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Αντικείμενο και Στόχος

Η σύγκριση της οδικής ασφάλειας μεταξύ του οδικού δικτύου των 
Η.Π.Α. και την Ε.Ε. 

Εξετάζεται ποιοι παράμετροι επηρεάζουν 

καθοριστικά την οδική ασφάλεια και με 

ποιόν τρόπο. Παράλληλα, κατατάσσονται 

τα Κράτη και οι Πολιτείες αναλόγως με τις 

επιδόσεις που έχουν ως προς την ασφάλειά 

των οδών τους.



Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (1/2)

• Επικρατούν μεγάλες διαφορές μεταξύ πολιτικών πλαισίων και κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, η μοντελοποίηση μπορεί να διαπιστώσει διαφορές και να 

εστιάσει σε εναλλακτικές εξηγήσεις, ωστόσο δεν είναι πάντα δυνατό να διαπιστωθεί η σχέση αιτίου-

αποτελέσματος.

• Τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες, ο αριθμός θανάτων στα οδικά ατυχήματα μειώθηκε σημαντικά 

στις ΗΠΑ. Ωστόσο, στα περισσότερα κράτη της ΕΕ η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη.

• Η κατάταξη Κρατών σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις τους μπορεί να είναι έναυσμα για 

πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση του χάσματος μεταξύ των κρατών με διαφορετικές επιδόσεις.



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (2/2)

• Αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ με την χρήση DEA υποδηλώνουν ότι 

υπάρχει αρνητική παραγωγικότητα (-0.2%) ως προς την εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων.

• Από την ανάλυση DEA μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ για το 2008, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Ολλανδία είχαν την καλύτερη απόδοση ως προς την οδική ασφάλεια. Ταυτόχρονα, οι χώρες 

της Κεντρικής Ευρώπης προσέφεραν σχετικά χαμηλότερη ασφάλεια στους χρήστες των οδών.



Θεωρητικό Υπόβαθρο

• Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης μέσω πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης

• Χρήση μεθόδου Data Envelopment Analysis (DEA) για την ποσοτικοποίηση της επίδοσης 

του Κράτους/Πολιτείας ως προς την οδική ασφάλεια που παρέχει 

Γραμμική ανεξαρτησία 
μεταβλητών 

Συντελεστής συσχέτισης
𝑅2

P-value test 

Variance Inflation FactorΣτατιστικός έλεγχος t-testΕπίπεδο σημαντικότητας 



Συλλογή Στοιχείων

Η συλλογή δεδομένων έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων για τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. 

• Δείκτες Ατυχημάτων: αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων

• Δημογραφικοί Δείκτες: πληθυσμός, συνολική έκταση Κράτους/Πολιτείας

• Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες: ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ποσοστό ανεργίας, δείκτης ανθρώπινης 

ανάπτυξης, συνολικός αριθμός διαθέσιμων νοσοκομειακών κρεβατιών

• Δείκτες Έκθεσης-Κυκλοφορίας: συνολικά οχηματοχιλιόμετρα, αριθμός καταχωρημένων οχημάτων 

(στόλος), συνολικό μήκος αυτοκινητοδρόμων, κατανάλωση καυσίμου

• Δείκτες Επιδόσεων Ασφαλείας: χρήση ζωνών ασφαλείας, οδήγηση με ταχύτητα άνω του ορίου



Καταγραφή Στοιχείων



Επεξεργασία Στοιχείων (1/2)

• Μείωση συνολικών 
θανάτων στην ΕΕ κατά 
51% (2009-2019)

• Αύξηση συνολικών 
θανάτων στις ΗΠΑ 
κατά 5% (2009-2019)



Επεξεργασία Στοιχείων (2/2) 

• Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις 
παρατηρήθηκαν στο 
Κολοράντο, Νεβάντα, 
και Όρεγκον

• Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις 
παρατηρήθηκαν  στην 
Ελλάδα, Λιθουανία και 
Σλοβενία 



Ανάπτυξη Μοντέλου (1/2)

Ευρωπαϊκή Ένωση 

FatpPop = 57 – 0.00000039*MotVeh – 0.00005*GDPpCap + 0.2573*RurInSpeed

Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) VIF

Σταθερός Όρος 57 13.7 4.427 0.0000144

MotVeh -3.9 * 10-7 1.09 * 10-7 -3.64 0.000332 1.168

GDPpCap -0.00005 -0.000058 -8.996 < 2*10-16 1.01511

RurInSpeed 0.2573 0.0145 0.1854 0.0649 1.1811



Ανάπτυξη Μοντέλου (2/2)

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

FatpPop =-183–0.0000002661*MotVeh – 0.000232*GDPpCap + 2.8*RurInSpeed

Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) VIF

Σταθερός Όρος -183 28.4 -6.436 2.89*10-10

MotVeh -2.661 * 10-7 -1.069 * 10-7 -2.489 0.0131 1.0008

GDPpCap -0.000231 -0.0000933 -2.481 0.0134 1.03827

RurInSpeed 2.80 0.2385 11.767 <2*10-16 1.0382



Αξιολόγηση Μοντέλου (1/4)

Σχετική Επιρροή Μεταβλητών 

ei* (σχετική 

επιρροή)

ei 

(ελαστικότητα)

ei* (σχετική 

επιρροή)

ei 

(ελαστικότητα)

Σταθερός όρος -183 57

MotVeh -2.661E-07 -1.00 -0.012 -3.985E-07 -2.24 -0.052

GDPpCap -0.00023 -9.52 -0.114 -0.0005 -1.00 -0.023

RurInSpeed 2.8 225.04 2.702 0.275 13.55 0.312

Ε.Ε.

Τιμές συντ.

Σχετική επιρροή

Ανεξάρτητες μεταβλητές

Η.Π.Α.

Τιμές συντ.

Σχετική επιρροή
ΗΠΑ: Η μεταβλητή του ορίου ταχύτητας 
στο υπεραστικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει 
225 φορές μεγαλύτερη επιρροή από την 
μεταβλητή του στόλου των οχημάτων

ΕΕ: Η μεταβλητή του ορίου ταχύτητας στο 
υπεραστικό οδικό δίκτυο παρουσιάζει 
13,55 φορές μεγαλύτερη επιρροή από την 
μεταβλητή του κατά κεφαλή Α.Ε.Π.



Αξιολόγηση Μοντέλου (2/4)
Ανάλυση Ευαισθησίας

Ο στόλος οχημάτων παρουσιάζει 

ελαφρώς μεγαλύτερη κλίση στην 

Ε.Ε., γεγονός που συνεπάγεται ότι 

ο αριθμός των οχημάτων έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στη 

συγκεκριμένη ομάδα συγκριτικά με 

τις Η.Π.Α.



Αξιολόγηση Μοντέλου (3/4)
Ανάλυση Ευαισθησίας

Η αύξηση του κατά κεφαλή 

Α.Ε.Π. οδηγεί σε μείωση 

του αριθμού των νεκρών 

ανά εκατομμύριο κατοίκων 

τόσο στις Η.Π.Α. όσο και 

στην Ε.Ε.



Αξιολόγηση Μοντέλου (4/4)

Ανάλυση Ευαισθησίας

• Η αύξηση του ορίου 
ταχύτητας επιφέρει 
αύξηση του αριθμού των 
νεκρών στα οδικά 
ατυχήματα

• Η επιρροή της μεταβλητής 
αυτής είναι εντυπωσιακά 
μεγαλύτερη στις Η.Π.Α. σε 
σχέση με την Ε.Ε.



Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) 

• Μέθοδος Data Envelopment Analysis με 

input-oriented CCR model

• Έτος ανάλυσης: 2018

• Ιnput: αριθμός νεκρών λόγω οδικών 

ατυχημάτων 

• Outputs: ΑΕΠ, στόλος οχημάτων 

έκταση, …

• Constant Return to Scale



Κατάταξη Επίδοσης από DEA

Οι χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας είναι η Ιρλανδία, η Εσθονία και η Σουηδία ενώ οι 

χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις είναι οι Πολιτείες Αλαμπάμα, Νότια Καρολίνα και Μισισιπί.



Συμπεράσματα (1/2) 

• Όσο αυξάνεται το όριο ταχύτητας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο, αυξάνεται ο αριθμός των 

νεκρών σε οδικά ατυχήματα.

• Η αύξηση του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. συσχετίζεται με τη μείωση του αριθμού των νεκρών στα 

οδικά ατυχήματα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε. 

• H αύξηση του στόλου οχημάτων συσχετίζεται αρνητικά με τον αριθμό των νεκρών.



Συμπεράσματα (2/2) 

• H μεταβλητή που επηρεάζει περισσότερο τον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων 

σε οδικά ατυχήματα τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε. είναι το όριο ταχύτητας στο υπεραστικό 

οδικό δίκτυο. Ωστόσο η επιρροή είναι μεγαλύτερη στις Η.Π.Α.

• Τα Κράτη της Ε.Ε. έχουν καλύτερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας σε σύγκριση με τις Πολιτείες 

των Η.Π.Α.

• Οι χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις οδικής ασφάλειας είναι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η 

Γερμανία και Σουηδία ενώ οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις είναι η Ρουμανία, Νέο 

Μεξικό, Νότια Καρολίνα και το Μισισιπί.



Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα

1. Επέκταση σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών και εκτός Ε.Ε. και Η.Π.Α. για σύγκριση εάν τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν την ίδια ισχύ παγκοσμίως καθώς και εάν ισχύουν 

παρόμοια αποτελέσματα συγκρίσεων των επιδόσεων οδικής ασφάλειας των χωρών.

2. Να συλλεχθούν δεδομένα για επιπλέον μεταβλητές που περιγράφουν τις κοινωνικές συνθήκες 

ώστε να διερευνηθεί και η συσχέτιση της κοινωνικής κατάστασης με την οδική ασφάλεια.

3. Να πραγματοποιηθεί η διερεύνηση της συσχέτισης των ίδιων δεικτών με τον αριθμό των 

νεκρών στα οδικά ατυχήματα με χρήση άλλων στατιστικών μεθόδων.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Χάρη-Ανατολή Τσουκαλά

Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ

Σεπτέμβριος 2021


