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Περίληψη 
 

Η αγορά συναλλάγματος  είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά στον κόσμο 

και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ χονδρικής και λιανικής αγοράς ή 

διατραπεζικής και αγοράς πελατών αντίστοιχα. Ο τομέας της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας αποτελούσε πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο έρευνας. Παγκοσμίως οι 

τράπεζες, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία διαδραματίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στις αγορές συναλλάγματος. 

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία ενός μοντέλου οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών μεταβλητών που να εξηγεί τη συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου 

–νορβηγικής κορώνας. Ξεκινώντας παραθέτουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

εξετάζει τις διαφορετικές μεθοδολογίες και μοντέλα που έχουν χρησιμοποιήσει οι 

ερευνητές. Έπειτα θα παρουσιάσουμε την εμπειρική ανάλυση όπου θα μελετήσουμε τη 

σχέση μεταξύ δολαρίου Αμερικής – Νορβηγικής κορώνας, βάσει της τιμής του 

πετρελαίου τόσο σε μακροπρόθεσμο όσο και σε βραχυπρόθεσμο μοντέλο. Τέλος θα 

αναλύσουμε και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου μας. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   

 Η Νορβηγία, με πληθυσμό 4,6 εκατομμυρίων κατοίκων στη βορειότερη πλευρά της 

Ευρώπης, είναι σήμερα ένα από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο, μετρούμενο τόσο 

ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσο και ως απόθεμα κεφαλαίου. Στον Δείκτη Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Νορβηγία ήταν μεταξύ των τριών κορυφαίων 

χωρών για αρκετά χρόνια και σε μερικά χρόνια η κορυφαία χώρα. 

   Η νορβηγική οικονομία είναι ένα ευδοκιμών προπύργιο του καπιταλισμού στον 

τομέα της ευημερίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνδυασμό της δραστηριότητας της 

ελεύθερης αγοράς και της κυβερνητικής παρέμβασης. Η κυβέρνηση ελέγχει βασικούς 

τομείς, όπως τον ζωτικό πετρελαϊκό τομέα, μέσω μεγάλων επιχειρήσεων κρατικής 

πλειοψηφίας. Η χώρα είναι πλούσια εξοπλισμένη με φυσικούς πόρους - πετρέλαιο, 

υδροηλεκτρική ενέργεια, ψάρια και ορυκτά - και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον 

πετρελαϊκό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τις 

εξαγωγές και περίπου το 20% των δημόσιων εσόδων. Η Νορβηγία είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο και ο έκτος μεγαλύτερος 

εξαγωγέας πετρελαίου, κάνοντας την  ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια πετρελαϊκά 

ευρήματα το 2011 (CIA Factbook, 2012). 

   Μεγάλα αποθέματα φυσικών πόρων σε συνδυασμό με εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό και υιοθέτηση νέας τεχνολογίας κατέστησαν τη Νορβηγία μια ευημερούσα 

χώρα κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 
   Το Βασίλειο της Νορβηγίας είναι χώρα της Ευρώπης στο δυτικό μέρος της 

Σκανδιναβίας . Η περιοχή της Νορβηγίας κατοικήθηκε από το τέλος της τελευταίας 

Εποχής των παγετώνων και υπάρχουν ευρήματα από τις εποχές του λίθου και του 

χαλκού.  

   Η Νορβηγία παρέμεινε ουδέτερη στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο κάτω από 

την πίεση της Μεγάλης Βρετανίας και του αντιγερμανικού αισθήματος των Νορβηγών, 

η χώρα βοήθησε έμμεσα τη Βρετανία, μεταφέροντας της σημαντικές ποσότητες 

προμηθειών στη χώρα αυτή, ανταλλάσσοντας τες με κάρβουνο.  

   Στις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η Νορβηγία παρέμεινε ουδέτερη, παρά τις 

απόψεις ορισμένων πολιτικών κομμάτων της χώρας ότι η στρατηγική θέση της χώρας, 

στα ανατολικά της Βρετανίας και με ακτές στον Ατλαντικό, ήταν πολύ μεγάλη για να 

αφήσει ασυγκίνητη τη Γερμανία. 

   Πράγματι, στις 9 Απριλίου του 1940 η Γερμανία επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στο 

Όσλο, στο Νάρβικ και σε άλλες Νορβηγικές πόλεις. Ο Νορβηγικός στρατός, με τη 

βοήθεια Βρετανικών, Γαλλικών και Πολωνικών στρατευμάτων, αντιστάθηκε στην 

εισβολή για δύο περίπου μήνες, οπότε αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει στις 7 Ιουνίου. 

Η κυβέρνηση και ο βασιλέας της χώρας διέφυγαν καταφεύγοντας στο Λονδίνο. 

   Το 1942 οι δυνάμεις κατοχής εγκατέστησαν στη χώρα φιλοναζιστική κυβέρνηση, 

με ηγέτη τον Βίντκουν Κουίσλιγκ, η οποία βρήκε κάποια υποστήριξη από τη πλευρά 

των Νορβηγών.. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, υπήρξε 

διχασμός στη χώρα, καθώς αντιστασιακά κινήματα συνυπήρξαν με ένα ρεύμα 

υποστήριξης προς τη Γερμανία. 

   Η κατοχή της χώρας έληξε το 1945 με την παράδοση των Γερμανικών 

στρατευμάτων στις 8 Μαΐου. 

   Σαν συνέπεια της αποτυχίας της να παραμείνει ουδέτερη στον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η Νορβηγία εγκατέλειψε την αρχή της ουδετερότητας και προσχώρησε στο 

ΝΑΤΟ το 1949. Την περίοδο αυτή υπήρξε τεράστια οικονομική ανάπτυξη, κυρίως χάρη 

στην ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένα 

εκτεταμένο κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Η χώρα μέχρι και σήμερα παραμένει έξω από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποφασίστηκε με δημοψηφίσματα το 1972 και το 1994. 

   Το πολίτευμα της χώρας είναι Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Ο 

βασιλικός οίκος είναι παρακλάδι του οίκου των Γκλύξμπουργκ, με καταγωγή από τη 

Γερμανία. Ο ρόλος των βασιλέων στη πολιτική είναι περιορισμένος και είναι 

περισσότερο εθιμοτυπικός, ενώ ο βασιλέας λειτουργεί κυρίως ως εθνικό σύμβολο. 

   Σήμερα η Νορβηγία είναι μια ευημερούσα χώρα με πληθυσμό 4,7 εκατομμύρια και 

ο λαός της έχει υψηλό βιοτικό επίπεδο.. Η χώρα διέφυγε επίσης την ύφεση του 2009 

σχετικά μη πληγείσα. Η ανεργία στη Νορβηγία ήταν μόλις 3,1% το 2012 πολύ 

χαμηλότερη από ό, τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι Νορβηγοί αποφάσισαν να μείνουν έξω από την Ε.Ο.Κ. και έξω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοψηφίσματα το 1972 και το 1994 αντίστοιχα. Πάντως η 

Νορβηγία, όπως και η Ισλανδία και το Λίχνενσταϊν, συμμετέχει στην κοινή αγορά μέσω 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_(%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%81%CE%B2%CE%B9%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%83%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1972
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BA%CE%BB%CF%8D%CE%BE%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1972
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7
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2.1 Οικονομία της Νορβηγίας 

   Η Νορβηγική οικονομία είναι μία ιδιαίτερα επιτυχημένη μορφή μεικτής 

οικονομίας με το κράτος να ελέγχει κάποιους ζωτικούς τομείς. Η οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας κορυφώθηκε το 2000 με ποσοστό ανάπτυξης 2.7%, σε σχέση με το 0.8% του 

1999 και το 1.3% του 2001. Τη χρονιά εκείνη (2000) η κυβέρνηση της χώρας 

προχώρησε σε μερική ιδιωτικοποίηση της κρατικής εταιρίας πετρελαίου (Στατόιλ) 

διατηρώντας το 67% των μετοχών της εταιρίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο 

Πετρελαίου και Ενέργειας της χώρας. 

 

Εξέδρα άντλησης πετρελαίου 

Ο τομέας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι ο σημαντικότερος της 

νορβηγικής οικονομίας, αφού το 1999 απέφερε το 35% των εξαγωγών. Τη χρονιά 

εκείνη, μάλιστα, μόνο η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία εξήγαγαν περισσότερο 

πετρέλαιο. 

   Η χώρα είναι προικισμένη με φυσικούς πόρους εκτός του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, των ψαριών, 

των δασών και των ορυκτών. Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού ασχολείται και με την 

αλιεία, π.χ. του βακαλάου και σολομού. Η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός 

θαλασσινών και ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, μετά την Κίνα.  

   Η κυβέρνηση διαχειρίζεται τους πόρους πετρελαίου της χώρας μέσω εκτεταμένων 

ρυθμίσεων. Ο πετρελαϊκός τομέας παρέχει περίπου το 9% των θέσεων εργασίας, το 

12% του ΑΕΠ , το 13% των εσόδων του κράτους και το 37% των εξαγωγών, σύμφωνα 

με επίσημες εθνικές εκτιμήσεις. Η Νορβηγία είναι ένας από τους κορυφαίους εξαγωγείς 

πετρελαίου παγκοσμίως, αν και η παραγωγή πετρελαίου το 2016 ήταν σχεδόν 50% 

χαμηλότερη από την αιχμή του το 2000. Η ετήσια παραγωγή φυσικού αερίου, 

αντιστρόφως, υπερδιπλασιάστηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο. Μετά από μια συνεχή 

πτώση από το 2001 έως το 2013, η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε το 2016 για τρίτη 

χρονιά, λόγω της υψηλότερης παραγωγής υφιστάμενων πετρελαϊκών πεδίων και νέων 

τομέων που τίθενται σε λειτουργία.  

   Εν αναμονή της ενδεχόμενης μείωσης της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, η Νορβηγία εξοικονομεί κρατικά έσοδα από τις δραστηριότητες του 

πετρελαϊκού τομέα στο μεγαλύτερο παγκόσμιο ταμείο κρατικών επενδύσεων αξίας 

περίπου 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2017. Για να συμβάλει στην 

ισορροπία του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού κάθε χρόνο η κυβέρνηση ακολουθεί 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/2000
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%B9%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1999
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%82
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ένα  "Δημοσιονομικό κανόνα", σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη εσόδων από 

επενδύσεις πετρελαίου και κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο αναμενόμενο πραγματικό 

ποσοστό απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, ποσό που εκτιμάται ότι είναι βιώσιμο με 

την πάροδο του χρόνου. Τον Φεβρουάριο του 2017, η κυβέρνηση αναθεώρησε το 

αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης του Ταμείου προς τα κάτω από 4% σε 3%. 

   Μετά την ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ το 2004-07, η οικονομία επιβραδύνθηκε το 

2008 και ανέκαμψε το 2009, πριν επιστρέψει σε μέτρια θετική ανάπτυξη από το 2010 

έως το 2016. Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου το 2015 και το 2016 προκάλεσαν 

επιβράδυνση της ανάπτυξης, αύξηση της ανεργίας και εξασθένιση Νορβηγική κορώνα. 

Η τελευταία τάση έχει μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις των χαμηλότερων τιμών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθιστώντας τις νορβηγικές εξαγωγές φθηνότερες για 

τους ξένους αγοραστές. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει την προθυμία της να αυξήσει τις 

δημόσιες δαπάνες από το ταμείο κρατικών επενδύσεων για να αποτρέψει την ύφεση. 

  

 

2.2 Νομισματική πολιτική 
   Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η νομισματική πολιτική που εφαρμόζει η 

κεντρική τράπεζα έχει ισχυρή αλληλεπίδραση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μετά 

την κατάρρευση της συμφωνίας του Bretton Woods, η Νορβηγία εφάρμοσε έως το 

2001 διαφορετικές πολιτικές συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπου το καθήκον της 

διατήρησης σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι ενός συνόλου νομισμάτων 

βρίσκεται στο επίκεντρο. Το 2001, ωστόσο, η Νορβηγία επισημοποίησε ένα καθεστώς 

στόχευσης του πληθωρισμού.  

   Την περίοδο 1972-1977 , μετά την κατάρρευση της συμφωνίας του Bretton 

Woods, η Νορβηγία έλαβε μέρος στο Δυτικοευρωπαϊκό "Φίδι", που συνεπαγόταν 

σταθεροποίηση μεταξύ των διαφορετικών νομισμάτων. Κατάφερε και σταθεροποίησε 

την κορώνα για διάστημα 13 περίπου ετών (1978-1990)  έναντι ενός καλαθιού 

νομισμάτων, όπου το βάρος αντανακλούσε πόσο εμπόριο η Νορβηγία είχε με τις 

διάφορες χώρες. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η νορβηγική κορώνα υποτιμήθηκε μερικές 

φορές, με σημαντικότερη το Μάιο του 1986, όταν υποτιμήθηκε κατά 12%. 

Αργότερα το 1992 η κορώνα σταθεροποιήθηκε έναντι του ευρωπαϊκού ECU. Λόγω 

όμως αρκετών κερδοσκοπικών επιθέσεων, μέχρι το τέλος του 1992, η νορβηγική 

κυβέρνηση χρειάστηκε να αφήσει τη νορβηγική κορώνα να επιπλέει. Η κυμαινόμενη 

περίοδος προοριζόταν μόνο να είναι προσωρινή. Όταν αποδείχθηκε δύσκολο να 

επιστρέψει σε ένα κανονικό σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, η 

Νορβηγία επισημοποίησε το κυμαινόμενο καθεστώς τον Μάιο του 1994. Η κορώνα της 

Νορβηγίας βρέθηκε υπό πίεση ανατίμησης μέχρι το τέλος του 1966 και η Norges Bank 

εγκατέλειψε την προσπάθειά της να σταθεροποιήσει την κορώνα με παραίνεση στην 

αγορά συναλλάγματος τον Ιανουάριο του 1997. Από το τέλος του 1977 έως τον 

Αύγουστο του 1998, η νορβηγική κορώνα υποτιμήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα η 

Norges Bank να αυξήσει τα επιτόκια της κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 

αυτή. 
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Από το 2001 έως και σήμερα,  η Norges Bank υιοθέτησε έναν στόχο για τον 

πληθωρισμό αντί για ένα στόχο συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή 

δεν ερμηνεύεται ως σημαντική μεταβολή στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής για τη 

Νορβηγία, δεδομένου ότι η Norges Bank, πριν από το 2001, θεώρησε χαμηλό 

πληθωρισμό ως στόχο σταθεροποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Ο μακροπρόθεσμος ρόλος της νομισματικής πολιτικής της Νορβηγίας είναι να 

παρέχει στην οικονομία μια ονομαστική άγκυρα. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η 

νομισματική πολιτική εξισορροπεί την ανάγκη για χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό 

έναντι των προοπτικών παραγωγής και απασχόλησης. Ο επιχειρησιακός στόχος για την 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής ορίζεται ως ετήσια αύξηση των τιμών 

καταναλωτή σχεδόν 2,5% με την πάροδο του χρόνου. (Βασιλικό Υπουργείο 

Οικονομικών, 2012) 

Σε μια ανοικτή οικονομία, το κανάλι συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι ένα από τα 

πολλά κανάλια μέσω των οποίων η νομισματική πολιτική επηρεάζει την οικονομία. Ο 

βαθμός στον οποίο η συναλλαγματική ισοτιμία εκτιμάται ως αποτέλεσμα της αύξησης 

των βασικών επιτοκίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκτός του ελέγχου της 

κεντρικής τράπεζας. Επομένως, η ισχύς του καναλιού συναλλαγματικής ισοτιμίας 

ποικίλει με την πάροδο του χρόνου. Η συναλλαγματική ισοτιμία θα λειτουργεί συχνά 

ως αυτόματος σταθεροποιητής. Σε περιόδους με υψηλή δραστηριότητα στην οικονομία 

- ή όταν υπάρχουν προσδοκίες υψηλής δραστηριότητας - η συναλλαγματική ισοτιμία 

μπορεί να εκτιμηθεί, ακόμα και αν τα βασικά επιτόκια παραμείνουν αμετάβλητα. 

Ομοίως, η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να υποτιμάται όταν η δραστηριότητα είναι 

πολύ χαμηλή. 

Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντική για τη δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Όταν η Norges Bank προετοιμάζει τις προοπτικές 

για τον πληθωρισμό, λαμβάνει υπόψη το κανάλι συναλλαγματικών ισοτιμιών και τις 

επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην εγχώρια δραστηριότητα και τον 

πληθωρισμό. Έτσι, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι υπογραφή στα επιτόκια των 

ρυθμίσεων. Κατά τον καθορισμό του βασικού επιτοκίου πολιτικής, η Norges Bank 

λαμβάνει επίσης υπόψη την επίδραση του επιτοκίου στην παραγωγή και την 

απασχόληση. Επιπλέον, δίνει βάρος στον κίνδυνο ότι μια παρατεταμένη περίοδο 

χαμηλών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ανάληψη κινδύνου και 

υπερβολική συσσώρευση στο νοικοκυριό και στους επιχειρηματικούς τομείς. Η 

στόχευση του πληθωρισμού έχει γίνει πιο ευέλικτη. Ο βασικός συντελεστής πολιτικής 

είναι σήμερα 1,5%. 

Ωστόσο, η νομισματική πολιτική δεν βασίζεται σε μια σταθερή άποψη του τι 

συνιστά το σωστό επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας με την πάροδο του χρόνου 

και φυσικά δεν υπάρχει αποδεκτή άποψη για το ποια είναι η σωστή επιχειρηματική 

διάρθρωση μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι σύμφωνο με τον επιχειρησιακό στόχο του 

χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού και σύμφωνα με την πρακτική στόχευσης του 

πληθωρισμού σε άλλες χώρες. 
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2.3  Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των χωρών εξαγωγής πετρελαίου  
   Οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τον πληθυσμό, 

το ΑΕΠ και το κατά κεφαλήν εισόδημα. Από τις δέκα υπό εξέταση κυρίαρχες στον 

τομέα αυτό  χώρες, τέσσερις (Κουβέιτ, ΗΑΕ, Νορβηγία και Λιβύη) έχουν 6 

εκατομμύρια ή λιγότερους κατοίκους. Η Σαουδική Αραβία, η Βενεζουέλα και η 

Αλγερία, έχουν μεταξύ 24 και 34 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ το Ιράν, η Ρωσία και η 

Νιγηρία - με συνολικό πληθυσμό άνω των 360 εκατομμυρίων - αντιστοιχούν σχεδόν 

στο 80% του συνολικού πληθυσμού του ομίλου (465 εκατ. Ευρώ). Η Ρωσία έχει 

μακράν το μεγαλύτερο ΑΕΠ των δέκα χωρών (979 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), 

ακολουθούμενη από τη Σαουδική Αραβία (349 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και τη 

Νορβηγία (334 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ενώ η Νορβηγία και τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Η Νιγηρία, με κατά 

κεφαλήν εισόδημα περίπου 1.200 δολάρια ΗΠΑ, είναι η μόνη χώρα χαμηλού 

εισοδήματος του ομίλου. 

  

 

 

  

  Εκφραζόμενο κατά κεφαλήν, οι μικρότερες χώρες είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί 

πετρελαίου (και φυσικού αερίου) και έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου (και 
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φυσικού αερίου). Η Νορβηγία ξεχωρίζει ως η χώρα με την πιο εντυπωσιακή διαφορά 

στην κατάταξη σε σχέση με την παραγωγή έναντι των αποθεμάτων, γεγονός που δείχνει 

ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων είναι μικρά σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα 

παραγωγής. Πράγματι, τα αποθέματα της Νορβηγίας προβλέπεται να εξαντληθούν 

μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες σε τρέχοντα επίπεδα παραγωγής. Αντίθετα, τα 

αποθέματα πετρελαίου του Κουβέιτ, των ΗΑΕ και του Ιράν θα διαρκέσουν περίπου 100 

χρόνια, και τα αποθέματα φυσικού αερίου όλων των χωρών εκτός της Αλγερίας, της 

Νορβηγίας και της Ρωσίας για περίπου 100 έτη και άνω, στα τρέχοντα επίπεδα 

παραγωγής. 

  

   

2.4  Εμπορικά σχέδια 

  Οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο αποτελούν μια ετερογενή ομάδα όσον αφορά τους 

κυριότερους εμπορικούς τους εταίρους. Ενώ η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ αποτελούν τις 

κυριότερες εξαγωγικές αγορές της Νορβηγίας, της Ρωσίας και των χωρών εξαγωγής 

πετρελαίου στην ΕΕ, η Ασία διαδραματίζει βασικό ρόλο στις εξαγωγές από τις χώρες 

του ΣΣΚ και το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος προορισμός εξαγωγών για 

τη Νιγηρία και τη Βενεζουέλα. Η ΕΕ είναι μακράν η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών για 

όλες σχεδόν τις υπό εξέταση χώρες, ενώ κατά μέσο όρο οι εισαγωγές από την Ασία 

αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών εισαγωγών τους. 

  

 

  

  

2.5  Πληθωρισμός και εξελίξεις στις συναλλαγες   

 Κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός στις χώρες εξαγωγής πετρελαίου παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα, κυμαινόμενος μεταξύ 8% και 13% από την αρχή αυτής της δεκαετίας. 

Το Ιράν, η Νιγηρία, η Ρωσία και η Βενεζουέλα σημείωσαν ρυθμούς πληθωρισμού 

κοντά ή πάνω από 10% ετησίως τα τελευταία χρόνια. Όλες οι άλλες χώρες - με 

εξαίρεση τα ΗΑΕ από το 2004 - έχουν δει γενικά ποσοστά πληθωρισμού κάτω του 5%. 
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Τα επίσημα στοιχεία του ΔΤΚ ενδέχεται να υποτιμήσουν τον πληθωρισμό και τις 

πληθωριστικές πιέσεις σε αρκετές χώρες. Αυτό υπονοείται, μεταξύ άλλων, από ένα 

μεγάλο μέρος των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών ως εργαλείο της μη νομισματικής 

αντιπληθωριστικής πολιτικής των κυβερνήσεων (π.χ. Ρωσία), της επιδότησης ενός 

ευρέος φάσματος προϊόντων, ιδίως της ενέργειας, ως εργαλείο κοινωνικής πολιτικής 

(π.χ. Ιράν) και των ξεπερασμένων καλαθιών του ΔΤΚ (Η.Α.Ε.). 

Σε γενικές γραμμές, οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 

ιδιαίτερα σε χώρες με σχετικά χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού, αντανακλώντας την 

έντονη εγχώρια ζήτηση συνοδευόμενη 

από την ταχεία αύξηση των χρημάτων και των πιστώσεων. Οι έντονες αυξήσεις των 

τιμών των περιουσιακών στοιχείων δείχνουν επίσης πληθωριστικές πιέσεις. Οι 

χρηματιστηριακές αγορές των χωρών που εξάγουν πετρέλαιο σημείωσαν σημαντικές 

αυξήσεις ακόμη, αν και στις αρχές του 2006 σημειώθηκε διόρθωση στις αγορές του 

Κόλπου. Υπάρχουν επίσης ανεκδοτολογικές ενδείξεις σχετικά με την απότομη άνοδο 

των τιμών των ακινήτων, ιδίως στις χώρες του Κόλπου. 

Διάφοροι παράγοντες βοήθησαν να διατηρηθεί ο πληθωρισμός σε χώρες με σχετικά 

χαμηλό πληθωρισμό (ή να αποτραπεί η περαιτέρω άνοδος του πληθωρισμού σε χώρες 

με αυξημένο πληθωρισμό), όπως τα υψηλά κέρδη από την παραγωγικότητα, η 

ελάττωση των εγχώριων αγορών εργασίας (όπως αποδεικνύεται από τα υψηλά ποσοστά 

ανεργίας) και, κατά κύριο λόγο στις χώρες του ΣΣΚ, εισροές εργατικού δυναμικού. Η 

επίδοση του πληθωρισμού σε ορισμένες χώρες που εξάγουν πετρέλαιο, όπως οι χώρες 

του ΣΣΚ και η Νορβηγία, επωφελήθηκαν επίσης από τον υψηλό βαθμό ανοίγματος του 

εμπορίου και την αύξηση των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους. 

    

  Εκτός από τη Νορβηγία, ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη συγκράτηση των 

πληθωριστικών πιέσεων ήταν περιορισμένος ως αποτέλεσμα των επικρατουσών 

συναλλαγματικών καθεστώτων. Λαμβανομένων υπόψη των δεσμών με το αμερικανικό 

δολάριο ή των σφραγισμένων κυμαινόμενων επιτοκίων, οι κεντρικές τράπεζες έχουν 

περιοριστεί στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τα εγχώρια επιτόκια για τον έλεγχο 

του πληθωρισμού. Επιπλέον, η υποτίμηση του αμερικανικού δολαρίου τα τελευταία 

χρόνια έχει προσθέσει στις πληθωριστικές πιέσεις μέσω των τιμών εισαγωγής, ιδίως 

στις χώρες όπου το μεγάλο μερίδιο των εισαγωγών προέρχεται από τη ζώνη του ευρώ. 

Ορισμένες χώρες που εξάγουν πετρέλαιο - όπως η Αλγερία, το Κουβέιτ και η Σαουδική 

Αραβία - έχουν υποστεί υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής τους ισοτιμίας 

από το 2002. Η εκτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας που 

παρατηρείται στη Ρωσία, τη Νιγηρία και το Ιράν οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο 

πληθωρισμό. 
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   Οι δέκα χώρες που εξάγουν πετρέλαιο υπό εξέταση - ενώ διαφέρουν σε σχέση με 

πολλά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά - έχουν οικονομίες εστιασμένες στον 

υδρογονάνθρακα και έχουν επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές πετρελαίου τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό αντανακλάται στους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού 

ΑΕΠ από το 2003 και σε μεγάλα πλεονάσματα δημοσιονομικών και τρεχουσών 

συναλλαγών. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες χώρες προέκυψαν πληθωριστικές πιέσεις, ενώ 

παραμένουν υποτονικές σε άλλες χώρες. Τα υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών, συσσώρευση χρηματοπιστωτικών περιουσιακών 

στοιχείων και μείωση του δημόσιου χρέους και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

για περισσότερες δημόσιες δαπάνες, ιδίως για την αναδιάρθρωση. 

   Οι υψηλές τιμές πετρελαίου τα τελευταία χρόνια έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση της ανάπτυξης και την αύξηση του πληθωρισμού στις χώρες εισαγωγής 

πετρελαίου, αν και η πετρελαϊκή εξάρτηση των προηγμένων οικονομιών, ιδίως της 

ζώνης του ευρώ, έχει μειωθεί σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970 και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις των υψηλών τιμών του 

πετρελαίου μετριάζονται ωστόσο από την ανακύκλωση των εσόδων από το πετρέλαιο 

μέσω του εμπορικού καναλιού, το οποίο φαίνεται να ωφελείται κυρίως από την Ασία 

και σε μικρότερο βαθμό από τη ζώνη του ευρώ μέσω των υψηλότερων εξαγωγών προς 

τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου και μέσω του χρηματοοικονομικού καναλιού, η οποία 

ωφελείται κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υψηλότερων εισροών κεφαλαίων 

από τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα, οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο 

έχουν καταστεί πιο σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια, τόσο 

ως εμπορικοί εταίροι όσο και ως επενδυτές. 
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
   Η εμπειρία δείχνει ότι είναι δύσκολο να κατασκευαστούν ισχυρά μοντέλα 

βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στη συναλλαγματική ισοτιμία  (βλέπε Frankel and Rose, 

1995). Τα τυχαία μοντέλα βάδισης, στα οποία η συναλλαγματική ισοτιμία αναμένεται 

να παραμείνει στο τρέχον επίπεδο στο μέλλον, είναι συχνά εξίσου χρήσιμα για τις 

προβλέψεις όπως τα περίπλοκα μοντέλα. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι 

δύσκολο να κατασκευαστούν καλά μοντέλα για την πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων 

και μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ως εκ τούτου, είναι 

πραγματικά σημαντικό να διερευνηθεί η δυνατότητα πρόβλεψης του νορβηγικού 

νομίσματος για τους διεθνείς επενδυτές στις μέρες μας. Η Νορβηγία είναι μια μικρή 

ανοιχτή οικονομία και μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε να δώσει 

ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

από μακροοικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, η πρόβλεψη των κινήσεων των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πάντα ένα ελκυστικό θέμα στη διεθνή βιβλιογραφία. 

   Η τιμή του αργού πετρελαίου θεωρείται συνήθως ότι έχει σημαντική επίδραση στη 

νορβηγική συναλλαγματική ισοτιμία. Εντούτοις, οι εμπειρικές μελέτες παρέχουν μεικτή 

υποστήριξη για την αναμενόμενη συνάφεια μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και της 

νορβηγικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (βλ. Mork and Uppstad 1998 και Akram και 

Holter 1996). Αυτές οι μελέτες βρίσκουν στατιστικά ασήμαντη και αριθμητικά αδύνατη 

σχέση μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και της αξίας της κορώνας. Τέτοια εμπειρικά 

συμπεράσματα είναι αινιγματικά υπό το πρίσμα της θεωρητικής βιβλιογραφίας και της 

ευρέως διαδεδομένης πεποίθησης ότι η τιμή του πετρελαίου ήταν ένας σημαντικός 

παράγοντας πίσω από τις μεγάλες διακυμάνσεις της αξίας της κορόνας κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και την υποτίμηση το 1986. 

   Ο Akram (2000) εξηγεί γιατί η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία μιας χώρας 

παραγωγής πετρελαίου μπορεί να εκτιμηθεί όταν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται και 

να υποτιμηθεί όταν μειώνεται. Πρώτον, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αυξάνουν 

τη ζήτηση για το νόμισμα μιας χώρας εξαγωγής πετρελαίου και ως εκ τούτου αυξάνουν 

την τιμή τους σε σχέση με άλλα νομίσματα. Δεύτερον, εάν η μακροπρόθεσμη 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από τις τιμές του πετρελαίου, οι 

υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορεί να δημιουργήσουν μια σφήνα ανάμεσα στη 

μακροπρόθεσμη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία. Τρίτον, εάν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι 

σταθερή μακροπρόθεσμα, όπως υποδηλώνει η θεωρία της ισοτιμίας αγοραστικής 

δύναμης, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορεί να φέρουν μηχανισμούς που είναι 

γνωστοί από τη λογοτεχνία των ασθενειών του dutsch. 

   Καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια μη γραμμική αρνητική σχέση 

μεταξύ της αξίας της νορβηγικής κορόνας και της τιμής του αργού πετρελαίου: η 

άνοδος των τιμών του πετρελαίου τείνει να αυξήσει την αξία της κορόνας, ενώ η πτώση 

τείνει να μειώσει την αξία της κορόνας. Η μελέτη εξετάζει την καθημερινή παρατήρηση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας κορώνας / ECU (εφεξής αναφερόμενη ως δείκτης ECU) 

και της τιμής του πετρελαίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου 1986 - Αυγούστου 1998, 

αναζητώντας εμπειρικά σταθερά πρότυπα. Ένα κανονικό μοτίβο είναι πιθανό να 

εμφανιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στις καθημερινές παρατηρήσεις λόγω του μεγάλου 

αριθμού τους σε σχέση με τις παρατηρήσεις που συλλέγονται σε χαμηλότερες 

συχνότητες. Η επιλογή του δείκτη ECU αντανακλά τη νορβηγική πολιτική 

σταθεροποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας έναντι του ECU κατά τη διάρκεια της 
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δεκαετίας του 1990. Η εξέταση αποδεικνύει μια μη γραμμική ή εξαρτώμενη από το 

κράτος σχέση μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και του δείκτη ECU. Τα αποτελέσματα 

της διμερούς ανάλυσης ελέγχονται και εκτιμώνται οι μη γραμμικές επιδράσεις των 

τιμών του πετρελαίου χρησιμοποιώντας μοντέλα διόρθωσης ισορροπίας για τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. Για να διασταυρωθούν τα ευρήματα, ο δείκτης ECU 

διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για το έτος 1990: 11 έως 1998: 11 

και η ονομαστική πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία χρησιμοποιώντας τριμηνιαία 

στοιχεία για την περίοδο 1972: 2 έως 1997: 4. Το τριμηνιαίο σύνολο δεδομένων 

καλύπτει σχεδόν όλες τις διαταραχές των τιμών του πετρελαίου στην εποχή του ΟΠΕΚ 

και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών από το τέλος του συστήματος 

Bretton Woods. 

    Η αρνητική σχέση, ωστόσο, είναι μη γραμμική δεδομένου ότι η ισχύς αυτής της 

σχέσης ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο και την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου. Η 

μεταβολή των τιμών του πετρελαίου έχει ισχυρότερη επίπτωση στη συναλλαγματική 

ισοτιμία όταν το επίπεδο της τιμής του πετρελαίου είναι κάτω από 14 δολάρια, σε 

σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα. Επιπλέον, η ισχύς αυτής της σχέσης αυξάνεται όταν οι 

τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν πτωτική τάση. Κατά συνέπεια, οι μεταβολές στις 

τιμές του πετρελαίου έχουν αμελητέες επιπτώσεις, αν υπάρχουν, όταν οι τιμές του 

πετρελαίου είναι υψηλές, εκτός εάν παρουσιάζουν πτωτική τάση. Οι αναφερόμενες μη 

γραμμικές επιπτώσεις στην τιμή του πετρελαίου είναι σημαντικές μόνο βραχυπρόθεσμα 

. Μακροπρόθεσμα, οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν επιπτώσεις στη συναλλαγματική 

ισοτιμία. Μακροπρόθεσμα, αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ εγχώριων και ξένων 

τιμών, σύμφωνα με την υπόθεση της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP). Τυπικά, η 

νορβηγική πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή και ανεξάρτητη από τις 

τιμές του πετρελαίου μακροπρόθεσμα . 

 Από την άλλη πλευρά, οι Bernhardsen και Roisland (2000) μελετούν τις μεταβολές 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ της κορόνας και του γερμανικού μάρκου (από 

την 1η Ιανουαρίου 1999 το ευρώ) και των εξελίξεων στο δείκτη συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών συμπεριλαμβάνουν επίσης τη διαφορά τιμών και τη 

διαφορά επιτοκίων έναντι άλλων χωρών, καθώς και την τιμή του πετρελαίου και δείκτη 

των διεθνών χρηματοπιστωτικών αναταραχών. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι η τιμή 

του πετρελαίου είναι η μόνη επεξηγηματική μεταβλητή στη μακροπρόθεσμη λύση για 

τη συναλλαγματική ισοτιμία εκτός από τη διαφορά τιμών έναντι της Γερμανίας. Αυτό 

συνεπάγεται ότι μακροπρόθεσμα η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ της κορόνας και 

του σήματος θα καθοριστεί από τη διαφορά τιμών μεταξύ της Νορβηγίας και της 

Γερμανίας και από την τιμή του πετρελαίου. Η μακροπρόθεσμη λύση για ολόκληρη την 

περίοδο 1993-2000 συνεπάγεται ότι η διαρκή αύξηση του 1% της τιμής του πετρελαίου 

θα οδηγήσει σε πραγματική έκφραση 0,09%. Ο αριθμός για την υποπερίοδο 1997-2000 

είναι κάπως χαμηλότερος, στο 0,06%. Αν και υπάρχει ένας σχετικά υψηλός βαθμός 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την ακριβή σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της κορόνας και της τιμής του πετρελαίου, ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει το 

σωστό νόημα ενόψει του τι θα περίμενε κανείς από την οικονομική θεωρία. Ωστόσο, σε 

μια μελέτη πιο μακροπρόθεσμης φύσης, ο Akram (2000) δεν βρίσκει συστηματική 

σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας της κορόνας και της τιμής του 

πετρελαίου μακροπρόθεσμα. 
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   Έχει αποδείξει ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να είναι 

ισχυρότερη από το επίπεδο ισορροπίας της για μεγάλο χρονικό διάστημα, ως 

αποτέλεσμα της προγραμματισμένης αύξησης των δημόσιων δαπανών κατά την 

επόμενη περίοδο. Βραχυπρόθεσμα, παρατηρεί επίσης μια τάση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας να συνεχίσει να κινείται προς τη μία ή την άλλη 

κατεύθυνση, ακόμα και όταν το σοκ που προκάλεσε την αρχική κίνηση έχει διαλυθεί. 

   Επιπλέον, οι Bjornland και Hungnes (2005) ανέλυσαν την πραγματική 

συναλλαγματική συμπεριφορά στη Νορβηγία, η οποία έχει ένα βασικό εμπόρευμα 

(πετρέλαιο) που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της. Δείχνουν ότι παρά 

τον έλεγχο της επίδρασης της τιμής εξαγωγής βασικών εμπορευμάτων στην πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία, η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP) δεν διατηρείται 

μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, όταν επέτρεψαν επίσης στη διαφορά επιτοκίου να εισέλθει 

στη σχέση, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ουσιαστικά γίνεται στάσιμη. Η 

μακροχρόνια σχέση είναι συνεπής με μια σύνθεση των PPP και της UIP (ακάλυπτη 

ισοτιμία επιτοκίου). Υποστηρίζουν επίσης ότι όταν η διαφορά επιτοκίου επιτρέπεται να 

επηρεάσει, η πραγματική τιμή του πετρελαίου παίζει μόνο ένα δευτερεύοντα ρόλο στη 

μακροπρόθεσμη σχέση πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, αν και το σημάδι του 

αποτελέσματος είναι όπως αναμενόταν. Ειδικότερα, το νόμισμα της Νορβηγίας μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως πετρονομικό νόμισμα, το οποίο εκτιμά πότε αυξάνεται η τιμή του 

πετρελαίου και υποτιμάται όταν μειώνεται η τιμή του πετρελαίου. Καταλήγουν επίσης 

στο συμπέρασμα ότι η προσαρμογή στις κρίσεις από τη σχέση ισορροπίας είναι 

γρήγορη και δεν υπερβαίνει το ένα έτος κατά μέσο όρο. 

   Τέλος, ο Παπαδάμου και ο Μαρκόπουλος (2012), ακολουθώντας τη 

μοντελοποίηση διόρθωσης σφαλμάτων διάνυσμα, εξετάζουν εμπειρικά μερικά από τα 

δημοφιλέστερα νομισματικά μοντέλα στο ποσοστό ΝΟΚ / Δολάριο ΗΠΑ, λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη τις επιπτώσεις των τιμών του πετρελαίου. Οι συντελεστές στην εξίσωση 

συνένωσης τόσο των διαφορών χρημάτων όσο και των εξόδων είναι στατιστικά 

σημαντικοί και συμβατοί με οποιαδήποτε από τις μορφές των νομισματικών μοντέλων. 

Διάφορα μέτρα μη παρατηρούμενου αναμενόμενου πληθωρισμού δεν επηρεάζουν τα 

κύρια ευρήματά τους. 

  Επιπλέον, παρέχονται εμπειρικές ενδείξεις για την αναλογικότητα μεταξύ της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και του σχετικού ποσού. Ωστόσο, καμία από τις διάφορες 

μορφές νομισματικών μοντέλων δεν προσδιορίζεται αυστηρά εμπειρικά. Όσον αφορά 

την αναμενόμενη διαφορά πληθωρισμού, αφενός είναι υπεύθυνη για ένα σημαντικό 

μέρος της μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Από την άλλη πλευρά, ο 

εκτιμώμενος συντελεστής του δεν είναι συνεπής με καμία από τις διάφορες μορφές των 

νομισματικών μοντέλων. Αυτό σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα, αν η συναλλαγματική 

ισοτιμία είναι συγκλονισμένη, θα επιστρέψει γρήγορα στην ισορροπία της σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Η ασθενής ή έντονα θετική (αντί για θεωρητική αρνητική) 

μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των πραγματικών τιμών του πετρελαίου και της 

ισοτιμίας NOK / USD υποδηλώνει ότι η οικονομική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά για να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών του 

πετρελαίου στη Νορβηγία. Το γεγονός ότι τα ταμεία (Παγκόσμιο Ταμείο Συντάξεων) 

επενδύονται σε τίτλους υψηλής ποιότητας για μακροπρόθεσμα και συνήθως τα έσοδα 

υποτίθεται ότι ωφελούν τη μελλοντική γενιά ενδέχεται να παρεμποδίσει τη θεωρητική 

μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ πραγματικών τιμών πετρελαίου και νορβηγικού 



 

19 

νομίσματος. Ωστόσο, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, το σοκ της τιμής του πετρελαίου 

έχει αρνητική σημαντική επίδραση στην NOK / USD. 

    Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των εργασιών του Παπαδάμου και του 

Μαρκόπουλου δείχνουν ότι υπάρχει κάποια περιθώρια για την νομισματική προσέγγιση 

να εξηγηθεί η εξέλιξη του NOK / USD κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αν και δεν 

υπάρχουν σαφή στοιχεία σχετικά με την ακριβή έκδοση του μονεταριστικού μοντέλου, 

τα εκτιμώμενα απεριόριστα μοντέλα διόρθωσης σφαλμάτων αντιστοιχούν στην 

πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία NOK / USD. Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν 

ότι οι μακροοικονομικές πολιτικές επηρεάζουν σημαντικά τη συναλλαγματική ισοτιμία 

NOK / USD. Οι θεμελιώδεις παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

μακροπρόθεσμη και βραχυχρόνια δυναμική της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

  Οι περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες έχουν προτείνει μια διφορούμενη σχέση 

μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
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4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

   Υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες των προσδιορισμών της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας. Η πρώτη αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία με τη διαφορά επιτοκίων και 

καλείται η προϋπόθεση της Αξίας Ακάλυψης Επιτοκίων (UIP). Η δεύτερη θεωρία 

συνδέει τη συναλλαγματική ισοτιμία με το διαφορικό πληθωρισμού και ονομάζεται 

προϋπόθεση ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP). Εκτός από αυτούς τους 

παράγοντες, ο οικονομικός ερευνητής εξέτασε την επίδραση του ΑΕΠ, του ομολόγου 

απόδοσης και του εμπορικού ισοζυγίου στην συναλλαγματική ισοτιμία. Ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι το επιτόκιο. Η διαφορά στα επιτόκια μεταξύ των χωρών 

είναι σημαντικές επιρροές στη συμπεριφορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα 

υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν το ξένο κεφάλαιο με αποτέλεσμα την αύξηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

  Ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας είναι ο ρυθμός πληθωρισμού. Οι 

μεταβολές του ρυθμού πληθωρισμού επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία μέσω 

του αποτελέσματος της ΣΔΙΤ. Για παράδειγμα, αν ο ρυθμός αύξησης του εγχώριου 

πληθωρισμού αυξάνεται σε σχέση με τον πληθωρισμό του εξωτερικού, το εγχώριο 

νόμισμα ΣΔΙΤ μειώνεται και κατά συνέπεια το εθνικό νόμισμα υποτιμάται. Έχουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο 

πληθωρισμός σε μια χώρα τότε η αγοραστική δύναμη σε σχέση με άλλες χώρες 

μειώνεται, με αποτέλεσμα την υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επιπλέον, 

ένα τέτοιο γεγονός συνεπάγεται τη μείωση των εξαγωγών της εγχώριας χώρας, 

μειώνοντας έτσι τη ζήτηση της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος εξ ου και η 

συναλλαγματική ισοτιμία. 

  Ένας άλλος σημαντικός καθοριστικός παράγοντας είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ). Εάν το ΑΕΠ μιας χώρας αυξηθεί, το νόμισμα αυτής της χώρας θα 

αυξηθεί επίσης. Το αντίθετο θα συνέβαινε εάν το ΑΕΠ της χώρας άρχισε να μειώνεται 

και αυτό θα μειωθεί και η συναλλαγματική ισοτιμία. 

  Εν συνεχεία, ένας άλλος οικονομικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει πολλές από 

τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ 

μιας χώρας και των εμπορικών της εταίρων. Για παράδειγμα, από τη μία πλευρά, 

υπάρχει η εγχώρια χώρα και από την άλλη υπάρχει η ξένη χώρα. Εάν η εγχώρια χώρα 

εξάγει περισσότερα και εισάγει λιγότερα από ό, τι στην ξένη χώρα, το εγχώριο νόμισμα 

θα εκτιμηθεί και αντιστρόφως. 

  Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας χρηματοδότησης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 

συνδεδεμένος σε περιόδους κρίσεων, είναι ο δεσμός. Μέσω των επιτοκίων των 

μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων καθορίστηκε η συναλλαγματική ισοτιμία. Όσο 

υψηλότερη είναι η απόδοση ενός κυβερνητικού επιτοκίου, τόσο πιο ανασφαλείς είναι οι 

επενδυτές σε σχέση με την πρόοδο της χώρας και αυτό συνεπάγεται την υποτίμηση του 

νομίσματος. 

Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας παίζει 

το χρηματιστήριο . Η αύξηση του χρηματοοικονομικού δείκτη ενός χρηματιστηρίου σε 

μια χώρα μπορεί να έχει άμεση θετική αντίδραση στο εγχώριο νόμισμα και να 

επηρεάσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
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Η οικονομετρία ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης των οικονομικών 

σχέσεων που καθορίζονται από τα οικονομετρικά μοντέλα. Σε αυτή την ενότητα θα 

εφαρμόσουμε την οικονομική μεθοδολογία χρησιμοποιώντας την ανάλυση 

χρονολογικών σειρών για τη συναλλαγματική ισοτιμία NZD / USD καθώς και για τις 

μακροοικονομικές μεταβλητές του μοντέλου μας. Το μακροπρόθεσμο μοντέλο έχει 

εξαρτώμενες και ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες συνδέονται γραμμικά μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι μεταβλητές των μοντέλων είναι στάσιμες ή 

όχι. Η δοκιμή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι δοκιμή μονάδας ρίζας. Επιπλέον, θα 

πρέπει να ανακαλύψουμε εάν υπάρχει συνένωση μεταξύ των μεταβλητών 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των τακτικών τετραγώνων (OLS). Μέσω αυτής της 

μεθόδου εκτελείται ένα μοντέλο παλινδρόμησης όπου εξετάζεται η σχέση της 

εξαρτώμενης μεταβλητής, η οποία είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που καθορίζονται από τα σημάδια των συντελεστών και τη στατιστική 

σημασία. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε το βραχυπρόθεσμο μοντέλο χρησιμοποιώντας 

τα υπολείμματα του μακροπρόθεσμου μοντέλου και θα χρησιμοποιηθεί μοντέλο 

διόρθωσης σφάλματος. Η σπουδαιότητα των υπολειμμάτων μακροπρόθεσμων 

μοντέλων είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι μέσω αυτών μπορούμε να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη σχέση μεταβλητών και τις διακυμάνσεις των τιμών της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας βραχυπρόθεσμα. 
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 5.ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

5.1 Δεδομένα  

  Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι μεταβλητές στο μοντέλο. Μελετάμε τη 

σχέση μεταξύ της νορβηγικής κορώνας και της τιμής του πετρελαίου. Τα δεδομένα που 

αναλύονται αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Ιανουάριο του 

2014, εκφράζονται σε ετήσιες τιμές και αντλήθηκαν από τη βάση FRED ECONOMIC 

DATA| ST. LUIS FED (https://fred.stlouisfed.org/). Το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση είναι το Gretl (http://gretl.sourceforge.net/). 

Χρησιμοποιήσαμε μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές τόσο για το 

μακροπρόθεσμο όσο και για το βραχυπρόθεσμο μοντέλο μας, προκειμένου να 

οικοδομήσουμε ένα οικονομετρικό μοντέλο όπου θα καθορίσουμε μια ικανοποιητική 

πρόβλεψη της ισοτιμίας NOK / USD. Χρησιμοποιούμε λογάριθμους διότι με αυτόν τον 

τρόπο εξομαλύνονται οι τιμές και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. 

 

Μακροχρόνια περίοδος 

Το μοντέλο παλινδρόμησης που αναλύεται έχει τη μορφή: 

ttt utimebOILbbER    

Βραχυχρόνια περίοδος 

Το μοντέλο παλινδρόμησης που αναλύεται έχει τη μορφή: 

tttt eûcOILlnccERln    

Όπου οι μεταβλητές εκφράζουν: 

 Η συναλλαγματική ισοτιμία (ER) 

 Τιμή του πετρελαίου (OIL) 

 Ο χρόνος (time) 

 Τα σφάλματα της παλινδρόμησης για να μπορέσουν να παρατηρηθούν 

συγκεκριμένα λάθη (u) 

 Οι πρώτες λογαριθμικές διαφορές της συναλλαγματικής ισοτιμίας (Δln ER) 

 Οι πρώτες λογαριθμικές διαφορές της τιμής του πετρελαίου (ΔlnOIL) 

 Το û  είναι τα κατάλοιπα του μακροπρόθεσμου μοντέλου, τα οποία πρέπει να 

έχουν έναν αρνητικό συντελεστή για να δώσουν στο μοντέλο μια δυναμική 

σταθερότητα 

 

 

 

Τα παρακάτω γραφήματα εμφανίζουν τις μεταβλητές των μοντέλων. 

 

https://fred.stlouisfed.org/
http://gretl.sourceforge.net/
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            Εικόνα 1 NOK/USD συναλλαγματική ισοτιμία απο Ιανουάριο 1990 εως Ιανουάριο 2014 

 

 

 

          Εικόνα 2 Πρώτες διαφορές του λογαρίθμου συναλλαγματικής ισοτιμίας NOK/USD 
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 5.2 Unit Root Test 

 

   Πρώτον, εξετάζουμε αν οι μεταβλητές μας είναι μη στάσιμες. Σύμφωνα με την 

παραπάνω γραφική παράσταση, συνειδητοποιούμε ότι οι περισσότερες από τις 

μεταβλητές, αν όχι όλες, είναι μη στατικές στα επίπεδα τους, δηλαδή ο μέσος όρος 

κυμαίνεται από το μηδέν. Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα, ώστε η 

διακύμανση να μην είναι σταθερή. Συνεπώς, πρέπει να κάνουμε μια στάσιμη δοκιμή για 

να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω λόγια. Αυτή η δοκιμή είναι η Αυξημένη δοκιμή 

Dickey Fuller (ADF). Η δοκιμή ADF με μία καθυστέρηση της εξαρτώμενης 

μεταβλητής χρησιμοποιείται για τη δοκιμή μονάδας ρίζας. Η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης συνεπάγεται ότι οι χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες. 

   Ο πίνακας 1 μας δίνει τα αποτελέσματα για τη συναλλαγματική ισοτιμία ER. Η τιμή 

του t-statistic είναι -2,45754 και η p-value είναι 0,3496. Αυτό μας δείχνει ότι η 

μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί. 

  

.  

                        Πίνακας 1 ADF Test για την ισοτιμία NOK/USD 

  

  Ο πίνακας 2 δείχνει τις πρώτες διαφορές για τη συναλλαγματική ισοτιμία. Η τιμή του 

t-statistic είναι 3,63025 και η p-value είναι 0,04921. 
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          Πίνακας 2 ADF Test για τις πρώτες διαφορές της ισοτιμίας NOK/USD 

  

 Εν κατακλείδι, οι δοκιμές μονάδας ρίζας έχουν δείξει ότι όλες οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανάλυση μπορούν να προσεγγιστούν ως μη στάσιμες 

διαδικασίες. 

  

  

5.3 Μακροπρόθεσμο Μοντέλο  
 

   Σύμφωνα με το test ADF συμπεραίνουμε ότι οι περισσότερες από τις μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται στο μακροπρόθεσμο μοντέλο είναι μη στατικές. Αυτό μας οδηγεί στο 

γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τα υπολείμματα μοντέλου έτσι ώστε να μπορούν 

να πιστοποιήσουν ότι οι μεταβλητές συνενώνονται, δηλαδή ότι υπάρχει μια γραμμική 

σχέση που εξηγεί την κίνηση των μεταβλητών με την πάροδο του χρόνου. Για να 

πραγματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να εκτελέσουμε μια γραμμική 

παλινδρόμηση με τη μέθοδο των συνήθων ελαχίστων τετραγώνων. Στη συνέχεια, 

πρέπει να αποθηκεύουμε τα υπολείμματα αυτού του μοντέλου προκειμένου να τα 

χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε εάν το μοντέλο μας έχει μονάδα ρίζας με τη 

δοκιμή ADF. Για να είναι αξιόπιστο το μοντέλο μας, τα υπολείμματα δεν πρέπει να 

έχουν ρίζα μονάδας. 
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                                       Πίνακας 3 Μακροπρόθεσμο μοντέλο από 1990 έως 2014 

 

  

   Για να συνεχίσουμε την ανάλυσή μας, θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τα υπολείμματα 

για να διαπιστώσουμε εάν οι μεταβλητές είναι συνεκτικές. Επιπλέον, πρέπει να 

ελέγξουμε τη σταθερότητα των υπολειμμάτων. Όταν έχουμε ολοκληρώσει αυτές τις 

διαδικασίες, θα είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε όλα τα αποτελέσματα της μεθόδου 

Τακτικών ελαχίστων τετραγώνων και του μοντέλου μας. 

  Παρακάτω παρουσιάζονται τα υπολείμματα γραφικών του μακροπρόθεσμου 

μοντέλου, καθώς και η δοκιμή υπολειμμάτων ADF για την ύπαρξη μονάδας ρίζας και 

στασιμότητας. 
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                                 Εικόνα 3 Κατάλοιπα του μακροπρόθεσμου μοντέλου 

  

    Βλέπουμε από το γράφημα ότι οι υπολειπόμενες τιμές κινούνται γύρω στο μηδέν, 

ώστε να συμπεράνουμε ότι είναι λευκός θόρυβος, έτσι ώστε να εκτελούνται δοκιμές 

ADF, αναμένουμε ότι τα υπολείμματα θα είναι στάσιμα. 

 

    Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Υποδείγματος 1 βλέπουμε ότι υπάρχει μια 

συσχέτιση αρκετά σημαντική μεταξύ της τιμής του πετρελαίου με την ισοτιμία της 

νορβηγικής κορώνας με το δολάριο. Παρατηρείται R- τετράγωνο (0,598352), το οποίο 

υποδηλώνει τη γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών του μοντέλου παλινδρόμησης . 

  Επίσης, βλέπουμε ότι κάθε μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική για το μοντέλο. 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι ο Τ- λόγος , κατά απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερος από 

1,96 και η P - τιμή είναι μικρότερη από 0,05 για τη μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε . 

Επομένως, δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση, ότι οι συντελεστές της μεταβλητής είναι 

στατιστικά σημαντικοί και επηρεάζουν την ισοτιμία. Οπότε, έχουμε: 

b0= 2,6655 

b1= -0,281071 

b2= 0,0188133 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της τιμής 

του πετρελαίου και της ισοτιμίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια αύξηση στην τιμή 

του πετρελαίου θα σημάνει μια μείωση στην ισοτιμία. 

  Η F - τιμή είναι ίση με 16,38717, γεγονός υποδεικνύει καταλληλότητα του μοντέλου 

μας.. Επίσης, το ίδιο συμπεραίνουμε και από τα κριτήρια Akaike (-49,41720) και 

Schwarz (-45,76058). Πιο συγκεκριμένα, όσο μικρότερη η τιμή των δύο προηγούμενων 

κριτηρίων, τόσο πιο κατάλληλο είναι το μοντέλο. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
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όσα αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής πρόκειται για ένα κατάλληλο μοντέλο, με στατιστικά 

σημαντικές μεταβλητές για την ανάλυση των υποθέσεων που έχουμε θέσει. 

  Παρακάτω ακολουθεί το γράφημα της πραγματικής διακύμανσης της 

συναλλαγματικής μας ισοτιμίας και των προσαρμοσμένων τιμών που παράγονται από 

το μακροπρόθεσμο μοντέλο μας. Συγκεκριμένα, είναι φανερό ότι η προσαρμοσμένη 

γραμμή παλινδρόμησης πιάνει την τάση της πραγματικής πορείας της ισοτιμίας με μια 

μικρή απόκλιση την περίοδο 2000-2002 περίπου. Ωστόσο, αδυνατεί να πιάσει το 

μέγεθος των διακυμάνσεων. 
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5.4  Μοντέλο διόρθωσης σφάλματος - Βραχυπρόθεσμο μοντέλο 

  

  Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα, φτάνουμε στο γεγονός ότι οι μεταβλητές μας 

έχουν μια ισορροπία μακρών σχέσεων. Ωστόσο, από την οικονομική θεωρία 

γνωρίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει ισορροπία. Ο μηχανισμός που συμβιβάζει 

τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά είναι ο μηχανισμός διόρθωσης 

σφαλμάτων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα μοντέλα διόρθωσης 

σφαλμάτων έχουν την προϋπόθεση της συνένωσης των μεταβλητών. Μέσω της ECM 

αντιλαμβανόμαστε την προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας κάθε τρίμηνο και 

πόσο γρήγορα πλησιάζουν τις πραγματικές τιμές. 

     Για να προσδιορίσουμε το βραχυπρόθεσμο μοντέλο, περνάμε από το επίπεδο τιμών 

των μεταβλητών στις πρώτες διαφορές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο και τα υπολείμματα μακροπρόθεσμου 

μοντέλου με χρονική υστέρηση. Στη συνέχεια θα σχολιάσουμε τις μεταβλητές μοντέλου 

και τις προσαρμογές των υπολειμμάτων κάθε τρίμηνο. 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα  που παραθέτουμε πιο κάτω, το μοντέλο είναι στατιστικά 

σημαντικό λόγω των δύο αστερίσκων που παρατηρούνται καθώς αυτό μας υποδεικνύει 

μια σχέση ανάμεσα τους. 

  

 

                          Πίνακας 4 Βραχυπρόθεσμο μοντέλο από 1990 έως 2014 

  

  Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε το R2 και τη στατιστική σημασία των μεταβλητών. 

Στην  ECM, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα υπολείμματα και ειδικά εάν είναι 

στατιστικά σημαντικά. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία πρότυπων 
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σφαλμάτων HAC για να εξαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση και την 

ομοσεσκεδαστικότητα στο μοντέλο μας. 

 Όπως είπαμε εξετάζουμε την τιμή της R2  και παρατηρούμε οτι είναι 31,57%. 

Επιπλέον, εστιάζοντας στα υπολείμματα από το μακροπρόθεσμο μοντέλο παρατηρούμε 

ότι η τιμή p είναι αρκετά μικρότερη από 1% που σημαίνει είναι στατιστικά σημαντικές. 

Το αρνητικό σημάδι των υπολειμμάτων δίνει μια δυναμική σταθερότητα στο μοντέλο 

μας. Επίσης, ο συντελεστής των υπολειμμάτων δείχνει τις διορθώσεις του μοντέλου, 

αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής δείχνει ότι το μοντέλο "καθορίζει" και φτάνει τις 

πραγματικές τιμές για περίπου 38,06%. Η μεταβλητή που χρησιμοποιήσαμε είναι η τιμή 

του πετρελαίου, η οποία είναι στατιστικά σημαντική με τιμή p: 1,93%. Ο συντελεστής 

της μεταβλητής είναι αρνητικός που σημαίνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία θα 

υποτιμηθεί επομένως οι εξαγωγές θα ενθαρρυνθούν. 

     Το σχήμα  κατωτέρω παρουσιάζει το διάγραμμα της πραγματικής διακύμανσης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και επίσης το προσαρμοσμένο όπου παράγεται από το 

βραχυπρόθεσμο πρότυπο διόρθωσης σφάλματος. 
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6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

  

Στο τελευταίο τμήμα της εμπειρικής μας έρευνας, ο κύριος στόχος μας είναι να 

προβλέψουμε την ισοτιμία για διάστημα από το 1991 έως το 2014 και συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα μας και αυτά του τυχαίου περιπάτου. 

Παρατηρώντας την επόμενη εικόνα βλέπουμε ότι η πρόβλεψη πιάνει την τάση της 

ισοτιμίας, ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακολουθήσει όλες τις μεταβολές. 

  

 

                                            Εικόνα 6 Προβλέψεις βραχυχρόνιου μοντέλου  

  

  

Ο επόμενος πίνακας μας δείχνει τα χαρακτηριστικά της πρόβλεψης καθώς και την 

ποιότητα της. 
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                           Πίνακας 5 Προβλέψεις βραχυχρόνιου μοντέλου 

  

  

 Το επόμενο βήμα είναι η σύγκριση με τον τυχαίο περίπατο. Για να το πετύχουμε αυτό 

θα τρέξουμε μια παλινδρόμηση στις πρώτες λογαριθμικές διαφορές της ισοτιμίας. Τα 

αποτελέσματα τα βλέπουμε στον επόμενο πίνακα: 

 

 

                                      Πίνακας 6 Πίνακας τυχαίου περιπάτου 

  

 Συγκρίνοντας λοιπόν έχουμε, η ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος του μοντέλου 

μας είναι 0,068116 η οποία είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του τυχαίου 

περιπάτου που είναι 0,12604. Επιπλέον θα πρέπει να ελέγξουμε τις τιμές του δείκτη 

Theil’s U, ο οποίος όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερα λειτουργεί το μοντέλο μας. 

Έτσι έχουμε τιμή δείκτη 0,99401 ενώ η τιμή του δείκτη για τον τυχαίο περίπατο είναι 

ίση με 1,6919. Επομένως βάσει όλων των στοιχείων μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο 

μας έχει νικήσει τον τυχαίο περίπατο. 
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 7.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Η παρούσα εργασία εξέτασε την ισοτιμία NΟΚ / USD για την περίοδο από Ιανουάριο 

του 1990 έως Ιανουάριο του 2014 χρησιμοποιώντας οικονομικά και 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η έρευνα βασίστηκε σε εκτεταμένη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας της ισοτιμίας. Συμπερασματικά, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχουν 

ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία και έχουν αναλύσει, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα και με διαφορετικές μεθόδους. 

  Αρχικά το πρώτο βήμα της έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που θα 

χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Στη συνέχεια, μελετήσαμε θεωρητικά την οικονομική 

και χρηματοοικονομική μεταβλητή της τιμής του πετρελαίου που επηρεάζει γενικά τη 

συναλλαγματική ισοτιμία. 

Η τιμή του αργού πετρελαίου θεωρείται συνήθως ότι έχει σημαντική επίδραση στη 

νορβηγική συναλλαγματική ισοτιμία. Ωστόσο, οι εμπειρικές μελέτες παρέχουν μεικτή 

υποστήριξη για την αναμενόμενη συνάφεια μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και της 

νορβηγικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι περισσότερες από αυτές έχουν μια 

διφορούμενη σχέση μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. 

    Η Νορβηγία είναι ο έκτος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τον τομέα του πετρελαίου, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων από τις εξαγωγές και περίπου το 20% των κρατικών εσόδων. 

Φαίνεται ότι υπάρχει η αντίληψη ότι η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η συνεχής 

άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε ευνοϊκότερους όρους εμπορίου για 

μια χώρα εξαγωγής πετρελαίου όπως η Νορβηγία. Αυτό, μεμονωμένα, συνεπάγεται 

ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

  Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μοντέλο για την πρόβλεψη της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι μάλλον σημαντικό να συμπεριληφθούν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας, όπως οι 

αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Στη διεθνή αγορά 

συναλλάγματος, η νορβηγική κορώνα θεωρείται ως "περιφερειακό" νόμισμα. Σε 

περιόδους μεγάλης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, υπάρχει μια τάση για διεθνείς 

πράκτορες να επιδιώκουν να μειώσουν τις μετοχές της κορώνας στα χαρτοφυλάκιά 

τους. Αυτό οδηγεί σε υποτίμηση της κορόνας. 

  Η σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας της κορώνας και της τιμής του 

πετρελαίου πιθανώς εξαρτάται από τον βαθμό εξάρτησης της εγχώριας οικονομίας από 

τον τομέα του πετρελαίου. Εάν το επίπεδο της εγχώριας δραστηριότητας είναι σε 

μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από τα έσοδα του πετρελαίου, είναι πιθανό να υπάρχει 

ασθενέστερη σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας της κορώνας και της τιμής 

του πετρελαίου. Το Κυβερνητικό Ταμείο Πετρελαίου μπορεί ως εκ τούτου να συμβάλει 

στη μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της κορώνας από την τιμή του πετρελαίου. 
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