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Περύληψη  
Η επίτευξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ αποτελεί πλζον ςθμαντικό γεγονόσ ςτον 

ςφγχρονο κόςμο, παράλλθλα όμωσ είναι αναμφιςβιτθτο ότι το περιβάλλον ζχει 

υποςτεί ςθμαντικι καταςτροφι κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ. Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ αυτό οφείλεται ςτθν άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ 

ςχζςθ που ςυνδζει τθν οικονομικι εξζλιξθ με τθ χριςθ ενζργειασ και ταυτόχρονα 

τθν οικονομικι αναπτυξιακι πολιτικι που εφαρμόςτθκε χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ 

τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ. Συγκεκριμζνα από τθν Βιομθχανικι Επανάςταςθ και 

ζπειτα, θ οικονομικι ανάπτυξθ βαςίηεται άμεςα ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ θ 

οποία προζρχεται κατά βάςθ από ορυκτά καφςιμα. Φαινόμενο το οποίο 

εξακολουκεί να ςυμβαίνει μζχρι και ςιμερα ςε ςθμαντικό ποςοςτό, εντείνοντασ τα 

περιβαλλοντικά προβλιματα όπωσ το φαινόμενο του κερμοκθπίου εξαιτίασ τθσ 

υψθλισ ςυγκζντρωςθσ ρφπων με παράδειγμα το διοξείδιο του άνκρακα. Σε αυτι 

τθν εργαςία αναηθτικθκαν τυχοφςεσ μακροχρόνιεσ και βραχυχρόνιεσ αιτιϊδεισ 

ςχζςεισ μεταξφ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ και 

τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για    αναπτυγμζνεσ χϊρεσ κατά τθ χρονικι περίοδο 

         . Χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ςε μορφι πάνελ και εφαρμόηοντασ 

κατάλλθλεσ τεχνικζσ ςυνολοκλιρωςθσ Panel ARDL (PMG) προζκυψαν ςθμαντικζσ 

αιτιϊδεισ επιδράςεισ μεταξφ των εξεταηόμενων μεταβλθτϊν τόςο ςε μακροχρόνιο 

όςο και βραχυχρόνιο ορίηοντα. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ςτθν μακροχρόνια 

περίοδο υπάρχει αιτιϊδθσ επίδραςθ με κετικό πρόςθμο από το ΑΕΡ και τισ 

εκπομπζσ     προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Επίςθσ, βρζκθκε κετικι 

μακροχρόνια αιτιϊδθσ επίδραςθ από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ προσ τισ εκπομπζσ 

του διοξειδίου του άνκρακα. Επιπλζον, εντοπίςτθκε κετικι αιτιϊδθσ επίδραςθ από 

τθ κατανάλωςθ ενζργειασ προσ το ΑΕΡ, ενϊ αντίκετα βρζκθκε αρνθτικι αιτιϊδθσ 

επίδραςθ από τισ εκπομπζσ     ςτο ΑΕΡ. Ραράλλθλα, βρζκθκαν ςθμαντικζσ 

αιτιϊδθσ επιδράςεισ ςε βραχυχρόνιο ορίηοντα. Τζλοσ, φαίνεται ότι επιβεβαιϊνεται 

θ υπόκεςθ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Κοφηνετσ για τισ χϊρεσ που περιζχονται 

ςτθν εργαςία.      
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Η παγκόςμια υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ τα τελευταία χρόνια ζχει 

εμπνεφςει εκατοντάδεσ ερευνθτζσ και ςυνεχίηει να προκαλεί όλο και περιςςότερουσ 

με ςτόχο να διερευνθκοφν τα αίτια που τθ προκάλεςαν, κακϊσ επίςθσ και οι τρόποι 

αντιμετϊπιςισ τθσ. Βζβαια αυτό δεν είναι κακόλου εφκολο κακϊσ, επικρατεί μια 

περίπλοκθ ςχζςθ μεταξφ των περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν και των κινθτιριων 

δυνάμεϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και τθσ 

περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ (McPherson and Nieswiadomy,     ). 

Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν υποβάκμιςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθ μείωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και 

θ κλιματικι αλλαγι είναι δφο από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει το περιβάλλον τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ. Από τθ Βιομθχανικι 

Επανάςταςθ, δραςτθριότθτεσ όπωσ θ καφςθ πετρελαίου, άνκρακα και αερίου 

κακϊσ και θ καταςτροφι των δαςϊν ζχει οδθγιςει ςε τεράςτια αφξθςθ του 

ποςοςτοφ του διοξειδίου του άνκρακα ςτθν ατμόςφαιρα, ζνα αζριο το οποίο 

ευκφνεται για τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ και το φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Μζχρι και ςιμερα το     τθσ παγκόςμιασ ενζργειασ προζρχεται από ορυκτά 

καφςιμα, με τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα να ξεπερνοφν τα   εκατομμφρια 

τόνουσ ετθςίωσ (ΕΑ,    ). 

Ακαδθμαϊκοί, ειδικοί επιςτιμονεσ και οργανϊςεισ ζκρουςαν το κϊδωνα του 

κινδφνου αρκετζσ φορζσ με αποτζλεςμα, ςιμερα ςχεδόν όλα τα κράτθ ζχουν 

αντιλθφκεί τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ 

διεκνείσ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ. Το      ζχουμε το πρϊτο 

ςυνζδριο του Ο.Η.Ε για το περιβάλλον. Στθ ςυνζχεια είχαμε τθ δθμιουργία τθσ 

Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για το Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ, θ οποία το      

ςφνδεςε τθ φτϊχεια με τα περιβαλλοντικά προβλιματα και παράλλθλα ειςιγαγε 

τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Ρράγματι, αρκετοί ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με τθ 

περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ εντόπιςαν τθν φπαρξθ 

ςθμαντικϊν ςχζςεων μεταξφ τουσ.  

 Η υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ φαίνεται να είναι μια άλλθ παρενζργεια 

τθσ οικονομικισ ανιςότθτασ και οι αναλφςεισ δείχνουν ότι υπάρχει μια αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ανιςότθτασ των ειςοδθμάτων και τθσ περιβαλλοντικισ 
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βιωςιμότθτασ, όςο υψθλότερθ είναι θ ανιςότθτα των ειςοδθμάτων, τόςο χειρότεροι 

είναι οι περιβαλλοντικοί δείκτεσ όπωσ θ παραγωγι αποβλιτων, θ κατανάλωςθ 

κρζατοσ και νεροφ, θ απϊλεια βιοποικιλότθτασ και οι περιβαλλοντικοί ςφνκετοι 

δείκτεσ (π.χ. οικολογικό αποτφπωμα) (Andrich et al.     ). Επίςθσ, ςε μία άλλθ 

ζρευνα ζχει βρεκεί ότι υπάρχει μια ςχζςθ ςχιματοσ αντεςτραμμζνου U μεταξφ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και των δεικτϊν ρφπανςθσ, αυτό είναι γνωςτό ωσ 

περιβαλλοντικι καμπφλθ Kuznets (EKC). Με βάςθ αυτι τθ κεωρία κακϊσ θ 

οικονομία ανκίηει, θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ αυξάνεται μζχρι ζνα ςθμείο, ενϊ 

κακϊσ θ οικονομία ζχει ωριμάςει και οι περιβαλλοντικζσ ηθμιζσ είναι ςτο μζγιςτο 

ςθμείο, περαιτζρω ανάπτυξθ κα οδθγιςει ςε μείωςθ των εκπομπϊν (Papanyotou, 

    ).  

Συνεπϊσ, ο άνκρωποσ οφείλει να λάβει πολφ ςοβαρά τθ περιβαλλοντικι 

καταςτροφι και τισ ςχζςεισ τθσ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ κακϊσ αυτι αποτελεί 

ουςιαςτικι απειλι για το πλανιτθ γθ. Μια ανεπανόρκωτθ περιβαλλοντικι 

καταςτροφι κα μποροφςε να ςθμάνει και το τζλοσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ (Smith 

    ). 

Σε αυτι τθ μελζτθ κα γίνει μια προςπάκεια να εξεταςτεί θ ςχζςθ 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, περιβαλλοντικισ 

υποβάκμιςθσ με τισ επεκτάςεισ τθσ ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Συγκεκριμζνα, 

αναηθτικθκαν τυχοφςεσ μακροχρόνιεσ και βραχυχρόνιεσ αιτιϊδεισ ςχζςεισ μεταξφ 

τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ και τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ. Η ζρευνα πραγματοποιικθκε για    αναπτυγμζνεσ χϊρεσ 

από όλο τον κόςμο, καλφπτοντασ τθ χρονικι περίοδο          . Τα ςτοιχεία 

ςυλλζχκθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παγκόςμιασ τράπεηασ και ζπειτα 

εφαρμοςτικαν νζεσ τεχνικζσ ανάλυςθσ χρονολογικϊν ςειρϊν ςε πάνελ δεδομζνα. 

Ειδικότερα, πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ των μεταβλθτϊν και ζλεγχοσ 

για φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν με τον ζλεγχο του Pedroni και 

του Kao. Ζπειτα ερευνικθκε θ φπαρξθ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων ςχζςεων 

ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ με τθ τεχνικι Pooled Mean Group (PMG) Panel ARDL, με τθ 

τεχνικι να εφαρμόηεται ςυνολικά ςε όλεσ τισ χϊρεσ αλλά και διαςτρωμματικά ςε 

κάκε μια χϊρα ξεχωριςτά.  
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Σχετικά με τθ δομι τθσ εργαςίασ, αυτι αναπτφςςεται ςε πζντε κεφάλαια 

ζχοντασ ωσ εξισ: Το δεφτερο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ ςε 

ςχζςθ με το περιβάλλον αναλφοντασ τθ κεωρία τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ 

Κοφηνετσ (EKC). Ακόμθ ειςάγεται θ ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με τθ παρουςία 

τθσ ςτισ διεκνισ δράςεισ ενϊ παράλλθλα αναπτφςςεται θ βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ των ςχζςεων οικονομικισ μεγζκυνςθσ, περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ 

και κατανάλωςθσ ενζργειασ τόςο ανά ηεφγθ όςο και όλα μαηί. Στο επόμενο 

κεφάλαιο, αναλφεται θ μεκοδολογία και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

εμπειρικι μελζτθ. Στο τζταρτο κεφάλαιο περιζχονται τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ και 

οι παρατθριςεισ από τα εμπειρικά αποτελζςματα, ενϊ ςτο πζμπτο και τελευταίο 

κεφάλαιο ςυνοψίηονται τα εμπειρικά αποτελζςματα καταλιγοντασ ςε βαςικά 

ςυμπεράςματα και προτάςεισ.  

Τζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι ζνασ ακόμθ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να 

προςπακιςει να διαφοροποιθκεί ςε οριςμζνα ςθμεία εν ςυγκρίςει με παρόμοιεσ 

μελζτεσ που ζχουν διενεργθκεί ςτο παρελκόν. Βαςικά ςθμεία διαφοροποίθςθσ 

είναι θ χρονικι περίοδοσ, το πλικοσ των χωρϊν που περιλαμβάνονται και θ τεχνικι 

ανάλυςθσ που εφαρμόηεται ςτθν εμπειρικι μελζτθ. Ειδικότερα, χρθςιμοποιοφνται 

δεδομζνα πάνελ ζναντι απλϊν χρονολογικϊν ςειρϊν που ςυνθκίηεται ςε 

παλαιότερεσ εργαςίεσ. Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκαν μζχρι τα πιο πρόςφατα 

διακζςιμα δεδομζνα και ςυμπεριλιφκθκαν πολλζσ χϊρεσ ζναντι άλλων εργαςιϊν 

που επικεντρϊνονται αποκλειςτικά ςε μια μόνο χϊρα ι ςε ςχετικά μικρό πλικοσ 

χωρϊν. Επίςθσ, εφαρμόςτθκε κατά βάςθ μια ςφγχρονθ οικονομετρικι ανάλυςθ θ 

οποία διερευνά μακροχρόνιεσ και βραχυχρόνιεσ αιτιϊδθσ επιδράςεισ τόςο ωσ προσ 

το ςφνολο των χωρϊν αλλά όςο και ανά χϊρα ξεχωριςτά, αποκομίηοντασ ζτςι 

ςθμαντικι πλθροφόρθςθ θ οποία κα μασ οδθγιςει ςε ανάλογα ςυμπεράςματα. 

2. ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ  

2.1. Περιβαλλοντικό Τποβϊθμιςη και Οικονομικό Εξϋλιξη                                      

Η υποβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ δεν είναι ζνα πρωτόγνωρο 

φαινόμενο το οποίο ζκανε τθν εμφάνιςθ του ςτθ ςθμερινι εποχι. Η καταςτροφι 

του περιβάλλοντοσ ξεκίνθςε παράλλθλα με τθν φπαρξθ του ανκρϊπου ςτθ γθ. Ο 
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άνκρωποσ από τθ πρϊτθ ςτιγμι τθσ ηωισ άρχιςε να χρθςιμοποιεί οτιδιποτε από το 

φυςικό του περιβάλλον με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του. Επομζνωσ, θ 

περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ παρατθρείται από τθν Εποχι του Λίκου όπου, τότε ο 

άνκρωποσ πρωτοξεκίνθςε τθ χριςθ τθσ καφςθσ μζςω τθσ φωτιάσ δθμιουργϊντασ 

ζτςι τθ πρϊτθ μορφι ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Με αυτό τον τρόπο θ καταςτροφι 

του περιβάλλοντοσ ςυνεχίςτθκε και ςτθ Νεολικικι Εποχι κακϊσ ο άνκρωποσ 

ρφπαινε αδιάκοπα το πλανιτθ και εξαντλοφςε τον ορυκτό πλοφτο. 

Αναμφιςβιτθτα, θ πρϊτθ αξιοςθμείωτθ περιβαλλοντικι μορφι ρφπανςθσ 

ςχετίηεται άμεςα με τθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το      θ 

Μεγάλθ Βρετανία θ οποία κατείχε τα ςκιπτρα ςτθ βιομθχανικι ανάπτυξθ κάνοντασ 

χριςθ κάρβουνου – χάλυβα μιασ καινοτόμασ τεχνολογίασ για τθ περίοδο εκείνθσ 

τθσ εποχισ, γζννθςε τθ πρϊτθ «μαφρθ πόλθ» με τρανταχτό παράδειγμα τθ πόλθ 

του Birmingham. Συνεπϊσ, πλζον ιταν κζμα χρόνου να εμφανιςτοφν οι πρϊτεσ 

ςοβαρζσ επιπτϊςεισ εξαιτίασ τθσ ρφπανςθσ. Από το      αρχίηουν να 

καταγράφονται αρκετοί κάνατοι ανκρϊπων ςτθ περιοχι του Λονδίνου εξαιτίασ του 

προθγοφμενου φαινομζνου. Στθ ςυνζχεια το      ζχουμε τθν ειςαγωγι του όρου 

«καπνομίχλθ» ςτον οποίο ςτα επόμενα   χρόνια οφείλονται άλλοι      κάνατοι 

ανκρϊπων. Ενϊ, το      ςτο Λονδίνο καταγράφθκαν και άλλοι      κάνατοι 

εξαιτίασ τθσ καπνομίχλθσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ ρφπουσ του διοξειδίου του κείου. 

Ραρόμοια ζντονθ βιομθχανικι ανάπτυξθ ακολοφκθςαν τα επόμενα χρόνια και 

άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία οι Ηνωμζνεσ πολιτείεσ τθσ Αμερικισ και θ Ιαπωνία, 

όπου θ ανάπτυξθ τθσ τελευταίασ βαςίςτθκε ςτο μοντζλο τθσ δυτικισ τεχνολογίασ. 

Η περιβαλλοντικι καταςτροφι παρουςίαςε ακόμθ πιο ζντονα ςθμάδια ςτο 

   αιϊνα με τθ παρουςία του θλεκτριςμοφ ςτισ ΗΡΑ θ οποία αποτζλεςε και 

ςυνεχίηει ακόμθ να αποτελεί βαςικό ςτοιχείο ςτθ τεχνολογικι εξζλιξθ. Αργότερα, το 

     ζχουμε τθ πολφ ςθμαντικι εφεφρεςθ από τον Henry Ford, το αυτοκίνθτο το 

οποίο κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ εκπζμποντασ υψθλοφσ 

ρφπουσ διοξειδίου του άνκρακα. Επίςθσ, λίγο αργότερα ςτθν ίδια περίοδο 

πρωταγωνιςτεί θ εφεφρεςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ με οδυνθρζσ επιπτϊςεισ ςτο 

περιβάλλον (ατομικι βόμβα, ατφχθμα του Τςερνομπίλ). Συνεπϊσ, όπωσ 

παρατθρικθκε με τθ πάροδο του χρόνου υπάρχει αδιαμφιςβιτθτθ ςχζςθ μεταξφ 

τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ.     
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Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν ειςαγωγι θ πιο διάςθμθ κεωρία που εξετάηει τθ 

ςχζςθ μεταξφ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ 

είναι θ περιβαλλοντικι καμπφλθ Κοφηνετσ (Environmental Kuznets Curve, EKC) τθσ 

οποίασ το όνομα τθσ ςυνδζεται άμεςα με τον Simon Kuznets. Ο Kuznets το      

ιταν ο πρϊτοσ που υποςτιριξε ότι θ ςχζςθ οικονομικισ ανιςότθτασ και 

ειςοδιματοσ απεικονίηεται με το ςχιμα ενόσ ανεςτραμμζνου U . Λίγο αργότερα 

περίπου ςτθ δεκαετία του    θ ςχζςθ αυτι ονομάςτθκε ωσ περιβαλλοντικι 

καμπφλθ Κοφηνετσ, από τουσ ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με τθ ςχζςθ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ. Η υπόκεςθ τθσ αναφζρει το 

εξισ: «Τα επίπεδα μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ αυξάνουν παράλλθλα με τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ, όμωσ όταν θ ανάπτυξθ φτάςει ςε ζνα κρίςιμο 

ςθμείο τότε θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ μειϊνεται». Επομζνωσ, θ 

περιβαλλοντικι καμπφλθ Κοφηνετσ υποκζτει ότι θ ςχζςθ μεταξφ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ ακολουκεί το ςχιμα ενόσ 

ανεςτραμμζνου U , επίςθσ υποκζτει ότι ςτθν αρχι θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ 

είναι δεδομζνθ ζτςι ϊςτε οι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ να ακολουκιςουν τθ 

κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ. Αυτι τθν υπόκεςθ υποςτιριξαν οι Grossman και 

Krueger το      και το      με τθν EKC να λαμβάνει τθν εξισ μορφι όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Εικόνα 1: Περιβαλλοντική καμπφλη Kuznets 

Ρεριβαλλοντικι Καμπφλθ Κοφηνετσ-EKC Ρθγι: de Bruin et al. (    ). 

Στον οριηόντιο άξονα παριςτάνεται θ οικονομικι μεγζκυνςθ, τθσ οποίασ το μετρικό 

τθσ ςφςτθμα είναι το κατά κεφαλιν ΑΕΡ. Στον κάκετο άξονα παριςτάνεται θ 

περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ, θ οποία ζχει τθ δυνατότθτα να μετρθκεί από 
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πλθκϊρα δεικτϊν με ςυνικθ δείκτθ το αζριο του διοξειδίου του άνκρακα. Από τθν 

αρχι του διαγράμματοσ ζωσ το ςθμείο καμπισ/κρίςιμο ςθμείο, παρουςιάηεται 

φκορά ςτο περιβάλλον ςτθ ςυνζχεια όμωσ από το ςθμείο καμπισ και μετά θ 

κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ βελτιϊνεται. Τζλοσ, όςο αφορά το κατά πόςο ιςχφει 

θ υπόκεςθ του Kuznets όπωσ κα δοφμε αναλυτικότερα ςτθ βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ, οι απόψεισ των ερευνθτϊν διίςτανται.  

2.2. Βιώςιμη-Αειφόροσ Ανϊπτυξη  

Η ζντονθ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ προζκυψε εξαιτίασ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ θ οποία είχε ωσ ςτόχο τθν οικονομικι μεγζκυνςθ. 

Ρράγματι, ο ςτόχοσ αυτόσ επετεφχκθ δθλαδι θ οικονομικι ανάπτυξθ, θ αφξθςθ του 

κατά κεφαλι ειςοδιματοσ, θ τεχνολογικι και βιομθχανικι εξζλιξθ είναι γεγονόσ. 

Δυςτυχϊσ όμωσ όλθ αυτι θ ςθμαντικι ανάπτυξθ επζφερε και καταςτροφικά 

περιβαλλοντικά προβλιματα κακϊσ, το ςχζδιο τθσ οικονομικισ προόδου που 

ακολουκικθκε όλα τα προθγοφμενα χρόνια δεν λάμβανε κακόλου υπόψθ του το 

περιβάλλον και τισ επιπτϊςεισ του ςε αυτό. Η αςφςτολθ εκμετάλλευςθ του ορυκτοφ 

πλοφτου και θ τεχνολογία τθσ εποχισ διατάραξζ τθν ιςορροπία του περιβάλλοντοσ. 

Ζτςι λοιπόν ςιμερα καλείται ο άνκρωποσ να πετφχει τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

λαμβάνοντασ υπόψθ του αυτι τθ φορά τισ περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ, 

ελπίηοντασ μελλοντικά ςτθν ελάττωςθ τθσ εκκετικισ υποβάκμιςθσ κάτι το οποίο 

διαφαίνεται να είναι εφικτό μζςα από ζνα νζο υπόδειγμα ανάπτυξθσ, τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ. 

Η αειφόροσ ανάπτυξθ ι βιϊςιμθ ανάπτυξθ ιδεολογικά ζχει να κάνει με τθ 

ςχζςθ τθσ οικονομίασ, το περιβάλλον, τθν κοινωνία και τθν ανάπτυξθ με νζα 

ςυμπεριφορά. Δθλαδι, θ ςθμερινι γενιά διακατζχοντασ άλλθ νοοτροπία και 

ςυμπεριφορά κα προςπακιςει να παραδϊςει το περιβάλλον ςτθν επόμενθ γενιά 

ςε κατάςταςθ που να μπορεί να ςυνεχιςτεί θ ανάπτυξθ και θ ευθμερία τθσ 

κοινωνίασ με ςτακερι τθ δθμόςια υγεία. Άρα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςτθ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ τα τρία βαςικά περιεχόμενα είναι: θ οικονομία, το περιβάλλον 

και θ κοινωνία. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανάπτυξθ που κα προκφπτει από αυτό το 

ςυνδυαςμό κα λαμβάνει υπόψθ τθ περιβαλλοντικι διάςταςθ. 
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Το      ςτθν Ζκκεςθ Brundland τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για το 

Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ αναφορά ςτον όρο τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, όπωσ και ακολοφκθςε ςτθ ςυνζχεια ςτο ςυνζδριο των 

Ηνωμζνων Εκνϊν ςτο ίο τθσ Βραηιλίασ το     . Επιπλζον, ςτο ίο προζκυψε θ 

Ατηζντα   , ενόσ κειμζνου     ςελίδων που ςτόχευε ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον 

   αιϊνα. Ζπειτα από    χρόνια το     , ςυμφωνικθκε θ Διακιρυξθ του 

Γιοχάνεςμπουργκ ςτθ παγκόςμια διάςκεψθ κορυφισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. 

Επομζνωσ, ζγινε πλζον κατανοθτό ςε παγκόςμια κλίμακα ότι θ οικονομικι 

ανάπτυξθ και θ ποιότθτα του περιβάλλον είναι αλλθλζνδετα εξαρτθμζνεσ θ μία με 

τθν άλλθ και θ τεχνολογία ςυνάμα με τθν επιςτιμθ μποροφν να ςυνδράμουν 

δυναμικά ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ.  

2.3. Διεθνό Δρϊςη για το Περιβϊλλον   

      Συνζδριο του Ο.Η.Ε ςτθ Στοκχόλμθ για το περιβάλλον 

      Ρρωτόκολλο του Μόντρεαλ  

      Συνζδριο του Ο.Η.Ε ςτο ίο ντε Τηανζιρο για τθ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ  

      Ρρωτόκολλο του Κιότο για τθ μείωςθ εκπομπϊν αερίων  

      Διάςκεψθ τθσ Χάγθσ  

      Ραγκόςμια ςφνοδοσ κορυφισ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ τθσ Νότιασ 

Αφρικισ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ 

      Διάςκεψθ ςτο Μπαλί για το κλίμα  

      Διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ  

      Διάςκεψθ ςτο Κανκοφν  

      Διάςκεψθ του Ντζρμπαν   

      Διάςκεψθ τθσ Ντόχα  

      Διάςκεψθ του Ραριςιοφ για τθ κλιματικι αλλαγι  

 

Το      πραγματοποιικθκε το ςυνζδριο των Ηνωμζνων Εκνϊν το οποίο 

ζλαβε χϊρα ςτθ πρωτεφουςα τθσ Σουθδίασ, τθ Στοκχόλμθ. Στο ςυνζδριο ζγινε 

αναφορά ςτο γεγονόσ ότι θ τεχνολογία μπορεί να δράςει αρνθτικά για το 

περιβάλλον επίςθσ πάρκθκε θ απόφαςθ ότι καμία χϊρα δεν επιτρζπεται να μολφνει 
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τθν άλλθ και παράλλθλα ςυμφωνικθκε ότι είδθ που απειλοφνται υπό εξαφάνιςθ 

χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ. Το αποτζλεςμα του ςυνεδρίου ιταν θ εδραίωςθ 

βαςικϊν αρχϊν δικαίου ςχετικά με το περιβάλλον αλλά το βαςικότερο από όλα 

είναι ότι από τθ Στοκχόλμθ το περιβάλλον ειςιλκε επίςθμα ςτθ πολιτικι ατηζντα. 

Στθ ςυνζχεια το      ζχουμε τθ δθμιουργία τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για το 

Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ με ζδρα τθ Γενεφθ, θ οποία το      μζςα από τθν 

Ζκκεςθ Brundtland ειςάγει τθν «αειφόρο ανάπτυξθ ». 

Το      ςτο ίο ντε Τηανζιρο διεξιχκθ το ςυνζδριο του Ο.Η.Ε για το 

περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ. Στο ςυνζδριο τζκθκε ωσ βαςικόσ ςτόχοσ επίτευξθσ θ 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Είναι θ πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία που το περιβάλλον, θ 

οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ βρζκθκαν ςε κοινό παρονομαςτι ϊςτε να 

λθφκοφν μζτρα για τθ μείωςθ εκπομπϊν αερίων. Επιπλζον, δθμιουργικθκαν 

πολλαπλζσ ςυμφωνίεσ για ουςιϊδεισ κζματα τα οποία ςυμπεριλιφκθςαν ςτθν 

Ατηζντα   . Το      υπογράφθκε το Ρρωτόκολλο του Κιότο ςτθ χϊρα τθσ Ιαπωνίασ 

με τθ ςυμμετοχι     χωρϊν. Οι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν θ μείωςθ των εκπομπϊν 

αερίων (διοξείδιο του άνκρακα, υδρογονάνκρακεσ, μεκάνιο, υπερφκοριωμζνοι 

υδρογονάνκρακεσ, εξαφκοριοφχο κείο, πρωτοξίδιο του αηϊτου) ςε ποςοςτό 

τουλάχιςτον 5% από τισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ϊςτε να καταπολεμθκεί το φαινόμενο 

του κερμοκθπίου. Στθ ςυνζχεια το      ακολοφκθςε θ διάςκεψθ ςτθ Χάγθ για τουσ 

τρόπουσ εφαρμογισ του Ρρωτοκόλλου του Κιότο.  

Στθ παγκόςμια ςφνοδο κορυφισ ςτο Γιοχάνεςμπουργκ ςυηθτικθκε το ςχζδιο 

τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ γφρω από όλεσ τισ διαςτάςεισ του, τόςο ςτο κοινωνικό 

κομμάτι όςο και ςτο οικονομικό-περιβαλλοντικό. Μερικοί από τουσ 

ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ιταν οι εξισ: θ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, θ 

εφαρμογι αειφόρων μοντζλων παραγωγισ, θ διαφφλαξθ του φυςικοφ πλοφτου ςτο 

οποίο κα ζχει τθ δυνατότθτα θ επόμενθ γενιά να μθ ςτερθκεί οικονομικά και 

κοινωνικά. Ακόμθ οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ αποφάςιςαν να ςυνδράμουν τεχνολογικά 

εκπαιδεφοντασ τισ αναπτυςςόμενζσ χϊρεσ μζςω προγραμμάτων Αναπτυξιακισ 

βοικειασ. Επίςθσ, μζςα από αυτι τθ ςφνοδο ζγινε φανερι θ προςπάκεια τθσ 

ςφνδεςθσ των   βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν τθν βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ. 
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Μετζπειτα ςτο χρόνο, ςτθ διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ το      ζγινε πλιρωσ 

κατανοθτό από όλουσ ότι μεγάλεσ μειϊςεισ των εκπομπϊν ρφπων είναι πλζον 

αναγκαίεσ –απαραίτθτεσ ςφμφωνα και με τθ κοινι γνϊμθ των επιςτθμόνων. Ζνα 

χρόνο μετά ςτθ Κανκοφν του Μεξικό τζκθκαν εκελοντικά μειϊςεισ των ρφπων χωρίσ 

να ζχουν αποφαςιςτεί ςυγκεκριμζνα ποςοςτά και χρονικοί ορίηοντεσ υλοποίθςθσ. 

Το      ςτθ διάςκεψθ του Ντζρμπαν ςτθ Νότιο Αφρικι λιφκθκε μια ςειρά 

αποφάςεων και μζτρων όπωσ για παράδειγμα θ ίδρυςθ οικονομικοφ ταμείου από 

τα βιομθχανικά κράτθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των φτωχϊν χωρϊν, θ 

ςυνζχιςθ του πρωτόκολλου του Κιότο από τα αναπτυγμζνα κράτθ, θ άνοδοσ τθσ 

παγκόςμιασ κερμοκραςίασ πρζπει να ςυγκρατθκεί κάτω από τθ τιμι των   βακμϊν 

Κελςίου και θ οικονομικι ενίςχυςθ των κρατϊν που διακζτουν μεγάλεσ δαςικζσ 

εκτάςεισ ζτςι ϊςτε να τισ προςτατζψουν από καταςτροφζσ και από κάκε είδουσ 

εκμετάλλευςθ. Ακόμθ, ςτθ διάςκεψθ τθσ Ντόχα το κζμα ςυηιτθςθσ ιταν θ 

επζκταςθ του πρωτόκολλου του Κιότο μζχρι το      και επίςθσ προζκυψε θ 

διαμόρφωςθ μιασ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων ωσ το 

     για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Τζλοσ, ςτθ ςυμφωνία των Ραριςίων το      ςτθ 

Γαλλία υπιρξε ςτόχοσ για τθ διατιρθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ γφρω ςτουσ 

    βακμοφσ κελςίου δθλαδι χαμθλότερα των   βακμϊν που είχε τεκεί παλιότερα 

ωσ ςτόχοσ. Επίςθσ, οι κυβερνιςεισ κατζκεςαν μελετθμζνα ςχζδια δράςθσ για τθ 

μείωςθ των ρφπων και ςυμφϊνθςαν να ανακοινϊνουν ανά πενταετία τθ πορεία 

που ακολουκοφν ζτςι ϊςτε να τοποκετιςουν μελλοντικά ακόμθ χαμθλότερεσ 

εκπομπζσ. Ακόμθ, υποςχζκθκαν ότι κα ςυνεχίςουν να παρζχουν βοικεια ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και δεςμεφτθκαν να τισ προςτατζψουν από τισ επιπτϊςεισ 

τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

2.4. Διοξεύδιο του Άνθρακα: το ςημαντικότερο αϋριο που 

πραγματεύεται ςτο πρωτόκολλο του Κιότο.  

Ρράγματι, το διοξείδιο του άνκρακα       αποτελεί το ςθμαντικότερο αζριο 

ςτισ διαπραγματεφςεισ μείωςθσ των ρφπων, κακϊσ ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ ςε 

αυτό οφείλεται θ διατιρθςθ τθσ ηζςτθσ ςτθν ατμόςφαιρα. Η αλικεια είναι ότι πριν 

από περίπου τζςςερα διςεκατομμφρια χρόνια το ποςοςτό του     ιταν πολφ 

μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τϊρα. Ραρόλα αυτά, με τθ πάροδο των χρόνων μζςω τθσ 

φωτοςφνκεςθσ το διοξείδιο του άνκρακα μειϊκθκε ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό και με 



14 
 

αυτό τον τρόπο διοχετεφτθκε ςτουσ οργανιςμοφσ και ςτθ πορεία μετατράπθκαν ςε 

ορυκτά, πετρζλαιο, φυςικό αζριο κτλ.  

Στθ φφςθ θ παραγωγι διοξειδίου του άνκρακα προκφπτει μζςα από 

θφαιςτειακζσ δραςτθριότθτεσ και τθν αναπνοι των φυτϊν. Στθ ςυνζχεια πάλι μζςω 

τθσ φωτοςφνκεςθσ και άλλουσ φυςικοφσ τρόπουσ το περιβάλλον κακαρίηει τθν 

ατμόςφαιρα από τισ ςυγκεντρϊςεισ του    . Επομζνωσ, με κυκλικό τρόπο θ φφςθ 

από μόνθ τθσ παράγει     και ςτθ ςυνζχεια το απορροφάει ςυγκεντρϊνοντασ το 

ςτο φλοιό τθσ. Οι ζντονεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ κατάφεραν να διαταράξουν 

αυτό το κφκλο τθσ φφςθσ με αποτζλεςμα να υπάρχει ανιςορροπία και ζτςι να 

προκφψει το φαινόμενο τθσ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ.  

Το      πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά θ μζτρθςθ του διοξειδίου του 

άνκρακα και ςυνάμα τοποκετικθκαν οι πρϊτοι ςτακμοί παρακολοφκθςθσ ςτο 

Νότιο Ρόλο και ςταδιακά ακολοφκθςε θ εγκατάςταςθ ςτακμϊν ςε όλο τον κόςμο. 

Ραρόλα αυτά οι επιςτιμονεσ ζχουν ςτθ κατοχι τουσ δεδομζνα για τισ 

ςυγκεντρϊςεισ του     των χιλιάδων χρόνων πριν, κακϊσ αυτά τα δεδομζνα τα 

άντλθςαν μζςα από τθ μελζτθ φυςαλίδων αζρα που υπιρχαν ςε παγόβουνα τθσ 

Αρκτικισ και Ανταρτικισ, θ μελζτθ αυτι είναι γνωςτι και ωσ «καρότα πάγου».  

Από τισ μετριςεισ των ςτακμϊν προκφπτει ότι θ ςυγκζντρωςθ του     

αυξάνεται ραγδαία. Αυτι θ αφξθςθ ευκφνεται ςτθν εκβιομθχάνιςθ των χωρϊν, ςτθν 

ακατάπαυςτθ χριςθ ορυκτϊν καυςίμων για παραγωγι ενζργειασ, ςτθ καταςτροφι 

δαςικϊν εκτάςεων και ςε άλλεσ αιτίεσ που ςχετίηονται άμεςα με τισ ανκρωπογενείσ 

δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα, από τα ςτοιχεία προκφπτει ότι άνκρωποσ τα τελευταία 

    χρόνια ζχει επιβαρφνει τθ γθ με     τρισ τόνουσ διοξειδίου του άνκρακα (World 

Resources Institute). Ενϊ, μόνο για το ζτοσ      ελευκερϊκθκαν ςτθν ατμόςφαιρα 

περιςςότερα από    εκατομμφρια τόνοι      (WRI, Navigating the numbers, based 

on data from IEA, EIA, Marland et al, and BP). 
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Εικόνα 2: Μερίδιο των G20 χωρών ςτουσ παγκόςμιουσ βαςικοφσ οικονομικοφσ 
δείκτεσ 

Το παραπάνω διάγραμμα αναφζρεται ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακά που παράγουν οι  -   χϊρεσ, ςε μία ζρευνα που πραγματοποιικθκε το 

2014. Φαίνεται ξεκάκαρα ότι το ποςοςτό     που παράγουν αυτζσ οι χϊρεσ 

ξεπερνά το 82% ςε παγκόςμια κλίμακα και ταυτόχρονα παρατθροφμε ότι το ΑΕΡ 

τουσ καλφπτει το 80% τθσ ςυνολικισ οικονομίασ. Επίςθσ, από τθ πρϊτθ ράβδο 

διαφαίνεται θ ςυνολικι πρωτογενισ ηιτθςθ ενζργειασ (μαηικι χριςθ ορυκτϊν 

καυςίμων) μζςα από τθν οποία προκφπτει θ απάντθςθ γιατί υπάρχει τόςο μεγάλθ 

παραγωγι    . Τζλοσ, το ποςοςτό πλθκυςμοφ αυτϊν των χωρϊν ξεπερνά το μιςό 

του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, φτάνοντασ το     διότι επί τθσ ουςίασ οι  -   

περιλαμβάνουν περιςςότερεσ από    χϊρεσ όπωσ για παράδειγμα ζνα μζλοσ τθσ 

είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν περιςςότερεσ από μία χϊρα.  

Η φπαρξθ μεγάλου ποςοςτοφ     ςτθν ατμόςφαιρα ζχει ωσ ςυνζπεια τθ 

ςυγκράτθςθ κερμότθτασ με αποτζλεςμα να επιδεινϊνεται το φαινόμενο του 

κερμοκθπίου. Ωσ εκ τοφτου ζχουμε τθ παγκόςμια αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ θ 

οποία με τθ ςειρά τθσ ζχει επιφζρει τθ κλιματικι αλλαγι και τθν υποβάκμιςθ του 

περιβάλλοντοσ.      

2.5. Βιβλιογραφικό Αναςκόπηςη  

 Οικονομία – Ρεριβάλλον (Kuznets) 

 Οικονομία – Ενζργεια 

 Οικονομία – Ρεριβάλλον – Ενζργεια  
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2.5.1. Οικονομύα - Περιβϊλλον  

Οι Holz – Eakin και Selden (    ), διερεφνθςαν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Στθν ζρευνα 

τουσ χρθςιμοποίθςαν πάνελ δεδομζνα για     χϊρεσ από το      μζχρι το     . 

Τα αποτελζςματα τουσ δεν επιβεβαίωςαν τθν υπόκεςθ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ 

Kuznets (EKC) κακϊσ, κατζλθξαν ςε μια μονότονθ και αυξανόμενθ καμπφλθ. Επίςθσ, 

προζβλεψαν αυξανόμενο ετιςιο ρυκμό των παγκόςμιων εκπομπϊν ρφπων κατά 

     για τα επόμενα χρόνια.  

Ο Roca et al. (    ), ςτο άρκρο τουσ εξζταςαν τθν υπόκεςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Kuznets (EKC) για τθ χϊρα τθσ Ιςπανίασ τθ περίοδο 

         . Τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ περιείχαν ζξι διαφορετικοφσ τφπουσ 

εκπομπϊν ρφπων (διοξείδιο του άνκρακα, διοξείδιο του κείου, υποξείδιο του 

αηϊτου, οξείδιο του αηϊτου, μεκάνιο και μθ-μεκανικζσ πτθτικζσ ενϊςεισ) με το 

διοξείδιο του άνκρακα να καλφπτει όλθ τθ χρονολογικι περίοδο ενϊ οι υπόλοιποι 

ρφποι να καλφπτουν τθ περίοδο          . Τα εμπειρικά αποτελζςματα με 

χριςθ ελαχίςτων τετραγϊνων (OLS) ςτο μοντζλο τθσ ζρευνασ οδιγθςαν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι δεν ιςχφει θ υπόκεςθ τθσ EKC, πλθν τθσ περίπτωςθσ του ρφπου του 

διοξείδιο του κείου. 

Επίςθσ, οι Friedl και Getzner (    ), μελζτθςαν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ και των εκπομπϊν διοξειδίων του άνκρακα. Η μελζτθ 

πραγματοποιικθκε για τθν Αυςτρία δθλαδι μια μικρι και ανοικτι βιομθχανικι 

χϊρα για τα ζτθ          . Επιπλζον από το ΑΕΡ, ειςιγαγαν ςτθν ζρευνα τουσ 

δυο μεταβλθτζσ ωσ ερμθνευτικζσ: τισ ειςαγωγζσ και το μερίδιο του τριτογενοφσ 

τομζα των υπθρεςιϊν. Η ζρευνα τουσ ζδειξε ότι δεν ιςχφει θ υπόκεςθ τθσ EKC διότι 

με τα δεδομζνα τουσ οδθγικθκαν ςε μια ςχζςθ Ν-ςχιμα μεταξφ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ. 

Επιπρόςκετα, οι Azomahou et al (    ), ςτο άρκρο τουσ εξζταςαν τθν 

εμπειρικι ςχζςθ μεταξφ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ και κατά κεφαλιν εκπομπϊν 

ρφπων. Στθν ζρευνα τουσ ςυμπεριζλαβαν δεδομζνα πάνελ για     χϊρεσ για τα 

χρονολογικά ζτθ           και εφάρμοςαν ζνα μθ παραμετρικό τεςτ του 

Baltagi. Το ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ δεν επιβεβαίωςε τθν υπόκεςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ καμπφλθσ του Kuznets κακϊσ μεταξφ του κατά κεφαλιν ΑΕΡ και 
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των κατά κεφαλιν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα υπάρχει μια μονότονθ και 

ςτακερι ςχζςθ. 

Ακόμθ, οι Fodha, Zaghdoud (    ), ςτο άρκρο τουσ διερεφνθςαν τθ ςχζςθ 

μεταξφ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ρυπογόνων αερίων για μια οικονομικι και 

ανοικτι αναπτυςςόμενθ οικονομία τθσ χωράσ τθσ Τυνθςίασ. Η ζρευνα 

πραγματοποιικθκε για τθ χρονικι περίοδο           και βαςίςτθκε ςτθν 

υπόκεςθ EKC. Για δείκτεσ ρφπανςθσ χρθςιμοποιικθκαν το διοξείδιο του άνκρακα 

και το διοξείδιο του κείου ενϊ για οικονομικι μεταβλθτι το ΑΕΡ. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια ςχζςθ ςυν ολοκλιρωςθσ (co integration) μεταξφ 

των μεταβλθτϊν και ότι υπάρχει μονόπλευρθ αιτιότθτα από το ειςόδθμα προσ τισ 

περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ τόςο μακροχρόνια όςο και βραχυχρόνια. Επιπρόςκετα, θ 

υπόκεςθ τθσ EKC ιςχφει μόνο ςτθ περίπτωςθ του διοξειδίου του κείου ωσ δείκτθ 

ρφπανςθσ. 

Αντίκετα, ςτισ επόμενεσ ζρευνεσ κα παρατθριςουμε το γεγονόσ ότι οι 

μελετθτζσ επιβεβαιϊνουν ξεκάκαρα τθν υπόκεςθ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ 

Kuznets (EKC). 

Οι Selden και Song (    ) ςτο άρκρο τουσ ερευνοφν εάν υπάρχει 

αντεςτραμμζνθ  -ςχζςθ μεταξφ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ. Χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα τφπου πάνελ για μεγάλο αρικμό χωρϊν και 

  δείκτεσ ρφπανςθσ (αιωροφμενα ςωματίδια, διοξείδιο του κείου, οξείδια του 

αηϊτου και μονοξείδιο του άνκρακα), ςυμπεραίνουν ότι ιςχφει θ EKC. 

 Οι Galeotti και Lanza (    ) ςτο άρκρο τουσ ερεφνθςαν τθ ςχζςθ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ ςυναρτιςει με 

βαςικό ατμοςφαιρικό ρφπο το διοξείδιο του άνκρακα. Η μελζτθ τουσ ζγινε για     

χϊρεσ για τθ περίοδο          . Τα αποτελζςματα τουσ ζδειξαν ότι υπάρχει 

αντεςτραμμζνθ  -ςχζςθ μεταξφ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ και επιβεβαίωςαν τθν EKC. 

Ο Ferda Halicioglu (    ), επιχείρθςε να εξετάςει εμπειρικά τισ δυναμικζσ 

αιτιϊδεισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ 

περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ και τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

χρθςιμοποίθςε δεδομζνα χρονοςειρϊν για τα ζτθ           και θ ζρευνα 

εκτελζςτθκε για τθ χϊρα τθσ Τουρκίασ. Χρθςιμοποιϊντασ τεςτ ςυν ολοκλιρωςθσ 
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ARDL(αυτοπαλίνδρομο μοντζλο κατανεμθμζνων χρονικϊν υςτεριςεων) και τεςτ 

αιτιότθτασ οδθγικθκε ςτο ςυμπζραςμα ότι υπάρχει αμφίδρομθ ςχζςθ αιτιότθτασ 

μεταξφ των οικονομικϊν δεικτϊν ανάπτυξθσ και δεικτϊν ρφπανςθσ (βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια), κακϊσ επίςθσ και ςχζςεισ ςυν ολοκλιρωςθσ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν, ενϊ ακόμθ μζςα από τα ευριματα επιβεβαίωςε τθν υπόκεςθ ΕΚC.  

Οι Annichiarico et αl. (    ), ςτο άρκρο τουσ διερεφνθςαν τθν υπόκεςθ 

περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Kuznets για το Ιταλικό κράτοσ, τα ζτθ          . Για 

να ελζγξουν αυτι τθν υπόκεςθ, ςτθ μεκοδολογία τουσ εφάρμοςαν παλινδρόμθςθ 

τφπου rolling, τεςτ ςυν ολοκλιρωςθσ και μοντζλα διόρκωςθσ λακϊν. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι ιςχφει θ EKC, και 

γενικότερα ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα ζντονθ ςχζςθ μεταξφ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ.  

Τζλοσ, οι Saboori et al. (    ), ςτο άρκρο τουσ προςπακοφν να ελζγξουν εάν 

υπάρχουν μακροχρόνιεσ αιτιϊδεισ επιδράςεισ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ τθσ 

οικονομικισ ανάπτυξθσ και των ρυπογόνων μεταβλθτϊν. Στθν ζρευνα εξετάηονται 

δεδομζνα από το           για τθν χϊρα τθσ Μαλαιςίασ. Ο ζλεγχοσ τθσ 

υπόκεςθσ τθσ EKC γίνεται με τεςτ ςυν ολοκλιρωςθσ (ARDL) και ςτθ ςυνζχεια γίνεται 

χριςθ ελζγχων αιτιότθτασ κατa Granger. Τα αποτελζςματα που προκφπτουν 

εμφανίηουν ότι υπάρχει αντίςτροφι  - ςχζςθ μεταξφ του ΑΕΡ και των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα κάτι το οποίο επιβεβαιϊνει τθν EKC.  

 Μελετϊντασ όλα τα παραπάνω διαπιςτϊνεται ότι οι ζρευνεσ είναι 

αντικρουόμενεσ, δθλαδι αρκετζσ επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ EKC ενϊ κάποιεσ 

άλλεσ ιςχυρίηονται το αντίκετο. Μερικά πικανά αίτια που μποροφν να αποδοκοφν 

για αυτό το φαινόμενο αντικρουόμενων ςυμπεραςμάτων είναι τα εξισ: Ρρϊτον, θ 

χριςθ διαφορετικϊν δεικτϊν περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ πχ. αντί του διοξειδίου 

του άνκρακα μπορεί να χρθςιμοποιικθκε θ μόλυνςθ του νεροφ ι άλλα αζρια 

(διοξείδιο του κείου, οξείδιο του αηϊτου κ.α). Επίςθσ, μπορεί να διαφζρουν οι 

μονάδεσ μζτρθςθσ των μεταβλθτϊν ι οι μεταβλθτζσ να ζχουν εκφραςτεί ςε 

λογαρίκμουσ ςε αντίκεςθ με άλλεσ ζρευνεσ. Μια ακόμθ αιτία κα μποροφςε να ιταν 

το γεγονόσ ότι ςε αρκετζσ μελζτεσ οι ερευνθτζσ ειςιγαγαν βοθκθτικζσ-ερμθνευτικζσ 

μεταβλθτζσ (πχ εκπαίδευςθ, υγεία, πλθκυςμόσ κ.α) ςτα υποδείγματα τουσ, όπωσ 

ακόμθ και θ διαφορά ςτθ ςυναρτθςιακι μορφι του υποδείγματοσ. Τελευταία και 
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κακόλου αςιμαντα αίτια είναι οι διαφορετικζσ οικονομετρικοί μζκοδοι που 

εφαρμόςτθκαν από ζρευνα ςε ζρευνα και οι διαφορετικοί χρονικοί περίοδοι που 

μελετικθκαν.   

2.5.2. Οικονομύα – Ενϋργεια 

Ο David Stern (    ), ςτο άρκρο του διερεφνθςε τθν αιτιϊδθ ςχζςθ μεταξφ 

του ΑΕΡ και τθσ ενζργειασ για τισ Η.Ρ.Α τθ περίοδο          . Στθ μεκοδολογία 

του χρθςιμοποίθςε ζνα πολυμεταβλθτό διανυςματικό αυτοπαλίνδρομο μοντζλο 

(VAR) και ςτθ ςυνζχεια το τεςτ αιτιότθτασ κατά Granger για τισ μεταβλθτζσ: ΑΕΡ, 

χριςθ ενζργειασ, εργαςία και κεφάλαιο. Ζτςι με αυτό τον τρόπο παράκαμψε τα 

προβλιματα των προθγουμζνων ερευνϊν που χρθςιμοποιοφςαν διμεταβλθτά 

μοντζλα ςτθ μεκοδολογία τουσ για τον ζλεγχο αιτιότθτασ. Τα αποτελζςματα του 

ζδειξαν μονισ κατεφκυνςθσ αιτιότθτα από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ προσ το ΑΕΡ. 

Οι Soutas και Sari (    ), ςτο άρκρο τουσ εξζταςαν τθ ςχζςθ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και ΑΕΡ, για τθ περίοδο           ςτισ G-  χϊρεσ και τισ πρϊτεσ    

αναδυόμενεσ οικονομίεσ πλθν τθ Κίνα. Στθ μεκοδολογία τουσ χρθςιμοποίθςαν το 

τεςτ ςυν-ολοκλιρωςθσ Johansen-Juselius, ςτθ ςυνζχεια το υπόδειγμα διόρκωςθσ 

λακϊν και το τεςτ αιτιότθτασ. Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ζδειξαν ότι θ 

κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ επθρεάηει το ΑΕΡ για τισ   χϊρεσ Γερμανία, Γαλλία, 

Ιαπωνία, Τουρκία και ζνα ςχζδιο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για αυτζσ τισ χϊρεσ ίςωσ 

να δροφςε αρνθτικά για τισ οικονομία τουσ. 

Οι Lise και Monfort (    ), ςτο άρκρο τουσ ερευνοφν τθ διαςφνδεςθ τθσ 

ενζργειασ με τθν οικονομία για τθ χϊρα τθσ Τουρκίασ. Η μελζτθ περιλαμβάνει 

δεδομζνα από το      ζωσ το      και χρθςιμοποιεί τισ μεταβλθτζσ ΑΕΡ και 

κατανάλωςθ ενζργειασ. Από τθν ζρευνα προκφπτει ότι υπάρχει ςχζςθ ςυν-

ολοκλιρωςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν και επίςθσ το βρζκθκε αιτιότθτα μονισ 

κατεφκυνςθσ από το ΑΕΡ προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ το οποίο ςθμαίνει ότι μια 

προςπάκεια για εξοικονόμθςθ ενζργειασ τθσ χϊρασ δε κα βλάψει τθν οικονομία.  

Οι Jobert και Karanfil (    ), μελετοφν τθν ενζργεια και τθν οικονομία τθσ 

Τουρκίασ για περιςςότερα από    χρόνια,          . Στθ μεκοδολογία τουσ 

χρθςιμοποίθςαν ζνα διανυςματικό αυτοπαλίνδρομο μοντζλο (VAR) και ςτθ 

ςυνζχεια το τεςτ αιτιότθτασ κατά Granger για τισ μεταβλθτζσ ειςόδθμα και 
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κατανάλωςθ ενζργειασ. Στο ςυμπζραςμα που κατζλθξαν από τθν εμπειρικι 

ανάλυςθ ιταν ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι απαραίτθτθ λόγο τθσ 

περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ χωρίσ αυτι να βλάπτει τθν οικονομία τθσ χϊρασ 

αφοφ δε διαπιςτϊκθκε καμία ςχζςθ ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν 

ενζργεια. 

Οι Yuan et al. (    ), ςτο άρκρο τουσ ελζγχουν τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ 

παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ τθσ Κίνασ για τα ζτθ          . 

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα νεοκλαςικό μοντζλο παραγωγισ με ειςροζσ τθν εργαςία, το 

κεφάλαιο, τθν ενζργεια και επιλζγοντασ ωσ οικονομετρικι τεχνικι τθ ςυν-

ολοκλιρωςθ και το υπόδειγμα διόρκωςθσ λακϊν καταλιγουν ςτα εξισ 

ςυμπεράςματα: Η κατανάλωςθ ενζργειασ προερχόμενθ από θλεκτριςμό και 

πετρζλαιο αιτιάηει το ΑΕΡ ενϊ, το ΑΕΡ αιτιάηει τθ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Οι Erdal et al. (    ), ςτο άρκρο τουσ επιχείρθςαν να ερευνιςουν τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Τουρκίασ για τθ χρονικι 

περίοδο          . Στθν ζρευνα τουσ ζκαναν χριςθ τεςτ μοναδιαίων ριηϊν, τεςτ 

ςυν-ολοκλιρωςθσ και ζλεγχο αιτιότθτασ κατά Granger. Τα εμπειρικά ευριματα 

ζδειξαν ότι οι μεταβλθτζσ ςυν-ολοκλθρϊνονται και ότι υπάρχει αμφίδρομθ 

αιτιϊδθσ ςχζςθ ανάμεςα τουσ.  

O Belloumi (    ), χρθςιμοποιϊντασ τθ τεχνικι ςυν-ολοκλιρωςθσ του 

Johansen εξετάηει τθ ςυμπεριφορά των μεταβλθτϊν: κατά κεφαλιν ΑΕΡ και κατά 

κεφαλιν κατανάλωςθ ενζργειασ για τθ χϊρα τθσ Τυνθςίασ κατά τθ περίοδο 

         . Από τθν ζρευνα προζκυψε ότι υπάρχει ςυν-ολοκλιρωςθ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν και ςτθ ςυνζχεια εκτελζςτθκε το πολυμεταβλθτό υπόδειγμα 

διόρκωςθσ ςφαλμάτων (VECM) ζτςι ϊςτε να ελζγξει τι ςυμβαίνει και ςτθ 

βραχυχρόνια περίοδο. Μακροχρόνια υπάρχει αμφίδρομθ αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ 

των δφο μεταβλθτϊν ενϊ βραχυχρόνια βρζκθκε μονισ κατεφκυνςθσ αιτιότθτα, από 

τθ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ ενζργειασ προσ το κατά κεφαλιν ΑΕΡ.  

2.5.3. Οικονομύα-Περιβϊλλον-Ενϋργεια 

 Οι Soutas et al. (    ), μελζτθςαν τισ επιδράςεισ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και τθσ οικονομίασ ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα για τισ Η.Ρ.Α. 

Στθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν ετιςια δεδομζνα από το      ζωσ το      ςτα 
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οποία πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ και ςτθ ςυνζχεια εφαρμόςτθκε 

θ διαδικαςία TY. Τα εμπειρικά αποτελζςματα ζδειξαν ότι υπάρχει αιτιότθτα από τθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ προσ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα χωρίσ να 

ςυμβαίνει το αντίκετο, ενϊ δε βρζκθκε καμία ςχζςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν 

εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα με ειςόδθμα, όπωσ επίςθσ καμία ςχζςθ ανάμεςα 

ςε κατανάλωςθ και ειςόδθμα. Τζλοσ, θ υπόκεςθ EKC δεν επιβεβαιϊκθκε. 

 Οι Zhang et al. (    ), ςτο άρκρο τουσ εξζταςαν τθ ςχζςθ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, των εκπομπϊν ρφπων του διοξειδίου του άνκρακα και τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ για τθ χϊρα τθσ Κίνασ. Στθ μελζτθ χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα από το 

     ζωσ το      και ςτθ μεκοδολογία πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ μοναδιαίασ 

ρίηασ και ςτθ ςυνζχεια ζγινε χριςθ του διανυςματικοφ αυτοπαλίνδρομου μοντζλου 

τφπου VAR και ενόσ μοντζλου διόρκωςθσ ςφαλμάτων ECM. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια αιτιϊδθσ ςχζςθ από το ΑΕΡ προσ τθ κατανάλωςθ 

χωρίσ να ιςχφει το αντίςτροφο. Επίςθσ, δε βρζκθκε καμία ςχζςθ μεταξφ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και ρφπων προσ το ΑΕΡ ςυνεπϊσ αυτζσ οι δφο μεταβλθτζσ 

δε μποροφν να προκαλζςουν οικονομικι ανάπτυξθ ςτθ χϊρα. 

 Οι Jalil και Mahmud (    ), διερεφνθςαν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ, ειςοδιματοσ, ρφπων και εμπορίου για τθ χϊρα τθσ Κίνασ τθ περίοδο 

         . Στθ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ τουσ χρθςιμοποίθςαν τθ μζκοδο ςυν-

ολοκλιρωςθσ ARDL και το τεςτ αιτιότθτασ κατά Granger. Τα ευριματα ζδειξαν ότι 

υπάρχει ςχζςθ αιτιότθτασ από τθν οικονομικι ανάπτυξθ προσ τισ εκπομπζσ του 

διοξειδίου του άνκρακα μονισ κατεφκυνςθσ και παράλλθλα ςχζςθ ανάμεςα ςτισ 

μεταβλθτζσ ειςοδιματοσ και εκπομπϊν ρφπων κάτι το οποίο επιβεβαιϊνει τθ 

καμπφλθ του Κουηνετσ. Ακόμθ, βρικαν ότι θ ενζργεια και το ειςόδθμα επιδροφν 

ςτισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα κάτι το οποίο δεν ιςχφει για τθ μεταβλθτι 

του εμπορίου προσ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα.   

 Οι Ozturk και Acaravci (    ), ςτο άρκρο τουσ εξζταςαν τθν αιτιϊδθ ςχζςθ 

ανάμεςα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, κατανάλωςθ ενζργειασ και εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα για τθ χϊρα τθσ Τουρκίασ με παρατθριςεισ από το      

ζωσ το     . Στθν ζρευνα τουσ χρθςιμοποίθςαν τθ μζκοδο ςυν-ολοκλιρωςθσ ARDL 

ζτςι ϊςτε να ελζγξουν τθ μακροχρόνια ςχζςθ των μεταβλθτϊν και ζπειτα 

χρθςιμοποίθςαν τθ μεκοδολογία του Engle Granger. Τα εμπειρικά ευριματα, τουσ ο 
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επιβεβαίωςαν τθν φπαρξθ μακροχρόνιασ ςχζςθσ ςτισ μεταβλθτζσ ενϊ παράλλθλα 

δεν επιβεβαιϊνουν τθ καμπφλθ EKC κακϊσ δεν υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ με τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Η μόνθ ςχζςθ 

που βρζκθκε είναι ότι το ποςοςτό απαςχόλθςθσ επθρεάηει το ΑΕΡ τθσ χϊρασ και 

επίςθσ ςυμπζραναν ότι οι διάφορεσ ενεργειακζσ πολιτικζσ τθσ χϊρασ δεν δφναται 

να επθρεάςουν αρνθτικά τθν οικονομία τθσ.   

Οι Chang et al. (    ), διερεφνθςαν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ, κατανάλωςθσ ενζργειασ και εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα για τθ 

χϊρα τθσ Κίνασ τθ περίοδο          . Στθν ζρευνα τουσ χρθςιμοποίθςαν τεςτ 

μοναδιαίασ ρίηασ Phillips Perron, τεςτ ςυν-ολοκλιρωςθσ του Johansen και το 

υπόδειγμα διόρκωςθσ ςφαλμάτων τφπου VECM. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 

αμφίδρομθ αιτιότθτα μεταξφ των μεταβλθτϊν ΑΕΡ και διοξειδίου του άνκρακα, 

όπωσ επίςθσ και από τθν θλεκτρικι ενζργεια προσ το ΑΕΡ. Επίςθσ, περιςςότερθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ ι μεγαλφτερο ΑΕΡ κα επεκτείνει τθ περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ μζςω τθσ αφξθςθσ των ρφπων. 

Οι Wang et al. (    ), αςχολικθκαν με τθ κατανάλωςθ ενζργειασ, τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ και τισ εκπομπζσ ρφπων για    επαρχίεσ τθσ Κίνασ. 

Χρθςιμοποίθςαν πάνελ δεδομζνα για τθ περίοδο           και ςτθ ςυνζχεια 

ςτθν οικονομετρικι τουσ ανάλυςθ ζκαναν χριςθ τεςτ μοναδιαίων ριηϊν, μερικά 

τεςτ ςυν-ολοκλιρωςθσ και το μοντζλο διόρκωςθσ ςφαλμάτων. Ζτςι, διαπίςτωςαν 

αμφίδρομθ αιτιότθτα μεταξφ του διοξειδίου του άνκρακα και τθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ και παράλλθλα αμφίδρομθ αιτιότθτα ανάμεςα ςτθν κατανάλωςθ 

ενζργειασ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Επίςθσ, τα αποτελζςματα τουσ οδιγθςαν 

ςτα ςυμπεράςματα ότι θ κατανάλωςθ ενζργειασ και θ οικονομικι ανάπτυξθ είναι οι 

κφριεσ αιτίεσ για τισ εκπομπζσ ρφπων και ότι οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

τθσ Κίνασ δεν κα μειωκοφν ςτα επόμενα χρόνια ενϊ μια προςπάκεια μείωςθσ τουσ 

πικανόν κα επθρεάςει αρνθτικά τθν οικονομία τθσ. 

Οι Adnan Kasman et al. (    ), ερεφνθςαν τθν αιτιϊδθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ 

μεταβλθτζσ: οικονομικι ανάπτυξθ, κατανάλωςθ ενζργειασ, εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα, εμπόριο και αςτικοποίθςθ για τα νζα μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα 

υποψιφια κράτθ-μζλθ που ςκοπεφουν να ενταχκοφν. Χρθςιμοποιοφνται πάνελ 

δεδομζνα για τα ζτθ           και ςτθ ςυνζχεια ςτθ μελζτθ 
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πραγματοποιικθκαν τεςτ μοναδιαίων ριηϊν, πάνελ ςυν-ολοκλιρωςθ, και τεςτ 

αιτιότθτασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν βραχυχρόνια αιτιότθτα από τθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ, το εμπόριο και τθν αςτικοποίθςθ προσ το διοξείδιο του άνκρακα και από 

το ΑΕΡ προσ τθ κατανάλωςθ ενζργειασ χωρίσ να υφίςταται το αντίκετο, το γεγονόσ 

αυτό ςθμαίνει ότι δφναται να λθφκοφν αποφάςεισ για τθ περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ με κανζνα αντίκτυπο ςτισ οικονομίεσ. Τελειϊνοντασ, τα ευριματα 

υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Κοφηνετσ (EKC).      

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 Στθ ςφγχρονθ οικονομετρία, ο ζλεγχοσ των μεταβλθτϊν για το αν είναι 

ςτάςιμεσ ι όχι, κεωρείται αναγκαίοσ και αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν 

αξιοπιςτία του οικονομετρικοφ υποδείγματοσ που εξετάηεται. Αρχικά, μια 

χρονολογικι ςειρά    κεωρείται ότι είναι ςτάςιμθ αν οι τιμζσ του μζςου, τθσ 

διακφμανςθσ και τθσ ςυνδιακφμανςθσ παραμζνουν ςτακερζσ. Οι Nelson και Plosser 

       ςτθν ζρευνα τουσ διαπίςτωςαν ότι οι περιςςότερεσ μακροχρόνιεσ 

μεταβλθτζσ (ΑΕΡ, πλθκωριςμόσ, παραγωγι κ.α) είναι μθ ςτάςιμεσ. Στθ περίπτωςθ 

που προςπακιςει κάποιοσ να εκτιμιςει παλινδρομιςεισ που αποτελοφνται από μθ 

ςτάςιμεσ μεταβλθτζσ τότε κα οδθγθκεί ςε πλαςματικζσ παλινδρομιςεισ (spurious 

regressions) ςφμφωνα με τουσ Granger και Newbold             και τα 

αποτελζςματα κα ζχουν χαμθλό βακμό αξιοπιςτίασ. Επιπλζον, ζνα οικονομετρικό 

υπόδειγμα δεν δφναται να αποτελείται από ςτάςιμεσ και ςυνάμα από μθ ςτάςιμεσ 

χρονολογικζσ ςειρζσ (Βάμβουκασ,     ).  

Η μετατροπι μιασ μθ ςτάςιμθσ μεταβλθτισ ςε ςτάςιμθ ονομάηεται 

ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία. Για παράδειγμα από μια μεταβλθτι που είναι μθ 

ςτάςιμθ αν δθμιουργιςουμε τισ πρϊτεσ διαφορζσ τθσ και αυτι είναι ςτάςιμθ, τότε 

θ μεταβλθτι αυτι κα κεωρείται ολοκλθρωμζνθ πρϊτου βακμο       Μερικζσ φορζσ 

μια μθ ςτάςιμθ μεταβλθτι για να μετατραπεί ςε ςτάςιμθ μπορεί να χρειαςτεί να 

υπολογιςτοφν μζχρι και   διαφορζσ, τότε αυτι να κεωρείται ολοκλθρωμζνθ   

βακμοφ     . Εάν θ μεταβλθτι είναι εξαρχισ ςτάςιμθ τότε δεν χρειάηεται να 

λθφκοφν διαφορζσ και αυτι ονομάηεται      δθλαδι μθδενικοφ βακμοφ. Για να 

ελζγξουμε εάν οι μεταβλθτζσ μασ είναι ςτάςιμεσ χρθςιμοποιοφμε τουσ ελζγχουσ 

μοναδιαίασ ρίηασ. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία χρθςιμοποιικθκαν διάφορα τεςτ για 
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τα διαςτρωματικά και διαχρονικά δεδομζνα. Ριο ςυγκεκριμζνα ζγινε χριςθ των 

πζντε ελζγχων: Levin, Lin και Chu (LLC), Breitung, Im-Pesaran, και Shin (IPS), Fisher-

ADF και Fisher-PP. 

3.1. Έλεγχοι Μοναδιαύασ Ρύζασ ςε Πϊνελ Δεδομϋνα  

Στα δεδομζνα τφπου πάνελ οι ζλεγχοι που εξετάηουν για τθ ςταςιμότθτα 

είναι ςχεδόν παραπλιςιοι με τουσ ελζγχουσ που διεξάγονται ςτθ περίπτωςθ που 

ζχουμε δεδομζνα χρονολογικισ ςειράσ. Σε πρϊτθ φάςθ, οι ζλεγχοι 

κατθγοριοποιοφνται με τθν φπαρξθ περιοριςμϊν ςτθν αυτοπαλίνδρομθ διαδικαςία. 

Θεωροφμε το αυτοπαλίνδρομο πρϊτθσ τάξθσ        

                            

Είναι             χρονολογικζσ ςειρζσ ι διαςτρωματικζσ μονάδεσ, οι 

οποίεσ παρατθροφνται τισ χρονικζσ περιόδουσ              το     παριςτάνει 

όλεσ τισ εξωγενείσ μεταβλθτζσ του μοντζλου ςυμπεριλαμβάνοντασ μζςα ςε αυτό 

οποιεςδιποτε ςτακερζσ επιδράςεισ ι χρονικζσ τάςεισ. Οι ςυντελεςτζσ του 

αυτοπαλίνδρομου μοντζλου αντιπροςωπεφονται από τα    και με     παρίςτανται 

τα κατάλοιπα υποκζτοντασ τθν γνωςτι υπόκεςθ ανεξαρτθςίασ. Στθ περίπτωςθ που 

ικανοποιείται θ ανιςότθτα |  |    τότε θ     ςειρά ονομάηεται αςκενϊσ ςτάςιμθ. 

Αντίκετα, εάν ικανοποιείται θ ιςότθτα |  |    θ ςειρά    κα κεωρείτε μθ ςτάςιμθ 

κακϊσ κα περιζχει μοναδιαία ρίηα. Επίςθσ κεωρείται δεδομζνο ότι το μοντζλο 

αποτελείται από ςτακεροφσ και ίςουσ ςυντελεςτζσ διαςτρωματικά επομζνωσ ιςχφει 

ότι      για όλα τα  . Με βάςθ αυτι τθν υπόκεςθ ζχουν αναπτυχκεί οι ζλεγχοι 

του Breitung και των Levin, Lin και Chu (LLC). Ενϊ, ςε αντίκεςθ οι ζλεγχοι των Im-

Pesaran και Shin (IPS), Fisher-ADF και Fisher-PP ςυμπεριλαμβάνουν τθν περίπτωςθ 

διαςτρωματικισ διαφοροποίθςθσ των   . 

Επιπλζον, ςτουσ ελζγχουσ των Breitung και των Levin, Lin και Chu (LLC) θ 

φπαρξθ μοναδιαίασ ρίηασ εμπεριζχεται ςτθ μθδενικι υπόκεςθ και αναπτφςςονται 

ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ:  

            ∑            
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Υποκζτοντασ ότι,       επιτρζποντασ τουσ ςυντελεςτζσ   των διαφορϊν 

των χρονικϊν υςτεριςεων να μεταβάλλονται διαςτρωματικά. Η μθδενικι και θ 

εναλλακτικι υπόκεςθ για αυτά τα τεςτ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

{
      
      

       

Πταν αποδεχόμαςτε τθν μθδενικι υπόκεςθ, υπάρχει μοναδιαία ρίηα, ενϊ 

όταν απορρίπτεται θ μθδενικι ιςχφει θ εναλλακτικι υπόκεςθ, θ οποία αναφζρει ότι 

δεν υπάρχει ρίηα. 

3.1.1. Levin, Lin και Chu (LLC) 

 Ο ζλεγχοσ Levin, Lin και Chu (LLC) λαμβάνει εκτιμιςεισ για το ςυντελεςτι α 

δια μζςου των      και     τα οποία είναι τυποποιθμζνα και ελεφκερα από 

προβλιματα αυτοςυςχετίςεων και προςδιοριςτικϊν παραγόντων. Για ζνα δοςμζνο 

νοφμερο χρονικϊν υςτεριςεων υπολογίηονται δυο ακόμθ ςχζςεισ, με εξαρτθμζνεσ 

τισ      ,       και ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τισ χρονικζσ υςτεριςεισ          

           όπωσ επίςθσ και τισ εξωγενείσ    . Οι εκτιμιςεισ των ςυντελεςτϊν 

αυτϊν των   ςχζςεων κα δθλϊνονται ωσ   ̂  ̂  και   ̇  ̇ . Ακόμθ, τίκεται ο όροσ 

  ̅   από τον όρο      ζχοντασ αφαιρζςει προβλιματα αυτοςυςχζτιςθσ και 

προςδιοριςτικϊν παραγόντων και ανάλογα ορίηεται ο  ̅     : 

  ̅        ∑  ̂            
  ̂

  

   

       

 ̅           ∑ ̇  

  

   

          
  ̇       

Στο επόμενο βιμα, τυποποιοφνται οι όροι   ̅  ,  ̅     εφόςον ζχουν 

διαιρεκεί από το εκτιμϊμενο τυπικό ςφάλμα ςε κάκε παλινδρόμθςθ    

  ̃   
  ̅  

  
                ̃     

 ̅    

  
         

Τελειϊνοντασ ο ςυντελεςτισ   υπολογίηεται από τθν επόμενθ εξίςωςθ: 

  ̃     ̃               

Στον ζλεγχο LLC το   ςτατιςτικό για τον υπολογιςμό του  ̂ ακολουκεί τθν 

τυπικι κανονικι μορφι        με τφπο: 

  
  

          ̂      ̂     
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Με το    να είναι το γνωςτό   ςτατιςτικό για τον  ̂   , και θ  ̂  εκτιμϊμενθ 

διακφμανςθ του όρου   , και     ̂  να είναι το τυπικό ςφάλμα του εκτιμθτι  ̂ 

ακόμθ: 

 ̃     ∑
  

 
   

 

        

Ωσ μζςοσ όροσ των μακροχρόνιων τυπικϊν αποκλίςεων κάκε όρου αποτελεί ο όροσ 

   και οι προςδιοριςτικοί όροι για τθ μζςθ τιμι και τθ τυπικι απόκλιςθ 

προςδιορίηονται αντίςτοιχα από το    ̃  και    ̃  . 

3.1.2. Breitung 

Η μζκοδοσ του Breitung διαφζρει από τθ μζκοδο του LLC ςε δφο μζρθ. 

Αρχικά τθ ςτιγμι που δθμιουργοφνται οι τυποποιθμζνοι όροι μόνο το 

αυτοπαλίνδρομο μζροσ αφαιρείται και όχι οι εξωγενείσ παράγοντεσ, επομζνωσ:  

  ̃         ∑ ̂  

  

   

                  

 ̃            ∑ ̇            

  

   

        

Ππου οι όροι  ̇  ̂    αναφζρκθκαν ςτθ προθγοφμενθ μζκοδο LLC. 

 Στο δεφτερο μζροσ, θ χρονικι τάςθ εξαφανίηεται από τουσ όρουσ και ζτςι 

αυτοί μεταςχθματίηονται, άρα: 

      √
     

       
   ̃   

  ̃           ̃  

   
         

      ̃    ̃   
   

   
  ̃    ̃    

       

Επιπλζον, θ παράμετροσ   εκτιμάται παρόμοια όπωσ ςτθν μζκοδο LLC μζςω τθσ 

ομαδοποιθμζνθσ ςχζςθσ:  

                         

Ακόμθ, ζχει αποδειχκεί ότι ο ςυντελεςτισ    αςυμπτωτικά ακολουκεί τθν τυπικι 

κανονικι κατανομι        . 
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3.1.3. Im, Pesaran, και Shin (IPS) 

 Το τεςτ ζλεγχου (IPS) περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα για διαςτρωματικι 

διαφοροποίθςθ των ςυντελεςτϊν. Ξεκινϊντασ ο ζλεγχοσ κα εκτιμιςει τθν επόμενθ 

παλινδρόμθςθ: 

            ∑             
      

  

   

        

Με μθδενικι υπόκεςθ: 

        , για κάκε          

Ενϊ, θ εναλλακτικι υπόκεςθ: 

   {
               

                  
        

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί το   ςτατιςτικό για τα   , και     
     οι εκτιμιςεισ των 

παλινδρομιςεων του υποδείγματοσ: 

   ̅̅ ̅̅   ∑    
        

 

   

        

Εάν οι χρονικζσ υςτεριςεισ είναι μθδζν      , για όλα τα  , τότε οι κριτικζσ τιμζσ 

δίνονται από ειδικοφσ πίνακεσ IPS paper. Στθ ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ που 

υπάρχουν χρονικζσ υςτεριςεισ διάφορεσ του μθδζν το ςτατιςτικό    ̅̅ ̅̅  ακολουκεί τθ 

τυπικι κανονικι κατανομι        

    ̅̅ ̅̅ ̅  
√     ̅̅ ̅̅     ∑   

   (   ̅̅̅̅     ) 

√   ∑        ̅̅̅̅      
 
   

        
       

Η αναμενόμενθ μζςθ τιμι      ̅̅̅̅       και θ διακφμανςθ        ̅̅̅̅       

προςδιορίηονται μζςα από ειδικζσ υποκζςεισ οι οποίεσ επιςθμαίνονται ςτο άρκρο 

των Im Pesaran και Shin.  

3.1.4. Fisher-ADF και Fisher-PP 

 Μια εναλλακτικι προςζγγιςθ ςτουσ ελζγχουσ μοναδιαίασ ρίηασ ςε δεδομζνα 

πάνελ, κάνοντασ χριςθ τα αποτελζςματα του Fisher (1932) για να ςυνδυάςουν τισ 

τιμζσ πικανότθτασ p-values των ανεξάρτθτων ελζγχων ςταςιμότθτασ πρότειναν οι 

Maddala και Wu και ζπειτα ο Choi. Εάν τεκεί ωσ    θ τιμι p-value ενόσ 

διαςτρωματικοφ ελζγχου μοναδιαίασ ρίηασ, τότε ςτθ μθδενικι υπόκεςθ υπάρχει 
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μοναδιαία ρίηα για όλα τα   διαςτρωματικά υποδείγματα και αςυμπτωτικά 

προκφπτει ότι:  

  ∑            
 

 

   

        

Ακόμθ, ο Choi απζδειξε ότι το   ςτατιςτικό ακολουκεί τθν τυπικι κανονικι 

κατανομι: 

  
 

√ 
∑       

 

   

               

Ππου     είναι θ αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ κατανομισ τθσ τυποποιθμζνθσ κανονικισ 

κατανομισ        

 Τα αποτελζςματα προκφπτουν με τον αςυμπτωτικό προςδιοριςμό του    ι 

με τον ζλεγχο ADF ι με τον ζλεγχο μοναδιαίασ ρίηασ . Επίςθσ, οι υποκζςεισ 

μθδενικι και εναλλακτικι είναι οι ίδιεσ με τισ υποκζςεισ του IPS ελζγχου και 

αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. Επιπλζον, και για τουσ δφο ελζγχουσ πρζπει να 

προςδιοριςτοφν οι εξωγενείσ μεταβλθτζσ του υποδείγματοσ και περιλαμβάνει 

ςτακερό όρο και χρονικι τάςθ με τθ τάςθ να μθν είναι πάντα απαραίτθτθ.  

3.2. υνολοκλόρωςη 

 Σφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ αν οι μεταβλθτζσ είναι μθ 

ςτάςιμεσ κα προκφψει το πρόβλθμα τθσ πλαςματικισ παλινδρόμθςθσ και ζτςι κα 

οδθγθκοφμε ςε αποτελζςματα τα οποία δεν κα ζχουν καμία ιςχφ. Η μελζτθ των 

Nelson και Plosser (    ) ζδειξε ότι οι περιςςότερεσ οικονομικζσ μεταβλθτζσ είναι 

μθ ςτάςιμεσ ςτα επίπεδα τιμϊν, ωςτόςο λαμβάνοντασ τισ πρϊτεσ διαφορζσ αυτζσ 

μετατρζπονται ςε ςτάςιμεσ δθλαδι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι μεταβλθτζσ είναι 

ολοκλθρϊςιμεσ πρϊτθσ τάξθσ )1(I . Επομζνωσ, οι μεταβλθτζσ είναι ςτάςιμεσ ςτισ 

πρϊτεσ διαφορζσ και το υπόδειγμα δφναται να εκτιμθκεί ςτισ πρϊτεσ διαφορζσ, 

παρόλα αυτά θ απϊλεια χριςιμθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικισ με τθ μακροχρόνια 

ςυμπεριφορά των μεταβλθτϊν κα οδθγιςει ςε ςτρεβλϊςεισ των οικονομικϊν 

αποτελεςμάτων (Βαμβοφκασ,     ). Στθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ και για 

να εκτιμθκεί αξιόπιςτα το υπόδειγμα ειςιχκθ θ ζννοια τθσ ςυνολοκλιρωςθσ. 

Ρρωτεργάτεσ τθσ μεκόδου τθσ ςυνολοκλιρωςθσ ιταν ο Granger (    , 

    ) και οι Engle-Granger (    ), ςτθ ςυνζχεια μελετικθκε περαιτζρω από τουσ 
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υπόλοιπουσ ερευνθτζσ όπωσ τουσ Johansen (    ,     ), Johansen & Juselius 

(    ) και άλλουσ. Επί τθσ ουςίασ, ςυνολοκλιρωςθ είναι θ ταυτόχρονθ κίνθςθ των 

μεταβλθτϊν προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ με τθν ζλευςθ του χρόνου, ζχοντασ τθν ίδια 

τάςθ. Επομζνωσ, υποκζτοντασ το παρακάτω διμεταβλθτό υπόδειγμα ζχουμε: 

                     

Επιπλζον, υποτίκεται ότι οι μεταβλθτζσ tt XY , είναι μθ ςτάςιμεσ ςτα επίπεδα 

των τιμϊν ενϊ είναι ςτάςιμεσ ςτισ πρϊτεσ διαφορζσ, δθλαδι είναι ολοκλθρωμζνεσ 

πρϊτου βακμοφ )1( . Ακόμθ από τθν        λαμβάνουμε τον γραμμικό ςυνδυαςμό: 

                     

Ο    ονομάηεται ςφάλμα ανιςορροπίασ κακϊσ εμφανίηει βραχυχρόνια το 

εφροσ τθσ ανιςορροπίασ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ      . Σφμφωνα με τον Granger, 

εάν ο όροσ    είναι ςτάςιμοσ      τότε ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ       υπάρχει μια 

ιςόρροπθ μακροχρόνια ςχζςθ και τότε οι μεταβλθτζσ       είναι 

ςυνολοκλθρωμζνεσ. Επίςθσ, ςε αυτι τθ περίπτωςθ θ ςυνάρτθςθ        ονομάηεται 

ςυνάρτθςθ ςυνολοκλιρωςθσ, ο ςυντελεςτισ    ονομάηεται παράμετροσ 

ςυνολοκλιρωςθσ και θ ςχζςθ ςυνολοκλιρωςθσ αποτυπϊνεται από το διάνυςμα 

       . Γενικά, εάν το πλικοσ των μεταβλθτϊν είναι  , τότε ο μεγαλφτεροσ 

αρικμόσ των διανυςμάτων ςυνολοκλιρωςθσ που μποροφν να υπάρξουν κα είναι  , 

με    . 

 Συνεπϊσ, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα εάν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ 

μεταξφ των δφο μεταβλθτϊν τότε υφίςταται μεταξφ τουσ μια μακροχρόνια ςχζςθ 

ιςορροπίασ. Αντίκετα όμωσ, ςτθ βραχυχρόνια περίοδο δεν ςυμβαίνει το ίδιο κακϊσ 

οι μεταβλθτζσ μπορεί να βρίςκονται ςε ανιςορροπία. Σε αυτό το ςθμείο, θ ςχζςθ 

μεταξφ τθσ βραχυχρόνιασ και τθσ μακροχρόνιασ ςυμπεριφοράσ των μεταβλθτϊν 

διατυπϊνεται ςτα πλαίςια ενόσ υποδείγματοσ διόρκωςθσ λακϊν (Error Correction 

Model ι ECM) Engle-Granger       . Με βάςθ τισ ςυναρτιςεισ        και        

καταλιγουμε ςτο επόμενο υπόδειγμα ςε πρϊτεσ διαφορζσ : 

                             

Η παραπάνω ςυνάρτθςθ παριςτάνει ζνα ECM μοντζλο, περιλαμβάνοντασ το 

ςφάλμα ανιςορροπίασ     , με                       το οποίο είναι       Το 

      είναι ο όροσ διόρκωςθσ λακϊν (Error Correction Term-ECT) και ενςωματϊνει 
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τθν πλθροφορία από τθ μακροχρόνια περίοδο, ενϊ θ παράμετροσ   ονομάηεται 

ςυντελεςτισ προςαρμογισ και θ τιμι του υποδεικνφει τθν ταχφτθτα με τθν οποία 

αποκακιςτάται θ τιμι ιςορροπίασ τθσ μεταβλθτισ    ζπειτα από ζνα εξωγενισ 

shock. 

3.2.1. υνολοκλόρωςη Pedroni  

 Ο ζλεγχοσ του Pedroni             είναι μια μζκοδοσ που διερευνά τθ 

μακροχρόνια ςχζςθ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ των μεταβλθτϊν ςε πάνελ δεδομζνα 

και περιλαμβάνει επτά διαφορετικά τζςτ τα οποία ςτιριξε ςτθ ςταςιμότθτα των 

καταλοίπων που πρωτοανζφεραν οι μελετθτζσ Engle και Granger το     . Από τουσ 

επτά ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ, οι τζςςερισ: panel rho, panel v, panel ADF, panel PP, 

ονομάηονται ωσ ςτατιςτικά ελζγχου ςυνολοκλιρωςθσ πάνελ, πιο ςυγκεκριμζνα 

αναφζρονται ωσ within dimension. Οι υπόλοιποι τρεισ ςτατιςτικοί ζλεγχοι: group 

rho, group ADF, group PP, αναφζρονται ωσ between dimension δθλαδι ωσ 

ςτατιςτικά ςυνολοκλιρωςθσ ςε πάνελ ομαδικοφ μζςου. Αρχικά θ διαδικαςία του 

Pedroni αρχίηει με τθν εκτίμθςθ των καταλοίπων από τθ ςυνολοκλθρωμζνθ 

παλινδρόμθςθ: 

                                                      

Ππου με   είναι θ χρονικι περίοδοσ με           ακόμθ το   αναπαριςτά 

τον αρικμό των διαγραμματικϊν μονάδων με           και           ο 

αρικμόσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. Επιπλζον, υποκζτει ότι οι     μεταβλθτζσ 

είναι      (πρϊτθσ τάξθσ ολοκλθρωμζνεσ). Επίςθσ, οι όροι       μποροφν να πάρουν 

τθν τιμι μθδζν ανάλογα με τισ καταςτάςεισ, όπωσ επίςθσ οι ςυντελεςτζσ κλίςθσ 

μποροφν να είναι άνιςοι ςτα διαςτρωματικά δεδομζνα. Σφμφωνα με τθ μθδενικι 

υπόκεςθ όπου δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ, τα κατάλοιπα      κα είναι       

τρζχοντασ τθ βοθκθτικι παλινδρόμθςθ ςε όλθ τθ διαςτρωματικι διάςταςθ: 

                           ι               ∑    
  
                       

 
Η μθδενικι υπόκεςθ            , υποδείχνει τθ μθ φπαρξθ 

ςυνολοκλιρωςθσ και είναι κοινι για όλα τα ςτατιςτικά, ενϊ θ εναλλακτικι υπόκεςθ 

ςτα ςτατιςτικά τεςτ ςυνολοκλιρωςθσ within dimension και ςτα ςτατιςτικά τεςτ 

ςυνολοκλιρωςθσ ομαδικοφ μζςου between dimension, διαμορφϊνεται ωσ 

              και              αντίςτοιχα ςε κάκε περίπτωςθ. Επιπλζον, τα 
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ςτατιςτικά τεςτ between dimension εμφανίηονται πιο ευζλικτα αφοφ κάνουν 

αποδεκτι τθν ετερογζνεια μεταξφ των μονάδων. 

3.2.2. υνολοκλόρωςη Kao 

 Ο Kao το      (ςτθριηόμενοσ ςτουσ Eagle-Granger) ακολουκεί τθν ίδια 

βαςικι προςζγγιςθ όπωσ το τεςτ του Pedroni, επιτρζποντασ να διαφοροποιείται 

διαςτρωματικά ο ςτακερόσ όροσ. Αρχικά προτείνει   τεςτ για τον ζλεγχο τθσ 

υπόκεςθσ ςυνολοκλιρωςθσ ςε δεδομζνα τφπου πάνελ. Το ζνα ςτθρίηεται ςτο απλό 

τεςτ Dickey-Fuller (DF) ενϊ, το άλλο ςτθρίηεται ςτον επαυξθμζνο Dickey-Fuller 

(ADF), από κοινοφ και ςτα δυο τεςτ θ μθ φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ βρίςκεται ςτθν 

μθδενικι υπόκεςθ. Στθ περίπτωςθ ενόσ διμεταβλθτοφ μοντζλου ζχουμε: 

                        
Για                                                      

                  (3.30)       και                                  

 

Και                 με το    να ζχει τθ δυνατότθτα να αλλάηει ανάμεςα ςτα 

διαςτρωματικά δεδομζνα. Ακόμθ ο   παριςτάνει τον ςυντελεςτι κλίςθσ ενϊ τα 

        αποτελοφν τυχαίουσ περιπάτουσ για κάκε   και τα     είναι     . 

Το τεςτ που βαςίηεται ςτο απλό τεςτ Dickey-Fuller (DF) προκφπτει μετά τθ χριςθ 

των καταλοίπων τθσ αρχικισ ςχζςθσ     ζτςι ϊςτε: 

                      
Ενϊ, το τεςτ που βαςίηεται ςτον επαυξθμζνο Dickey-Fuller (ADF) κα είναι το εξισ: 

     ̃      ∑            

 

   

        

Στθ ςυνζχεια ο Kao προτείνει τα επόμενα ςτατιςτικά:  

    
 √   ̂      √ 

√    
        

    √       √              

   
  

√    ̂      √  ̂ 
   ̂  

 

√     ̂ 
     ̂  

  
        

   
  

   √   ̂     ̂   

√
 ̂  

 

  ̂ 
  

  ̂ 
 

   ̂  
 

 

       

Και ςτθν περίπτωςθ τθν επαυξθμζνθ δθλαδι για     προτείνεται :  
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  ̃  √   ̂    ̂  

√
 ̂  

 

  ̂ 
  

  ̂ 
 

   ̂  
 

 
       

Η αςυμπτωτικι κατανομι όλων των παραπάνω ςτατιςτικϊν ςυγκλίνει ςτθν τυπικι 

κατανομι        , όπου θ εκτιμϊμενθ διακφμανςθ είναι:  ̂ 
   ̂ 

   ̂  
   

   ενϊ ο 

ςυνεπισ εκτιμθτισ τθσ μακροχρόνια διακφμανςθσ κα είναι:  ̂  
   ̂  

   ̂   
    

  . 

3.3. υνολοκλόρωςη ARDL 

 Η μζκοδοσ ςυνολοκλιρωςθσ ARDL (αυτοπαλίνδρομων κατανεμθμζνων 

χρονικϊν υςτεριςεων) αποτελεί μια ςφγχρονθ τεχνικι ςυνολοκλιρωςθσ θ οποία 

αναπτφχκθκε από τουσ Pesaran & Shin         Pesaran Shin & Smith       . Η 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι κακϊσ πλεονεκτεί ςε αρκετά 

ςθμεία εν ςυγκρίςει με άλλεσ τεχνικζσ ςυνολοκλιρωςθσ. Βαςικό προτζρθμα τθσ 

ςυνολοκλιρωςθσ ARDL (Auto Regressive Distributed Lag) είναι το γεγονόσ ότι ζχει τθ 

δυνατότθτα να εφαρμοςτεί ςε περιπτϊςεισ που οι μεταβλθτζσ χρονολογικϊν 

ςειρϊν ζχουν διαφορετικισ τάξθσ ολοκλιρωςθσ δθλαδι ακόμθ και αν είναι      ι 

      Επίςθσ, θ παροφςα τεχνικι διερευνά τθν φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ διαμζςου 

τθσ εκτίμθςθσ μιασ εξίςωςθσ, με αυτό τον τρόπο καταφζρνει και εξοικονομεί 

μεγάλο αρικμό βακμϊν ελευκερίασ ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα να οδθγοφμαςτε ςε πιο 

αξιόπιςτα ςυμπεράςματα ειδικά ςε μικρά δείγματα.  

 Ζςτω ότι ζχουμε το υπόδειγμα με τισ μεταβλθτζσ          ςτο πρϊτο ςτάδιο 

τθσ ARDL, εκτιμάτε μια εξίςωςθ τφπου διόρκωςθσ ςφάλματοσ που αναφζρεται ωσ 

υπόδειγμα διόρκωςθσ ςφάλματοσ χωρίσ περιοριςμοφσ και θ εκτίμθςθ 

πραγματοποιείτε με τθ βοικεια των ελαχίςτων τετραγϊνων OLS.  

                            ∑         

 

   

 ∑         

 

   

 ∑         

 

   

    

       

Ο όροσ    παριςτάνει το ςτακερό όρο, επίςθσ οι όροι    και    παριςτάνουν τουσ 

μακροχρόνιουσ και βραχυχρόνιουσ ςυντελεςτζσ αντίςτοιχα. Επιπλζον, ςτο 

ςυγκεκριμζνο παράδειγμα του υποδείγματοσ δίνεται θ δυνατότθτα να 

ςυμπεριλθφκοφν και άλλεσ προςδιοριςτικζσ μεταβλθτζσ όπωσ, θ μεταβλθτι 

χρονικισ τάςθσ, διάφορεσ ψευδομεταβλθτζσ και πρόςκετοι εξωγενείσ όροι, με 
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ςυγκεκριμζνο αρικμό χρονικϊν υςτεριςεων. Εν ςυνεχεία, ακολουκεί ο επόμενοσ 

ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ: 

               

                       
       

Στθ περίπτωςθ όπου ςτον παραπάνω ςτατιςτικό ζλεγχο θ μθδενικι υπόκεςθ 

απορριφκεί αυτό κα ςθμαίνει ότι υπάρχει ςχζςθ ςυνολοκλιρωςθσ ςτισ μεταβλθτζσ 

του υποδείγματοσ ενϊ, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ που δεχτοφμε τθ μθδενικι 

υπόκεςθ κα ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ. Για να πραγματοποιθκεί ο 

ζλεγχοσ χρθςιμοποιείται μια   ςτατιςτικι θ οποία είναι τροποποιθμζνθ από τουσ 

Pesaran Shin & Smith το     . Επιπλζον, υπολόγιςαν κατάλλθλεσ κριτικζσ τιμζσ 

ςυναρτιςει το πλικοσ των μεταβλθτϊν και υπολόγιςαν και τθν περίπτωςθ όπου 

ςτο υπόδειγμα ςυμπεριλαμβάνεται ςτακερόσ όροσ ι και χρονικι τάςθ. Οι κριτικζσ 

τιμζσ που υπολόγιςαν εμφανίηονται με μορφι ενόσ διαςτιματοσ , πιο αναλυτικά: 

Το κάτω άκρο του διαςτιματοσ ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι οι μεταβλθτζσ είναι     , 

δθλαδι ζχουν μθδενικι τάξθ ολοκλιρωςθσ ενϊ το άνω άκρο ςτθρίηεται ςτο 

γεγονόσ ότι οι μεταβλθτζσ είναι     , δθλαδι είναι ολοκλθρωμζνεσ πρϊτου 

βακμοφ. Συνεπϊσ, από τθν   ςτατιςτικι μπορεί να προκφψουν τρείσ διαφορετικζσ 

περιπτϊςεισ. Ρρϊτθ περίπτωςθ που δφναται να ςυμβεί είναι θ   ςτατιςτικι να 

είναι μικρότερθ από το κάτω άκρο τότε δεχόμαςτε τθ μθδενικι υπόκεςθ από όπου 

ςυνεπάγεται ότι δεν υπάρχει ςυνολοκλιρωςθ. Δεφτερθ περίπτωςθ που δφναται να 

ςυμβεί είναι θ   ςτατιςτικι να προκφψει μεγαλφτερθ από το άνω άκρο και άρα να 

απορριφκεί θ μθδενικι υπόκεςθ, επομζνωσ το αποτζλεςμα είναι ότι υπάρχει 

ςυνολοκλιρωςθ. Στθ τρίτθ και τελευταία περίπτωςθ που θ ςτατιςτικι   βρίςκεται 

μεταξφ των δφο άκρων δεν προκφπτει κανζνα ςυμπζραςμα με αποτζλεςμα να 

απαιτείται περεταίρω διερεφνθςθ του ηθτιματοσ. Στο επόμενο βιμα, επιλζγεται το 

άριςτο υπόδειγμα ARDL το οποίο προςαρμόηεται καλφτερα ςτα δεδομζνα με βάςθ 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια, όπωσ είναι το κριτιριο του Akaike, το κριτιριο του Schwarz 

και το κριτιριο των Hannan και Quinn. Στθν επόμενθ ςχζςθ ζχουμε τθ γενικι μορφι 

ενόσ μοντζλου ARDL          με τα         να δθλϊνουν τισ χρονικζσ υςτεριςεισ, 

άρα ζχουμε: 
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      ∑        

 

   

 ∑        

  

   

 ∑        

  

   

           

Ακόμθ, από τα παραπάνω προκφπτουν οι μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ οι οποίοι είναι:  

   
  

  ∑     
 
   

,          
∑     

  
   

  ∑     
 
   

,         
∑     

  
   

  ∑     
 
   

        

Με          να παριςτάνουν τουσ μακροχρόνιουσ ςυντελεςτζσ. Τελειϊνοντασ, 

υπολογίηονται οι εκτιμιςεισ των βραχυχρόνιων ςυντελεςτϊν δθμιουργϊντασ το 

κατάλλθλο υπόδειγμα διόρκωςθσ ςφάλματοσ ςυναρτιςει του άριςτου ARDL 

μοντζλου που βρζκθκε προθγουμζνωσ, επομζνωσ το υπόδειγμα κα ζχει τθν εξισ 

μορφι:  

       ∑    

 

   

      ∑         

  

   

 ∑         

  

   

                   

Με τον όρο διόρκωςθσ ςφάλματοσ να παριςτάνεται από το       , και o 

ςυντελεςτισ   παριςτάνει τον ςυντελεςτι προςαρμογισ ςτθν ιςορροπία ζπειτα από 

ζνα εξωγενι shock. 

3.4. Panel ARDL (PMG ARDL) 

Πταν ζχουμε δεδομζνα πάνελ θ τυπικι μζκοδοσ παλινδρόμθςθσ τθσ τεχνικισ ARDL 

εμφανίηει προβλιματα εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ μερολθψίασ μεταξφ των εκτιμθτϊν τθσ 

μζςθσ διαφοράσ και του όρου του ςφάλματοσ, θ οποία προκφπτει αφοφ υπάρχει 

ςυςχζτιςθ των παραπάνω εκτιμθτϊν. Αυτι θ μερολθψία δφναται να εξαλειφτεί ςτθ 

περίπτωςθ που ζχουμε δείγματα με μεγάλο πλικοσ παρατθριςεων, ενϊ από τθν 

άλλθ εάν αυξθκοφν οι διαςτρωματικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν ςτο πάνελ θ 

μερολθψία δεν διορκϊνεται. Για τθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ ςυντζλεςε θ 

γενικευμζνθ μζκοδοσ των ροπϊν (GMM) θ οποία προτάκθκε από τουσ Arellano και 

Bond το     . Ραρόλα αυτά ςε περιπτϊςεισ με μεγάλο πλικοσ παρατθριςεων και 

ταυτόχρονα μικρό πλικοσ διαςτρωματικϊν μονάδων θ γενικευμζνθ μζκοδοσ των 

ροπϊν κρίκθκε ακατάλλθλθ. Στθ ςυνζχεια, για τθν αντιμετϊπιςθ και αυτισ τθσ 

περίπτωςθσ οι Pesaran Shin και Smith (    ) ανζπτυξαν τθν μζκοδο PMG (Pooled 

Mean Group). Το μοντζλο λαμβάνει τθ μορφι του απλοφ μοντζλου τθσ ARDL και τθ 

μεταςχθματίηει για πάνελ δεδομζνα, επιτρζποντασ τουσ βραχυχρόνιουσ 
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ςυντελεςτζσ και τουσ όρουσ ςυνολοκλιρωςθσ να διαφοροποιοφνται 

διαςτρωματικά. Ειδικότερα, το μοντζλο PMG παίρνει τθ παρακάτω μορφι:  

              ∑             

   

   

 ∑                  

   

   

        

                 
          

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ςε αυτό το μοντζλο θ βαςικι του υπόκεςθ είναι ότι 

ςε διαςτρωματικό επίπεδο, τόςο θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι όςο και υπόλοιπεσ 

μεταβλθτζσ τθσ παλινδρόμθςθσ ζχουν τον ίδιο αρικμό χρονικϊν υςτεριςεων. 

Επιπρόςκετα, μια ακόμθ υπόκεςθ του μοντζλου είναι ότι οι μεταβλθτζσ που 

παρίςτανται ωσ    κατζχουν και αυτζσ τον ίδιο αρικμό χρονικϊν υςτεριςεων ςε 

διαςτρωματικό επίπεδο, ςυνικωσ όμωσ αυτι θ υπόκεςθ δεν κεωρείται άκρωσ 

απαραίτθτθ και ςυχνά παραλείπεται. Εν ςυνεχεία εκτιμάται και μεγιςτοποιείται θ 

ςυνάρτθςθ πικανοφάνειασ ζχοντασ υπόψθ τόςο τουσ μακροχρόνιουσ ςυντελεςτζσ   

όςο και τουσ ςυντελεςτζσ προςαρμογισ  , επομζνωσ προκφπτει θ παρακάτω 

ςυνάρτθςθ πικανοφάνειασ: 

       
  

 
∑        

  

 

   

 
 

 
∑

 

  
 

 

   

           
                      

Ππου  

                         
   

                         
   

       
      

    
    

     

                                             

                         
   

       

Η ςυνάρτθςθ πικανοφάνειασ ζχει τθ δυνατότθτα να μεγιςτοποιθκεί απευκείασ. 

Πμωσ οι PSS (Pesaran, Shin, Smith) ειςάγουν μια διαφορετικι μζκοδο 

μεγιςτοποίθςθσ θ οποία είναι βαςιηόμενθ ςτισ πρϊτεσ παραγϊγουσ. Ειδικότερα, 

προτείνουν οι ςυντελεςτζσ    να εκτιμθκοφν με μζκοδο OLS (ελαχίςτων 

τετραγϊνων) ςφμφωνα με τθν ςχζςθ        και ζπειτα αυτζσ οι εκτιμιςεισ να 

χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό των    και   
  χρθςιμοποιϊντασ ςχζςεισ 

πρϊτων παραγϊγων. Εν ςυνεχεία, αυτζσ οι εκτιμιςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν ξανά 

για να βρεκοφν οι ςυντελεςτζσ   από τθν αρχι και αυτόσ ο αλγόρικμοσ κα 
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επαναλαμβάνεται ζωσ τθ ςφγκλιςθ. Με βάςθ τθν τελευταία εκτίμθςθ των 

ςυντελεςτϊν        
  υπολογίηονται τα           . 

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ 

ΜΕΛΕΣΗ 

4.1. Δεδομϋνα 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκριμζνθσ μελζτθσ ςτο εμπειρικό κομμάτι, 

χρειάςτθκαν ετιςια δεδομζνα τα οποία ςυλλζχκθκαν από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα 

θ οποία διατθρεί βάςθ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα δεδομζνα 

αφοροφν    αναπτυγμζνεσ χϊρεσ για το χρονικό διάςτθμα          . Οι χϊρεσ 

που εμπεριζχονται ςτθν ζρευνα είναι: Αυςτραλία, Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Δανία, 

Ελλάδα, Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ιςλανδία, 

Ιςπανία, Ιταλία, Καναδάσ, Κφπροσ, Λουξεμβοφργο, Μάλτα, Νορβθγία, Ολλανδία, 

Ρορτογαλία, Σουθδία και Φινλανδία. Τα ςτοιχεία χρονολογικϊν ςειρϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν αφοροφνε τουσ εξισ δείκτεσ:  

 LG: GDP per capita (constant price,      U.S $). Το κατά κεφαλιν ΑΕΡ είναι 

το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν διαιροφμενο με το μζςο όρο του πλθκυςμοφ. 

Το ΑΕΡ είναι το άκροιςμα τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ από όλουσ 

τουσ παραγωγοφσ κατοίκουσ τθσ οικονομίασ ςυν τουσ φόρουσ προϊόντοσ και 

μείον τισ επιδοτιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτθν αξία των προϊόντων. 

Υπολογίηεται χωρίσ να πραγματοποιοφνται εκπτϊςεισ για τθν υποτίμθςθ των 

μεταποιθμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι για τθν εξάντλθςθ-υποβάκμιςθ 

των φυςικϊν πόρων.   

 LCO2:     emissions (metric tons per capita). Οι εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα προζρχονται από τθ καφςθ ορυκτϊν καυςίμων και τθν παραγωγι 

τςιμζντου. Ρεριλαμβάνουν το διοξείδιο του άνκρακα που παράγεται κατά 

τθν κατανάλωςθ ςτερεϊν, υγρϊν, και αζριων καυςίμων και καφςθσ αερίου.  

 LEN: energy use (kg per oil equivalent per capita). Η χριςθ ενζργειασ αφορά 

τθ χριςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ πριν από τθ μετατροπι ςε άλλα καφςιμα 

τελικισ χριςθσ, θ οποία ιςοφται με τθν εγχϊρια παραγωγι ςυν τισ 

ειςαγωγζσ και τισ μεταβολζσ αποκεμάτων, μείον τισ εξαγωγζσ και τα 



37 
 

καφςιμα που προζρχονται ςε πλοία και αεροςκάφθ που εκτελοφν διεκνείσ 

μεταφορζσ.  

Το αζριο του διοξειδίου του άνκρακα αναπαριςτάνει το δείκτθ για τθ 

περιβαλλοντικι μόλυνςθ, θ χριςθ ενζργειασ το δείκτθ για τθν ενζργεια και το ΑΕΡ 

το δείκτθσ για τθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Επιπλζον, ζγινε χριςθ του τετραγϊνου 

του ΑΕΡ (LG2) για τθν διερεφνθςθ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Kuznets. Επίςθσ, 

το γράμμα L δθλϊνει ότι χρθςιμοποιικθκε θ λογαρικμικι μορφι των μεταβλθτϊν. 

4.2. Αποτελϋςματα Εμπειρικόσ Ανϊλυςησ  

Στο πρϊτο μζροσ τθσ εμπειρικισ μελζτθσ εφαρμόςτθκε ο ζλεγχοσ 

ςταςιμότθτασ των χρονολογικϊν ςειρϊν ςε πάνελ δεδομζνα, ςυγκεκριμζνα 

πραγματοποιικθκαν οι ζλεγχοι: LLC, Breitung, IPS, Fisher ADF, και Fisher PP, των 

οποίων θ κεωρθτικι κεμελίωςθ ζγινε ςτο κεφάλαιο  . Τα αποτελζςματα των 

ελζγχων ςταςιμότθτασ ςε πάνελ δεδομζνα παρουςιάηονται παρακάτω, ςτον  πίνακα 

1: 

Πίνακασ 1: Αποτελζςματα ελζγχων ςταςιμότητασ 

 
LLC        

( -value) 

Breitung 

( -value) 

IPS         

( -value) 

FisherADF      

( -value) 

FisherPP        

( -value) 

Επίπεδα 

Τιμών 

LG 
1.96084 

(0.9751) 

3.31063 

(0.9995) 

2.87899 

(0.9980) 

26.8968 

(0.9803) 

15.0216 

(1.000) 

LG2 
2.08067 

(0.9813) 

3.14443 

(0.9992) 

2.93116 

(0.9983) 

27.0393 

(0.9793) 

14.3580 

(1.000) 

LCO2 
5.01571 

(1.000) 

6.94502 

(1.000) 

4.70437 

(1.000) 

25.2192 

(0.9897) 

25.5824 

(0.9881) 

LEN 
5.64385 

(1.000) 

7.84753 

(1.000) 

6.06572 

(1.000) 

27.8590 

(0.9725) 

23.2084 

(0.9958) 

Πρώτεσ 

Διαφορζσ 

LG 
-12.168 

(0.000)* 

-7.5181 

(0.000)* 

-12.325 

(0.000)* 

221.680 

(0.000)* 

208.253 

(0.000)* 

LG2 -12.427 -7.8053 -12.177 219.263 205.533 
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(0.000)* (0.000)* (0.000)* (0.000)* (0.000)* 

LCO2 
-26.594 

(0.000)* 

-14.693 

(0.000)* 

-26.213 

(0.000)* 

553.530 

(0.000)* 

773.606 

(0.000)* 

LEN 
-24.211 

(0.000)* 

-15.434 

(0.000)* 

-25.869 

(0.000)* 

553.671 

(0.000)* 

949.378 

(0.000)* 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 1% 

Οι αρικμοί μζςα ςτισ παρενκζςεισ εκφράηουν τθν ακριβι τιμι πικανότθτασ 

ελζγχου. Λόγο διαφοροποιιςεων των μεταβλθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο πάνελ και 

για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων οι ζλεγχοι μοναδιαίασ ρίηασ 

διεξάγονται ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ    με ςτόχο τθν εξαγωγι ζγκυρων 

μεταγενζςτερων αποτελεςμάτων. Για τθ μεταβλθτι του ΑΕΡ (LG) προκφπτει 

ξεκάκαρα ότι είναι ολοκλθρωμζνθ πρϊτθσ τάξθσ, δθλαδι  ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ   , κακϊσ όλοι ζλεγχοι μοναδιαίασ ρίηασ ςυμφωνοφν ότι θ 

χρονολογικι ςειρά είναι μθ ςτάςιμθ ςτα επίπεδα τιμϊν και ςτάςιμθ ςτισ πρϊτεσ 

διαφορζσ. Τα ίδια αποτελζςματα με πλιρθ ταφτιςθ των ελζγχων εξάγονται και για 

τισ υπόλοιπεσ   χρονολογικζσ ςειρζσ (LCO2,LEN,LG2) δθλαδι είναι και αυτζσ 

ολοκλθρωμζνεσ πρϊτθσ τάξθσ. 

Συνεπϊσ, αφοφ όλεσ οι χρονολογικζσ ςειρζσ είναι ολοκλθρωμζνεσ πρϊτθσ 

τάξθσ μποροφμε να εξετάςουμε για ςυνολοκλιρωςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, 

ακόμθ κι αν υπιρχε αμφιβολία για τθν τάξθ ολοκλιρωςθσ των χρονολογικϊν 

ςειρϊν, κα προχωροφςαμε ςτθ διαδικαςία Pooled Mean Group (Panel ARDL) κακϊσ 

θ μεκοδολογία δεν ζχει ωσ υπόκεςθ να χρθςιμοποιοφνται χρονολογικζσ ςειρζσ 

ολοκλθρϊμενεσ πρϊτθσ τάξθσ. Τθν απόφαςθ για τθν τάξθ ολοκλιρωςθσ κα τθν 

εξάγαμε από τα αποτελζςματα του ελζγχου.  Σε κάκε περίπτωςθ προχωράμε ςτο 

επόμενο ςτάδιο τθσ εμπειρικισ μελζτθσ όπου διενεργικθκε το τεςτ 

ςυνολοκλιρωςθσ Pedroni και το τεςτ ςυνολοκλιρωςθσ του Kao, τα αποτελζςματα 

των τεςτ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα  &  αντίςτοιχα: 
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Πίνακασ 2: Αποτελζςματα τεςτ ςυνολοκλήρωςησ Pedroni 

Ζλεγχοσ Συνολοκλήρωςησ Pedroni μεταξφ των μεταβλητών LG, LG2, LCO2, LEN 

Within-Dimension tests Between-Dimension tests 

Panel v-Statistic 1.036385     (0.1500) Group rho Statistic 1.521535     (0.9359) 

Panel rho-Statistic -1.052345    (0.1463) Group PP-Statistic -4.356131    (0.000)* 

Panel PP-Statistic -7.038082    (0.000)* Group ADF-Statistic -3.682536     (0.001)* 

Panel ADF-Statistic -5.557607    (0.000)* - 

Οι αρικμοί μζςα ςτισ παρενκζςεισ εκφράηουν τθν ακριβι τιμι πικανότθτασ ελζγχου 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% 

 

Πίνακασ 3: Αποτελζςματα τεςτ ςυνολοκλήρωςησ Kao 

Ζλεγχοσ Συνολοκλήρωςησ Kao μεταξφ των μεταβλητών LG, LG2, LCO2, LEN 

t-statistic -2.025820 

p-value 0.0214 

 

Από τον πίνακα   φανερϊνεται, ότι τζςςερισ ςτουσ επτά ελζγχουσ 

ςυμφωνοφν ότι οι μελετϊμενεσ χρονολογικζσ ςειρζσ είναι ςυνολοκλθρωμζνεσ ςε 

επίπεδο ςθμαντικότθτασ     Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να τονιςτεί ότι οι ζλεγχοι που 

μαρτυροφν φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ είναι οι τροποποιθμζνοι ζλεγχοι ADF & PP, 

τόςο ςτα τεςτ μεταξφ, όςο και εντόσ των διαςτάςεων, οι οποίοι κεωροφνται πιο 

αξιόπιςτοι από τουσ υπολοίπουσ λόγο των περιςςότερων και πιο εξειδικευμζνων 

χαρακτθριςτικϊν του πάνελ που εξετάηουν. Επιπλζον, ςτον πίνακα 3 από το τεςτ 

του Kao ςυμπεραίνεται ακόμθ μια φορά ότι οι μεταβλθτζσ είναι ςυνολοκλθρωμζνεσ 

διότι απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ (μθ φπαρξθσ ςυνολοκλιρωςθσ) ςε επίπεδο 

ςθμαντικότθτασ    .  

Στθ ςυνζχεια τθσ εμπειρικισ μελζτθσ εφαρμόηεται θ PMG διαδικαςία 

ςυνολoκλιρωςθσ (Panel ARDL). Ππωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο   θ μζκοδοσ αυτι 
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είναι μζκοδοσ εκτίμθςθσ μιασ εξίςωςθσ και όχι ςυςτιματοσ. Ωσ εκ τοφτου, κα 

εκτιμιςουμε   διαφορετικζσ εξιςϊςεισ (μια για κάκε μια εξαρτθμζνθ μεταβλθτι) με 

ςτόχο να εξεταςτοφν οι μακροχρόνιεσ αιτιϊδεισ επιδράςεισ από και προσ τθ κάκε 

μεταβλθτι. Τα αποτελζςματα των τριϊν εκτιμιςεων παρουςιάηονται παρακάτω, 

ςτουσ πίνακεσ      : 

Πίνακασ 4: Αποτελζςματα μεθόδου πάνελ ARDL (PMG), Μακροχρόνια 

Υπόδειγμα 

Εξαρτημζνη 

Μεταβλητή 

Ανεξάρτητεσ 

Μεταβλητζσ 

Μοντζλο 

Επιλογήσ 

ARDL 

Μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ 

( -value) 

1 LEN 
LCO2, LG, 

LG2 
(1,1,1,1) 

0.363 

(0.000)* 

8.090 

(0.000)* 

-0.371 

(0.000)* 

2 LCO2 LEN, LG, LG2 (1,1,1,1) 

0.890 

(0.000)* 

2.660 

(0.000)* 

-0.137 

(0.000)* 

3 LG LEN, LCO2 (2,1,1) 

1.233 

(0.000)* 

-0.622 

(0.000)* 

- 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% 

Οι μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ όπωσ υπολογίςτθκαν αναφζρονται ςτθ ςχζςθ (3.42)  

 Από τον πίνακα  , παρατθροφμε ότι ςτο πρϊτο υπόδειγμα με εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, επιλζγεται ωσ βζλτιςτο το μοντζλο (       ) για τθν 

διαδικαςία ARDL. Ακόμθ, διαπιςτϊνεται ότι οι εκτιμθμζνοι μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ είναι 

όλοι ςτατιςτικά ςθμαντικοί για επίπεδο ςθμαντικότθτασ     Στο δεφτερο υπόδειγμα με 

εξαρτθμζνθ τθ μεταβλθτι του διοξειδίου του άνκρακα για τθ διαδικαςία ARDL, επιλζγεται 

για ακόμθ μια φορά ωσ βζλτιςτο μοντζλο το (       ) ςφμφωνα με τα κριτιρια 

πλθροφοριϊν. Επίςθσ, οι μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ βρζκθκαν όλοι ςτατιςτικά ςθμαντικοί. 

Στο τρίτο υπόδειγμα, το βζλτιςτο μοντζλο για τθν διαδικαςία ςυνολοκλιρωςθσ αλλάηει ςε 

(     ) και οι εκτιμθμζνοι μακροχρόνιοι ςυντελεςτζσ είναι πάλι ςτατιςτικά ςθμαντικοί.  
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Πίνακασ 5: Αποτελζςματα μεθόδου πάνελ ARDL (PMG), Όροσ Διόρθωςησ 
Σφάλματοσ 

Υπόδειγμα Εξαρτημζνη 

Μεταβλητή 

Ανεξάρτητεσ 

Μεταβλητζσ 

Όροσ 

Διόρθωςησ 

Σφάλματοσ  

( -value)  

Αποτζλεςμα  

1 LEN 
LCO2, LG, 

LG2 

-0.122 

(0.000)* 

Φπαρξθ μακροχρόνιων 

αιτιωδϊν επιδράςεων 

2 LCO2 LEN, LG, LG2 

-0.163 

(0.003)* 

Φπαρξθ μακροχρόνιων 

αιτιωδϊν επιδράςεων 

3 LG LEN, LCO2 

-0.061 

(0.003)* 

Φπαρξθ μακροχρόνιων 

αιτιωδϊν επιδράςεων 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ όρουσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% 

 

 Σφμφωνα με τον πίνακα  , οι όροι διόρκωςθσ ςφάλματοσ ζχουν βρεκεί 

αρνθτικοί και ςτατιςτικά ςθμαντικοί. Συνεπϊσ, αντιλαμβανόμαςτε ότι υπάρχουν 

μακροχρόνιεσ αιτιϊδεισ επιδράςεισ μεταξφ των μελετϊμενων μεταβλθτϊν.  

Ριο αναλυτικά, ςτο πρϊτο μοντζλο με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ, διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ μακροχρόνιων αιτιωδϊν 

επιδράςεων με κατεφκυνςθ από τισ ανεξάρτθτεσ προσ τθν εξαρτθμζνθ, διότι ο όροσ 

διόρκωςθσ ςφάλματοσ βρζκθκε αρνθτικόσ και ςτατιςτικά ςθμαντικόσ. Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με τον πίνακα   παρατθροφμε ότι οι μακροχρόνιεσ αιτιϊδεισ επιδράςεισ 

προζρχονται τόςο από τθ μεταβλθτι του διοξειδίου του άνκρακα όςο και από τισ 

μεταβλθτζσ του ΑΕΡ και του ΑΕΡ ςτο τετράγωνο, αφοφ οι ςυντελεςτζσ είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικοί.  

Στο δεφτερο μοντζλο, με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι το διοξείδιο του άνκρακα, 

διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ μακροχρόνιων αιτιωδϊν επιδράςεων, διότι ο όροσ 

διόρκωςθσ ςφάλματοσ βρζκθκε αρνθτικόσ και ςτατιςτικά ςθμαντικόσ. Επιπλζον, 

παρατθροφμε ότι οι μακροχρόνιεσ αιτιϊδεισ επιδράςεισ προζρχονται τόςο από τθ 
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μεταβλθτι τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ όςο και από τισ μεταβλθτζσ του ΑΕΡ και του 

ΑΕΡ ςτο τετράγωνο, αφοφ οι ςυντελεςτζσ βρζκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικοί.  

Τρίτο και τελευταίο μοντζλο είναι αυτό που ζχει ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι 

το ΑΕΡ. Η φπαρξθ μακροχρόνιων αιτιωδϊν επιδράςεων διαπιςτϊνεται και ςε αυτό 

το μοντζλο, διότι ο όροσ διόρκωςθσ ςφάλματοσ βρζκθκε αρνθτικόσ και ςτατιςτικά 

ςθμαντικόσ. Οι επιδράςεισ αυτζσ προζρχονται τόςο από τθ μεταβλθτι τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ όςο και από τθ μεταβλθτι του διοξειδίου του άνκρακα, 

αφοφ και των δφο αντίςτοιχα οι ςυντελεςτζσ αποδεικνφονται ςτατιςτικά 

ςθμαντικοί. 

Πίνακασ 6: Αποτελζςματα μεθόδου πάνελ ARDL (PMG), Βραχυχρόνια 

Υπόδειγμα 

Εξαρτημζνη 

Μεταβλητή 

Ανεξάρτητεσ 

Μεταβλητζσ 

Βραχυχρόνιοι 

ςυντελεςτζσ 

( -value) 

Αποτζλεςμα 

1 LEN 
LCO2, LG, 

LG2 

0.5692 

(0.000)* 

(0.741) (0.821) 

Φπαρξθ 

βραχυχρόνιων 

επιδράςεων 

2 LCO2 

LEN, LG,  

LG2 

0.9256 

(0.000)* 

(0.914) (0.910) 

Φπαρξθ 

βραχυχρόνιων 

επιδράςεων 

3 LG 

LEN,  

LCO2 

0.1706 

(0.001)* 

(0.291) - 

Φπαρξθ 

βραχυχρόνιων 

επιδράςεων 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% 

 

 Από τον πίνακα  , γίνονται πλζον διακριτι θ φπαρξθ βραχυχρόνιασ 

αιτιϊδουσ επίδραςθσ ςε κάκε ζνα υπόδειγμα ξεχωριςτά. Συγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο 

υπόδειγμα είναι φανερι θ επίδραςθ που προζρχεται από το διοξείδιο του άνκρακα 

προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ με τισ υπόλοιπεσ επιδράςεισ των ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν να μθν υφίςτανται, αφοφ είναι ςτατιςτικά αςιμαντεσ. Στο δεφτερο 
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υπόδειγμα ξεχωρίηει θ επίδραςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ προσ τθν εξαρτθμζνθ 

κακϊσ είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι, χωρίσ να ιςχφουν οι επιδράςεισ του ΑΕΡ και του 

ΑΕΡ ςτο τετράγωνο προσ το διοξείδιο του άνκρακα. Στο τρίτο υπόδειγμα, ζχουμε τθ 

βραχυχρόνια επίδραςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ προσ το ΑΕΡ, χωρίσ να ιςχφει το 

ίδιο και για το διοξείδιο του άνκρακα κακϊσ θ ςθμαντικότθτα του ςυντελεςτι 

ξεπερνά κατά πολφ το επίπεδο ςθμαντικότθτασ του     

 Ραρακάτω ςτον πίνακα  , εμφανίηονται τα εμπειρικά αποτελζςματα ςε 

επίπεδο χϊρασ, δθλαδι θ βραχυχρόνια και θ μακροχρόνια αιτιϊδθσ επίδραςθ 

ξεχωριςτά ςε κάκε μια χϊρα και για τα τρία μοντζλα που εκτιμικθκαν 

προθγουμζνωσ. 

Πίνακασ 7: Αποτελζςματα μεθόδου πάνελ ARDL (PMG) ανά χώρα 

Χώρα Υπόδειγμα 

Όροσ 

Διόρθωςησ 

Σφάλματοσ 

(  value)  

Βραχυχρόνιεσ Επιδράςεισ 

 (  value) 

Αυςτραλία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.2210   

(0.0002)* 

0.3719 

(0.0000)* 
(0.9784) (0.5017) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1842   

(0.0000)* 

0.6105 

(0.0006)* 
(0.9491) (0.2397) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

0.0064   

(0.0001)* 

0.3389 

(0.0001)* 
(0.2072) - 

Αυςτρία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.1126    

(0.0010)* 

0.3869 

(0.0000)* 
(0.9612) (0.3982) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.3590    

(0.0003)* 

0.9043 

(0.0002)* 
(0.9884) (0.7462) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0589   

(0.0000)* 

0.1478 

(0.0010)* 

-0.0226 

(0.0140)* 
- 
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Βζλγιο 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.2041    

(0.0000)* 

0.54887 

(0.0000)* 
(0.9197) (0.1001) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0903    

(0.0000)* 

0.9416 

(0.0000)* 
(0.9150) (0.0969) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.1202    

(0.0000)* 

-0.1056 

(0.0047)* 

0.0953 

(0.0004)* 
- 

Γαλλία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.2160    

(0.0000)* 

0.5050 

(0.0000)* 
(0.7428) 

1.6908 

(0.0049)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1348 

(0.0000)* 

1.1147 

(0.0000)* 
(0.7760) 

-2.8472 

(0.0075)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0355 

(0.0000)* 
(0.0575) (0.8189) - 

Δανία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0825   

(0.0018)* 

0.4866 

(0.0000)* 
(0.7626) 

-0.4284 

(0.0064)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0442 

(0.0010)* 

1.6593 

(0.0000)* 
(0.9022) (0.0696) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0296 

(0.0000)* 

0.3841 

(0.0005)* 

-0.1659 

(0.0002)* 
- 

Ελλάδα 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

0.0426   

(0.0000)* 

0.8673 

(0.0000)* 
(0.5772) 

-0.3494 

(0.0011)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1039 

(0.0001)* 

0.9943 

(0.0000)* 
(0.6527) 

0.3958 

(0.0021)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.1490 

(0.0000)* 

0.3512 

(0.0234)* 

-0.2582 

(0.0326)* 
- 
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Ηνωμζνεσ 

Πολιτείεσ 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0259   

(0.0000)* 

0.8233 

(0.0000)* 
(0.3193) 

-0.2437 

(0.0002)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0383 

(0.0002)* 

0.9606 

(0.0000)* 
(0.3944) 

0.2365 

(0.0002)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0181 

(0.0000)* 

0.5548 

(0.0157)* 
(0.5549) - 

Ηνωμζνο 

Βαςίλειο 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

0.0167    

(0.0000)* 

0.7501 

(0.0000)* 
(0.5851) 

-0.3231 

(0.0011)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0011 

(0.7673) 

1.1227 

(0.0000)* 
(0.7704) (0.0066) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0138 

(0.0000)* 
(0.1580) 

0.2987 

(0.0026)* 
- 

Ιαπωνία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0182 

(0.0388)* 

0.5685 

(0.0000)* 
(0.8587) 

-0.2576 

(0.0334)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0377 

(0.0156)* 

0.6317 

(0.0003)* 
(0.6502) 

0.7648 

(0.0018)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0500 

(0.0000)* 

0.1844 

(0.0011)* 

0.2092 

(0.002)* 
- 

Ιρλανδία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0282   

(0.0000)* 

0.8482 

(0.0000)* 
(0.1889) 

-0.1085 

(0.0001)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0548 

(0.0000)* 

1.0002 

(0.0000)* 
(0.3049) 

0.1039 

(0.0001)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0083 

(0.0000)* 
(0.0945) (0.2796) - 
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Ιςλανδία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0016  

(0.2337) 

0.2489 

(0.0017)* 
(0.9821) (0.6113) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0227 

(0.0001)* 

0.2431 

(0.0024)* 
(0.9034) (0.0754) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

0.0090 

(0.0001)* 

0.0427 

(0.0070)* 

0.2011 

(0.0001)* 
- 

Ιςπανία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.1851  

(0.0001)* 

0.3925 

(0.0000)* 
(0.9974) (0.8163) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0307 

(0.0007)* 

1.1555 

(0.0000)* 
(0.8572) 

0.8485 

(0.0280)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0715 

(0.0000)* 

0.1028 

(0.0067)* 

0.0765 

(0.0006)* 
- 

Ιταλία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0561 

(0.0001)* 

0.8730 

(0.0000)* 
(0.7036) 

-0.2329 

(0.0030)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

0.0334 

(0.0002)* 

0.8373 

(0.0000)* 
(0.6702) 

0.2530 

(0.0018)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0853 

(0.0000)* 

-0.1104 

(0.0164)* 

0.4966 

(0.0001)* 
- 

Καναδάσ 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.2599 

(0.0001)* 

0.4166 

(0.0000)* 
(0.8547) 

-0.2039 

(0.0288)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1117 

(0.0003)* 

0.9460 

(0.0002)* 
(0.9452) (0.2078) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0039 

(0.0022)* 

0.5437 

(0.0006)* 
(0.5234) - 
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Κφπροσ 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0546 

(0.0034)* 

0.8541 

(0.0000)* 
(0.9701) (0.4066) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.2167 

(0.0002)* 

0.6447 

(0.0000)* 
(0.6598) 

-0.0505 

(0.0058)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.1025 

(0.0000)* 

-0.0958 

(0.0244)* 

0.1937 

(0.0036)* 
- 

Λουξεμβοφργο 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0558 

(0.0000)* 

0.7249 

(0.0000)* 
(0.8023) 

0.1087 

(0.0074)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0048 

(0.2120) 

1.1982 

(0.0000)* 
(0.9567) (0.2291) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0208 

(0.0000)* 

0.4470 

(0.0046)* 

-0.1724 

(0.0185)* 
- 

Μάλτα 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0616 

(0.0002)* 

0.9448 

(0.0000)* 
(0.9333) (0.2198) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-1.2503 

(0.0000)* 

-0.3029 

(0.0005)* 
(0.7598) 

-0.2036 

(0.0086)* 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0170 

(0.0000)* 

0.0212  

(0.0088)* 

-0.0204 

(0.0136)* 
- 

Νορβηγία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.0481 

(0.0011)* 

0.3040 

(0.0000)* 
(0.9720) (0.4768) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.3718 

(0.0002)* 

0.9842 

(0.0010)* 
(0.9983) (0.9842) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0509 

(0.0000)* 

0.0085 

(0.0475)* 

-0.0108 

(0.0004)* 
- 

Ολλανδία LEN, -0.3143 0.4721 (0.9000) (0.0636) 
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(LCO2/LG/LG2) (0.0001)* (0.0000)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.2485  

(0.0009)* 

0.7351 

(0.0003)* 
(0.9734) (0.5079) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0157 

(0.0000)* 

0.0544 

(0.0184)* 

0.0525 

(0.0041)* 
- 

Πορτογαλία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.4465 

(0.0002)* 

0.3601 

(0.0001)* 
(0.7716) 

0.5979 

(0.0085)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1277  

(0.0003)* 

0.9642 

(0.0000)* 
(0.9593) (0.3911) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.4613 

(0.0000)* 

-0.1724 

(0.0012)* 

0.1177 

(0.0004)* 
- 

Σουηδία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.1542 

(0.0000)* 

0.4459 

(0.0000)* 
(0.9008) (0.0673) 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.0661 

(0.0000)* 

1.1592 

(0.0000)* 
(0.9151) (0.0895) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0190 

(0.0001)* 

0.1315 

(0.0030)* 

0.0803 

(0.0009)* 
- 

Φινλανδία 

LEN, 

(LCO2/LG/LG2) 

-0.2133 

(0.0000)* 

0.3296 

(0.0000)* 
(0.8330) 

0.1389 

(0.0141)* 

LCO2, 

(LEN/LG/LG2) 

-0.1379 

(0.0001)* 

1.8577 

(0.0000)* 
(0.9566) (0.3402) 

LG,      

(LEN/LCO2) 

-0.0406 

(0.0001)* 

0.6146 

(0.0014)* 

-0.1856 

(0.0005)* 
- 

Το * δθλϊνει τουσ ςτατιςτικά ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ 5% 
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Εν ςυγκρίςει με τα γενικευμζνα αποτελζςματα του πάνελ τα αποτελζςματα 

ςε επίπεδο χϊρασ είναι ςχεδόν πανομοιότυπα με κάποιεσ εξαιρζςεισ ςε μερικζσ 

χϊρεσ. Ειδικότερα, ςτα εμπειρικά ευριματα ςε επίπεδο χϊρασ επιςθμαίνονται οι 

παρακάτω διαφορζσ. 

 Στο πρϊτο μοντζλο με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ κατανάλωςθ ενζργειασ, 

είναι φανερό ότι όλεσ οι χϊρεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ζρευνα εμφανίηουν 

μακροχρόνια αιτιϊδθ επίδραςθ με τθν εξαίρεςθ τριϊν χωρϊν: Ελλάδα, Ιςλανδία και 

Μεγάλθ Βρετανία. Στο ίδιο μοντζλο ςτο γενικό πάνελ ςτθ βραχυχρόνια περίοδο 

φαίνεται ότι μόνο θ μεταβλθτι του διοξειδίου του άνκρακα επιδρά ςθμαντικά, το 

ίδιο ιςχφει ςε κάκε χϊρα με τθ διαφορά ότι ςτισ χϊρεσ Καναδά, Δανία, Φινλανδία, 

Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβοφργο, Ρορτογαλία, και Ηνωμζνα Ζκνθ, 

βραχυχρόνια παρατθρείται και επιπλζον επίδραςθ από το τετράγωνο του ΑΕΡ προσ 

τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του υποδείγματοσ.  

Στο δεφτερο μοντζλο με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι το διοξείδιο του άνκρακα, 

δθλαδι το μοντζλο το οποίο εξετάηει τισ βραχυχρόνιεσ και μακροχρόνιεσ επιδράςεισ 

για τθ περιβαλλοντικι καταςτροφι, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει μακροχρόνια 

αιτιϊδθσ επίδραςθ ςχεδόν ςε όλεσ τισ χϊρεσ εκτόσ από τθν Ιταλία, το 

Λουξεμβοφργο και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Επιπλζον ςχετικά με τθ βραχυχρόνια 

επίδραςθ ςτα αποτελζςματα του γενικοφ πάνελ παρατθρείτε ότι υπάρχει επίδραςθ 

μόνο από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ, το ίδιο φαίνεται να ιςχφει και ςε κάκε επίπεδο 

ξεχωριςτά πλθν τισ χϊρεσ Γαλλία, Ελλάδα, Κφπροσ, Ιαπωνία, Μάλτα, Ιςπανία, 

Ηνωμζνα Ζκνθ. Σε αυτζσ τισ επτά χϊρεσ βρζκθκε βραχυχρόνια επίδραςθ όχι μόνο 

από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ αλλά και από το τετράγωνο του ΑΕΡ προσ τθν 

εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του διοξειδίου του άνκρακα. 

Στο τελευταίο μοντζλο με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι το ΑΕΡ, δθλαδι το μοντζλο 

το οποίο εξετάηει τισ βραχυχρόνιεσ και μακροχρόνιεσ επιδράςεισ ςτθν οικονομία, 

βρζκθκε ότι υπάρχει μακροχρόνια αιτιϊδθσ επίδραςθ όπωσ και ςτο γενικό πάνελ, 

ςε όλεσ τισ χϊρεσ εκτόσ από τθν Αυςτραλία και τθν Ιςλανδία. Ακόμθ, ςτθ 

βραχυχρόνια περίοδο από το γενικό πάνελ είναι φανερό ότι θ εξαρτθμζνθ 

μεταβλθτι το ΑΕΡ επθρεάηεται μόνο από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ. Ακριβϊσ το 

ίδιο φαίνεται να ιςχφει για τισ χϊρεσ Καναδά και Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, ταυτόχρονα 

ςε ακόμθ    χϊρεσ υπάρχει επίδραςθ όχι μόνο από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ αλλά 
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και από το διοξείδιο του άνκρακα. Επιπρόςκετα, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο 

παρατθρείται επίδραςθ μόνο από το διοξείδιο του άνκρακα ενϊ ςτθ Γαλλία και τθν 

Ιςλανδία δεν υπάρχει καμία βραχυχρόνια επίδραςθ. 

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ  

5.1. Μακροχρόνια Περύοδοσ 

 Τα εμπειρικά ευριματα τθσ παροφςασ οικονομετρικισ μελζτθσ μασ 

αποδεικνφουν περίτρανα τθν φπαρξθ μακροχρόνιων αιτιωδϊν επιδράςεων μεταξφ 

των μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιιςαμε. Ειδικότερα,  χρθςιμοποιϊντασ τισ 

μεταβλθτζσ ΑΕΡ,    , χριςθ ενζργειασ ωσ δείκτεσ για τθν οικονομικι μεγζκυνςθ, 

περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και κατανάλωςθ ενζργειασ αντίςτοιχα, ανακαλφψαμε 

τθν φπαρξθ αιτιωδϊν επιδράςεων μεταξφ όλων των μεταβλθτϊν, από και προσ όλεσ 

τισ κατευκφνςεισ.  

 Συγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι ςτθν μακροχρόνια περίοδο 

υπάρχει αιτιϊδθσ επίδραςθ με κετικό πρόςθμο από το ΑΕΡ και τισ εκπομπζσ     

προσ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Αυτό ςθμαίνει ότι εάν αυξθκοφν οι εκπομπζσ     

και το ΑΕΡ τότε κα επζλκει αφξθςθ και ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Επιπλζον, 

προζκυψε αρνθτικό πρόςθμο ςτθ ςχζςθ που ενϊνει το τετράγωνο του ΑΕΡ με τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ κάτι το οποίο είναι προςδοκϊμενο αφοφ, ζπειτα από ζνα 

προχωρθμζνο ςτάδιο ανάπτυξθσ δθμιουργείται ςυνείδθςθ για το περιβάλλον και 

παρατθρείται ςτροφι ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον πθγζσ ενζργειασ. Εφόςον, θ 

περιβαλλοντικι μζριμνα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ,  τότε εξελίςςεται περεταίρω θ 

αντιρρυπαντικι τεχνολογία και υπάρχει μεταβολι προσ τθ κατεφκυνςθ ςτον τομζα 

των υπθρεςιϊν. Επομζνωσ, θ προχωρθμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ κα ςυνδράμει 

ςτον περιοριςμό χριςθσ ενζργειασ διότι πλζον χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί 

τρόποι ανάπτυξθσ (πχ πράςινθ ανάπτυξθ). 

Στθ ςυνζχεια, παρατθρικθκε μία κετικι μακροχρόνια αιτιϊδθσ επίδραςθ 

από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ προσ τισ εκπομπζσ του διοξειδίου του άνκρακα. 

Αυτό είναι απόλυτα φυςιολογικό κακϊσ θ εκτενισ κατανάλωςθ ενζργειασ, θ οποία 

προζρχεται κυρίωσ από χριςθ ορυκτϊν καυςίμων ζχει πολφ επιβαρυντικά 

αποτελζςματα προσ το περιβάλλον. Επιπλζον παρατθρικθκε μία κετικι 



51 
 

μακροχρόνια επίδραςθ από τον ΑΕΡ προσ τισ εκπομπζσ του διοξειδίου του άνκρακα 

θ οποία ςυνοδεφεται από μία αρνθτικι επίδραςθ του τετραγϊνου του ΑΕΡ προσ τθν 

ίδια κατεφκυνςθ. Αυτό το γεγονόσ αποτελεί ουςιαςτικά μία επιβεβαίωςθ τθσ 

υπόκεςθσ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Kuznets. Οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ ζχουν 

ξεπεράςει το επίπεδο ανάπτυξθσ ςτο οποίο υπάρχει ενεργοποίθςθσ τθσ 

περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και ςυνεπϊσ, οι πολιτικζσ για περαιτζρω ανάπτυξθ 

κινοφνται ςτα πλαίςια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ όπωσ αυτι αναλφκθκε ςτα πρϊτα 

κεφάλαια τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

 Τελειϊνοντασ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι εντοπίςτθκε κετικι αιτιϊδθσ 

επίδραςθ από τθ κατανάλωςθ ενζργειασ προσ το ΑΕΡ, ενϊ αντίκετα βρζκθκε 

αρνθτικι αιτιϊδθσ επίδραςθ από τισ εκπομπζσ     ςτο ΑΕΡ. Μια αφξθςθ του 

ρυπογόνου αερίου     κα ςυρρικνϊςει τθν οικονομία, πράγμα το οποίο ςυμβαίνει 

εξαιτίασ διαφόρων αιτιϊν, για παράδειγμα λόγο τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ 

δφναται να επζλκει μείωςθ ςτον τουριςμό, εξαιτίασ τθσ χαμθλισ ποιότθτασ του 

περιβάλλοντοσ (πχ μολυςμζνθ ατμόςφαιρα, φωτοχθμικό νζφοσ, μικροςωματίδια 

κ.α). Επιπρόςκετα, είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα πλθγεί θ παραγωγι προϊόντων που 

ςχετίηονται άμεςα με το περιβάλλον και κατ’ επζκταςθ κα περιοριςτοφν οι 

εξαγωγζσ και άλλεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με αυτι, 

δθμιουργϊντασ ζτςι, αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία. Επίςθσ, μια αφξθςθ των 

ρφπων κα ζβλαπτε τθν  δθμόςια υγεία δθμιουργϊντασ επιπρόςκετεσ δαπάνεσ 

επθρεάηοντασ τθν οικονομία μιασ χϊρασ. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των χωρϊν 

ςυμφωνεί με τα παραπάνω αποτελζςματα ςτον μακροχρόνιο ορίηοντα. Η 

διαφοροποίθςθ των αποτελεςμάτων ςε λίγεσ χϊρεσ οφείλεται ςτα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε χϊρασ. 

5.2. Βραχυχρόνια Περύοδοσ  

 Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ εμπειρικισ ανάλυςθσ αιτιϊδεισ 

επιδράςεισ δεν υφίςτανται μόνο ςτον  μακροχρόνιο ορίηοντα, αλλά και ςτον 

βραχυχρόνιο. Για τθν ακρίβεια, διαπιςτϊκθκε αμφίδρομθ αιτιϊδθσ επίδραςθ ςτο 

ηεφγουσ των μεταβλθτϊν διοξειδίου του άνκρακα και κατανάλωςθσ ενζργειασ, 

κακϊσ επίςθσ παρατθρείται μονόδρομθ επίδραςθ από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ 

προσ το ΑΕΡ. 
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  Συγκεκριμζνα, μια μεταβολι ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ (αφξθςθ ι 

μείωςθ) κα επιφζρει αλλαγι ςτο περιβάλλον και τθν οικονομία. Πμωσ, θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ κα μεταβλθκεί μόνο από τισ εκπομπζσ     δθλαδι από τθν 

κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. Επιπλζον, αξιοςθμείωτο εφρθμα είναι το γεγονόσ 

ότι ζμμεςα οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

επθρεάςουν το ΑΕΡ, ενϊ το ΑΕΡ φαίνεται ότι βραχυχρόνια δεν επθρεάηει καμία 

μεταβλθτι. 

Αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ φαίνεται ότι αυτά 

ςυμβαδίηουν με τα ευριματα των ερευνθτϊν Jalil&Mahmud (    ), και Adman 

Kasman et al. (    ), ενϊ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τουσ Soutas et al. (    ), Ozturk 

Acaravci (    ) και Wang et al (    ). Ειδικότερα, ςτισ δυο πρϊτεσ μελζτεσ 

επιβεβαιϊκθκε θ υπόκεςθ τθσ περιβαλλοντικισ καμπφλθσ Κοφηνετσ, γεγονόσ που 

ςυμβαίνει και ςτθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ενϊ δεν φαίνεται να ιςχφει το ίδιο ςτισ 

υπόλοιπεσ. Επιπλζον, παρόλο που ςε όλεσ τισ μελζτεσ εντοπίςτθκαν μακροχρόνιεσ 

αιτιϊδεισ επιδράςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν, οι δυο πρϊτεσ παρουςιάηουν όμοιεσ 

κατευκφνςεισ επιδράςεων με τθν παροφςα εργαςία. Το γεγονόσ ότι τα 

αποτελζςματα διαφζρουν πικανόν να οφείλεται εξαιτίασ των διαφορετικϊν 

χρονικϊν διαςτθμάτων που μελετϊνται οι μεταβλθτζσ ι ακόμθ και θ χϊρα που 

εξετάηεται κάκε φορά. Επίςθσ, ςε μερικζσ μελζτεσ περιζχονται και βοθκθτικζσ 

μεταβλθτζσ (εμπόριο, αςτικοποίθςθ κ.α)  ενϊ θ οικονομετρικι διαδικαςία ποικίλει 

κάκε φορά από ζρευνα ςε ζρευνα, με αποτζλεςμα ςυχνά να μθ προκφπτουν τα ίδια 

ςυμπεράςματα. 

5.3. Προτϊςεισ 

Συγκαταλζγοντασ όλα τα παραπάνω γίνεται πλζον ςαφζσ ότι θ χριςθ 

ενζργειασ διακατζχει δεςπόηουςα ςθμαςία για τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι 

εξζλιξθ μιασ χϊρασ και γενικότερα όλου του κόςμου, τόςο ςτθ μακροχρόνια όςο και 

ςτθ βραχυχρόνια περίοδο. Είναι απαραίτθτο θ διαχείριςθ τθσ να γίνεται ορκά και 

ςυνετά αποφεφγοντασ τθν αλόγιςτθ χριςθ και λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τθ 

περιβαλλοντικι διάςταςθ. Ραράλλθλα, κρίνεται αναγκαία θ υιοκζτθςθ και θ χριςθ 

νζων εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ με βαςικό χαρακτθριςτικό τθ φιλικότθτα προσ 

το περιβάλλον, τζτοιεσ πθγζσ είναι: οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ προερχόμενεσ 
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από τον ιλιο ι τον άνεμο, θ ανακφκλωςθ και τα βιοκαφςιμα που παράγονται από 

γεωργικά προϊόντα τα οποία τείνουν να γίνουν αποδοτικότερα καταφζρνοντασ 

οικονομικι μεγζκυνςθ ενϊ ταυτόχρονα διατθροφν τθν περιβαλλοντικι μόλυνςθ ςε 

πολφ χαμθλά επίπεδα. Το δικαίωμα ςτο κακαρό περιβάλλον είναι δικαίωμα για 

όλουσ και αναφαίρετο δικαίωμα για τθν επόμενθ γενιά. Η ζγκαιρθ ςυνειδθτοποίθςθ 

αυτοφ του δικαιϊματοσ από τθν παροφςα γενιά κα εξαςφαλίςει ζνα περιβάλλον 

κακαρό και ικανό να υποδεχκεί τθν γενιά του αφριο. 
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