp) και ώς εξωγενείς τις μεταβλητές της προσφοράς πετρελάιου (lοιls-loils(-

1)) και της ζήτησης πετρελαίου (loild). Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο η προσφορά πετρελαίου είναι η παραγωγή πετρελαίου από όλες τις 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες και η ζήτηση πετρελαίου είναι η παγκόσμια 

αύξηση του ΑΕΠ. Η εκτιμημένη συνάρτηση είναι η εξής: 

퐿훰훪퐿푃 =-5,6976 – 2,7270 (퐿푂퐼퐿푆 -퐿푂퐼퐿푆 ) + 0,3860 퐿푂퐼퐿퐷  +0,7313 LOILP  

              [0,0265] [ 0,0332]                                [0,0184]            [0,0000] 

 Παρατηρείται οτι η μεταβολή της πετρελαϊκής προσφοράς είναι ικανή 

να επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου. Μία πτώση της προφοράς 

πετρελαίου οδηγεί σε αυξηση της πετρελαϊκής τιμής 

 Η αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο είναι ικανή επίσης να επηρεάσει 

την τιμή του πετρελαίου. Μία αύξηση της πετρελαϊκής ζήτησης οδηγεί 

σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου. 
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 Τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών συμφωνούν με την 

οικονομική θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η υπόθεση της στατιστικής 

σημαντικότητας τους. 

 

5.4.2 Εκτίμηση της συνάρτησης οικονομικής ανάπτυξης 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκτίμηση της συνάρτησης 

του Α.Ε.Π για κάθε χώρα με την μέθοδο 2-SLS και σύμφωνα με τον πίνακα 

5.4.2. είναι τα εξής: 

 Για όλες τις χώρες εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη 

Φινλανδία, υπάρχει στατιστικά σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ 

της πετρελαϊκής τιμής και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μία 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ. 

 Για όλες τις χώρες εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει στατιστικά 

σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του επιτοκίου και του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μία μείωση του επιτοκίου οδηγεί σε 

αύξηση του ΑΕΠ. 

 Για όλες τις χώρες εκτός της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών 

υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των δημοσίων 

δαπανών και του ΑΕΠ. Μία αύξηση των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε 

αύξηση του ΑΕΠ. 

 Για τη Φινλανδία παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ της ανεργίας και 

του ΑΕΠ. Μία μείωση της ανεργίας οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ. 

 Τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών για όλες τις χώρες 

συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η 

υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας τους. 

Συνεπώς, επαληθεύονται σε μεγάλο βαθμό οι βασικές υποθέσεις του 

υποδείγματος που αναπτύχθηκαν ενδελεχώς σε προηγούμενο κεφάλαιο που 

ορίζουν οτι οι μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής έχουν επιπτώσεις στο Α.Ε.Π 

των χωρών που μελετώνται. 
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35.Πίνακας 5.4.2. Αποτέλεσματα εκτιμήσεων συνάρτησης Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος. Lgdp=f(loilp,lr,lg,lu) με τη μέθοδο 2SLS για τις χώρες του 

υποδείγματος 

Χώρες Σταθερά Loilpt LRt LGt LGDPt-i LUt R2 

DW 

Aυστρία 0,1593 
(0,0933) 

 

 

-0,0114 
(0,0281) t-1 

0,0548 
(0,0878) t 
-0,0677 
(0,0495) t-1 

 

0,4392 
(0,0204) t 

-0,3132 
(0,0727) t-1 

0,8978 
(0,0000) t-1 

 0,9987 
1,7963 

Βέλγιο -0,2199 
(0,0449) 

-0,0167 
(0,0005)t-1 

0,0422 
(0,0339) t 
-0,0647 
(0,0008) t-1 
 

0,1587 
(0,0348) t 

0,8656 
(0,0000) t-1 

 0,9985 
2,0020 

 

Δανία 0,9814 
(0,0004) 

-0,0154 
(0,0435) t-1 

-0,0478 
(0,0016) t-1 

0,3596 
(0,0021) t 

0,5910(0,00
00) t-1 

 0,9987 
1,2807 

Γαλλία 0,1234 
(0,1500) 

-0,0131 
(0,0107) t 

0,0359 
(0,0241) t 
-0,0423 
(0,0064) t-1 

 0,9933 
(0,0000) t-1 

 0,9990 
1,6207 

Eλλάδα 0,3585 
(0,0031) 

-0,0398 
(0,0033) t 

-0,0205 
(0,0005) t 
 

0,1642 
(0,0096) t 

0,8621 
(0,0000) t-1 

 0,9965 
1,7730 

Ολλανδία 0,1965 
(0,0060) 
 

-0,0148 
(0,0031) t-1 

0,0416 
(0,0121) t 
-0,0520 
(0,0017) t-1 

-0,3597 
(0,0044) t-3 
0,4409 
(0,0002) t-4 

0,9235 
(0,0000) t-1 

 0,9989 
1,7373 

Ιταλία 0,1066 
(0,1747) 

-0,0168 
(0,0015) t 

0,0432 
(0,0000) t 
-0,0450 
(0,0000) t-1 

0,1304 
(0,0365) t 

0,8951 
(0,0000) t-1 

 0,9985 
1,1990 

Σουηδία 0,4070 
(0,0005) 

 -0,0388 
(0,0056) t 

0,1821 
(0,0051) t 

1,4201 
(0,0000) t-1 
-0,6146 
(0,0002)t-2 

 0,9971 
1,8846 

Ισπανία 0,3238 
(0,0013) 

-0,0219 
(0,0002) t-1 

-0,0149 
(0,0219) t 

0,4755 
(0,0005) t 
-0,4166 
(0,0013) 
 

1,2304 
(0,0000) t-1 
-0,8059 
(0,0008) t-2 
0,4999 
(0,0007) t-3 

 0,9991 
1,7469 

Πορτογαλία 1,1583 
(0,0000) 

-0,0211 
(0,0042) t-1 

-0,0146 
(0,0418) t 

0,3393 
(0,0000) t 

0,9849 
(0,0000) t-1 
-0,4285 
(0,0002) t-2 
 
 
 
 
 

 0,9985 
1,7712 

Φινλανδία 0,7303 
(0,0000) 

 -0,0552 
(0,0015) t-1 

0,2803 
(0,0033) t-1 

0,6850 
(0,0000) t-1 

-
0,0902 
(0,000
0) t-1 
0,0847 
(0,000
0)t-2 

0,9985 
1,6836 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 
 
 

-0,7243 
(0,0027) 

-0,0267 
(0,0000) t 

 0,3709 
(0,0026) t-1 

1,2972 
(0,0000) t-1 
-0,4544 
(0,0060) t-2 

 0,9971 
1,3395 
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Χώρες Σταθερά Loilpt LRt LGt LGDPt-i LUt R2 

DW 

Γερμανία 0,3152 
(0,1032) 

-0,0154 
(0,0436) t 

0,0594 
(0,0235) t 
-0,0724 
(0,0112) t-1 

0,5192 
(0,0001) t 
-0,6273 
(0,0001) t-1 
0,3401 
(0,0051) t-2 

1,1114 
(0,0000) t-1 
-0,3234 
(0,0735) t-2 

 0,9978 
1,6506 

HΠΑ 0,2418 
(0,0001) 

 -0,0694 
(0,0108) t 
0,0661 
(0,0163) t-1 

 0,9764 
(0,0000) t-1 

 0,9980 
1,4243 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

0,1756 
(0,2158) 

-0,0267 
(0,0000) t 

0,0819 
(0,0001) t 
-0,0961 
(0,0000) t-1 

0,3284 
(0,0016) t 

0,7245 
(0,0000) t-1 

 0,9990 
1,2754 

 

5.4.3 Εκτίμηση της συνάρτησης πληθωρισμού 

Σχετικά με την εκτίμηση της συνάρτησης του πληθωρισμού με τη 

μέθοδο των δύο σταδίων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για κάθε χώρα  

όπως παρατηρούνται από τον πίνακα 5.4.3. 

 Για όλες τις χώρες παρατηρείται οτι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στη 

μεταβολή της πετρελαϊκής τιμής και στον πληθωρισμό. Μία άύξηση 

δηλαδή της πετρελαϊκής τιμής οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού. 

 Για όλες τις χώρες παρατηρείται οτι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο 

επιτόκιο και στον πληθωρισμό. Μία αύξηση δηλαδή του επιτοκίου 

οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού. 

 Για όλες τις χώρες παρατηρείται οτι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του πληθωρισμού. Μία αύξηση 

δηλαδή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος οδηγεί σε αύξηση του 

πληθωρισμού. 

 Για τη Σουηδία παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και 

ανεργίας. Μία αύξηση δηλαδή της ανεργίας οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού. 
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 Τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών για όλες τις χώρες 

συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η 

υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας τους. 

Κατα συνέπεια επαληθεύονται οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος 

που αναπτύχθηκαν ενδελεχώς σε προηγούμενο κεφάλαιο σύμφωνα με τις 

οποίες μία αύξηση της πετρελαϊκής τιμής είναι ικανή να οδηγήσει σε αύξηση 

του πληθωρισμού. 

36.Πίνακας 5.4.3. Αποτέλεσματα εκτιμήσεων συνάρτησης πληθωρισμού. 
Lp=f(loilp,lr,lgdp,lu) με τη μέθοδο 2SLS για τις χώρες του υποδείγματος 

Χώρες σταθερά Loilpt LRt LGDPt-i LPt LUt R2 

DW 
Aυστρία -0,2766 

(0,0001) 
0,0094 
(0,0159) t 

0,0469 
(0,0000) t 

0,1409 
(0,0000) t 

0,8777 
(0,0000) 

 0,9996 
1,1845 

Βέλγιο -0,1619 
(0,1105) 

0,0288 
(0,0261) t 
-0,0241 
(0,0585) t-1 
 

0,0193 
(0,0057) t 

0,0639 
(0,0497) t 

1,5326 
(0,0000) 
t-1 
-0,5834 
(0,0000) 
t-2 
 

 0,9997 
1,4251 

Δανία -0,5387 
(0,0008) 

0,0127 
(0,0432) t 

0,0368 
(0,0000) t 

0,1040 
(0,0002) t 

1,2155 
(0,0000) 
t-1 
-0,2796 
(0,0359) 
t-2 

 0,9997 
1,7807 

Γαλλία -0,2925 
(0,0023) 

0,0124 
(0,0135) t 

0,0256 
(0,0002) t 

0,0653 
(0,0002) t 

1,4578 
(0,0000) 
t-1 
-0,5139 
(0,0000) 
t-2 

 0,9998 
1,6520 

Eλλάδα -0,3776 
(0,0130) 

0,0300 
(0,0608) t 

0,0594 
(0,0000) t 

-0,5275 
(0,0864) t 
0,6093 
(0,0479)t
-1 

0,9637 
(0,0000) 
t-1 

 0,9996 
1,4583 

Ολλανδία -0,3719 
(0,0001) 

0,0123 
(0,0241) t 

0,0533 
(0,0000) t 

0,1539 
(0,0000) 
t-1 

0,8569 
(0,0000) 
t-1  

 0,9994 
1,4902 

Ιταλία -0,3466 
(0,0748) 

0,0258 
(0,0039)t 

0,0238 
(0,0001) t 

0,0686 
(0,0490) t 

1,3230 
(0,0000) 
t-1 
-0,3772 
(0,0008) 
t-2 

 0,9997 
1,4428 

Σουηδία -0,4355 
(0,0335) 

0,0189 
(0,0008) t 

0,0519 
(0,0000)t 

0,0730 
(0,0205) t 

0,9506 
(0,0000) 

t-1 
 

-0,0201 
(0,0022) 
t-1 

0,9997 
1,7337 

Ισπανία -0,4398 
(0,0527) 

0,0384 
(0,0006) 

0,0559 
(0,0000)t 

0,0940 
(0,0313) t  

0,9194 
(0,000) t-
1 
 

 0,9995 
1.0136 
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Χώρες σταθερά Loilpt LRt LGDPt-i LPt LUt R2 

DW 
Πορτογαλία -0,6807 

(0,0000) 
0,0313 
(0,0039)t 

0,0956 
(0,0000) t 

0,1741 
(0,0001) t 

0,9140 
(0,0000)t-
1 

 0,9997 
1,6541 

Φινλανδία -0,4717 
(0,0057) 
 

0,0241 
(0,0143) t 

0,0762 
(0,0000) t 

0,1750 
(0,0008) 
t-1 

0,8755 
(0,0000) 
t-1 

 0,9993 
0,7558 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

-0,8770 
(0,0000) 

0,0148 
(0,0514) t 
 

0,0785 
(0,0000) t 

0,1473 
(0,0000) 
t-1 

1,2923 
(0,0000) 
t-1 
-0,3594 
(0,0004) 
 

 0,9996 
2,0770 

Γερμανία -0,3443 
(0,0000) 

0,0105 
(0,0001)t 

0,0238 
(0,0000)t 

0,1044 
(0,0000)t 

1,3496 
(0,0000) 
t-1 
-0,4618 
(0,0000)t-
2 

 0,9998 
1,4439 

HΠΑ -0,3294 
(0,0783) 

0,0521 
(0,0001)t 
-0,0458 
(0,0001)t-1 

0,0275 
(0,0004) t 

0,0549 
(0,0550) t 

1,4119 
(0,0000) 
t-1 
-0,4623 
(0,0000)t-
2 

 0,9998 
2,0665 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

-0,3852 
(0,0148) 

0,0300 
(0,0011)t 
-0,0252 
(0,0037) t-1 

0,0250 
(0,0003) t 

0,0544 
(0,0123) t 

1,5607 
(0,0000) 
t-1 
-0,5956 
(0,0000)t-
2 

 0,9999 
2,0159 

 

5.4.4.Εκτίμηση της συνάρτησης ανεργίας 

Όσον αφορά την εκτίμηση της συνάρτησης της ανεργίας με τη μέθοδο 

των δύο σταδίων απορρέουν τα παρακάτω συμπεράσματα για κάθε χώρα 

όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.4.4. 

 Για όλες τις χώρες που μελετώνται παρατηρείται οτι υπάρχει αρνητική 

σχέση ανάμεσα στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και στο ποσοστό 

ανεργίας. Δηλαδή μία αύξηση του Α.Ε.Π οδηγεί σε μείωση του 

ποσοστού ανεργίας. 

 Για το Βέλγιο, τη Δανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται οτι υπάρχει μία θετική σχέση 

ανάμεσα στους πραγματικούς μισθούς και το ποσοστό ανεργίας. Μία 

αύξηση του επιπέδου των πραγματικών μισθών οδηγεί σε αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας. 
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 Τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών για όλες τις χώρες 

συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, ενώ ικανοποιείται και η 

υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας τους. 

37.Πίνακας 5.4.4. Αποτέλεσματα εκτιμήσεων συνάρτησης ανεργίας. 
Lu=f(lgdp,lw) με τη μέθοδο 2SLS για τις χώρες του υποδείγματος 

Χώρες σταθερά Loilp
t 

LGDPt LWt-i LUt R2 

DW 
Aυστρία 0,2362 

(0,5634) 
 -4,5452 

(0,0024) t 
4,5407 
(0,0016) t-1 
 

 
 

1,3017 
(0,0000) t-1 
-0,7045 
(0,0002) t-2 
0,3350 
(0,0057) t-3 

0,9482 
2,4122 

Βέλγιο -0,1834 
(0,6566) 

 -4,7344 
(0,0001) t 
3,4126 
(0,0067) t-1 

1,8143 
(0,0000) t-1 

0,6188 
(0,0000) t 

0,9797 
1,7943 

Δανία 5,0854 
(0,0005) 

 -5,4934 
(0,0000) 

7,4649 
(0,0000) t 

0,8274 
(0,0000)t-1 

0,9347 
1,8126 

Γαλλία 1,2249 
(0,0313) 

 -4,6425 
(0,0000) t 
4,5073 
(0,0000)t-1 

 0,9295 
(0,0000)t-1 

0,9872 
2,1607 

Eλλάδα 0,3348 
(0,2441) 

 -2,4410 
(0,0192) t 
2,4038 
(0,0158)t-1 

 1,3862 
(0,0000) t-1 
-0,4274 
(0,0083)t-1 

0,9644 
2,0678 

Ολλανδία 1,4311 
(0,0079) 

 -8,6595 
(0,0000) t 
8,4888 
(0,0000)t-1 

 1,1107 
(0,0000) t-1 
-0,2641 
(0,0169) t-2 

0,9538 
2,0178 

Ιταλία 0,5258 
(0,1843) 

 -2,0250 
(0,0065)t 
1,6207 
(0,0177)t-1 

0,5326 
(0,0017)t 

0,9414 
(0,0000) t-1 

0,9397 
1,5865 

Σουηδία 0,4285 
(0,7778) 

 -5,8209 
(0,0249) t 
5,7944 
(0,0165)t-1 

0,0730 
(0,0205) t 

1,3251 
(0,0000) t-1 
-0,3820 
(0,0047)t-2 
 

0,9565 
1,7409 

Ισπανία 0,9179 
(0,0016) 

 -6,5892 
(0,0000) t 
6,5327 
(0,0000) t-1 

 0,8558 
(0,0000) t-1 

0,9841 
1,5679 

Πορτογαλία 0,4606 
(0,1659) 

 -4,4835 
(0,0000)t 
3,9825 
(0,0000)t-1 

-1,4132 
(0,0420)t 
1,9465 
(0,0041) t-1 

0,8005 
(0,0000) t-1 

0,9346 
1,9963 

Φινλανδία -3,1397 
(0,0000) 

 -1,5950 
(0,0001)t 

2,5088 
(0,0000)t 

1,0552 
(0,0000)t-1 
-0,3902 
(0,0005)t-2 

0,9556 
1,5328 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

1,9152 
(0,0027) 

 -6,7707 
(0,0000) t 
5,2306 
(0,0030)t-1 
 

1,9581 
(0,0228) t-1 

0,8909 
(0,0000)t-1 

0,9499 
1,6828 



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

147 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

Χώρες σταθερά Loilp
t 

LGDPt LWt-i LUt R2 

DW 

Γερμανία -2,1350 
(0,1750) 

 -5,6607 
(0,0002) t 
5,2810 
(0,0004)t-1 

1,2223 
(0,0131)t 

0,7711 
(0,0000) t-1 

0,9658 
1,5706 

HΠΑ -0,1069 
(0,8325) 

 -7,9685 
(0,0000)t 
7,2845 
(0,0000)t-1 

1,4435 
(0,0091)t 

0,9741 
(0,0000)t-1 

0,9095 
2,1321 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

1,5915 
(0,0001) 

 -5,6089 
(0,0000)t 
5,1648 
(0,0000)t-1 

0,5941 
(0,000)t 
1,9470 
(0,0006)t-1 
 

0,9028 
(0,0000) t-1 

0,9918 
1,8311 

 

5.5 Προσομοίωση του υποδείγματος εξισώσεων 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσομοιώνεται το υπόδειγμα εξισώσεων για 

όλες τις χώρες και υπολογίζονται οι συντελεστές ανισοτήτων του Theil (U), η 

αναλογία του μέσου 푈 , η αναλογία της διακύμανσης (푈 ) και η αναλογία της 

συνδιακύμανσης (푈  ) των προσομοιωμένων τιμών των μεταβλητών του 

υποδείγματος (훶 ), για να εξεταστεί η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος. 

Οι δείκτες ανισοτήτων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της 

προβλεπτικής ικανότητας του υποδείγματος. Σύμφωνα με τον Κάτο (2004, 

σελ. 931-932) «όσο πιο μικρές είναι οι τιμές των δεικτών U, 푈 , 푈 , τόσο 

καλύτερη είναι η προβλεπτική ικανότητα ενός υποδείγματος». Συγκεκριμένα 

για τις τρεις αναλογίες ανισοτήτων ισχύουν τα εξής: 

 Η αναλογία μεροληψίας (푈 ) μετρά την απόσταση του μέσου της 

προσομοιωμένης σειράς από τον μέσο της πραγματικής σειράς. 

 Η αναλογία διακύμανσης (푈 ) μετρά πόσο μακριά είναι η διακύμανση 

της προσομοιωμένης σειράς από τη διακύμανση της πραγματικής 

σειράς. 

 Η αναλογία συνδιακύμανσης (푈 ) μετρά το υπόλοιπο μη-συστηματικό 

σφάλμα της προσομοίωσης. 
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Το άθροισμα των τριών δεικτών ισούται με την μονάδα, δηλαδή ισχύει  

푈 +	푈 + 푈  =1 

Ο συντελεστής U δίνεται από τον τύπο 

U = 
∑ ( )

∑ ( ) ∑ ( )
 

Ενώ οι τρείς δείκτες εκτιμώνται ως εξής: 

푈  = 
( 	 )
∑( )

	푈푠 = 
( )
∑( )

	푈푐 = 
( )
∑( )

  

«Όπου 푌 , 푠  είναι οι μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών 푌 ,και 푌, 푠  είναι οι 

μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών 

μεταβλητών 푌 .»  

«Γενικά ισχύει οτι η προβλεπτική ικανότητα ενός υποδείγματος είναι 

καλή όταν οι αναλογίες μεροληψίας και διακυμάνσεων είναι μικρές, οπότε το 

περισσότερο σφάλμα της προβλέψεως αντιστοιχεί στην αναλογία 

διακυμάνσεως, δηλαδή αναλογεί στο μη συστηματικό σφάλμα προβλέψεως.» 

(Κάτος,2004,σελ 931-932). 

5.5.1 Προσομοίωση υποδείγματος πετρελαϊκής τιμής. 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.4.1  το υπόδειγμα πετρελαϊκής τιμής έχει 

την ακόλουθη μαθηματική μορφή: 

L푂퐼퐿푃 	= −5,6976 + 0,7313	LOILP − 2,7270	(LPROD − LPROD ) +

0,3860	GDPL  + 푢  

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

πετρελαϊκής τιμής φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.1 και στον πίνακα 5.5.1. 
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 Η προσομοίωση του υποδείγματος της πετρελαϊκής τιμής είναι πολύ 

καλή όπως μπορούμε να δούμε από την γραφική παράσταση της 

προσομοιωμένης τιμής της ενδογενoύς μεταβλητής του υποδείγματος της 

πετρελαϊκής τιμής, δηλαδή της πετρελαϊκής τιμής, (LOILPF) σε σχέση με την 

πραγματική του τιμή στο διάγραμμα 5.5.1. 

23 Διάγραμμα 5.5.1.Προσομοίωση πετρελαϊκής τιμής 

 

 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων της προσομοιωμένης 

μεταβλητής του υποδείγματος που παρουσιάζεται στον πίνακά 5.5.1, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι: 

 Ο δείκτης του Theil (U) είναι 0,06 και θεωρείται σχετικά μικρος γιατι  

βρίσκεται κοντά στο μηδέν, 

 Οι αναλογίες μεροληψίας και διακύμανσης είναι πολύ μικρές για τη 

μεταβλητή, που σημαίνει οτι ο μέσος και η διακύμανση της 

προσομοιωμένης τιμής βρίσκεται αρκετά κοντά στο μέσο και τη 

διακύμανση της πραγματικής τιμής. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος είναι πολύ καλή. 

 

1

2
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5
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38.Πίνακας 5.5.1.Δείκτες ανισότήτων προσομοίωσης πετρελαϊκής τιμής 

 U 푼풃 푼	푽 푼푺 

LOILP 0.0614978 
 

1.909354e-07 
 

0.050172 
 

0.949827 
 

 

 

5.5.2 Προσομοίωση υποδείγματος της Αυστρίας 

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2-5.4.4 το υπόδειγμα της Αυστρίας έχει 

την ακόλουθη μαθηματική μορφή: 

LGDPAUS = 0,1593 − 0,0114	LOILP + 0,0548	LRAUS −
	0,0677	LRAUS + 0,4392	LGAUS − 0,3132	LGAUS +
	0,8978	LGDPAUS + u  
 

LPAUS 	= −0,2766 + 0,0094	LOILP + 	0,0469	LRAUS +
0,1409	LGDPAUS + 0,8777	LPAUS  + u  
 

LUAUS 	= 0,2362 − 4,5452	LGDPAUS + 4,5407	LGDPAUS +
	1,3017	LUAUS −	0,7045	LUAUS +	0,3350	LUAUS +
u   
 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Αυστρίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.2 και στον πίνακα 5.5.2. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Αυστρίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Αυστρίας, δηλαδή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPAUSF), του 

πληθωρισμού (LPAUSF) και του ποσοστού ανεργίας (LUAUSF), σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.2. 

Με βάση τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.2, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

είναι αρκετά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ 
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συγκριτικά φαίνεται να υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ και 

τον πληθωρισμό από ότι για την ανεργία. 

24 Διάγραμμα 5.5.2.Προσομοίωση υποδείγματος της Αυστρίας 

 

 

39.Πίνακας 5.5.2. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Αυστρίας 

 U 푼	풃 푼	푽 푼푺 

LGDPAUS 0.001992 
 

0.009040 
 

0.106215 
 

0.884744 
 

LPAUS 0.002294 
 

0.002832 
 

0.054722 
 

0.942444 
 

LUAUS 0.077176 0,006937 0.096120 0.896943 
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5.5.3 Προσομοίωση υποδείγματος του Βελγίου 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος του Βελγίου είναι: 

 

LGDPBEL = −0,2199 − 0,0167	LOILP + 0,0422	LRBEL −
0,064	LRBEL 	 + 0,1587	LGBEL + 0,8656	LGDPBEL + u  

LPBEL 	= −0,1619 + 0,0288	LOILP − 0,0241	LOILP +
	0,0193	LRBEL + 0,0639	LGDPBEL + 1,5326	LPBEL −
0,5834	LPBEL + u  

LUBEL 	= −0,1834 − 4,7344	LGDPBEL + 3,4126	LGDPBEL +
	1,8143	LWBEL + 0,6188	LUBEL +u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος του 

Βελγίου φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.3 και στον πίνακα 5.5.3. 

25 Διάγραμμα 5.5.3.Προσομοίωση του υποδείγματος του Βελγίου 
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Η προσομοίωση του υποδείγματος του Βελγίου είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος του 

Βελγίου, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (LGDPBELF), του 

πληθωρισμού (LPBELF) και του ποσοστού ανεργίας (LUBELF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.3. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.3, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

του Βελγίου κρίνεται αρκετά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 

ανεργία, ενώ συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για 

το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό από ότι για την ανεργία. 

 

25.Πίνακας 5.5.3. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος του 
Βελγίου 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPBEL 0.003431 0.005783 
 

0.05065 
 

0.943562 
 

LPBEL 0.004918 
 

0.000250 
 

0.001130 
 

0.998620 
 

LUBEL 0.052571 
 

0.002910 
 

0.001900 
 

0.995190 
 

 

5.5.4 Προσομοίωση υποδείγματος της Δανίας 

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4  η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Δανίας είναι: 
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LGDPDEN = 0,9814 − 0,0154	LOILP − 0,0478	LRDEN 	 +
0,3596	LGDEN + 0,5910	LGDPDEN + u  
 

LPDEN = −0,5387 + 0,0127	LOILP + 	0,0368	LRDEN +

0,1040	LGDPDEN + 1,2150	LPDEN − 0,2792	LPDEN + 

u  

 
LUDEN = 5,0854 − 5,4934	LGDPDEN + 	7,4649	LWDEN +

0,8274	LUDEN + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της Δανίας 

φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.4 και στον πίνακα 5.5.4. 

26 Διάγραμμα 5.5.4 Προσομοίωση του υποδείγματος της Δανίας 

 

 

 

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LGDPDEN LGDPDENF

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LPDEN LPDENF

-1

0

1

2

3

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LUDEN LUDENF



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

155 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Δανίας είναι αρκετά καλή όπως 

μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των προσομοιωμένων 

τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της Δανίας, δηλαδή, του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPDENF), του πληθωρισμού 

(LPDENF) και του ποσοστού ανεργίας (LUDENF) σε σχέση με τις 

πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.4. 

Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.4, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

είναι σχετικά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ 

συγκριτικά φαίνεται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη στο ΑΕΠ και τον 

πληθωρισμό από ότι στην ανεργία. 

40.Πίνακας 5.5.4 Προσομοίωση του υποδείγματος της Δανίας 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPDEN 0.002183 
 

0.006045 
 

0.032355 
 

0.961599 
 

LPDEN 0.003182 
 

0.005027 
 

0.046149 
 

0.948822 
 

LUDEN 0.185993 
 

0.022822 
 

0.001165 
 

0.976011 
 

 

5.5.5 Προσομοίωση του υποδείγματος της Φινλανδίας 

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4  η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Φινλανδίας είναι: 

LGDPFIN = 0,7303 − 0,0552	LRFIN 	 + 0,2803	LGFIN +
0,6850	LGDPFIN − 0,0902	LUFIN + 0,0847	LUFIN + u  
 

LPFIN = −0,4717 + 0,0241	LOILP + 	0,0762	LRFIN +
0,1750	LGDPFIN + 0,8755	LPFIN  + u  
 

LUFIN = −3,1397 − 1,5950	LGDPFIN + 	2,5088	LWFIN +
1,0552	LUFIN − 0,3902	LUFIN + u  
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Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Φινλανδίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.5 και στον πίνακα 5.5.5. 

Η προσομοίωση του υποδείγματος της Φινλανδίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Φινλανδίας, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPFINF), του 

πληθωρισμού (LPFINF) και του ποσοστού ανεργίας (LUFINF) σε σχέση με τις 

πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.5. 

27 Διάγραμμα 5.5.5. Προσομοίωση του υποδείγματος της Φινλανδίας 

 

 

Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.5, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου της 

Φινλανδίας είναι αρκετά καλή, ενώ συγκριτικά διαφαίνεται ότι υπάρχει σχετικά 
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καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό σε σχέση με την 

ανεργία. 

41.Πίνακας 5.5.5. Δείκτες ανισοτήτων της προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Φινλανδίας 

 U 푼풃  푼	풗 푼푺 

LGDPFIN 0.004646 
 

0.003317 
 

0.017269 
 

0.979415 
 

LPFIN 0.009236 
 

0.005608 
 

0.036797 
 

0.957595 
 

LUFIN 0.105060 
 

0.000686 
 

0.004038 
 

0.995276 
 

 

5.5.6 Προσομοίωση του υποδείγματος της Γαλλίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Γαλλίας είναι: 

LGDPFRA = 0,1234 − 0,0131	LOILP + 0,0359	LRFRA −
0,0423	LRFRA 	 ++	0,9933	LGDPFRA + u  
 

LPFRA = −0,2925 + 0,0124	LOILP + 	0,0256	LRFRA +
0,0653	LGDPFRA + 1,4578	LPFRA − 0,5139	LPFRA + u  
 

LUFRA  = 1,2249 − 4,6425	LGDPFRA + 	4,5073	LGDPFRA 	+
0,9295	LUFRA + u  
 

  
 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Γαλλίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.6 και στον πίνακα 5.5.6. 

Η προσομοίωση του υποδείγματος της Γαλλίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Δανίας, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPFRAF), του 
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πληθωρισμού (LPFRAF) και του ποσοστού ανεργίας (LUFRAF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.6. 

28 Διάγραμμα 5.5.6. Προσομοίωση του υποδείγματος της Γαλλίας 

 

 

42.Πίνακας 5.5.6. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Γαλλίας 

 U 푼풃  푼	풗 푼푺 

LGDPFRA 0.001743 
 

0.016904 
 

0.010519 
 

0.972578 
 

LPFRA 0.004965 
 

0.009543 
 

0.000384 
 

0.990072 
 

LUFRA 0.052547 
 

0.030163 
 

0.109751 
 

0.860086 
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Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.6, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου για 

τη Γαλλία είναι αρκετά καλή στο σύνολο της ενώ συγκριτικά φαίνεται πως 

υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό από ότι 

για την ανεργία. 

 

5.5.7 Προσομοίωση υποδείγματος της Γερμανίας 

Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Γερμανίας είναι: 

LGDPGER = 0,3152 − 0,0154	LOILP + 0,0594	LRGER −
0,0724	LRGER 	 +	+0,5192	LGGER − 0,6273	LGGER +
0,3401	LGGER + 	1,1114	LGDPGER −
	0,3233	LGDPGER + u  
 

LPGER = −0,3443 + 0,0105	LOILP + 	0,0238	LRGER +
0,1044	LGDPGER + 1,3496	LPGER − 0,4618	LPGER  + 
u  
 

LUGER = −2,1350 − 5,6607	LGDPGER + 	5,2810	LGDPGER +
	1,22223LWGER + 0,7711	LUGER + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Γερμανίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.7 και στον πίνακα 5.5.7. 

Η προσομοίωση του υποδείγματος της Γερμανίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Γερμανίας, δηλαδή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPGERF), του 

πληθωρισμού (LPGERF) και του ποσοστού ανεργίας (LUGERF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.7. 
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29 Διάγραμμα 5.5.7.Προσομοίωση του υποδείγματος της Γερμανίας 

 

 

 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.7, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου για 

τη Γερμανία είναι αρκετά καλή, ενώ συγκριτικά διαφαίνεται πως υπάρχει 

σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό από ότι για την 

ανεργία. 

43.Πίνακας 5.5.7. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Γερμανίας 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPGER 0.002651 
 

0.003829 
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LPGER 0.002212 
 

0.001476 
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LUGER 0.085647 
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5.5.8 Προσομοίωση υποδείγματος της Ελλάδας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 
υποδείγματος της Ελλάδας είναι: 

LGDPGRE = 0,3585 − 0,0398	LOILP − 0,0205	LRGRE +
0,1642	LGGRE 	 + +	0,8621	LGDPGRE + 푢  
 

LPGRE = −0,3776 + 0,0300	LOILP + 	0,0594	LRGRE −
0,5275	LGDPGRE + 	0,6093	LGDPGRE + 0,9637	LPGRE  
+ u  
 

LUGRE = 0,3348 − 2,4410	LGDPGRE + 2,4038	LGDPGRE 	+
	1,3862	LUGRE − 	0,4274	LUGRE + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Ελλάδας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.8 και στον πίνακα 5.5.8. 

30 Διάγραμμα 5.5.8.Προσομοίωση του υποδείγματος της Ελλάδας 
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 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Ελλάδας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Ελλάδας, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPGREF), του 

πληθωρισμού (LPGREF) και του ποσοστού ανεργίας (LUGREF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.8. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.8, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

για την Ελλάδα είναι σχετικά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 

ανεργία, ενώ συγκριτικά φαίνεται να υπάρχει καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ 

από ότι για τον πληθωρισμό και την ανεργία.  

44.Πίνακας 5.5.8.Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Ελλάδας 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPGRE 0.005628 
 

0.001418 
 

0.006283 
 

0.992300 
 

LPGRE 0.014202 
 

0.013964 
 

0.052493 
 

0.933543 
 

LUGRE 0.089412 
 

0.064568 
 

0.011570 
 

0.923862 
 

 

5.5.9 Προσομοίωση υποδείγματος της Oλλανδίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Ολλανδίας είναι: 

LGDPHOL = 0,1965 − 0,0148	LOILP + 0,0416	LRHOL −
0,0520	LRHOL − 0,3597	LGHOL 	 + 0,4409	LGHOL 	 +
	0,9235	LGDPHOL + 푢  
 

LPHOL = −0,3717 + 0,0123	LOILP + 	0,0533	LRHOL +
0,1539	LGDPHOL +	+0,8569	LPHOL  + u  
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LUHOL = 1,4311 − 8,6595	LGDPHOL + 8,4888	LGDPHOL 	+
1,1107	LUHOL − 0,2641	LUHOL + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Ολλανδίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.9 και στον πίνακα 5.5.9. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Ολλανδίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Ολλανδίας, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPΗΟLF), του 

πληθωρισμού (LPHOLF) και του ποσοστού ανεργίας (LUHOLF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.9. 

31 Διάγραμμα 5.5.9. Προσομοίωση του υποδείγματος της Ολλανδίας 
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 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.9, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

για την Ολλανδία είναι αρκετά καλή, ενώ το μοντέλο φαίνεται να δίνει 

καλύτερες προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό συγκριτικά με την 

ανεργία. 

45.Πίνακας 5.5.9. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Ολλανδίας 

 푼 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPHOL 0.002146 
 

0.007219 
 

0.137218 
 

0.855563 
 

LPHOL 0.004087 
 

9.49728741211e-
09 
 

0.014667 
 

0.985333 
 

LUHOL 0.080446 
 

0.006782 
 

0.108615 
 

0.884603 
 

 

5.5.10. Προσομοίωση υποδείγματος της Ιταλίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 
υποδείγματος της Ιταλίας είναι: 

LGDPITA = 0,1066 − 0,0168	LOILP + 0,0432	LRITA − 0,0450	LRITA −
0,1304	LGITA 	 + 	0,8951	LGDPITA + 푢  
 

LPITA = −0,3466 + 0,0258	LOILP + 	0,0238	LRITA +
0,0686	LGDPITA +	+1,3230	LPITA  −0,3772	LPITA  + 
u  
 

LUITA = 0,5258 − 2,0250	LGDPITA + 1,6207	LGDPITA 	+
0,5326	LWITA + 0,9414	LUITA + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της Ιταλίας 

φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.10 και στον πίνακα 5.5.10. 
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32 Διάγραμμα 5.5.10.Προσομοίωση του υποδείγματος της Ιταλίας 

 

 

 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Ιταλίας είναι αρκετά καλή όπως 

μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των προσομοιωμένων 

τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της Ιταλίας, δηλαδή, του 

Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPITAF), του πληθωρισμού (LPITAF) 

και του ποσοστού ανεργίας (LUITAF) σε σχέση με τις πραγματικές τους τιμές 

στο διάγραμμα 5.5.10. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.10, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

για την Ιταλία είναι αρκετά καλή, ενώ το υπόδειγμα φαίνεται να δίνει καλύτερες 

προβλέψεις για το ΑΕΠ συγκριτικά με τον πληθωρισμό και την ανεργία. 
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46.Πίνακας 5.5.10. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Ιταλίας 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPITA 0.001928 
 

0.008849 
 

0.059384 
 

0.931767 
 

LPITA 0.010076 
 

0.000131 
 

0.000518 
 

0.999351 
 

LUITA 0.026931 
 

0.002763 
 

0.011420 
 

0.985818 
 

 

5.5.11 Προσομοίωση υποδείγματος της Πορτογαλίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 
υποδείγματος της Πορτογαλίας είναι: 

LGDPΟR = 1,1583 − 0,0211	LOILP − 0,0146	LRPOR +
0,3393	LGPOR	 + 0,9849	LGDPPOR − 	0,4285	LGDPPOR + 
u  
 

LPPOR 	= −0,6807 + 0,0313	LOILP + 	0,0956	LRPOR +
0,1741	LGDPPOR +	+0,9140	LPPOR  + u  
 

LUPOR 	= 0,4606 − 4,4835	LGDPPOR + 3,9825	LGDPPOR −
1,4132	LWPOR 	+ 1,9465	LWPOR + 0,8005	LUPOR + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Πορτογαλίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.11 και στον πίνακα 5.5.11. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Πορτογαλίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Πορτογαλίας, δηλαδή, του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPPORF), 

του πληθωρισμού (LPPORF) και του ποσοστού ανεργίας (LUPORF) σε σχέση 

με τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.11. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.11, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

για την Πορτογαλία είναι αρκετά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 
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ανεργία, ενώ το μοντέλο δίνει σχετικά καλύτερες προβλέψεις για το ΑΕΠ και 

τον πληθωρισμό σε σχέση με την ανεργία. 

33 Διάγραμμα 5.5.11. Προσομοίωση του υποδείγματος της Πορτογαλίας 

 

 

47.Πίνακας 5.5.11 Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Πορτογαλίας 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 
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5.5.12 Προσομοίωση υποδείγματος της Ισπανίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 
υποδείγματος της Ισπανίας είναι: 

LGDPESP = 0,3238 − 0,0219	LOILP − 0,0149	LRESP + 0,4755	LGESP 	 −
0,4166	LGESP 	 + 	1,2304	LGDPESP −
	0,8059	LGDPESP + 	0,4999	LGDPESP + u  
 

LPESP = −0,4398 + 	0,0559	LRESP + 0,0940	LGDPESP +
	0,9194	LPESP + 0,0384	LOILP+ u  

LUESP = 0,9179 − 6,5892	LGDPESP + 6,5327	LGDPESP 	+
0,8558	LUESP + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Iσπανίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.12 και στον πίνακα 5.5.12. 

34 Διάγραμμα 5.5.12.Προσομοίωση του υποδείγματος της Ισπανίας 
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 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Ισπανίας είναι αρκετά καλή 

όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Ισπανίας, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, (LGDPESPF), του 

πληθωρισμού (LPESPF) και του ποσοστού ανεργίας (LUESPF) σε σχέση με 

τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.12. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.12, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι για το υπόδειγμα της Ισπανίας η 

προβλεπτική ικανότητα είναι αρκετά καλή, ενώ το μοντέλο πραγματοποιεί 

καλύτερες προβλέψεις για το ΑΕΠ συγκριτικά με τον πληθωρισμό και την 

ανεργία. 

48.Πίνακας 5.5.12. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Ισπανίας 

 U 푼풃  푼	풗 푼푺 

LGDPESP 0.002847 
 

0.001255 
 

0.090290 
 

0.908455 
 

LPESP 0.010356 
 

0.002647 
 

0.028446 
 

0.968906 
 

LUESP 0.047897 
 

  0.035071 
 

0.004020 
 

0.960909 
 

 
 

5.5.13 Προσομοίωση υποδείγματος της Σουηδίας 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Σουηδίας είναι: 

LGDPSWE = 0,4070 − 0,0388	LRSWE + 0,1821	LGSWE 	 +
	1,4201	LGDPSWE − 	0,6146	LGDPSWE + u  
 

LPSWE 	= −0,4355 + 0,0189	LOILP + 	0,0519	LRSWE +
0,0730	LGDPSWE +	+0,9506	LPSWE  −0,0201	LUSWE  
+ u  
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LUSWE 	= 0,4285 − 5,8209	LGDPSWE + 5,7944	LGDPSWE 	+
1,3251	LUSWE − 0,3820	LUSWE + u  
 

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Σουηδίας φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.13 και στον πίνακα 5.5.13. 

35 Διάγραμμα 5.5.13. Προσομοίωση του υποδείγματος της Σουηδίας 
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την Σουηδία είναι σχετικά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία, 

ενώ συγκριτικά φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ 

και τον πληθωρισμό, από ότι για την ανεργία. 

49.Πίνακας 5.5.13. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Σουηδίας. 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPSWE 0.002342 
 

0.014839 
 

0.080240 
 

0.904920 
 

LPSWE 0.010379 
 

0.092742 
 

0.447960 
 

0.462121 
 

LUSWE 0.200921 
 

  0.021026 
 

0.016439 
 

0.962535 
 

 

5.5.14 Προσομοίωση υποδείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι: 

LGDPUK = −0,7243 − 0,0360	LOILP + 0,3709	LGUK 	 +
	1,2972	LGDPUK − 	0,4544	LGDPUK + u  
 

LPUK 	= −0,8770 + 0,0148	LOILP + 	0,0785	LRUK +
0,1473	LGDPUK 	+ 1,2923	LPUK  −	0,3594	LPUK  + u  
 

LUUK 	= 1,9152 − 6,7707	LGDPUK + 5,2306	LGDPUK 	+
1,9581	LWUK + 0,8909	LUUK + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος του 

Ηνωμένου Βασιλείου φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.14 και στον πίνακα 5.5.14. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 

αρκετά καλή όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 

(LGDPUKF), του πληθωρισμού (LPUKF) και του ποσοστού ανεργίας (LUUKF) 

σε σχέση με τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.14. 
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36 Διάγραμμα 5.5.14. Προσομοίωση του υποδείγματος του Ηνωμένου 
Βασιλείου 

 

 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.14, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και 

την ανεργία, ενώ σύμφωνα με τους δείκτες ανισοτήτων διαφαίνεται πως οι 

προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό είναι συγκριτικά καλύτερες από 

αυτές για την ανεργία. 

50.Πίνακας 5.5.14 Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος του 
Ηνωμένου Βασιλείου 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 
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5.5.15 Προσομοίωση υποδείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 

LGDPEUR = 0,1751 − 0,0267	LOILP + 0,0820	LREUR − 0,0962	LREUR	 +
0,3289	LGEUR + 	0,7241	LGDPEUR + u  
 

LPEUR 	= −0,3831 + 0,0302	LOILP − 	0,0254	LOILP +
0,0249	LREUR +	+0,0541	LGDPEUR + 1,5607	LPEUR −
0,5955	LPEUR  + u  
 

LUEUR  = 1,5915 − 5,6089	LGDPEUR + 5,1648	LGDPEUR +
0,5941	LWEUR 	+ 1,9470	LWEUR + 0,9028	LUEUR + u  
 

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.15 και στον πίνακα 5.5.15. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

αρκετά καλή όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές παραστάσεις των 

προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 

(LGDPEURF), του πληθωρισμού (LPEURF) και του ποσοστού ανεργίας 

(LUEURF) σε σχέση με τις πραγματικές τους τιμές στο διάγραμμα 5.5.15. 

Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.15, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλή για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 

ανεργία, ενώ διαφαίνεται πως υπάρχει καλύτερη πρόβλεψη για το ΑΕΠ και 

τον πληθωρισμό συγκριτικά με την ανεργία. 
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37 Διάγραμμα 5.5.15. Προσομοίωση του υποδείγματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

51.Πίνακας 5.5.15. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 U 푼	풃 푼	풗 푼푺 

LGDPEUR 0.001282 
 

0.009017 
 

0.053087 
 

0.937895 
 

LPEUR 0.004384 
 

0.000313 
 

0.001852 
 

0.997834 
 

LUEUR 0.031902 
 

  0.003515 
 

0.002351 
 

0.994133 
 

 

5.5.16  Προσομοίωση υποδείγματος των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής 

 Σύμφωνα με τους πίνακες 5.4.2 - 5.4.4 η μαθηματική μορφή του 

υποδείγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι: 
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LGDPUSA = 0,2418 − 0,0694	LRUSA + 0,0661	LRUSA 	 +
	0,9764	LGDPUSA + u  
 

LPUSA 	= −0,3310 + 0,0519	LOILP − 	0,0456	LOILP +
0,0275	LRUSA +	+0,0551	LGDPUSA + 1,4121	LPUSA −
0,4626	LPUSA  + u  
 

LUUSA 	= −0,1068 − 7,9704	LGDPUSA + 7,2863	LGDPUSA +
1,4437	LWUSA 	+ 1,9470	LWUSA + 0,9741	LUUSA + u  

 

Τα αποτελέσματα από την προσομοίωση του υποδείγματος των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής φαίνονται στο διάγραμμα 5.5.16 και στον 

πίνακα 5.5.16. 

38 Διάγραμμα 5.5.16. Προσομοίωση του υποδείγματος των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής 
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 Η προσομοίωση του υποδείγματος των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής είναι αρκετά καλή όπως μπορούμε να δούμε από τις γραφικές 

παραστάσεις των προσομοιωμένων τιμών των ενδογενών μεταβλητών του 

υποδείγματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλαδή, του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος, (LGDPUSAF), του πληθωρισμού (LPUSAF) και του 

ποσοστού ανεργίας (LUUSAF) σε σχέση με τις πραγματικές τους τιμές στο 

διάγραμμα 5.5.16. 

 Από τη μελέτη των δεικτών ανισοτήτων των προσομοιωμένων 

μεταβλητών του υποδείγματος που παρουσιάζονται στον πίνακά 5.5.16, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου για 

της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι αρκετά καλό για το ΑΕΠ, τον 

πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ φαίνεται να παρέχει συγκριτικά καλύτερες 

προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό από ότι για την ανεργία. 

52.Πίνακας 5.5.16. Δείκτες ανισοτήτων προσομοίωσης του υποδείγματος των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

 U 푼풃 푼	풗 푼푺 

LGDPUSA 0.002109 
 

0.000568 
 

0.108216 
 

0.891216 
 

LPUSA 0.004319 
 

0.008370 
 

0.000333 
 

0.991297 
 

LUUSA 0.073013 
 

  0.034766 
 

0.019748 
 

0.945486 
 

 

5.6 Ανάλυση ευαισθησίας 

Αν η προβλεπτική ικανότητα ενός προσομοιωμένου υποδείγματος είναι 

καλή τότε το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσομοιώσεις 

πολιτικής. Με τον όρο αυτό εννοούμε τη συμπεριφορά του προσομοιωμένου 

υποδείγματος ύστερα από μία διαταραχή σε μία εξωγενή μεταβλητή του 

συστήματος. (Seddighi et al, 2000). 
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 Για παράδειγμα, μία μείωση του επιτοκίου κατα 5% στην οικονομία 

μιας χώρας το 2000, τι επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στις ενδογενείς 

μεταβλητές του συστήματος; Για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η εκτίμηση 

των δυναμικών πολλαπλασιαστών που εκφράζονται ως αναλογία (푅 /푅 ) ή 

ώς ποσοστιαία μεταβολή (푅 /푅 )*100/푅 . 

«Υπολογίζονται δηλαδή αρχικά οι προσομοιωμένες τιμές των 

ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος 푅 , (που ονομάζονται «βασική 

λύση» ) και έχοντας διαταράξει μία εξωγενή μεταβλητή παροδικά ή μόνιμα σε 

μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπολογίζονται έπειτα οι νέες 

προσομοιωμένες τιμές των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος «που 

ονομάζονται πειραματική λύση. Η διαφορά ανάμεσα στην πειραματική και τη 

βασική λύση ονομάζεται δυναμικός πολλαπλασιαστής. Όλη η διαδικασία 

εκφράζει την ανάλυση ευαισθησίας του υποδείγματος και αποσκοπεί σε 

συνεπείς και αμερόληπτες οικονομικές προβλέψεις» (Κάτος, 2004, σελ.930-

935). 

Το προσομοιωμένο υπόδειγμα παρουσιάζει προς ποια κατεύθυνση και 

κατα πόσο θα μεταβληθούν οι ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος όταν 

εφαρμοστεί κάποια δημοσιονομική η νομισματική οικονομική πολιτική από την 

κυβέρνηση. Χρησιμοποείται για τις προβλέψεις οικονομικών φαινομένων. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να εκτιμηθούν οι 

δυναμικώς προσομοιωμένες τιμές των ενδογενών μεταβλητών του 

συστήματος για την ανάλυση ευαισθησίας του υποδείγματος. Αυτό 

επιτυγχάνεται προκαλώντας μία διαταραχή (shock) σε μία εξωγενή μεταβλητή 

του συστήματος. 

 Στη συνέχεια εκτιμώνται οι μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από μία 

πιθανή μεταβολή της παγκόσμιας πετρελαϊκής προσφοράς (μείωση κατα 

10%), της παγκόσμιας πετρελαϊκής ζήτησης (αύξηση κατα 5%), των επιτοκίων 

(μείωση κατα 1 μονάδα), και των δημοσίων δαπανών (αύξηση κατα 5%) το 

1980, όπως είναι εμφανές στους πίνακες 5.6.1-5.6.4. 
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53.Πίνακας 5.6.1. Μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές από μία πιθανή μείωση της 
προσφοράς πετρελαίου (OILS) κατα 10% το 1980. 

ΧΩΡΕΣ MLGDP MPLP MLU MOILP 
ΑΥΣΤΡΙΑ -0,148 0,061 0,539 2,669 
ΒΕΛΓΙΟ -0,198 0,156 0,756 
ΔΑΝΙΑ -0,086 0,186 2.001 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - 0,294 - 
ΓΑΛΛΙΑ -0,218 0,242 0,920 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,187 0,102 0,619 
ΕΛΛΑΔΑ -0.465 0.566 1,737 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ -0,205 0,065 1,531 
ΙΤΑΛΙΑ -0,215 0,481 0,614 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,111 0,303 0,302 
ΙΣΠΑΝΙΑ -0,244 0,454 0,987 
ΣΟΥΗΔΙΑ - 0.281 - 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

-0,603 -0,017 5,564 

Ε.Ε 
 

-0,215 0,154 1,157 

Η.Π.Α - 0,261 - 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που 

απορρέουν από μία πιθανή μείωση κατα 10% της παγκόσμιας προσφοράς 

πετρελαίου το 1980, παρατηρείται αύξηση στη μέση ετήσια πετρελαϊκή τιμή 

κατα 2,669%. Επίσης παρατηρείται μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του 

Α.Ε.Π στο Ηνωμένο Βασίλειο (-0,603%) και μικρότερη μείωση στη Δανία (-

0,086%) για την πενταετία 1980-1985. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στην 

Ελλάδα (0,526%), και η μικρότερη στην Αυστρία (0,061%) ενώ  στο Ηνωμένο 

Βασίλειο σημειώνεται μείωση. 

Τέλος, παρατηρούμε οτι η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας 

σημειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,564%) ενώ η μικρότερη αύξηση είναι 

στην Πορτογαλία (0,302%). 

Κατα αύξουσα σειρά οι μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το Α.Ε.Π, το 

επίπεδο πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας στις χώρες που μελετώνται, 

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής σύμφωνα με τον πίνακα 5.6.1. 
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 MLGDPDEN>MLGDPPOR>MLGDPAUS>MLGDPGER>MLGDPBEL>

MLGDPHOL>MLGDPITA>MLGDPFRA>MLGDPESP>MLGDPGRE>M

LGDPUK 

 MLPUK<MLPAUS<MLPHOL<MLPGER<MLPBEL<MLPDEN<MLPFRA

<MLPUSA<MLPSWE<MLPFIN<MLPPOR<MLPITA<MLPESP<MLPG

RE 

 MLUPOR<MLUAUS<MLUITA<MLUGER<MLUBEL<MLUFRA<MLUES

P <MLUHOL<MLUGRE<MLUDEN<MLUUK 

Στη συνέχεια σύμφωνα με τους μέσους όρους των ετήσιων 

πολλαπλασιαστών μπορούμε να ταξινομήσουμε τις υπο μελέτη χώρες  όσον 

αφορά τις επιπτώσεις από μία μείωση της παγκόσμιας πετρελαϊκής 

προσφοράς κατα 10% την περίοδο 1980-1985. 

Για τις χώρες που οι πολλαπλασιαστές βρίσκονται κάτω από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η επίδραση της μεταβολής της 

πετρελαϊκής τιμής που προκύπτει από την μείωση της προσφοράς του είναι 

ασθενής, ενώ για αυτές που βρίσκονται πάνω από τους αντίστοιχους μέσους 

όρους προκύπτει οτι η επίδραση είναι ισχυρή. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6.1 προκύπτει οτι : 

 Όσον αφορά το ΑΕΠ μόνο η Ισπανία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο 

Βασίλειο βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

 Για το επίπεδο πληθωρισμού η Γαλλία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία 

βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

 Για το ποσοστό ανεργίας το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Ελλάδα 

και η Δανία βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που 

απορρέουν από μία πιθανή αύξηση κατα 5% της παγκόσμιας ζήτησης 

πετρελαίου το 1980, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.2, παρατηρείται 

μέση ετήσια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κατα 1,116%. Επίσης 
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παρατηρείται μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του Α.Ε.Π στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (-0,158%) και μικρότερη μείωση στη Δανία (-0,033%) για την 

πενταετία 1980-1985. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στη 

Φινλανδία (0,373%), και η μικρότερη στην Αυστρία (0,023%). 

Τέλος, παρατηρούμε οτι η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό ανεργίας 

σημειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,264%) ενώ η μικρότερη αύξηση είναι 

στην Ιταλία (0,141%). 

54.Πίνακας 5.6.2. Αύξηση ζήτησης πετρελαίου (ΟΙLD) κατα 5%. 

ΧΩΡΕΣ MLGDP MPLP MLU MOILP 
ΑΥΣΤΡΙΑ -0,039 0,023 0,176 1,116 
ΒΕΛΓΙΟ -0,054 0,055 0,225 
ΔΑΝΙΑ -0,033 0,042 0,449 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - 0,373 - 
ΓΑΛΛΙΑ -0,052 0,057 0,227 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,055 0,031 0,242 
ΕΛΛΑΔΑ -0,128 0,159 0,431 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ -0,052 0,027 0,447 
ΙΤΑΛΙΑ -0,057 0,114 0,141 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,068 0,091 0,208 
ΙΣΠΑΝΙΑ -0,075 0,125 0,389 
ΣΟΥΗΔΙΑ - 0,352 - 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

-0,158 -0,010 1,264 

Ε.Ε 
 

-0,070 0,063 0,383 

Η.Π.Α - 0,105 - 

 

Κατα αύξουσα σειρά οι μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το Α.Ε.Π, το 

επίπεδο πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας στις χώρες που μελετώνται, 

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής σύμφωνα με τον πίνακα 5.6.2. 

 MLGDPDEN>MLGDPAUS>MLGDPFRA=MLGDPHOL>MLGDPBEL>

MLGDPGER>MLGDPITA>MLGDPPOR>MLGDPESP>MLGDPGRE>M

LGDPUK 
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 MLPAUS<MLPUK<MLPHOL<MLPGER<MLPDEN<MLPBEL<MLPFRA 

<MLPPOR<MLPUSA<MLPITA<MLPESP<MLPGRE<MLPSWE<MLPFI

N 

 MLUITA<MLUAUS<MLUPOR<MLUBEL<MLUFRA<MLUGER<MLUES

P< MLUGRE<MLUHOL<MLUDEN <MLUUK 

Στη συνέχεια σύμφωνα με τους μέσους όρους των ετήσιων 

πολλαπλασιαστών μπορούμε να ταξινομήσουμε τις παραπάνω χώρες όσον 

αφορά τις επιπτώσεις από μία αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου 

κατα 5% την περίοδο 1980-1985. 

Για τις χώρες που οι πολλαπλασιαστές βρίσκονται κάτω από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η επίδραση της πετρελαϊκής κρίσης 

από την πλευρά της προσφοράς είναι ασθενής, ενώ οταν βρίσκονται πάνω 

από τους αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η επίδραση είναι ισχυρή. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6.2 προκύπτει οτι : 

 Όσον αφορά το ΑΕΠ, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

 Για το επίπεδο πληθωρισμού η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται 

πάνω από το μέσο όρο. 

Για το ποσοστό ανεργίας το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Δανία, η 

Ολλανδία και η Ισπανία βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που 

απορρέουν από μία πιθανή μείωση κατα μία ποσοστιαία μονάδα του 

επιτοκίου το 1980, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.3, παρατηρείται 

μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π στη Σουηδία (0,393%) και 

μικρότερη αύξηση στην Ολλανδία (0,013%) για την πενταετία 1980-1985 . 



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

182 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό η μεγαλύτερη μείωση σημειώνεται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (-0,727%), και η μικρότερη στη Φινλανδία (-0,145) ενώ στη 

Σουηδία σημειώνεται μία μικρή αύξηση. 

Τέλος, παρατηρούμε οτι η μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανεργίας 

σημειώνεται στη Σουηδία (-2,895) ενώ η μικρότερη μείωση στην Ιταλία (-

0,013). 

55.Πίνακας 5.6.3. Mείωση του επιτοκίου (R) κατα 1 ποσοστιαία μονάδα. 

ΧΩΡΕΣ MLGDP MPLP MLU 
ΑΥΣΤΡΙΑ 0,020 -0,439 -0,255 
ΒΕΛΓΙΟ 0,087 -0,264 -0,386 
ΔΑΝΙΑ 0,119 -0,183 -1,927 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,361 -0,145 -1,587 
ΓΑΛΛΙΑ 0,051 

 
-0,309 -0,267 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,056 -0,391 -0,467 
ΕΛΛΑΔΑ 0.076 -0,292 -0,264 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,013 -0,407 -0,307 
ΙΤΑΛΙΑ 0,030 -0,198 -0,013 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,037 -0,388 -0,131 
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,073  -0,303 -0,346 
ΣΟΥΗΔΙΑ 0,393 0,060 -2,895 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

- -0,727 - 

Ε.Ε 
 

0,024 -0,365 -0,135 

Η.Π.Α 0,148 -0,325 -1,403 

 

Κατα αύξουσα σειρά οι μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το Α.Ε.Π, το 

επίπεδο πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας στις χώρες που μελετώνται, 

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής σύμφωνα με τον πίνακα 5.6.3. 

 MLGDPHOL<MLGDPAUS<MLGDPITA<MLGDPPOR<MLGDPFRA<M

LGDPGER<MLGDPESP<MLGDPGRE<MLGDPBEL<MLGDPDEN<ML

GDPUSA<MLGDPFIN<MLGDPSWE 
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 MLPSWE>MLPFIN>MLPDEN>MLPITA>MLPBEL>MLPGRE>MLPESP

>MLPFRA>MLPUSA>MLPPOR>MLPGER>MLPHOL>MLPAUS>MLP

UK 

 MLUITA>MLUPOR>MLUAUS>MLUGRE>MLUFRA>MLUHOL>MLUES

P>MLUBEL>MLUGER>MLUUSA>MLUFIN>MLUDEN>MLUSWE 

Στη συνέχεια σύμφωνα με τους μέσους όρους των ετήσιων 

πολλαπλασιαστών μπορούμε να ταξινομήσουμε τις χώρες που μελετώνται 

όσον αφορά τις επιπτώσεις από μια μείωση του επιτοκίου κατα 5% την 

περίοδο 1980-1985. 

Όπως και προηγουμένως για τις χώρες που οι πολλαπλασιαστές 

βρίσκονται κάτω από τους αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η 

επίδραση της πετρελαϊκής κρίσης από την πλευρά της προσφοράς είναι 

ασθενής, ενώ οταν βρίσκονται πάνω από τους αντίστοιχους μέσους όρους 

προκύπτει οτι η επίδραση είναι ισχυρή. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6.3 προκύπτει οτι : 

 Όσον αφορά το ΑΕΠ η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, και και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

 Για το επίπεδο πληθωρισμού η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η 

Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

 Για το ποσοστό ανεργίας η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία,οι Ηνωμένες 

Πολιτείες,  βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που 

απορρέουν από μία πιθανή αύξηση κατα 5% των δημοσίων δαπανών το 

1980, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 5.6.4, παρατηρείται μεγαλύτερη 

μέση ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,947%) και μικρότερη 

αύξηση στη Γερμανία (0,023%) για την πενταετία 1980-1985 . 
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (1,027%), και η μικρότερη στην Ολλανδια (0,007%) ενώ 

στην Ελλάδα σημειώνεται μία μείωση. 

Τέλος παρατηρούμε οτι η μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανεργίας 

σημειώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (-14,261%) ενώ η μικρότερη μείωση στην 

Ολλανδία (0,782%). 

56.Πίνακας 5.6.4. Αυξηση δημοσίων δαπανών (G) κατα 5% 

ΧΩΡΕΣ MLGDP MPLP MLU 
ΑΥΣΤΡΙΑ 0,697 0.387 -2,362 
ΒΕΛΓΙΟ 0,594 0,184 -2,337 
ΔΑΝΙΑ 0,801 0,365 -12.777 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0,996 0,691 -4,293 
ΓΑΛΛΙΑ - - - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,023 0,380 -2,984 
ΕΛΛΑΔΑ 0,610          -0.255 -2.093 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,030           0,007 -0,782 
ΙΤΑΛΙΑ 0,517 0,139 -1,344 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,839 0,534 -2,786 
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,435  0,183 -1,159 
ΣΟΥΗΔΙΑ 1,012 0,795 -7,240 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

1,947 1,027 -14,261 

Ε.Ε 
 

0,936 0,287 -4,857 

Η.Π.Α - - - 

 

Κατα αύξουσα σειρά οι μέσοι ετήσιοι πολλαπλασιαστές για το Α.Ε.Π, το 

επίπεδο πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας στις υπο εξέταση χώρες, 

μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής σύμφωνα με τον πίνακα 5.6.4 

 MLGDPGER<MLGDPHOL<MLGDPESP<MLGDPITA<MLGDPBEL<M

LGDPGRE<MLGDPAUS<MLLGDPDEN<MLGDPPOR<MLGDPFIN<M

LGDPSWE<MLGDPUK 

 MLPGRE<MLPHOL<MLPITA<MLPESP<MLPBEL<MLPDEN<MLPGE

R<MLPAUS<MLPPOR<MLPFIN<MLPSWE<MLPUK 
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 MLUHOL>MLUESP>MLUITA>MLUGRE>MLUBEL>MLUAUS>MLUPO

R>MLUGER>MLUFIN >MLUSWE>MLUDEN>MLUUK 

Στη συνέχεια σύμφωνα με τους μέσους όρους των ετήσιων 

πολλαπλασιαστών μπορούμε να ταξινομήσουμε τις παραπάνω χώρες όσον 

αφορά τις επιπτώσεις από μια αύξηση των δημοσίων δαπανών κατα 5% την 

περίοδο 1980-1985. 

Για τις χώρες που οι πολλαπλασιαστές βρίσκονται κάτω από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η επίδραση της πετρελαϊκής κρίσης 

από την πλευρά της προσφοράς είναι ασθενής, ενώ οταν βρίσκονται πάνω 

από τους αντίστοιχους μέσους όρους προκύπτει οτι η επίδραση είναι ισχυρή. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.6.4. προκύπτει οτι : 

Όσον αφορά το ΑΕΠ η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Πορτογαλία και η Ε.Ε βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

Για το επίπεδο πληθωρισμού, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

Για το ποσοστό ανεργίας, η Δανία, η Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο 

βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. 

5.7 Αποτελέσματα οικονομικής πολιτικής 

Σύμφωνα με τους  πίνακες 5.7.1-5.7.3 στη συνέχεια παρατίθενται ανα χώρα 

τα ευρήματα σχετικά με τις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων και την 

καταλληλότητα της μορφής οικονομικής πολιτικής που προτείνεται: 

5.7.1 Αυστρία 

Στην Αυστρία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,148% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου (αύξηση του 

παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης) οδηγεί σε μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -
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0,039%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,020% ενώ επίσης μία 

πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 

0,697% εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Από την πλευρά του πληθωρισμού παρατηρούμε οτι μία μείωση της 

προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,061% την πρώτη πενταετία ενώ μία αύξηση κατα 5% 

της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του πληθωρισμού 

κατα 0,023%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού κατα -0,439%, 

ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί τελικά στην 

αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,387%. Άρα στην περίπτωση αυτή, η 

πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου καθώς έτσι 

εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,539% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,176%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,255%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -2,362%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η ορθότερη 

οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των επιπτώσεων 

της πετρελαϊκής κρίσης στην Αυστρία είναι η μείωση του επιτοκίου
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  57.Πίνακας 5.7.1.Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ ανα είδος πετρελαϊκής κρίσης και ανα μορφή οικονομικής πολιτικής. (%) 

 
 

Αυστρία Βέλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ολλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σουδία Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ε.Ε Η.Π.Α 

OILS -0,148 -0,198 -0,086 - -0,218 -0,187 -0,465 -0,205 -0,215 -0,111 -0,244 - -0,603 -0,215 - 
OILD -0,039 -0,054 -0,033 - -0,052 -0,055 -0,128 -0,052 -0,057 -0,068 -0,075 - -0,158 -0,070 - 
R 0,020 0,087 0,119 0,361 0,051 0,056 0,076 0,013 0,030 0,037 0,073 0,393 - 0,024 0,148 
G 0,697 0,594 0,801 0,996 - 0,023 0,610 0,030 0,517 0,839 0,435 1,012 1,947 0,936 0,000 

 58.Πίνακας 5.7.2.Ποσοστιαία μεταβολή του πληθωρισμού ανα είδος πετρελαϊκής κρίσης και ανα μορφή οικονομικής πολιτικής. (%) 

 
 

Αυστρία Βέλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ολλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ε.Ε Η.Π.Α 

OILS 0,061 0,156 0,186 0,294 0,242 0,102 0,566 0,065 0,481 0,303 0,454 0,281 -0,017 0,154 0,261 
OILD 0,023 0,055 0,042 0,373 0,057 0,031 0,159 0,027 0,114 0,091 0,125 0,352 0,026 0,063 0,105 
R -0,439 -0,264 -0,183 -0,145 -0,309 -0,391 -0,292 -0,407 -0,198 -0,388 -0,303 0,060 -0,727 -0,365 -0,325 
G 0,387 0,184 0,365 0,691 - 0,380 -0,255 0,007 0,139 0,534 0,183 0,795 1,027 0,287 - 

 59.Πίνακας 5.7.3.Ποσοστιαία μεταβολή της ανεργίας ανα είδος πετρελαϊκής κρίσης και ανα μορφή οικονομικής πολιτικής. (%) 

 
 

Αυστρία Βέλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ολλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σουδία Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Ε.Ε Η.Π.Α 

OILS 0,539 0,756 2,001 - 0,920 0,619 1,737 1,531 0,614 0,302 0,987 - 5,564 1,157 - 
OILD 0,176 0,225 0,449 - 0,227 0,242 0,431 0,447 0,141 0,208 0,987 - 1,264 0,383 - 
R -0,255 -0,386 -1,927 -1,587 -0,267 -0,467 -0,264 -0,307 -0,013 -0,131 -0,346 -2,895 - -0,135 -1,403 
g -2,362 -2,337 -12,77 -4,293 - -2,984 -2,093 -0,782 -1,344 -2,786 -1,159 -7,240 -14,261 -4,857 - 
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η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και 

μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.2 Βέλγιο 

Για το Βέλγιο μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,198% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,054%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,087% ενώ  μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί 

σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,594% απαλοίφοντας τις επιπτώσεις της 

πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Σχετικά με τον πληθωρισμό παρατηρούμε ότι μία μείωση της 

προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,156% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της πετρελαϊκής ζήτησης οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,055%. Η εφαρμογής μίας πολιτικής μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,264%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,184%. Άρα στην 

περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής 

στον πληθωρισμό. 

Σχετικά με την ανεργία, μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 

10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατα 

0,756% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του 

πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατα 

0,225%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -0,386%, 

ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στην 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -2,337%. Στην περίπτωση αυτή 
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παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των 

επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης στο Βέλγιο είναι η μείωση του επιτοκίου 

η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και 

μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.3 Δανία 

Για τη Δανία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980 

οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,086% την πρώτη πενταετία, 

ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη 

μείωση του ΑΕΠ κατα -0,033%. Η εφαρμογή μίας πολιτικής μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 

0,119% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε 

αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,801% απαλοίφοντας τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής 

κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,186% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε μικρότερη αύξηση 

του πληθωρισμού κατα 0,042%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης 

του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,183%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,365%. Άρα 

στην περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσεις στον 

πληθωρισμό. 
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Σχετικά με την ανεργία, μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 

10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατα 

2,001% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του 

πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατα 

0,449%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -1,927%, 

ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών προκαλεί τη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -12,77%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των 

επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για τη Δανία είναι η μείωση του επιτοκίου 

η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και 

μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.4 Φινλανδία 

Για τη Φινλανδία παρατηρούμε οτι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις πετρελαϊκές 

κρίσεις και στο ΑΕΠ, όπως και ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις και την 

ανεργία. 

Σχετικά με τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της 

προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980, οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,294% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,373%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,145%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,691%. 
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 Άρα στην περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση 

του επιτοκίου καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής 

κρίσεις στον πληθωρισμό. 

5.7.5 Γαλλία 

Για τη Γαλλία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 προκαλεί  μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,218% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου προκαλεί 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,052%. Μία πιθανή πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 

0,051% οδηγώντας σε περιορισμό των επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης 

στο ΑΕΠ. 

Από την πλευρά του πληθωρισμού παρατηρούμε οτι μία μείωση της 

προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,242% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,057%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,309%, εξομαλύνοντας τις αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί η 

πετρελαϊκή κρίση στον πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,920% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου προκαλεί μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,227%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,267%, Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε οτι η μείωση του επιτοκίου είναι 

ικανή να εξομαλύνει τις αυξήσεις στο ποσοστό ανεργίας εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης.. 

Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

άσκηση πολιτικής μείωσης του επιτοκίου είναι ικανή να εξομαλύνει τις 
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επιπτώσεις μίας πετρελαϊκής κρίσης. Τα αποτελέσματα μίας πολιτικής 

αύξησης των δημοσίων δαπανών δεν μπορούν να ελεγχθούν λόγω της μη 

ύπαρξης στοιχείων για στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ΑΕΠ και δημοσίων 

δαπανών στο μοντέλο. 

5.7.6 Γερμανία 

Για τη Γερμανία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,187% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,055%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,056% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,023% εξομαλύνωντας σε έναν βαθμό τις 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,102% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,031%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,391%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

προκαλεί τελικά την αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,380%. Άρα στην 

περίπτωση αυτή, η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής 

στον πληθωρισμό. 

Σχετικά με το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,619% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,242%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,467%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί  
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στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -2,984%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των 

επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για τη Γερμανία είναι η μείωση του 

επιτοκίου η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που 

προκαλεί η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο 

ΑΕΠ και μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον 

πληθωρισμό. 

5.7.7 Ελλάδα 

Στην Ελλάδα μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,465% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου προκαλεί 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,128%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,076% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,610% εξομαλύνωντας σε έναν βαθμό τις 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,566% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε μικρότερη αύξηση 

του πληθωρισμού κατα 0,159%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης 

του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,292%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών προκαλεί τελικά τη μείωση του πληθωρισμού κατα -0,255%. Άρα 

στην περίπτωση  αυτή και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να μειώσουν τις 

επιπτωσεις της πετρελαϊκής κρίσης στον πληθωρισμό. 



Κεφάλαιο 5– Εκτίμηση του υποδείγματος 

194 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 1,737% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,431%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,264%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί 

στην μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -2,093%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν μείωση της 

ανεργίας. 

Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, και η 

πολιτική μείωσης του επιτοκίου αλλά και η πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών είναι ικανές να καταπολεμήσουν τις αρνητικές συνέπειες μίας 

πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την ανεργία. 

5.7.8 Ολλανδία 

Για την Ολλανδία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,205% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,052%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,013% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,030% εξομαλύνωντας σε έναν βαθμό τις 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε ότι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,065% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,027%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,407%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,007%. Άρα στην 
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περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδείκνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσεις στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 1,531% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,447%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,307%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -0,782%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά, η ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση 

της καταπολέμησης των επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για την 

Ολλανδία είναι η μείωση του επιτοκίου η οποία αν και δεν καταπολεμά 

πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι 

ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και μείωση του ποσοστού ανεργίας, 

μειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.9 Ιταλία 

Για την Ιταλία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,215% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,052%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,030% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,517% εξομαλύνωντας σε έναν βαθμό τις 

επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 
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Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,481% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,114%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,198%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών 

οσηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,139%. Άρα στην 

περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσεις στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,614% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,141%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,013%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί 

στην μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -1,344%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των 

επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για την Ιταλία είναι η μείωση του 

επιτοκίου η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που 

προκαλεί η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο 

ΑΕΠ και μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον 

πληθωρισμό. 
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5.7.10 Πορτογαλία 

Για την Πορτογαλία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% 

το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,111% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,068%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα -0,037% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των σημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,839% εξομαλύνωντας τις επιπτώσεις της 

πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,303% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε μικρότερη αύξηση 

του πληθωρισμού κατα 0,091%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης 

του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,388%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,534% Άρα 

στην περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,302% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

κατα 0,208%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,131%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -2,786%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 
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Σύμπερασματικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των 

επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για την Πορτογαλία είναι η μείωση του 

επιτοκίου η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που 

προκαλεί η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο 

ΑΕΠ και μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον 

πληθωρισμό. 

5.7.11 Ισπανία 

Για την Ισπανία μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 

1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,244% την πρώτη 

πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε 

μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,075%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική 

μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε αύξηση του 

ΑΕΠ κατα 0,073% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των σημοσίων δαπανών 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,435% εξομαλύνωντας τις επιπτώσεις της 

πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,454% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση, ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε μικρότερη αύξηση 

του πληθωρισμού κατα 0,125%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης 

του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,303%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,183% Άρα 

στην περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 0,987% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 
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κατα 0,389%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,346%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί 

στην μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -1,159%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμπερασματικά, η ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση 

της καταπολέμησης των επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης για την Ισπανία 

είναι η μείωση του επιτοκίου η οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις 

στρεβλώσεις που προκαλεί η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να 

επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας 

παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.12 Σουηδία 

Για τη Σουηδία παρατηρούμε οτι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις πετρελαϊκές 

κρίσεις και στο ΑΕΠ, όπως και ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις και την 

ανεργία. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,281% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,352%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε οριακή αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,06%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,795%. 

 Άρα στην περίπτωση αυτή δεν ενδείκνυται η άσκηση κάποιας 

οικονομικής πολιτικής, καθώς οποιαδήποτε από τις δύο θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. 
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5.7.13 Ηνωμένο Βασίλειο 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο μία μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατα 

10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -0,603% την 

πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου 

οδηγεί σε μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,158%. Μία πιθανή νομισματική 

πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία δεν επηρεάζει το ΑΕΠ 

καθώς σύμφωνα με τις εκτομήσεις δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση 

ενώ μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ 

κατα 1,947% εξομαλύνωντας τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε οριακή μέση ετήσια μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,01% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου (αυξηση του παγκόσμιου 

ρυθμού ανάπτυξης) οδηγεί σε όμοια οριακή μείωση του πληθωρισμού κατα -

0,01%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία 

ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού κατα -0,727%, ενώ 

επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί τελικά στην 

αύξηση του πληθωρισμού κατα 1,027% Άρα στην περίπτωση αυτή η πολιτική 

που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου η οποία οδηγεί σε ακόμη 

μεγαλύτερη μείωση του πληθωρισμού. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 5,564% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου (αυξηση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης) οδηγεί 

σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατα 1,264%. Μία πιθανή 

νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν επηρεάζει το ποσοστό ανεργίας καθώς 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση,  ενώ μία 

πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στη μείωση του ποσοστού 

ανεργίας κατα -14,261%.  
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Σύμπερασματικά, σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι για την καταλληλότερη οικονομική πολιτική. Μία αύξηση των 

δημοσίων δαπανών οδηγεί σε καταπολέμηση της πτώσης του ΑΕΠ και της 

αύξησης της ανεργίας, οδηγώντας όμως παράλληλα σε αύξηση του 

πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, μία μείωση του επιτοκίου μειώνει 

περαιτέρω τον πληθωρισμό αφήνοντας όμως ανεπηρεάστες τις μεταβλητές 

του ΑΕΠ και της ανεργίας. 

5.7.14 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση (15) μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατα -

0,215% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της ζήτησης του 

πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη μείωση του ΑΕΠ κατα -0,070%. Μία πιθανή 

νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα 

οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,024% ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης 

των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατα 0,936% 

απαλοίφοντας τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης στο ΑΕΠ. 

Από την πλευρά του πληθωρισμού παρατηρούμε οτι μία μείωση της 

προσφοράς πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,154% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε μικρότερη αύξηση 

του πληθωρισμού κατα 0,063%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης 

του επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του 

πληθωρισμού κατα -0,364%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί τελικά στην αύξηση του πληθωρισμού κατα 0,264%. Άρα 

στην περίπτωση αυτή η πολιτική που ενδεικνυται είναι η μείωση του επιτοκίου 

καθώς έτσι εξομαλύνονται οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσεις στον 

πληθωρισμό. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας κατα 1,157% την πρώτη πενταετία, ενώ μία αύξηση κατα 5% της 

ζήτησης του πετρελαίου οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας 
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κατα 0,383%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του επιτοκίου κατα 

μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -

0,135%, ενώ επίσης μία πολιτική αύξησης των δημοσίων δαπανών οδηγεί 

στην μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -4,857%. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρούμε οτι ενώ και οι δύο πολιτικές είναι ικανές να προκαλέσουν 

μείωση της ανεργίας, η πολιτική που συνιστάται είναι η αύξηση των δημοσίων 

δαπανών καθώς προκαλεί μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η ορθότερη οικονομική 

πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης των επιπτώσεων της 

πετρελαϊκής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μείωση του επιτοκίου, η 

οποία αν και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η 

αύξηση της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και 

μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισμό. 

5.7.15 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παρατηρούμε οτι σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της έρευνας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις 

πετρελαϊκές κρίσεις και στο ΑΕΠ, όπως και ανάμεσα στις πετρελαϊκές κρίσεις 

και την ανεργία 

Για τον πληθωρισμό παρατηρούμε οτι μία μείωση της προσφοράς 

πετρελαίου κατα 10% το 1980 οδηγεί σε μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,261% την πρώτη πενταετία μετά την κρίση ενώ μία 

αύξηση κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου  οδηγεί σε αύξηση του 

πληθωρισμού κατα 0,105%. Μία πιθανή νομισματική πολιτική μείωσης του 

επιτοκίου κατα μία ποσοστιαία μονάδα οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού 

κατα -0,325% και μείωση του ποσοστού ανεργίας κατα -1,403%, ενώ δεν 

υπάρχει σημαντική στατιστική σχέση ανάμεσα στην αύξηση των δημοσίων 

δαπανών και τον πληθωρισμό. 

 Άρα στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η μείωση του επιτοκίου η οποία 

οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού και της ανεργίας. 
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5.8 Συμπεράσματα 

 Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των 

υποδειγμάτων με τη μέθοδο των δύο σταδίων και τα αποτελέσματα από τον 

έλεγχο προβλέψεων με τη μέθοδο της προσομοίωσης για τις χώρες που 

μελετώνται, απορρέουν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά τη διερεύνηση 

των επιδράσεων που προκαλεί μία αλλαγή στην προσφορά και ζήτηση 

πετρελαίου καταρχήν στην πετρελαϊκή τιμή, καθώς και στο Α.Ε.Π, τον 

πληθωρισμό και το ποσοστό ανεργίας των χωρών που μελετώνται: 

o Η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται εξαιτίας μίας αύξησης της ζήτησης ή 

μίας μείωσης της προσφοράς του. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, 

η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής προκαλεί μείωση του Α.Ε.Π. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την 

Αυστρία, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, υπάρχει αρνητική σχέση 

μεταξύ επιτοκίου και ΑΕΠ. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη 

Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την Αυστρία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 

σαν σύνολο, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των δημοσίων δαπανών και 

του ΑΕΠ, μία αύξηση δηλαδή των δημοσίων δαπανών οδηγεί σε 

αύξηση του Α.Ε.Π. 

o Για τη Φινλανδία παρατηρείται οτι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αρνητική σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και του ΑΕΠ, δηλαδη 

μία μείωση του ποσοστού ανεργίας οδηγεί σε μικρή αύξηση του ΑΕΠ. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την 

Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, 
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διαπιστώνεται θετική σχέση μεταξύ πετρελαϊκής τιμής και 

πληθωρισμού, δηλαδή μία άνοδος της πετρελαϊκής τιμής οδηγεί σε 

αύξηση του πληθωρισμού. 

o  Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την 

Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, 

διαπιστώνεται θετική σχέση μεταξύ επιτοκίου και πληθωρισμού. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την 

Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, 

διαπιστώνεται θετική σχέση μεταξύ ΑΕΠ και πληθωρισμού, δηλαδή μία 

αύξηση του ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού. 

o Για τη Σουηδία παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ ποσοστού 

ανεργίας και πληθωρισμού, δηλαδή μία αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, την 

Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την 

Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, παρατηρείται 

αρνητική σχέση μεταξύ ΑΕΠ και ποσοστού ανεργίας. 

o Για το Βέλγιο, τη Δανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο, παρατηρείται θετική σχέση 

μεταξύ πραγματικών μισθών και ποσοστού ανεργίας. 

o Τα πρόσημα των συντελεστών των μεταβλητών σε κάθε συνάρτηση και 

σε κάθε χώρα συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, ενώ ικανοποιείται 

και η υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας τους. 

o Η προσαρμογή σε κάθε υπόδειγμα είναι πολύ καλή όπως 

διαπιστώνεται από το συντελεστή προσδιορισμού σε κάθε συνάρτηση 

ξεχωριστά, άρα και η πρόβλεψη για τη μελλοντική προσαρμογή κάθε 

συνάρτησης του υποδείγματος είναι πολύ καλή, αφου η τιμή του 

συντελεστή προσδιορισμού πλησιάζει την μονάδα. 
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o Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος σε κάθε χώρα είναι αρκετά 

καλή, αφού διαπιστώνεται οτι οι αναλογίες μεροληψίας και 

διακύμανσης είναι σχετικά μικρες αφού βρίσκονται κοντά στο μηδέν. 

o Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που 

απορρέουν από μία πιθανή μείωση κατα 10% της προσφοράς 

πετρελαίου το 1980, παρατηρείται μέση ετήσια αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου κατα 2,66%. 

o Από τις εκτιμήσεις των δυναμικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

μεταβλητών του υποδείγματος που απορρέουν από μια πιθανή αύξηση 

κατα 5% της ζήτησης του πετρελαίου το 1980, παρατηρείται μέση 

ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατα 1,11%. 

o Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δυναμικών πολλαπλασιαστών των 

ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος, που απορρέουν από μία 

πιθανή μείωση κατα 10% της προσφοράς πετρελαίου το 1980, 

παρατηρείται μέγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (-0,60%), μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού 

στην Ελλάδα (0,56%), και μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση της 

ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,56%), ενώ παρατηρείται μικρότερη 

μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στη Δανία (-0,08%), μικρότερη ετήσια 

αύξηση του πληθωρισμού στην Αυστρία (0,06%) και μικρότερη ετήσια 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Πορτογαλία (0,30%). 

o Σύμωνα με τις εκτιμήσεις των δυναμικών πολλαπλασιαστών των 

ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος που απορρέουν από μία 

πιθανή αύξηση κατα 5% της ζήτησης πετρελαίου το 1980, 

παρατηρείται μέγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (-0,15%), μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού 

στη Σουηδία (0,35%), και μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση της ανεργίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,26%), ενώ παρατηρείται μικρότερη μέση 

ετήσια μείωση του ΑΕΠ στη Δανία (-0,03%), μικρότερη ετήσια αύξηση 

του πληθωρισμού στην Αυστρία (0,023%) και μικρότερη ετήσια αύξηση 

του ποσοστού ανεργίας στην Αυστρία (0,17%). 

o Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των δυναμικών 

πολλαπλασιαστών των ενδογενών μεταβλητών του υποδείγματος, που 
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απορρέουν από μία πιθανή αύξηση κατα 5% της ζήτησης πετρελαίου 

το 1980, παρατηρείται μέγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (-0,15%), μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του 

πληθωρισμού στη Σουηδία (0,35%), και μεγαλύτερη μέση ετήσια 

αύξηση της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,26%), ενώ παρατηρείται 

μικρότερη μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στη Δανία (-0,03%), μικρότερη 

ετήσια αύξηση του πληθωρισμού στην Αυστρία (0,023%) και μικρότερη 

ετήσια αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Αυστρία (0,17%). 

o Από τις εκτιμήσεις των δυναμικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

μεταβλητών του υποδείγματος, που απορρέουν από μία πιθανή 

μείωση κατα 1 ποσοστιαία μονάδα του επιτοκίου το 1980, παρατηρείται 

μέγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του ΑΕΠ στη Σουηδία (0,39%), 

μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση του πληθωρισμού στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (-0,72%) και μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση της ανεργίας 

στη Σουηδία (-2,89%), ενώ παρατηρείται μικρότερη μέση ετήσια 

αύξηση του ΑΕΠ στην Ολλανδία (0,01%), μικρότερη ετήσια μείωση του 

πληθωρισμού στη Φινλανδία (-0,14%) και μικρότερη ετήσια μείωση του 

ποσοστού ανεργίας στην Ιταλία (-0,01%). 

o Από τις εκτιμήσεις των δυναμικών πολλαπλασιαστών των ενδογενών 

μεταβλητών του υποδείγματος, που απορρέουν από μία πιθανή 

αύξηση κατα 5% του επιπέδου των δημοσίων δαπανών το 1980, 

παρατηρείται μέγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (1,947%), μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,027%), και μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση 

της ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (-14,261%), ενώ παρατηρείται 

μικρότερη μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στη Γερμανία (0,02%), 

μικρότερη ετήσια αύξηση του πληθωρισμού στην Ολλανδία (0,007%) 

και μικρότερη ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ολλανδία (-

0,782%). 



Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα της έρευνας 

207 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Γενικά 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνοψιστούν τα συμπεράσματα που 

έχουν εξαχθεί από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας και να 

παρουσιαστούν τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη θεωρητική 

και εμπειρική ανάλυση του υποδείγματος που δημιουργήθηκε και εκτιμήθηκε 

για να διερευνηθούν αφενός οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μία 

μεταβολή της τιμής του πετρελαίου στην οικονομία, ανάλογα με το εαν η κρίση 

αυτή προκύπτει από στρεβλώσεις στην πετρελαϊκή προσφορά ή την 

πετρελαϊκή ζήτηση, και αφετέρου η οικονομική πολιτική που μπορεί να 

ασκηθεί για να τις καταπολεμήσει. 

 Για το σκοπό αυτό αναλύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την εφαρμογή κατάλληλων οικονομετρικών εξισώσεων για την εκτίμηση του 

υποδείγματος εξισώσεων που εκτιμάται ξεχωριστά για καθεμιά από τις υπό 

εξέταση χώρες, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 σαν σύνολο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. 

 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εμπειρική ανάλυση και για 

την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων είναι η μέθοδος ανάλυσης 

χρονικών σειρών, η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων, η ανάλυση 

του ελέγχου προβλέψεων με την μέθοδο της προσομοίωσης και η εξαγωγή 

των δυναμικών πολλαπλασιαστών. 

 Τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας που παρατίθενται σε αυτό το 

κεφάλαιο συνδυάζουν τα συμπεράσματα της θεωρητικής και της εμπειρικής 

ανάλυσης λαμβανοντας υπόψη την πλούσια βιβλιογραφία που έχει 

αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες έτσι ώστε να επαληθεύσει η να απορρίψει 

τις βασικές υποθέσεις που έχουν αναπτυχθεί ή ακόμα να συμπληρώσει τα 

θεωρητικά η πιθανόν εμπειρικά κενά που έχουν δημιουργηθεί. Με αυτόν τον 
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τρόπο θα απαντηθούν τα ερωτήματα που τέθηκαν στα πρώτα κεφάλαια της 

διατριβής. 

6.2 Συμπεράσματα της θεωρητικής ανάλυσης 

Μέσα από την έρευνα παρουσιάζεται σαν αδιαμφισβήτητο γεγονός οτι 

στη θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί διφορούμενες 

απόψεις σχετικά με τη διερεύνηση της φύσης των πετρελαϊκών κρίσεων και 

τις επιδράσεις τους στις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές των 

οικονομιών του ανεπτυγμένου κυρίως κόσμου. 

 Μελετώντας τη βιβλιογραφία μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις 

βασικούς πυλώνες οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη των 

πετρελαϊκών κρίσεων. 

 Οι πρώιμες θεωρητικές μελέτες οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσονται 

μετα τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας 1970-1980 με κύριο εκπρόσωπο 

τον Hamilton (1984) αναγνωρίζουν οτι η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής είναι 

ικανή να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, μειώνοντας το 

ΑΕΠ και αυξάνοντας το ρυθμό πληθωρισμού και το ποσοστό ανεργίας. Η 

πετρελαϊκή κρίση σε αυτές τις πρώιμες μελέτες αντιμετωπίζεται κυρίως ως 

εξωγενής διατάραξη η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολιτικούς, 

στρατιωτικούς και άλλους διαταρακτικούς παράγοντες, οπότε το ενδιαφέρον 

των ερευνών αυτών στρέφεται πρωτίστως στις συνέπειες που μπορούν να 

επιφέρουν. 

 Μετά το 1980 στον ακαδημαϊκό κύκλο αναγνωρίζεται το γεγονός οτι οι 

μεταβολές της πετρελαϊκής τιμής εμφανίζονται με το πέρας του χρόνου να 

προκαλούν όλο και ηπιότερες αντιδράσεις στις οικονομίες των χωρών, έτσι οι 

έρευνες αρχίζουν να προσανατολίζονται στην αιτιολόγηση αυτου του 

φαινομένου. Η ερευνητική δραστηριότητα με κύριους εκπροσώπους τους 

Bernanke, Gentler and Watson (1997), ενεργοποιείται και συνδιαλέγεται με 

την ιδέα οτι είναι πιθανόν η ύφεση μετα από μία πετρελαϊκή κρίση να 
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οφείλεται στην αντίδραση της νομισματικής αρχής στην μεταβολή της τιμής 

του πετρελαίου και όχι στην μεταβολή αυτή καθ’ αυτή.  

 Τέλος, η πιο σύγχρονη θεωρητική βιβλιογραφία με κύριο εκπρόσωπο 

τον Killian (2009) κινείται γύρω από την ιδέα οτι η μεταβολή της πετρελαϊκής 

τιμής δεν είναι ένας απόλυτα εξωγενής παράγοντας στο οικονομικό σύστημα 

αλλά στην πραγματικότητα εμφανίζεται ως ενδογενής στην παγκόσμια 

οικονομία. Η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου εκτός από 

πολιτικοστρατιωτικούς παράγοντες που οδηγούν στη μείωση της 

προσφερόμενης ποσότητας μπορεί να οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης 

εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και ειδικότερα της ανάπτυξης 

νέων οικονομικών κολοσσών όπως η Κίνα και η Ινδία. Στην περίπτωση αυτή 

κρίνεται αναγκαίο να προσδιορίζονται πρώτα η φύση και τα αίτια της κρίσης 

ωστε να μελετηθούν οι επιπτώσεις της ξεχωριστά για κάθε χώρα ανάλογα με 

τη δομή της οικονομίας της. 

6.3 Συμπεράσματα από την εκτίμηση του διαρθρωτικού 

υποδείγματος και την προσομοίωση του 

Από την εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος της διατριβής και 

την προσομοίωση του μπορούν να εξαχθούν ορισμένα γενικά συμπεράσματα 

σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει μία μεταβολή της τιμής 

στις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές της οικονομίας, δηλαδή στο ΑΕΠ, 

τον πληθωρισμό και το ποσοστό ανεργίας. 

 Η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται όταν μειώνεται η προσφορά του ή 

αυξάνεται η ζήτησή του. 

 Μία αύξηση της τιμης του πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά το ΑΕΠ σε 

όλες τις χώρες. 

 Μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει θετικά τον 

πληθωρισμό σε όλες τις χώρες. 

 Μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου οδηγεί έμμεσα σε άνοδο της 

ανεργίας, μέσω της μείωσης του ΑΕΠ. 
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 Μία οικονομική πολιτική με επίκεντρο τη μείωση του ονομαστικού 

επιτοκίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ, μείωση του 

πληθωρισμού και μείωση της ανεργίας στην πλειοψηφία των χωρών. 

 Μία οικονομική πολιτική με επίκεντρο την αύξηση των δημοσίων 

δαπανών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ, αυξάνοντας όμως 

ταυτόχρονα το επίπεδο του πληθωρισμού και μειώνοντας την ανεργία 

στην πλειοψηφία των χωρών. 

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα παρουσιάζονται αναλυτικά και ξεχωριστά για 

κάθε χώρα στους πίνακες 6.3.1- 6.3.8. 

60.Πίνακας 6.3.1. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού 
υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Αυστρία) 

ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

Αυστρία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται 
αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, 
αρνητικά από το 
επιτόκιο και θετικά 
από τις δημόσιες 
δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός 
επηρεάζεται θετικά 
από την πετρελαϊκή 
τιμή, θετικά από τα 
επιτόκια και θετικά 
από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας 
επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά 
από τους 
πραγματικούς 
μισθούς. 

 
 

 

 Η προσομοίωση του 
υποδείγματος είναι αρκετά 
καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα 
του υποδείγματος είναι  
πολύ καλή για το ΑΕΠ και 
τον πληθωρισμό ενώ είναι 
καλή για την συνάρτηση της 
ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει 
σχετικά καλύτερη πρόβλεψη 
για τον πληθωρισμό από ότι 
για το ΑΕΠ. 
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61.Πίνακας 6.3.2. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Βέλγιο-Δανία) 

Βέλγιο  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 

 
 

. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό από ότι για το 
ΑΕΠ και την ανεργία. 

 

Δανία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον ΑΕΠ από ότι για το 
πληθωρισμό και την ανεργία. 
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62.Πίνακας 6.3.3. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Φινλανδία-Γαλλία) 

Φινλανδία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες. 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον ΑΕΠ από ότι για το 
πληθωρισμό και την ανεργία. 
 
 

Γαλλία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή και αρνητικά από το 
επιτόκιο. 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό από ότι για το 
ΑΕΠ και την ανεργία 
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63.Πίνακας 6.3.4. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Γερμανία-Ελλάδα) 

Γερμανία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό από ότι για το 
ΑΕΠ και την ανεργία 
 

 

Ελλάδα  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 

 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία 
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64.Πίνακας 6.3.5 Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Ολλανδία-Ιταλία) 

Ολλανδία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό  από ότι για 
το ΑΕΠ και την ανεργία 

 

Ιταλία   Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι  καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το  ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία. 
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65.Πίνακας 6.3.6 Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Πορτογαλία-
Ισπανία) 

Πορτογαλία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 

 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι  καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το  ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία. 

 
 

Ισπανία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι  καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον  πληθωρισμό από ότι για 
το ΑΕΠ και την ανεργία. 
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66.Πίνακας 6.3.7. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (Σουηδία-Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

Σουηδία  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες. 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι σχετικά καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το  ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία 

 
Ηνωμένο Βασίλειο  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από την 

πετρελαϊκή τιμή, αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ, και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι σχετικά καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το  ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία 
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67.Πίνακας 6.3.8. Συμπεράσματα από την  εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και της προσομοίωσης του (ΕΕ(15)-Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής-Αγορά πετρελαίου) 

Ευρωπαϊκή Ένωση(15)  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά από το επιτόκιο 
και θετικά από τις δημόσιες δαπάνες. 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι  καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό από ότι για το 
ΑΕΠ και την ανεργία 

 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  Το ΑΕΠ επηρεάζεται αρνητικά απο το 

επιτόκιο. 
 

 Ο πληθωρισμός επηρεάζεται θετικά από την 
πετρελαϊκή τιμή, θετικά από τα επιτόκια και 
θετικά από το ΑΕΠ. 
 

 Το ποσοστό ανεργίας επηρεάζεται αρνητικά 
από το ΑΕΠ και θετικά από τους 
πραγματικούς μισθούς. 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι 
αρκετά καλή 
 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 
είναι  πολύ καλή για το ΑΕΠ και τον 
πληθωρισμό ενώ είναι σχετικά καλή για την 
συνάρτηση της ανεργίας 
 

 Παρατηρείται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη 
πρόβλεψη για το  ΑΕΠ από ότι για τον 
πληθωρισμό και την ανεργία 

 
Αγορά Πετρελαίου  Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζεται αρνητικά 

από την προσφορά του  και θετικά από την 
ζήτησή του. 
 

 Η προσομοίωση του υποδείγματος είναι πολύ 
καλή. 
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6.4 Έλεγχος Υποθέσεων 

Στόχος της διατριβής είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα που 

απορρέουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και να επαληθεύσει ή να 

απορρίψει τις βασικές υποθέσεις του υποδείγματος που αναπτύχθηκαν για 

κάθε μία συνάρτηση ξεχωριστά στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής.  

Όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο οι βασικές υποθέσεις 

του υποδείγματος είναι οι εξής: 

Για τη συνάρτηση πετρελαϊκής τιμής : 

Υπόθεση 휢ퟏퟏ  ↑ 푶푰푳푺풕 -> ↑ 휪휤푳푷풕 
 

Υπόθεση 휢ퟏퟐ  ↑ 푶푰푳푫풕  -> 	↓ 휪휤푳푷풕 

Για τη συνάρτηση του ΑΕΠ : 

Υπόθεση 휢ퟐퟏ ↑ 휪휤푳푷풕 -> ↓ 퐆퐃퐏풕 

Υπόθεση 휢ퟐퟐ ↑ 	푹풕 -> ↓ 퐆퐃퐏풕 

Υπόθεση 휢ퟐퟑ  ↑ 	푮풕 -> ↑ 퐆퐃퐏풕 

Για τη συνάρτηση του πληθωρισμού : 

Υπόθεση 휢ퟑퟏ ↑ 휪휤푳푷풕 -> ↓ 퐏풕 

Υπόθεση 휢ퟑퟐ ↑ 	푹풕 -> ↑ 퐏풕 

Για τη συνάρτηση της ανεργίας: 

Υπόθεση 휢ퟒퟏ ↑ 퐆퐃퐏풕 -> ↓ 푳푼풕 

Υπόθεση 휢ퟒퟐ ↑ 	푾풕 -> ↑ 퐋퐔풕 

Στους πίνακες 6.4.1-6.4.4 ελέγχεται η ισχύς των παραπάνω υπο-

θέσεων  για κάθε χώρα ξεχωριστά και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

ελέγχου. 

 



Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα της έρευνας 

219 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

68.Πίνακας 6.4.1. Θεωρητικά  συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και έλεγχος υποθέσεων  για τη 

συνάρτηση της πετρελαϊκής τιμής. 

Συνάρτηση Θεωρητικά 
συμπεράσματα 
εμπειρικής 
ανάλυσης 

Ισχύουν οι 
συναρτησιακές 
σχέσεις: 

Επαληθεύονται 
οι υποθέσεις 

Συνάρτηση 
πετρελαϊκής τιμής 

Μία αύξηση της 
προσφοράς 
πετρελαίου (OILS) 
οδηγεί άμεσα σε 
μείωση της 
πετρελαϊκής τιμής 
όπως επίσης και μία 
αύξηση της ζήτησης 
πετρελαίου λόγω της 
αύξησης της 
παγκόσμιας 
οικονομικής ανάπτυξης 
(ΟΙLD) οδηγεί άμεσα 
στην αύξηση της 
πετρελαϊκής τιμής. 

↑ OILS→	↓ OILP 
↑ OILD→	↑ OILP 

휢ퟏퟏ 
휢ퟏퟐ  

69.Πίνακας 6.4.2. Θεωρητικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και έλεγχος υποθέσεων  για όλες τις 

χώρες, για τη συνάρτηση του ΑΕΠ. 

 

Χώρες Θεωρητικά 
συμπεράσματα 
εμπειρικής 
ανάλυσης 

Ισχύουν οι 
συναρτησιακές 
σχέσεις 

Επαληθεύονται 
οι υποθέσεις 

Αυστρία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Βέλγιο Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  
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ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

Δανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Φινλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) δεν οδηγεί σε 
στατιστικά σημαντική 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανές να 
οδηγήσουν σε αύξηση 
του ΑΕΠ, ενώ η σχέση 
επιτοκίου (R) - ΑΕΠ 
είναι αρνητική. 

↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

Γαλλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), ενώ η σχέση 
επιτοκίου (R) - ΑΕΠ 
είναι αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 

 

Γερμανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Ελλάδα Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  
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Ολλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Ιταλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Πορτογαλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Ισπανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Σουηδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) δεν οδηγεί σε 
στατιστικά σημαντική 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανές να 
οδηγήσουν σε αύξηση 
του ΑΕΠ ενώ η σχέση 
επιτοκίου (R) - ΑΕΠ 

↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 
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είναι αρνητική. 
Ηνωμένο Βασίλειο Μία πετρελαϊκή κρίση 

που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Ευρωπαϊκή Ένωση Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί άμεσα σε 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), μία αύξηση των 
δημοσίων δαπανών (G) 
είναι ικανή  να οδηγήσει 
σε αύξηση του ΑΕΠ, 
ενώ η σχέση επιτοκίου 
(R) - ΑΕΠ είναι 
αρνητική. 

↑ OILP→↓GDP 
↑ R →	↓GDP 
↑ 퐺 →↑GDP 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ  

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) δεν οδηγεί σε 
στατιστικά σημαντική 
μείωση του ΑΕΠ 
(GDP), ενώ η σχέση 
επιτοκίου (R) - ΑΕΠ 
είναι αρνητική. 

↑ R →	↓GDP 
 

휢ퟐퟐ 
 

 

70.Πίνακας 6.4.3. Θεωρητικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και έλεγχος υποθέσεων  για όλες τις 

χώρες, για τη συνάρτηση του πληθωρισμού. 

Χώρες Συμπεράσματα 
εμπειρικής 
ανάλυσης 

Συναρτησιακές 
σχέσεις 

Επαληθεύονται 
οι υποθέσεις 

Αυστρία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 
 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 
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Βέλγιο Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 
 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Δανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Φινλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Γαλλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Γερμανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Ελλάδα Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 
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πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

Ολλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Ιταλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Πορτογαλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Ισπανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Σουηδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 
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(R) και πληθωρισμού. 
Ηνωμένο Βασίλειο Μία πετρελαϊκή κρίση 

που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) οδηγεί σε άμεση 
αύξηση του 
πληθωρισμού (P), ενώ 
θετική σχέση μεταξύ 
ΑΕΠ (GDP) και 
πληθωρισμού όπως 
και μεταξύ επιτοκίου 
(R) και πληθωρισμού. 

↑ OILP→↑	P 
↑ GDP→↑	P 
↑ R →	↑ P 

휢ퟐퟏ 
휢ퟐퟐ 
휢ퟐퟑ 

 

71.Πίνακας 6.4.4. Θεωρητικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εκτίμηση του διαρθρωτικού υποδείγματος και έλεγχος υποθέσεων  για όλες τις 

χώρες, για τη συνάρτηση της ανεργίας 

Χώρες Συμπεράσματα 
εμπειρικής 
ανάλυσης 

Συναρτησιακές 
σχέσεις 

Επαληθεύονται 
οι υποθέσεις 

Αυστρία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ.  

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  
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Βέλγιο Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Δανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Φινλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Γαλλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Γερμανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη  

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  
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τη θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

Ελλάδα Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη  
την αρνητική επίδραση 
του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
 

휢ퟒퟏ 
 
 

Ολλανδία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη  
την αρνητική επίδραση 
του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
 

휢ퟒퟏ 
 

Ιταλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Πορτογαλία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Ισπανία Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη 
την αρνητική επίδραση 

↑GDP→	↓U 
 

휢ퟒퟏ 
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του ΑΕΠ 
Σουηδία Μία πετρελαϊκή κρίση 

που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Ηνωμένο Βασίλειο Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Ευρωπαϊκή Ένωση Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

Μία πετρελαϊκή κρίση 
που οδηγεί σε αύξηση 
της πετρελαϊκής τιμής 
(OILP) προκαλεί 
έμμεση αύξηση του 
επιπέδου του 
ποσοστού ανεργίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική επίδραση του 
επίπέδου των 
πραγματικών μισθών 
και την αρνητική 
επίδραση του ΑΕΠ 

↑GDP→	↓U 
↑W → ↑U 

휢ퟒퟏ 
휢ퟒퟐ  

. 

Συνοψίζοντας από τους πίνακες 6.3.1.-6.3.8 και 6.4.1 – 6.4.4 όσον 

αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην πετρελαϊκή προσφορά, την 
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πετρελαϊκή ζήτηση, την πετρελαϊκή τιμή, το ΑΕΠ, το επίπεδο του πληθω-

ρισμού και το ποσοστό ανεργίας διαπιστώνουμε τα εξής: 

 Η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται όταν σημειωθεί μία αυξητική μεταβολή 

της ζήτησης του, ή μία μειωτική μεταβολή της προσφοράς του. 

 Για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 

Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής προκαλεί άμεση 

μείωση του ΑΕΠ, άμεση αύξηση του πληθωρισμού και έμμεση αύξηση 

της ανεργίας μέσω της μείωσης του ΑΕΠ. Για τη Φινλανδία, τη Σουηδία 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η αύξηση της πετρελαϊκής τιμής 

προκαλεί μόνο άμεση αύξηση του πληθωρισμού. 

 Για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την 

Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη 

Σουηδία και  το Ηνωμένο Βασίλειο, μία αύξηση των δημοσίων δαπα-

νών προκαλεί άμεση αύξηση του ΑΕΠ. 

 Για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την 

Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη 

Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία μείωση του επιτοκίου 

προκαλεί άμεση αύξηση του ΑΕΠ. 

 Για όλες τις χώρες που εξετάζονται μία μείωση του κόστους 

(ονομαστικού επιτοκίου) προκαλεί άμεση μείωση του πληθωρισμού. 

 Η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος είναι πολύ καλή για την 

πετρελαϊκή τιμή, το ΑΕΠ,  τον πληθωρισμό και την ανεργία σε όλες τις 

χώρες, ενώ συγριτικά διαφαίνεται οτι υπάρχει σχετικά καλύτερη προ-

βλεψη για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό από ότι για την ανεργία.  

6.5. Ερμηνεία αποτελεσμάτων της αναλυσης ευαισθησίας του 

προσομοιωμένου υποδείγματος. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξάγονται από την ανάλυση 

ευαισθησίας του προσομοιωμένου υποδείγματος ύστερα από μία πιθανή 
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μεταβολή στις εξωγενείς μεταβλητές του υποδείγματος μπορούμε να 

διαπιστώσουμε τα εξής: 

 Μία πιθανή μεταβολή της προσφοράς πετρελαίου (μείωση κατα 

10%) το 1980 προκαλεί μία μέση ετήσια αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή 

κατα 2,669% η οποία με τη σειρά της προκαλεί μία μέση ετήσια μείωση 

στο ΑΕΠ από -0,086% στη Δανία, εώς -0,603% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

μία μέση ετήσια άνοδο του πληθωρισμού από 0,061% στην Αυστρία 

μέχρι 0,566% στην Ελλάδα, και μία μέση ετήσια αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας από 0,302% στην Πορτογαλία μέχρι 5,564% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για την περίοδο 1980-1985. 

 Μία πιθανή μεταβολή της ζήτησης πετρελαίου (αύξηση κατα 5%) 
το 1980 προκαλεί μία μέση ετήσια αύξηση στην πετρελαϊκή τιμή κατα 

1,116% η οποία με τη σειρά της προκαλεί μία μέση ετησια μείωση στο 

ΑΕΠ από -0,033% στη Δανία μέχρι -0,158% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

μία αύξηση στο επίπεδο του πληθωρισμού από 0,023% στην Αυστρία 

μέχρι 0,373% στη Φινλανδία και τέλος μία μέση ετήσια αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας από 0,141% στην Ιταλία μέχρι 1,264% στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Μία πιθανή μεταβολή του επιτοκίου (μείωση κατα μία ποσοστιαία 

μονάδα) το 1980 προκαλεί μία μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ από 0,013% 

στην Ολλανδία μέχρι 0,393% στη Σουηδία, μία μέση ετήσια μείωση του 

επιπέδου του πληθωρισμού από -0,145% στη Φινλανδία μέχρι -

0,727% στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία μέση ετήσια μείωση της 

ανεργίας απο -0,013% στην Ιταλία μέχρι -2,895% στη Σουηδία. 

 Μία πιθανή μεταβολή των δημοσίων δαπανών (αύξηση κατα 5% 

το 1980) προκαλεί μία μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ από 0,023% στη 

Γερμανία μέχρι 1,947% στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία μέση ετήσια 

αύξηση του πληθωρισμού από 0,007% στην Ολλανδία εώς 1,027% 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία μείωση του ποσοστού ανεργίας από -

0,782% στην Ολλανδία εώς -14,261% στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Σύμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η 

ορθότερη οικονομική πολιτική για την περίπτωση της καταπολέμησης 

των επιπτώσεων της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής στην Αυστρία, στο 
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Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στην 

Πορτογαλία και στην Ισπανία, όπως εξάλλου και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 σαν σύνολο, είναι η μείωση του επιτοκίου η οποία αν 

και δεν καταπολεμά πλήρως τις στρεβλώσεις που προκαλεί η αύξηση 

της πετρελαϊκής τιμής, είναι ικανή να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ και 

μείωση του ποσοστού ανεργίας, μειώνοντας παράλληλα και τον 

πληθωρισμό. 

 Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης και η 

πολιτική μείωσης του επιτοκίου αλλά και η πολιτική αύξησης των 

δημοσίων δαπανών είναι ικανές να καταπολεμήσουν τις αρνητικές 

συνέπειες μίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου στο ΑΕΠ, τον 

πληθωρισμό και την ανεργία 

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Φινλανδία ενδείκνυται η 

μείωση του επιτοκίου η οποία οδηγεί σε μείωση του πληθωρισμού και 

της ανεργίας. 

 Στη Σουηδία δεν ενδείκνυται η άσκηση κάποιας οικονομικής πολιτικής, 

καθώς οποιαδήποτε από τις δύο θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού. 

 Για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την 

καταλληλότερη οικονομική πολιτική. Μία αύξηση των δημοσίων 

δαπανών οδηγεί σε καταπολέμηση της πτώσης του ΑΕΠ και της 

αύξησης της ανεργίας, οδηγώντας όμως παράλληλα σε αύξηση του 

πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά,  μία μείωση του επιτοκίου 

μειώνει περαιτέρω τον πληθωρισμό αφήνοντας όμως ανεπηρεάστες τις 

μεταβλητές του ΑΕΠ και της ανεργίας. 

Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της εκτίμησης του 

διαρθρωτικού υποδείγματος, και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ευαισθησίας του προσομοιωμένου υποδείγματος επαληθεύονται σε 

μεγάλο βαθμό οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος εξισώσεων Η1, 
Η2, Η3 και Η4, που ορίζουν οτι η μείωση της προσφοράς πετρελαίου και 
η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου οδηγούν σε αύξηση της τιμής του η 
οποία με τη σειρά της προκαλεί μείωση του Α.Ε.Π, αύξηση του 

πληθωρισμού και αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Οι συνέπειες αυτές 
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μπορούν σε κάποιον βαθμό να καταπολεμηθούν με τη μείωση του 
κόστους - ονομαστικού επιτοκίου - και την αύξηση των δημοσίων 
δαπανών. 

6.6 Συμβολή της διατριβής στην έρευνα 

 Ενώ έχουν αναπτυχθεί πολλές εμπειρικές μελέτες οι οποίες εξετάζουν 

τις επιδράσεις της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής στις βασικές 

μακροοικονομικές μεταβλητές της οικονομίας, έχουν αναπτυχθεί 

ελάχιστες μελέτες οι οποίες λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη  το είδος 

των αιτίων της αύξησης της πετρελαϊκής τιμής. Η πρωτοτυπία της 

παρούσας έρευνας είναι οτι η μεταβλητή της πετρελαϊκής τιμής 

εισέρχεται ως ενδογενής στο οικονομικό σύστημα και εξαρτάται από τη 

μεταβολή της πετρελαϊκής προσφοράς και της πετρελαϊκής ζήτησης. 

Με αυτήν τη μέθοδο μπορούν να μελετηθούν οι μεταβολές που 

προκύπτουν στο Α.Ε.Π, τον πληθωρισμό και το ποσοστό ανεργίας στις 

διάφορες χώρες, ξεχωριστά για κάθε είδος επηρεασμού της περελαϊκής 

τιμής. 

 Ελάχιστες εμπειρικές μελέτες εξετάζουν συστήματα ταυτόχρονων 

εξισώσεων για τη διερεύνηση των επιδράσεων της αύξησης της 

πετρελαϊκής τιμής στις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές της 

οικονομίας. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται σε μεμονωμένες 

εξισώσεις, επιλέγουν ειτε την μέθοδο ανάλυσης χρονικών σειρών, ειτε 

τη μέθοδο ανάλυσης διαστρωματικών στοιχείων, ειτε την μέθοδο 

ανάλυσης πάνελ δεδομένων. 

Συνεπώς, η διατριβή αυτή προσπαθεί να καλύψει τα θεωρητικά 

και μεθοδολογικά κενά που έχουν δημιουργήσει προηγούμενες 
εμπειρικές έρευνες, ακολουθώντας μία διαφορετική μεθοδολογική 
προσέγγιση, που  ενσωματώνει τη διαφοροποίηση της μεταβολής  της 

πετρελαϊκής τιμής σύμφωνα με τα αίτια που την δημιουργούν. Η 
μεθοδολογική αυτή προσέγγιση επικεντρώνεται στην εκτίμηση ενός 
διαρθρωτικού συστήματος εξισώσεων και στη λύση του 
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προσομοιωμένου συστήματος που προκύπτει αποβλέποντας στη  
διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας με εφαρμογή οικονομικών πολιτικών. 

6.7 Περιορισμοί της διατριβής. 

Τα συμπεράσματα της διατριβής αυτής υπόκεινται στους παρακάτω 

περιορισμούς. 

 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ετήσια, πράγμα που 

περιορίζει την εφαρμογή χρονικών υστερήσεων στις εκτιμήσεις, με 

αποτέλεσμα τα στοιχεία να απέχουν σχετικά από την πραγματικότητα. 

 Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτιμήσεις είναι σχετικά 

περιορισμένες με αποτέλεσμα να μην εκφράζεται το υπο έρευνα 

φαινόμενο σε πλήρη μορφή. 

 Στις εκτιμήσεις της Φινλαδίας, της Σουηδίας, και των Ηνωμένων 

Πολιτειών τα αποτελέσματα δείχνουν οτι δεν υπάρχει ισχυρή στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στην πετρελαϊκή τιμή και το Α.Ε.Π με 

συνέπεια να μην μπορεί να γίνει ασφαλής σύγκριση με τις υπόλοιπες 

χώρες. 

6.8 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η διατριβή αυτή μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα με 

τις παρακάτω προτάσεις 

 Επέκταση της έρευνας στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

σκοπό τη συγκριτική της διερεύνηση. 

 Επέκταση της έρευνας και στις χώρες εξαγωγής πετρελαίου.  

 Επέκταση της έρευνας με τη χρήση μικρότερης χρονικής μονάδας 

μέτρησης από το έτος, με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση της 

δυναμικότητας του φαινομένου.. 

 Επέκταση της έρευνας με περισσότερες συγγενείς μεταβλητές, με 

σκοπό την καλύτερη διαρθρωτική απεικόνιση του φαινομένου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

휪휤푳푺풕 = Προσφορά πετρελαίου 

푶푰푳푫풕 = Παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν 

푳푶푰푳푺풕 = Προσφορά πετρελαίου(λογάριθμος) 

푳푶푰푳푫풕 = Παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷휜푼푺풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αυστρίας(λογάριθμος) 

푳푷푨푼푺풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Αυστρίας(λογάριθμος) 

푳푼푨푼푺풕 = Ποσοστό ανεργίας της Αυστρίας(λογάριθμος) 

푳푹푨푼푺풕 = Επιτόκιο της Αυστρίας(λογάριθμος) 

푳푮푨푼푺풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Αυστρίας(λογάριθμος) 

푳푾푨푼푺풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Αυστρίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푩푬푳풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τoυ Βελγίου(λογάριθμος) 

푳푷푩푬푳풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή του Βελγίου(λογάριθμος) 

푳푼푩푬푳풕 = Ποσοστό ανεργίας του Βελγίου(λογάριθμος) 

푳푹푩푬푳풕 = Επιτόκιο του Βελγίου(λογάριθμος) 

푳푮푩푬푳풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες του Βελγίου(λογάριθμος) 

푳푾푩푬푳풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών του Βελγίου(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푫푬푵풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Δανίας(λογάριθμος) 

푳푷푫푬푵풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Δανίας(λογάριθμος) 

푳푼푫푬푵풕 = Ποσοστό ανεργίας της Δανίας(λογάριθμος) 

푳푹푫푬푵풕 = Επιτόκιο της Δανίας(λογάριθμος) 

푳푮푫푬푵풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Δανίας(λογάριθμος) 

푳푾푫푬푵풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Δανίας(λογάριθμος) 
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푳푮푫푷푭푰푵풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας(λογάριθμος) 

푳푷푭푰푵풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Φινλανδίας(λογάριθμος) 

푳푼푭푰푵풕 = Ποσοστό ανεργίας της Φινλανδίας(λογάριθμος) 

푳푹푭푰푵풕 = Επιτόκιο της Φινλανδίας(λογάριθμος) 

푳푮푭푰푵풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της 

Φινλανδίας(λογάριθμος) 

푳푾푭푰푵풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Φινλανδίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푭푹푨풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας(λογάριθμος) 

푳푷푭푹푨풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Γαλλίας(λογάριθμος) 

푳푼푭푹푨풕 = Ποσοστό ανεργίας της Γαλλίας(λογάριθμος) 

푳푹푭푹푨풕 = Επιτόκιο της Γαλλίας(λογάριθμος) 

푳푮푭푹푨풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Γαλλίας(λογάριθμος) 

푳푾푭푹푨풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Γαλλίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푮푬푹풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας(λογάριθμος) 

푳푷푮푬푹풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Γερμανίας(λογάριθμος) 

푳푼푮푬푹풕 = Ποσοστό ανεργίας της Γερμανίας(λογάριθμος) 

푳푹푮푬푹풕 = Επιτόκιο της Γερμανίας(λογάριθμος) 

푳푮푮푬푹풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Γερμανίας(λογάριθμος) 

푳푾푮푬푹풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Γερμανίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푮푹푬풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας(λογάριθμος) 

푳푷푮푹푬풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελλάδας(λογάριθμος) 

푳푼푮푹푬풕 = Ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας(λογάριθμος) 

푳푹푮푹푬풕 = Επιτόκιο της Ελλάδας(λογάριθμος) 

푳푮푮푹푬풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Ελλάδας(λογάριθμος) 

푳푾푮푹푬풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Ελλάδας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푯푶푳풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ολλανδίας(λογάριθμος) 

푳푷푯푶푳풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Ολλανδίας(λογάριθμος) 

푳푼푯푶푳풕 = Ποσοστό ανεργίας της Ολλανδίας(λογάριθμος) 
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푳푹푯푶푳풕 = Επιτόκιο της Ολλανδίας(λογάριθμος) 

푳푮푯푶푳풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της 

Ολλανδίας(λογάριθμος) 

푳푾푯푶푳풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Ολλανδίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷휤휯휜풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιταλίας(λογάριθμος) 

푳푷휤휯휜풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Ιταλίας(λογάριθμος) 

푳푼휤휯휜풕 = Ποσοστό ανεργίας της Ιταλίας(λογάριθμος) 

푳푹휤휯휜풕 = Επιτόκιο της Ιταλίας(λογάριθμος) 

푳푮휤휯휜풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Ιταλίας(λογάριθμος) 

푳푾휤휯휜풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Ιταλίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푷푶푹풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

푳푷푷푶푹풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

푳푼푷푶푹풕 = Ποσοστό ανεργίας της Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

푳푹푷푶푹풕 = Επιτόκιο της Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

푳푮푷푶푹풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της 

Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

푳푾푷푶푹풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της 

Πορτογαλίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푬푺푷풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας(λογάριθμος) 

푳푷푬푺푷풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Ισπανίας(λογάριθμος) 

푳푼푬푺푷풕 = Ποσοστό ανεργίας της Ισπανίας(λογάριθμος) 

푳푹푬푺푷풕 = Επιτόκιο της Ισπανίας(λογάριθμος) 

푳푮푬푺푷풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Ισπανίας(λογάριθμος) 

푳푾푬푺푷풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Ισπανίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푺푾푬풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Σουηδίας(λογάριθμος) 

푳푷푺푾푬풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Σουηδίας(λογάριθμος) 

푳푼푺푾푬풕 = Ποσοστό ανεργίας της Σουηδίας(λογάριθμος) 

푳푹푺푾푬풕 = Επιτόκιο της Σουηδίας(λογάριθμος) 
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푳푮푺푾푬풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Σουηδίας(λογάριθμος) 

푳푾푺푾푬풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Σουηδίας(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푼푲풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ηνωμένου 

Βασιλείου(λογάριθμος) 

푳푷푼푲풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή του Ηνωμένου 

Βασιλείου(λογάριθμος) 

푳푼푼푲풕 = Ποσοστό ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου(λογάριθμος) 

푳푹푼푲풕 = Επιτόκιο του Ηνωμένου Βασιλείου(λογάριθμος) 

푳푮푼푲풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες του Ηνωμένου 

Βασιλείου(λογάριθμος) 

푳푾푼푲풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών του Ηνωμένου 

Βασιλείου(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푬푼푹풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(λογάριθμος) 

푳푷푬푼푹풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(λογάριθμος) 

푳푼푬푼푹풕 = Ποσοστό ανεργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(λογάριθμος) 

푳푹푬푼푹풕 = Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(λογάριθμος) 

푳푮푬푼푹풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης(λογάριθμος) 

푳푾푬푼푹풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών της Ευρωπσϊκής 

Ένωσης(λογάριθμος) 

 

푳푮푫푷푼푺푨풕 = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α(λογάριθμος) 

푳푷푼푺푨풕 = Δείκτης τιμών καταναλωτή των Η.Π.Α(λογάριθμος) 

푳푼푼푺푨풕 = Ποσοστό ανεργίας των Η.Π.Α(λογάριθμος) 

푳푹푼푺푨풕 = Επιτόκιο των Η.Π.Α(λογάριθμος) 

푳푮푼푺푨풕 = Δημόσιες Κυβερνητικές Δαπάνες των Η.Π.Α(λογάριθμος) 

푳푾푼푺푨풕 = Επίπεδο πραγματικών μισθών των Η.Π.Α(λογάριθμος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

t = δεδομένη χρονική περίοδος (όταν χρησιμοποιείται σαν δεικτης) 

t = χρονική τάση (time trend) (όταν χρησιμοποιείται σαν μεταβλητή) 

i = 1,2,3,………..k 

t-i = χρονική περίοδος t με I υστερήσεις 

푢  ή 휀  = διαταρακτικός όρος (noise error) 
훼 , 푏 , 푐 , 푑  = σταθεροί όροι μίας συνάρτησης 
훼 , 푏 , 푐 , 푑  = παράμετροι μεταβλητών προς εκτίμηση 

D ή Δ = τελεστής πρώτων διαφορών μίας μεταβλητής(χρονικής σειράς) 

퐷  = τελεστής δεύτερων διαφορών μίας μεταβλητής (χρονικής σειράς) 

퐷  = τελεστής d διαφορών μίας μεταβλητής (χρονικής σειράς) 

훥훸  = 푋 - 푋  

훥 푋  = 훥푋 - 훥푋  

퐺퐷푃  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Gross Domestic Product) 

푃  = Δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index) 

푈  = ποσοστό ανεργίας (unemployment rate) 

푅  = oνομαστικό επιτόκιο (nominal rate) 

퐺  = δημόσιες κυβερνητικές δαπάνες (government expenditure) 

푊  = επίπεδο πραγματιkών μισθών (real wages) 

Oilp = ονομαστική τιμή πετρελαίου (crude oil price) 

Oils = παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου  

Oild =παγκόσμιο ΑΕΠ (δείκτης πετρελαϊκής ζήτησης) 

퐿퐺퐷푃  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Gross Domestic 

Product)(λογαριθμος) 

퐿푃  = Δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index)(λογάριθμος) 

퐿푈  = ποσοστό ανεργίας (unemployment rate)(λογάριθμος) 

퐿푅  = oνομαστικό επιτόκιο (nominal rate)(λογάριθμος) 

퐿퐺  = δημόσιες κυβερνητικές δαπάνες (government 

expenditure)(λογαριθμος) 

퐿푊  = επίπεδο πραγματιών μισθών (real wages) λογάριθμος 

lOilp = ονομαστική τιμή πετρελαίου (crude oil price)(λογάριθμος) 

lOils = παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου (λογάριθμος) 
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lwgdp = παγκόσμιο ΑΕΠ (δείκτης πετρελαϊκής ζήτησης)(λογάριθμος) 

lOils-

loils( ) 

= μεταβολή παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου 

퐿퐺퐷푃  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με χρονική υστέρηση (Gross 

Domestic Product)(λογαριθμος) 

퐿푃  = Δείκτης τιμών καταναλωτή με χρονική υστέρηση(Consumer 

Price Index)(λογάριθμος) 

퐿푈  = ποσοστό ανεργίας με χρονική υστέρηση (unemployment 

rate)(λογάριθμος) 

퐿푅  = oνομαστικό επιτόκιο με χρονική υστέρηση (nominal 

rate)(λογάριθμος) 

퐿퐺  = δημόσιες κυβερνητικές δαπάνες με χρονική υστέρηση 

(government expenditure)(λογαριθμος) 

퐿푊  = επίπεδο πραγματικών μισθών με χρονική υστέρηση (real 

wages) λογάριθμος 

퐿표푖푙푝  = oνομαστική τιμή πετρελαίου με χρονική υστέρηση(λογάριθμος) 

퐿푤푔푑푝  = = παγκόσμιο ΑΕΠ με χρονική υστέρηση (δείκτης πετρελαϊκής 

ζήτησης)(λογάριθμος) 

MGDP = πολλαπλασιαστής του μέσου ετήσιου ΑΕΠ 

ΜP = πολλαπλασιαστής του μέσου ετήσιου πληθωρισμού 

ΜU = πολλαπλασιαστής του μέσου ετήσιου ποσοστού ανεργίας 

ΜOILP = πολλαπλασιαστής της μέσης ετήσιας μεταβολής της τιμής του 

πετρελαίου 

ΕΕ = ευρωπαϊκή ένωση 

μ = μέσος 

V = διακύμανση 

Cov = συνδιακύμανση 

ΑΙC = Akaike information Criterion 

SBC = Schwartz information criterion 

DF = Dickey-Fuller 

ADF = επαυξημένος Dickey-Fuller (augmented Dickey-Fuller) 

PP = Phillips - Perron 



Παραρτήματα και βιβλιογραφία 

240 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

LM = πολλαπλασιαστής του Lagrange (Langrange-Multiplier) 

prob = πιθανότητα (probability) 

λ-trace = στατιστικό κριτήριο του ίχνους 

λ-max = στατιστικό κριτήριο της μέγιστης ιδιοτιμής 

ΑR(1) = αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτης τάξης 

VAR = διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (Vector 

Autoregressive Model) 

2SLS = μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια (two stage least 

squares) 

OLS = μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (ordinaly least squares)  

GLS = γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (generalized least 

squares) 

_f = προσομοιωμένη μεταβλητή μίας χρονικής σειράς 

U = συντελεστής ανισότητας Theil 

U  = αναλογία μεροληψίας 

U  = αναλογία διακύμανσης 

U  = αναλογία συνδιακύμανσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Γ1. Αυστρία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Αυστρίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.1.1 έως 

Γ.1.12 είναι οι εξής: 

LGDPAUS  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αυστρίας 

LPAUS  = Πληθωρισμός της Αυστρίας 

LUAUS  = Ποσοστό ανεργίας της Αυστρίας 

LRAUS  = Επιτόκιο της Αυστρίας 

LGAUS  = Δημόσιες Δαπάνες της Αυστρίας 

LWAUS  = Πραγματικοί μισθοί της Αυστρίας 

39 Διαγράμματα Γ.1.1 και Γ.1.2- ΑΕΠ της Αυστρίας στα επίπεδα (LGDPAUS) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPAUS) 
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40 Διαγράμματα Γ.1.3 και Γ.1.4- Πληθωρισμός της Αυστρίας στα επίπεδα 
(LPAUS) και στις πρώτες διαφορές(DLPAUS) 

  

41 Διαγράμματα Γ.1.5 και Γ.1.6- Ανεργία της Αυστρίας στα επίπεδα (LUAUS) και 
στις πρώτες διαφορές(DLUAUS) 

  

42 Διαγράμματα Γ.1.7 και Γ.1.8- Επιτόκιο της Αυστρίας στα επίπεδα (LRAUS) 
και στις πρώτες διαφορές (DLRAUS) 

 .  
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43.Διαγράμματα Γ.1.9 και Γ.1.10- Δημόσιες Δαπάνες της Αυστρίας στα επίπεδα 
(LGAUS) και στις πρώτες διαφορές (DLGAUS) 

  

44 Διαγράμματα Γ.1.11 και Γ.1.12- Πραγματικοί μισθοί της Αυστρίας στα 
επίπεδα (LWAUS) και στις πρώτες διαφορές (DLWAUS) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών και των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει μία συνεχόμενη φθίνουσα τάση ενώ το ποσοστό 

ανεργίας το οποίο την περίοδο 1960-1980 μειώνεται, την χρονική περίοδο 

από 1981-2009 ακολουθεί μία συνεχόμενη αυξητική τάση. 
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Γ.2. Βέλγιο 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα του Βελγίου για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.2.1 έως 

Γ.2.12είναι οι εξής: 

LGDPBEL  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Βελγίου 

LPBEL  = Πληθωρισμός του Βελγίου 

LUBEL  = Ποσοστό ανεργίας του Βελγίου 

LRBEL  = Επιτόκιο του Βελγίου 

LGBEL  = Δημόσιες Δαπάνες του Βελγίου 

LWBEL  = Πραγματικοί μισθοί του Βελγίου 

 

45 Διαγράμματα Γ.2.1 και Γ.2.2- ΑΕΠ του Βελγίου στα επίπεδα (LGDPBEL) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPBEL) 
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46 Διαγράμματα Γ.2.3 και Γ.2.4- Πληθωρισμός του Βελγίου στα επίπεδα 
(LPBEL) και στις πρώτες διαφορές(DLPBEL) 

  

47 Διαγράμματα Γ.2.5 και Γ.2.6- Ποσοστό ανεργίας του Βελγίου στα επίπεδα 
(LUBEL) και στις πρώτες διαφορές(DLUBEL) 

  

48 Διαγράμματα Γ.2.7 και Γ.2.8- Επιτόκιο του Βελγίου στα επίπεδα (LRBEL) και 
στις πρώτες διαφορές (DLRBEL) 
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49 Διαγράμματα Γ.2.9 και Γ.2.10- Δημόσιες δαπάνες του Βελγίου στα επίπεδα 
(LGBEL) και στις πρώτες διαφορές (DLGBEL) 

  

50 Διαγράμματα Γ.2.11 και Γ.2.12- Πραγματικοί μισθοί του Βελγίου στα επίπεδα 
(LWBEL) και στις πρώτες διαφορές (DLWBEL) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών και των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει μία αύξουσα τάση κατά την περίοδο 1960 έως 1982 και 

μία συνεχής μειωτική τάση κατά την περίοδο 1983-2009 ενώ το ποσοστό 

ανεργίας το οποίο την περίοδο 1960-1982 αυξάνεται, την χρονική περίοδο 

από 1983-2009 ακολουθεί μία σταθερή πορεία. 
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Γ.3. Δανία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Δανίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.3.1 έως 

Γ.3.12 είναι οι εξής: 

LGDPDEN  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Δανίας 

LPDEN  = Πληθωρισμός της Δανίας 

LUDEN  = Ποσοστό ανεργίας της Δανίας 

LRDEN  = Επιτόκιο της Δανίας 

LGDEN  = Δημόσιες Δαπάνες της Δανίας 

LWDEN  = Πραγματικοί μισθοί της Δανίας 

 

51 Διαγράμματα Γ.3.1 και Γ.3.2- ΑΕΠ της Δανίας στα επίπεδα (LGDPDEN) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPDEN) 
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52 Διαγράμματα Γ.3.3 και Γ.3.4- Πληθωρισμός της Δανίας στα επίπεδα (LPDEN) 
και στις πρώτες διαφορές (DLPDEN) 

  

53 Διαγράμματα Γ.3.5 και Γ.3.6- Ποσοστό ανεργίας της Δανίας στα επίπεδα 
(LUDEN) και στις πρώτες διαφορές (DLUDEN) 

  

54 Διαγράμματα Γ.3.7 και Γ.3.8- Eπιτόκιο της Δανίας στα επίπεδα (LRDEN) και 
στις πρώτες διαφορές (DLRDEN) 
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55 Διαγράμματα Γ.3.9 και Γ.3.10- Δημόσιες δαπάνες της Δανίας στα επίπεδα 
(LGDEN) και στις πρώτες διαφορές (DLGDEN) 

  

56 Διαγράμματα Γ.3.11 και Γ.3.12- Πραγματικοί μισθοί της Δανίας στα επίπεδα 
(LWDEN) και στις πρώτες διαφορές (DLWDEN) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών και των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει μία αύξουσα τάση κατά την περίοδο 1960 έως 1982 και 

μία συνεχής μειωτική τάση κατά την περίοδο 1983-2009 ενώ το ποσοστό 

ανεργίας το οποίο την περίοδο 1960-1973 μειώνεται, την χρονική περίοδο 

από 1974-2009 ακολουθεί μία αυξητική τάση 
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Γ.4. Φινλανδία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Φινλανδίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.4.1 έως 

Γ.4.12 είναι οι εξής: 

LGDPFIN  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Φινλανδίας 

LPFIN  = Πληθωρισμός της Φινλανδίας 

LUFIN  = Ποσοστό ανεργίας της Φινλανδίας 

LRFIN  = Επιτόκιο της Φινλανδίας 

LGFIN  = Δημόσιες Δαπάνες της Φινλανδίας 

LWFIN  = Πραγματικοί μισθοί της Φινλανδίας 

 

57 Διαγράμματα Γ.4.1 και Γ.4.2- ΑΕΠ της Φινλανδίας στα επίπεδα (LGDPFIN) 
και στις πρώτες διαφορές(DLGDPFIN) 
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58 Διαγράμματα Γ.4.3 και Γ.4.4- Πληθωρισμός της Φινλανδίας στα επίπεδα 
(LPFIN) και στις πρώτες διαφορές(DLPFIN) 

  

59 Διαγράμματα Γ.4.5 και Γ.4.6- Ποσοστό Ανεργίας της Φινλανδίας στα επίπεδα 
(LUFIN) και στις πρώτες διαφορές(DLUFIN) 

  

60 Διαγράμματα Γ.4.7 και Γ.4.8- Επιτόκιο της Φινλανδίας στα επίπεδα (LRFIN) 
και στις πρώτες διαφορές(DLRFIN) 
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61 Διαγράμματα Γ.4.9 και Γ.4.10- Δημόσιες Δαπάνες της Φινλανδίας στα 
επίπεδα (LGFIN) και στις πρώτες διαφορές(DLGFIN) 

  

  

62 Διαγράμματα Γ.4.11 και Γ.4.12- Πραγματικοί μισθοί  της Φινλανδίας στα 
επίπεδα (LGFIN) και στις πρώτες διαφορές(DLGFIN) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών, του ποσοστού ανεργίας και 

των πραγματικών μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική 

περίοδο 1960-2009, ενώ το επιτόκιο χαρακτηρίζεται από μία σταθερά πτωτική 

τάση. 
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Γ.5. Γαλλία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Γαλλίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.5.1 έως 

Γ.5.12 είναι οι εξής: 

LGDPFRA  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γαλλίας 

LPFRA  = Πληθωρισμός της Γαλλίας 

LUFRA  = Ποσοστό ανεργίας της Γαλλίας 

LRFRA  = Επιτόκιο της Γαλλίας 

LGFRA  = Δημόσιες Δαπάνες της Γαλλίας 

LWFRA  = Πραγματικοί μισθοί της Γαλλίας 

 

 

63 Διαγράμματα Γ.5.1 και Γ.5.2- ΑΕΠ της Γαλλίας στα επίπεδα (LGDPFRA) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPFRA) 
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64 Διαγράμματα Γ.5.3 και Γ.5.4- Πληθωρισμός της Γαλλίας στα επίπεδα 
(LPFRA) και στις πρώτες διαφορές(DLPFRA) 

  

65 Διαγράμματα Γ.5.5 και Γ.5.6- Ποσοστό ανεργίας της Γαλλίας στα επίπεδα 
(LUFRA) και στις πρώτες διαφορές(DLUFRA) 

  

66 Διαγράμματα Γ.5.7 και Γ.5.8- Επιτόκιο της Γαλλίας στα επίπεδα (LRFRA) και 
στις πρώτες διαφορές(DLRFRA) 

  

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LPFRA

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

DLPFRA

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LUFRA

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

DLUFRA

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LRFRA

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

DLRFRA



Παραρτήματα και βιβλιογραφία 

255 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

67 Διαγράμματα Γ.5.9 και Γ.5.10- Δημόσιες δαπάνες της Γαλλίας στα επίπεδα 
(LGFRA) και στις πρώτες διαφορές(DLGFRA) 

  

68 Διαγράμματα Γ.5.11 και Γ.5.12- Πραγματικοί μισθοί της Γαλλίας στα επίπεδα 
(LWFRA) και στις πρώτες διαφορές(DLWFRA) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών, των πραγματικών μισθών 

και της ανεργίας ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-

2009. Το επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία ανοδική τάση κατά την περίοδο 

1960-1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή 

πτωτική τάση. 
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Γ.6. Γερμανία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Γερμανίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.6.1 έως 

Γ.6.12 είναι οι εξής: 

LGDPGER  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας 

LPGER  = Πληθωρισμός της Γερμανίας 

LUGER  = Ποσοστό ανεργίας της Γερμανίας 

LRGER  = Επιτόκιο της Γερμανίας 

LGGER  = Δημόσιες Δαπάνες της Γερμανίας 

LWGER  = Πραγματικοί μισθοί της Γερμανίας 

 

69 Διαγράμματα Γ.6.1 και Γ.6.2- ΑΕΠ της Γερμανίας στα επίπεδα (LGDPGER) 
και στις πρώτες διαφορές(DLGDPGER) 

 

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

LGDPGER

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

DLGDPGER



Παραρτήματα και βιβλιογραφία 

257 
Διδακτορική διατριβή Σελλά Σταμάτη 

70 Διαγράμματα Γ.6.3 και Γ.6.4- Πληθωρισμός της Γερμανίας στα επίπεδα 
(LPGER) και στις πρώτες διαφορές(DLPGER) 

  

71 Διαγράμματα Γ.6.5 και Γ.6.6- Ανεργία της Γερμανίας στα επίπεδα (LUGER) 
και στις πρώτες διαφορές(DLUGER) 

  

72 Διαγράμματα Γ.6.7 και Γ.6.8- Επιτόκιο της Γερμανίας στα επίπεδα (LRGER) 
και στις πρώτες διαφορές(DLRGER) 
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73 Διαγράμματα Γ.6.9 και Γ.6.10- Δημόσιες δαπάνες της Γερμανίας στα επίπεδα 
(LGGER) και στις πρώτες διαφορές(DLGGER) 

  

74 Διαγράμματα Γ.6.11 και Γ.6.12- Πραγματικοί μισθοί της Γερμανίας στα 
επίπεδα (LWGER) και στις πρώτες διαφορές(DLWGER) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών, των πραγματικών μισθών 

και της ανεργίας ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-

2009.Το επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία ανοδική τάση κατά την περίοδο 

1960-1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή 

πτωτική τάση. 
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ανεργίας την περίοδο 1974-1979 ακολουθεί μία πολύ έντονη αυξητική 

πορεία αλλά κατά την περίοδο 1980-2009 χαρακτηρίζεται από πολλές 

αυξομειώσεις. 

Γ.7. Ισπανία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Ισπανίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.7.1 έως 

Γ.7.12 είναι οι εξής: 

LGPESP  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας 

LPESP  = Πληθωρισμός της Ισπανίας 

LUESP  = Ποσοστό ανεργίας της Ισπανίας 

LRESP  = Επιτόκιο της Ισπανίας 

LGESP  = Δημόσιες Δαπάνες της Ισπανίας 

LWESP  = Πραγματικοί μισθοί της Ισπανίας 

 

75.Διαγράμματα Γ.7.1 και Γ.7.2- ΑΕΠ της Ισπανίας στα επίπεδα (LGDPESP) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPESP) 
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76 Διαγράμματα Γ.7.3 και Γ.7.4- Πληθωρισμός της Ισπανίας στα επίπεδα 
(LPESP) και στις πρώτες διαφορές(DLPESP) 

  

77 Διαγράμματα Γ.7.5 και Γ.7.6- Ποσοστό ανεργίας της Ισπανίας στα επίπεδα 
(LUESP) και στις πρώτες διαφορές(DLUESP) 

  

78 Διαγράμματα Γ.7.7 και Γ.7.8- Επιτόκιο της Ισπανίας στα επίπεδα (LRESP) 
και στις πρώτες διαφορές(DLRESP) 
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79 Διαγράμματα Γ.7.9 και Γ.7.10- Δημόσιες δαπάνες της Ισπανίας στα επίπεδα 
(LGESP) και στις πρώτες διαφορές(DLGESP) 

  

80 Διαγράμματα Γ.7.11 και Γ.7.12- Πραγματικοί μισθοί της Ισπανίας στα 
επίπεδα (LWESP) και στις πρώτες διαφορές(DLWESP) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, του ποσοστού ανεργίας, των δημοσίων δαπανών καi 

των πραγματικών μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική 

περίοδο 1960-2009. Το επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την 

περίοδο 1960-1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία 

συνεχή πτωτική τάση. 
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Γ.8. Σουηδία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Σουηδίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.8.1 έως 

Γ.8.12 είναι οι εξής: 

LGDPSWE  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Σουηδίας 

LPSWE  = Πληθωρισμός της Σουηδίας 

LUSWE  = Ποσοστό ανεργίας της Σουηδίας 

LRSWE  = Επιτόκιο της Σουηδίας 

LGSWE  = Δημόσιες Δαπάνες της Σουηδίας 

LWSWE  = Πραγματικοί μισθοί της Σουηδίας 

 

81 Διαγράμματα Γ.8.1 και Γ.8.2- ΑΕΠ της Σουηδίας στα επίπεδα (LGDPSWE) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPSWE) 
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82 Διαγράμματα Γ.8.3 και Γ.8.4- Πληθωρισμός της Σουηδίας στα επίπεδα 
(LPSWE) και στις πρώτες διαφορές(DLPSWE) 

  

83 Διαγράμματα Γ.8.5 και Γ.8.6- Ποσοστό ανεργίας της Σουηδίας στα επίπεδα 
(LUSWE) και στις πρώτες διαφορές(DLUSWE) 

  

84 Διαγράμματα Γ.8.7 και Γ.8.8- Επιτόκιο της Σουηδίας στα επίπεδα (LRSWE) 
και στις πρώτες διαφορές(DLRSWE) 
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85 Διαγράμματα Γ.8.9 και Γ.8.10- Δημόσιες δαπάνες της Σουηδίας στα επίπεδα 
(LGSWE) και στις πρώτες διαφορές(DLGSWE) 

  

86 Διαγράμματα Γ.8.11 και Γ.8.12- Πραγματικοί μισθοί της Σουηδίας στα 
επίπεδα (LWSWE) και στις πρώτες διαφορές(DLWSWE) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, του ποσοστού ανεργίας, των δημοσίων δαπανών καi 

των πραγματικών μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική 

περίοδο 1960-2009.Το επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την 

περίοδο 1960-1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία 

συνεχή πτωτική τάση. 
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Γ.9. Ολλανδία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Ολλανδίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα Γ.9.1 έως Γ.9.12 

είναι οι εξής: 

LGDPHOL  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ολλανδίας 

LPHOL  = Πληθωρισμός της Ολλανδίας 

LUHOL  = Ποσοστό ανεργίας της Ολλανδίας 

LRHOL  = Επιτόκιο της Ολλανδίας 

LGHOL  = Δημόσιες Δαπάνες της Ολλανδίας 

LWHOL  = Πραγματικοί μισθοί της Ολλανδίας 

 

87 Διαγράμματα Γ.9.1 και Γ.9.2- ΑΕΠ της Ολλανδίας στα επίπεδα (LGDPHOL) 
και στις πρώτες διαφορές(DLGDPHOL) 
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88 Διαγράμματα Γ.9.3 και Γ.9.4- Πληθωρισμός της Ολλανδίας στα επίπεδα 
(LPHOL) και στις πρώτες διαφορές(DLPHOL) 

  

89 Διαγράμματα Γ.9.5 και Γ.9.6- Ποσοστό ανεργίας της Ολλανδίας στα επίπεδα 
(LUHOL) και στις πρώτες διαφορές(DLUHOL) 

  

90 Διαγράμματα Γ.9.7 και Γ.9.8- Επιτόκιο της Ολλανδίας στα επίπεδα (LRHOL) 
και στις πρώτες διαφορές(DLRHOL) 
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91 Διαγράμματα Γ.9.9 και Γ.9.10- Δημόσιες δαπάνες της Ολλανδίας στα 
επίπεδα (LGHOL) και στις πρώτες διαφορές(DLGHOL) 

  

92 Διαγράμματα Γ.9.11 και Γ.9.12- Πραγματικοί μισθοί της Ολλανδίας στα 
επίπεδα (LWHOL) και στις πρώτες διαφορές(DLWHOL) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού και των δημοσίων δαπανών ακολουθούν μία 

αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το επιτόκιο όπως και οι 

πραγματικοί μισθοί παρουσιάζουν αρχικά μία άνοδο κατά την περίοδο 1960-

1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή πτωτική 

τάση. Το ποσοστό ανεργίας κατά την περίοδο 1960-1982 ακολουθεί μία 

αυξητική πορεία αλλά κατά την περίοδο 1963-2009 σταθεροποιείται και 

χαρακτηρίζεται από μία ασθενή μειωτική τάση. 
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Γ.10. Ιταλία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Ιταλίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.10.1 έως 

Γ10.12 είναι οι εξής: 

LGDPITA  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ιταλίας 

LPITA  = Πληθωρισμός της Ιταλίας 

LUITA  = Ποσοστό ανεργίας της Ιταλίας 

LRITA  = Επιτόκιο της Ιταλίας 

LGITA  = Δημόσιες Δαπάνες της Ιταλίας 

LWITA  = Πραγματικοί μισθοί της Ιταλίας 

 

93 Διαγράμματα Γ.10.1 και Γ.10.2- ΑΕΠ της Ιταλίας στα επίπεδα (LGDPΙΤΑ) και 
στις πρώτες διαφορές(DLGDPΙΤΑ) 
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94 Διαγράμματα Γ.10.3 και Γ.10.4- Πληθωρισμός της Ιταλίας στα επίπεδα 
(LPΙΤΑ) και στις πρώτες διαφορές(DLPΙΤΑ) 

  

95 Διαγράμματα Γ.10.5 και Γ.10.6- Πληθωρισμός της Ιταλίας στα επίπεδα 
(LPΙΤΑ) και στις πρώτες διαφορές(DLPΙΤΑ) 

  

96 Διαγράμματα Γ.10.7 και Γ.10.8- Επιτόκιο της Ιταλίας στα επίπεδα (LRΙΤΑ) και 
στις πρώτες διαφορές(DLRΙΤΑ) 
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97 Διαγράμματα Γ.10.9 και Γ.10.10- Δημόσιες δαπάνες της Ιταλίας στα επίπεδα 
(LGΙΤΑ) και στις πρώτες διαφορές(DLGΙΤΑ) 

  

98 Διαγράμματα Γ.10.11 και Γ.10.12- Πραγματικοί μισθοί της Ιταλίας στα 
επίπεδα (LWΙΤΑ) και στις πρώτες διαφορές(DLWΙΤΑ) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών καi των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την περίοδο 1960-1982 και στην 

συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία συνεχή πτωτική τάση. Το ποσοστό 

ανεργίας κατά την περίοδο 1960-1996 ακολουθεί μία αυξητική πορεία αλλά 

κατά την περίοδο 1996-2009 αρχίζει και μειώνεται. 
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Γ.11. Πορτογαλία 

Οι μεταβλητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα της Πορτογαλίας για τη 

χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από Γ.11.1 έως 

Γ.11.12 είναι οι εξής: 

LGDPOR  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Πορτογαλίας 

LPPOR  = Πληθωρισμός της Πορτογαλίας 

LUPOR  = Ποσοστό ανεργίας της Πορτογαλίας 

LRPOR  = Επιτόκιο της Πορτογαλίας 

LGPOR  = Δημόσιες Δαπάνες της Πορτογαλίας 

LWPOR  = Πραγματικοί μισθοί της Πορτογαλίας 

 

99 Διαγράμματα Γ.11.1 και Γ.11.2- ΑΕΠ της Πορτογαλίας στα επίπεδα 
(LGDPPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLGDPPOR) 
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100 Διαγράμματα Γ.11.3 και Γ.11.4- Πληθωρισμός της Πορτογαλίας στα επίπεδα 
(LPPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLPPOR) 

  

101 Διαγράμματα Γ.11.5 και Γ.11.6 – Ποσοστό Ανεργίας της Πορτογαλίας στα 
επίπεδα (LUPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLUPOR) 

  

102 Διαγράμματα Γ.11.7 και Γ.11.8 - Επιτόκιο της Πορτογαλίας στα επίπεδα 
(LRPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLRPOR) 
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103 Διαγράμματα Γ.11.9 και Γ.11.10 - Δημόσιες δαπάνες της Πορτογαλίας στα 
επίπεδα (LGPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLGPOR) 

  

104 Διαγράμματα Γ.11.11 και Γ.11.12 - Πραγματικοί μισθοί της Πορτογαλίας στα 
επίπεδα (LWPOR) και στις πρώτες διαφορές(DLWPOR) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών καi των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την περίοδο 1960-1984 και στην 

συνέχεια κατά την περίοδο 1985-2009 μία συνεχή πτωτική τάση. Το ποσοστό  
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  Γ.12. Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι μεταβητές που εξετάζονται στο υπόδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου 

για τη χρονική περίοδο 1960-2009 όπως φαίνεται στα διαγράμματα από 

Γ.12.1 εώς Γ.12.12 είναι οι εξής: 

LGDP푈퐾  = Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τoυ Ηνωμένου 

Βασιλείου 

LPUK  = Πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου 

LUUK  = Ποσοστό ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου 

LRUK  = Επιτόκιο του Ηνωμένου Βασιλείου 

LGUK  = Δημόσιες Δαπάνες του Ηνωμένου Βασιλείου 

LWUK  = Πραγματικοί μισθοί του Ηνωμένου Βασιλείου 

 

105 Διαγράμματα Γ.12.1 και Γ.12.2- ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου στα επίπεδα 
(LGDPUK) και στις πρώτες διαφορές(DLGDPUK) 
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106 Διαγράμματα Γ.12.3 και Γ.12.4- Πληθωρισμός τoυ Ηνωμένου Βασιλείου  στα 
επίπεδα (LPUΚ) και στις πρώτες διαφορές(DLPUΚ) 

  

107.Διαγράμματα Γ.12.5 και Γ.12.6- Ποσοστό ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου  
στα επίπεδα (LUUΚ) και στις πρώτες διαφορές(DLUUΚ) 

  

108 Διαγράμματα Γ.12.7 και Γ.12.8- Επιτόκιο του Ηνωμένου Βασιλείου  στα 
επίπεδα (LRUΚ) και στις πρώτες διαφορές(DLRUΚ) 
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109 Διαγράμματα Γ.12.9 και Γ.12.10- Δημόσιες δαπάνες τoυ Ηνωμένου 
Βασιλείου στα επίπεδα (LGUΚ) και στις πρώτες διαφορές(DLGUΚ) 

  

110 Διαγράμματα Γ.12.11 και Γ.12.12- Πραγματικοί μισθοί του Ηνωμένου 
Βασιλείου στα επίπεδα (LWUΚ) και στις πρώτες διαφορές(DLWUΚ) 

  

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές του 

ΑΕΠ, του πληθωρισμού, των δημοσίων δαπανών καi των πραγματικών 

μισθών ακολουθούν μία αύξουσα τάση στην χρονική περίοδο 1960-2009. Το 

επιτόκιο και το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει αρχικά μία άνοδο κατά την 

περίοδο 1960-1982 και στην συνέχεια κατά την περίοδο 1983-2009 μία 

συνεχή πτωτική τάση.   
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