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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι σηµαντικές ενεργειακές πηγές. Οι τιµές τους
είναι ασταθείς και η ονοµαστική τους σταθερότητα δεν παίζει έναν σηµαντικό ρόλο.
Αρκετές πρόσφατες µελέτες αποδεικνύουν ότι οι τιµές του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου είναι συνολοκληρωµένες. Παρόλα αυτά, αρκετές φορές στο
παρελθόν, και κυρίως την τελευταία δεκαετία έχει σηµειωθεί ότι οι δύο χρονοσειρές
φαίνεται να έχουν αποσυνδεθεί.
Με την παρούσα µελέτη ερευνούµε την σχετική ισορροπία των δύο αυτών απόψεων.
Ενώ η οικονοµική θεωρία αναφέρει ότι

οι αγορές αερίου και πετρελαίου είναι

συνδεδεµένες διεθνώς µέσω µιας αµφίδροµης τυπικής σχέσης, εµπειρική έρευνα
απέδειξε ότι η αγορά του πετρελαίου επηρεάζει την αγορά του αερίου, αλλά όχι το
αντίστροφο.
Το συνολικό θέµα της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η σχέση µεταξύ
των δύο τιµών αυτών των ενεργειακών πόρων, οι παράγοντες που πιθανόν προκαλούν
βραχυχρόνιες αναχωρήσεις από την µακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας καθώς και η
κατάσταση που επικρατεί στην χώρα µας.
Θα αναφερθεί η εικόνα που επικρατεί στην παγκόσµια ενεργειακή αγορά, και τέλος
στο εµπειρικό κοµµάτι θα γίνει η προσπάθεια δηµιουργίας ενός οικονοµετρικού
µοντέλου (Ιανουάριος 2004 – Σεπτέµβριος 2012) για την Ελλάδα.
Το µοντέλο θα προσπαθήσει να περιγράψει αναλυτικά την σχέση ισορροπίας που
επικρατεί στην µακροχρόνια αλλά και την βραχυχρόνια περίοδο ανάµεσα στο
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
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ABSTRACT
The crude oil and natural gas are important energy sources. Their prices are unstable
and their nominal stability does not play any significant roll. A number of recent
academic studies have established that natural gas and crude oil prices are
cointegrated. However, sometimes in the past and very strongly the last decade, recent
data suggest a decoupling of the two time series.
In this research we investigate the equilibrium of these energy products.
Although economic theory suggests the existence of two-way causality between oil
and gas markets, empirical research has concluded that causality runs only in one
direction: the oil market affects the gas market but not vice versa.
The main topic of this specific thesis is the relation between the prices of crude oil
and natural gas, the factors that probably cause short run departures from the long run
equilibrium and finally the recent situation in our country.
We are going to investigate the world energy market and finally in the empirical part
of our thesis we will try to create an econometric model for our country
(January 2004 – September 2012).
In this econometric model we are going to describe the equilibrium of long term and
short term relationship between crude oil and natural gas.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικονοµική θεωρία ισχυρίζεται ότι οι τιµές φυσικού αερίου και πετρελαίου πρέπει
να συσχετίζονται, διότι φυσικό αέριο και πετρέλαιο είναι υποκατάστατα στην
κατανάλωση και εποµένως συµπληρωµατικά, όσο φυσικά και ανταγωνιστικά στην
παραγωγή. Γενικώς, το παρατηρούµενο µοτίβο τιµών του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου τείνει να υποστηρίζει αυτήν την θεωρία. Παρόλα αυτά υπάρχουν
περίοδοι όπου οι τιµές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου εµφανίζονται να
κινούνται ανεξάρτητα η µία από την άλλη.
Ιδιαίτερα, κατά την πενταετία 2000-2005, υπάρχουν περίοδοι όπου οι τιµές του
αερίου εµφανίζονται να αποσυνδέονται από τις τιµές του πετρελαίου µε αυξανόµενη
συχνότητα, µε τις τιµές του αερίου να ανεβαίνουν παραπάνω από την ιστορική τους
σχέση µε τις τιµές του πετρελαίου το 2001, 2003, και ξανά το 2005. Αυτό έχει
οδηγήσει πολλούς ερευνητές να µελετήσουν εάν οι τιµές αυτές έχουν συσχετισθεί.
Οικονοµικοί παράγοντες ενώνουν τις τιµές πετρελαίου και αερίου µαζί, µέσω της
προσφοράς και της ζήτησης. Η συµπεριφορά της αγοράς αποδεικνύει ότι αλλαγές στο
παρελθόν των τιµών του πετρελαίου φέρνουν αλλαγές στις τιµές του αερίου, αλλά το
αντίστροφο δεν φαίνεται να συµβαίνει.
Ένας λόγος της ασύµµετρης αυτής σχέσης είναι το σχετικό µέγεθος της κάθε αγοράς
Η αγορά του πετρελαίου είναι µεγαλύτερη από την αγορά του αερίου και εποµένως η
τιµή του πετρελαίου προσδιορίζεται σε όλη την παγκόσµια αγορά από την προσφορά
και ζήτηση, ενώ οι αγορές των αερίων τείνουν να διαχωρίζονται τοπικά. Εποµένως, η
τοπική αγορά αερίου είναι πολύ µικρότερη από την παγκόσµια αγορά πετρελαίου, και
γεγονότα ή συνθήκες π.χ. στην Αµερικάνικη αγορά αερίου φαίνονται απίθανο να
είναι ικανά να επηρεάσουν την παγκόσµια τιµή πετρελαίου (Villar και Joutz, 2006).
Αναλύοντας λίγο πιο διεξοδικά την αµφίδροµη αυτή σχέση των τιµών που υπάρχει
σε σχέση µε την προσφορά και την ζήτηση εµφανίζονται και διάφοροι εξωγενείς
παράγοντες, καθώς επίσης παρατηρούνται και διάφορες αντικρουόµενες απόψεις.
Από άποψη ζήτησης πετρέλαιο και αέριο, όπως έχει αναφερθεί, είναι υποκατάστατα
διότι µερίδιο από την παραγωγή ενέργειας καθώς και κοµµάτι από το βιοµηχανικό
τµήµα έχει την ικανότητα να αλλάζει τα δύο αυτά καύσιµα. Γι αυτό µια αύξηση στην
τιµή του πετρελαίου θα έχει ως αποτέλεσµα αύξηση στην τιµή του αερίου καθώς οι
επιχειρήσεις αλλάζουν από το ένα καύσιµο στο άλλο.
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Η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη από άποψη της προσφοράς. Αύξηση στην τιµή
του πετρελαίου θα ασκήσει αυτόµατα θετικές αλλά και αρνητικές πιέσεις στην τιµή
του αερίου. Αέριο και πετρέλαιο συνήθως παράγονται ενωµένα από τα ίδια υπόγεια
αποθέµατα. Αύξηση της τιµής του πετρελαίου εν δυνάµει αυξάνει την παραγωγή του
αερίου µε νέες εξορύξεις πετρελαίου και πιέζει την τιµή του αερίου χαµηλότερα. Την
ίδια στιγµή, παρόλα αυτά, αύξηση της τιµής του πετρελαίου µπορεί να εντείνει τον
ανταγωνισµό για αποθέµατα, όπως εξορύξεις προκαλώντας µια αύξηση στην τιµή του
αερίου.
Παρόλα αυτά εµπειρική έρευνα έβγαλε το συµπέρασµα ότι η αιτιότητα υπάρχει µόνο
στην µία κατεύθυνση: η αγορά του πετρελαίου επηρεάζει την αγορά του αερίου και
όχι το αντίστροφο.
∆ύο εξηγήσεις συνήθως αναφέρονται κατά τους Villar και Joutz (2006).
Πρώτον η αγορά πετρελαίου είναι µεγαλύτερη από την αγορά του αερίου.
∆εύτερον η αγορά του πετρελαίου είναι παγκόσµια µε τις τιµές να καθορίζονται από
την παγκόσµια προσφορά και ζήτηση όπου η αγορά αερίου είναι τοπική µε τις τιµές
να καθορίζονται από την τοπική προσφορά και ζήτηση.
Η πρώτη εξήγηση δεν φαίνεται να είναι ικανοποιητική διότι η κατανάλωση του
αερίου είναι σηµαντική σχετικά µε την κατανάλωση του πετρελαίου.
Η δεύτερη εξήγηση δεν φαίνεται να στέκεται διότι οι νέες τεχνολογίες, όπως η LNG
τεχνολογία, που διευκολύνουν την µεταφορά σε όλο τον κόσµο, κάνουν τις τοπικές
αγορές αερίου πιο συνδεδεµένες (Halova, 2012).
Οι συγκεκριµένες αυτές αντιφάσεις συνηγορούν στην πολυπλοκότητα της
καταστάσεως.
Η συνολοκλήρωση των τιµών µέχρι το 2009 αποδεικνύεται και από πλήθος
ακαδηµαϊκών µελετών. Ο όρος συνολοκλήρωση αναφέρεται σε συγκεκριµένη σχέση
µεταξύ των δύο χρονοσειρών οι οποίες δεν είναι στάσιµες. Η σχέση µεταξύ των δύο
µπορεί να αντιπροσωπευθεί ως γραµµή ή ως γραµµικός συνδυασµός.
Γενικώς η συνολοκλήρωση είναι µια διαδικασία δύο σηµείων: πρώτα τοποθετείται
µιας µακράς διάρκειας σχέση ισορροπίας µεταξύ των τιµών και έπειτα εκτιµάται ένα
δυναµικό µοντέλο συσχέτισης των αποδόσεων τους.
Αυτά τα αποτελέσµατα έχουν επίδραση στους αναλυτές, καθώς και στην διεθνή και
επιχειρηµατική κοινότητα. Για παράδειγµα στην πρόσφατη πρόβλεψη για την
Παγκόσµια Ενέργεια 2009, που εκδόθηκε από την ∆ιεθνή Επιτροπή Ενέργειας,
παρουσιάσθηκε ένας πίνακας ο οποίος έδειχνε ότι η αύξηση στην τιµή του
2

πετρελαίου καθρεφτίζεται στους επόµενους δώδεκα µήνες µε µια ίδια αύξηση στην
τιµή του φυσικού αερίου.
Σε µία ολοκληρωµένη αγορά η τιµή καθώς και η συνολική ποσότητα προσδιορίζεται
από το σύνολο των απαιτήσεων και από το σύνολο των προµηθειών.
Ο όρος αποσύνδεση των τιµών που εµφανίζεται µετά το 2009 σηµαίνει ότι:
i) Οι τιµές προσωρινά ξεκόβουν από την συνήθη σχέση τους στην οποία αργότερα
επιστρέφουν
ii) Οι τιµές µόνιµα αποσυνδέονται από την παλιά σχέση τους και µετακινούνται σε
νέα σχέση
iii) Οι δύο τιµές µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν κρατούν καµία σχέση (Ramberg και
Parsons, 2010).
Ανακεφαλαιώνοντας σε αυτήν την µελέτη θα προσπαθήσουµε να επισκεφθούµε όλες
τις αναλύσεις από διάφορους ερευνητές την τελευταία δεκαπενταετία.
Γενικά συµπεράσµατα τα οποία αποκοµίζουµε είναι τα ακόλουθα:
α) Μεγάλη ανεξήγητη αστάθεια στις τιµές του αερίου (περίπου διπλάσια είναι η
αστάθεια τους σε σχέση µε τις τιµές του πετρελαίου).
β) Η σχέση συνολοκλήρωσης δεν φαίνεται να είναι σταθερή µέσα στον χρόνο. Οι
τιµές του αερίου µπορεί να είναι συνδεδεµένες µε τις τιµές του πετρελαίου, αλλά η
σχέση µπορεί να αλλάζει δραµατικά στην διάρκεια του χρόνου. Και γι αυτό ενώ οι
δύο χρονοσειρές έχουν συνολοκληρωθεί, τα διαλείµµατα εµπιστοσύνης για την
βραχυχρόνια αλλά και την µακροχρόνια περίοδο είναι µεγάλα (Ramberg και Parsons,
2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το πετρέλαιο είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παραγωγικούς συντελεστές σε µία
οικονοµία. Όχι τυχαία, µια εξελισσόµενη θεωρητική και εµπειρική βιβλιογραφία έχει
αφιερωθεί στην µελέτη του πετρελαίου και στην επίδραση του στην οικονοµία.
Αύξηση των τιµών του πετρελαίου οδηγεί σε υψηλότερα κόστη παραγωγής, τα οποία
επηρεάζουν τον πληθωρισµό, την εµπιστοσύνη του καταναλωτή και εποµένως και
την οικονοµική ανάπτυξη.
Για παράδειγµα, ο Hamilton (1983) καθώς και οι Gisser και Goodwin (1986)
παρουσίασαν ότι η αύξηση των τιµών του πετρελαίου είναι υπεύθυνες για υφέσεις.
Rotemberg και Woodford (1996) εκτιµούν ότι 10% αύξηση στην τιµή του πετρελαίου
οδηγεί σε µία µέση µείωση του ΑΕΠ µιας χώρας 2,5% µε καθυστέρηση πέντε ή έξι
τριµήνων (Minh Vo, 2011).
Η αγορά του πετρελαίου χαρακτηρίζεται από µερικές εκατοντάδες από διαφορετικά
είδη πετρελαίου τα οποία εξορύσσονται από διαφορετικές τοποθεσίες στον πλανήτη,
αλλά οι τιµές αυτών των ειδών χτίζονται σε σχέση κάποιες θεµελιώδεις µεταβλητές.
Τα διαφορετικά είδη κατηγοριοποιούνται σε τµήµατα βασιζόµενα: στο ειδικό βάρος
όπως µετριέται από το Αµερικάνικο Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) και το περιεχόµενο
του θείου.
Το API κατηγοριοποιεί το πετρέλαιο σε τρεις κύριες κατηγορίες:
Ελαφρύ: ειδικό βάρος < 0,839
Μεσαίο: ειδικό βάρος: 0,839 – 0,865
Βαρύ: ειδικό βάρος > 0,865
Με βάση το περιεχόµενο του θείου το αργό πετρέλαιο κατηγοριοποιείται ως εξής:
Χαµηλού θείου (γλυκό): < 0,5% κ. βάρος
Μέσου θείου: περίπου 2% κ. βάρος
Υψηλού θείου (ξινό): > 2% κ. βάρος
Πετρέλαιο µε χαµηλότερο ποσοστό θείου και υψηλότερη πυκνότητα αποτελούν µία
ανώτερη ποιότητα, η οποία δεν είναι επιθυµητή.
Επίσης µπορούµε να κατατάξουµε τα πετρέλαια σε σχέση µε την χηµική τους
σύσταση σε παραφινικής βάσεως και ναφθενικής βάσεως.
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Το πετρέλαιο δεν είναι ένα τυποποιηµένο εµπόρευµα, και η τιµή αγοράς του
εξαρτάται βασικά από την πυκνότητά του και το περιεχόµενο του θείου που περιέχει.
Τα πετρέλαια αναφοράς είναι:
α) WTI (West Texas Intermediate) στην Βόρεια Αµερική (sweet-light τύπος).
β) Brent (Παράγεται στην Βόρεια Θάλασσα) (sweet-light τύπος) και συναντιέται στην
Ευρώπη και την Ασία. Παραγωγικά έχει πτωτική πορεία και µέσα σε µια πενταετία
αναµένεται πτώση περίπου 45%. Περίπου τα 2/3 της παγκόσµιας αγοράς είναι αυτού
του τύπου.
γ)

Dubai-Oman

(παράγεται

στην

Μέση

Ανατολή)

(µεσαίος-ξινός

τύπος).

Εµπορεύεται στο Dubai Mercantile Exchange (DME) και στο London’s International
Commodity Exchange (ICE).
Το WTI και Brent είναι πιο εµπορεύσιµα πετρέλαια από το Dubai-Oman.
Επίσης υπάρχει και ένα πετρέλαιο τύπου βαρύ-ξινό το οποίο πουλιέται µε σηµαντική
έκπτωση από το WTI και Brent και ονοµάζεται Μexican Maya, το οποίο βέβαια δεν
είναι ενεργά εµπορεύσιµο ( Bhar et al, 2008).

2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Οι βασικές περιοχές παραγωγής του πετρελαίου χωρίζονται σε: Μέση Ανατολή,
Αφρική, Πρώην Σοβιετική Ένωση, Βόρεια Θάλασσα, Νότια και Βόρεια Αµερική,
∆υτικά του Ειρηνικού Ωκεανού (Asia Pacific).
Θα αναφερθούµε στις συγκεκριµένες αυτές περιοχές κάνοντας µια απογραφή των
αποθεµάτων που υπάρχουν, όπου αυτά γεωλογικά και µηχανολογικά, µε µεγάλη
σιγουριά, µπορεί να εξορυχτούν κάτω από υπάρχουσες οικονοµικές και λειτουργικές
συνθήκες.
Α) Βόρεια Αµερική
Ο Καναδάς έχει µεγάλη δυναµική για αύξηση της παραγωγικότητάς του, ενώ η ΗΠΑ
εµφανίζει µείωση στην παραγωγική της δυνατότητα, και αύξηση στην κατανάλωση
της.
Η παραγωγή υψηλής ποιότητας πετρελαίου στις ΗΠΑ µειώνεται και αντικαθίσταται
από χαµηλής ποιότητας µέσω του Καναδά.
Εποµένως σε αυτήν την περιοχή η ποιότητα του πετρελαίου θα µειώνεται σε βάθος
χρόνου.
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Πίνακας 2.1 Αποθέµατα πετρελαίου: Βόρεια Αµερική
Υπαρκτά

Τέλος

του

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

Βόρεια Αµερική

123,2

230,1

217,5

Β) Νότια – Κεντρική Αµερική
Χαµηλής ποιότητας αποθέµατα βρίσκονται στην συγκεκριµένη περιοχή.
Πίνακας 2.2 Αποθέµατα πετρελαίου: Νότια-Κεντρική Αµερική
Υπαρκτά

Τέλος

του

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

Νότια-Κεντρική

74,6

98,8

325,4

Αµερική
Γ) Ευρώπη και Ευρασία
Πίνακας 2.3 Αποθέµατα πετρελαίου: Ευρώπη και Ευρασία
Υπαρκτά

Τέλος

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

Ευρώπη

του

και 76,8

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

102,4

141,1

Ευρασία
∆) Μέση Ανατολή
Η ποιότητα της Μέσης Ανατολής κατά µέσο όρο είναι ελαφρύ και ξινό.
Πίνακας 2.4 Αποθέµατα πετρελαίου: Μέση Ανατολή
του

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

Υπαρκτά

Τέλος

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

Μέση Ανατολή

660,8

698,7

795
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Ε) Αφρική
Κατά µέσο όρο το πετρέλαιο είναι ελαφρύ και γλυκό.
Πίνακας 2.5 Αποθέµατα πετρελαίου: Αφρική
Υπαρκτά

Τέλος

του

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

Αφρική

60,4

96,8

132,4

Ζ) ∆υτικά του Ειρηνικού Ωκεανού
Κατά µέσο όρο το πετρέλαιο είναι ελαφρύ και γλυκό.
Πίνακας 2.6 Αποθέµατα πετρελαίου ∆υτικά του Ειρηνικού Ωκεανού
Υπαρκτά

Τέλος

αποθέµατα

(χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµµύρια (χιλιάδες εκατοµ-

πετρελαίου

βαρέλια)

∆υτικά

του 37,0

του

1991 Τέλος του 2001

Τέλος του 2011

βαρέλια)

µύρια βαρέλια)

40,5

41,3

Ειρηνικού
Ωκεανού
Κατά µέσο όρο είναι καλής ποιότητας. Έχει υψηλό ποσοστό θείου και ΑPI πάνω από
το µέσο (BP, 2012).
Σύµφωνα µε τις υπάρχοντες δυνατότητες παραγωγής υπάρχουν οι λεγόµενοι <Peak
Oil> υποστηρικτές οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσµος είναι στην µέγιστη ικανότητα να
παράγει πετρέλαιο. Άλλοι βέβαια ισχυρίζονται ότι ο µηχανισµός της αγοράς θα
παρέχει τα ανάλογα κεφάλαια για να ανακαλύψει τις διάφορες πηγές πετρελαίου.
Γενικώς οι τιµές του πετρελαίου είναι υψηλές και ασταθείς, αντιδρώντας µε
αυξηµένη ευαισθησία σε ότι γεγονός αναταράσσει την υπάρχουσα ισορροπία µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης ( Pieferse και Correlje, 2008).
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Γράφηµα 2.1 Παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου 1991-2001-2011 (BP, 2012).

2.3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

–

ΝΕΑ

Γενικώς η ενέργεια καταναλώνεται σε τρεις γενικούς τοµείς χρήσης: κατοικία και
εµπορικά καταστήµατα, βιοµηχανία, και µεταφορά. Οι δύο πρώτοι τοµείς έχουν
δείξει κάποια ικανότητα να αντικαταστούν µε άλλες πηγές ενέργειας το πετρέλαιο τα
προηγούµενα χρόνια, η µεταφορά όµως δεν το έχει καταφέρει.
Οι τρεις µεγαλύτεροι παίκτες ενέργειας στην αγορά του πετρελαίου είναι η Αµερική,
η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία.
Η Αµερική είναι πάρα πολύ εξαρτηµένη από µία πηγή ενέργειας που είναι το
πετρέλαιο και από τόσο λίγες περιοχές, ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή η οποία της το
παρέχει. Είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου, ξοδεύοντας περίπου το 25%
της παγκόσµιας ζήτησης. Η εκτίµηση είναι ότι από το 2000 έως το 2020 η ετήσια
αύξηση σε κατανάλωση ενέργειας θα είναι περίπου 1,5% ετησίως.
Το µερίδιο του πετρελαίου στο ενεργειακό µίγµα από το 2000 έως το 2020 θα
αυξηθεί στην Αµερική από το 39,4% στο 39,7% το 2020.
Η αυξανόµενη ζήτηση για πετρέλαιο στις ΗΠΑ είναι παράλληλη µε µία επίµονη
µείωση στην παραγωγή. Τις επόµενες δύο δεκαετίες αναµένεται η παραγωγή στην
Αµερική να εµφανίσει µία µέση ετήσια µείωση του 0,2%. Αυτό το διογκούµενο κενό
ανάµεσα σε τοπική ζήτηση και παραγωγή γεµίζει και συνεχίζει να γεµίζει από
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εισαγόµενο πετρέλαιο. Η υψηλή εξάρτησή του έχει σηµαντικές οικονοµικές και
στρατηγικές διακλαδώσεις.
Η ανασφάλεια που υπήρχε στις ΗΠΑ ήρθε να επιµηκυνθεί µετά την 11 Σεπτεµβρίου
µια και ο κύριος όγκος των τροµοκρατών ήταν από την Σαουδική Αραβία, και µε την
υποψία ότι αραβικά κεφάλαια είχανε οργανώσει το τροµοκρατικό αυτό χτύπηµα
τίθεται τεράστιο ζήτηµα ενεργειακής ασφάλειας.
Γι αυτό προτάθηκε στην Αµερικάνικη κυβέρνηση να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές
της πηγές αναζητώντας και άλλους προµηθευτές εκτός από την Μέση Ανατολή.
Έγινε η επιλογή της Ρωσίας για δύο λόγους: α) Η Ρωσία στα τέλη του 1990 είχε
ικανή παραγωγή για να προµηθεύσει την Αµερική και β) Η Ρώσικη κυβέρνηση ως
στρατηγική επιλογή ήθελε να ενωθεί µε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη µε αντάλλαγµα
οικονοµικά οφέλη.
Τελικά όµως αποδείχτηκε ότι η Ρωσία δεν µπορούσε να αντικαταστήσει την Μέση
Ανατολή ως αξιόπιστη πηγή για την Αµερική για δύο λόγους: α) Παρόλο της
αυξανόµενης παραγωγής στο Ρώσικο πετρέλαιο η βιοµηχανία της Ρωσίας
περιοριζότανε από θεµελιώδεις δοµικούς περιορισµούς και σε αντίθεση µε την
Σαουδική Αραβία το µέλλον της Ρωσίας στηρίζεται στο φυσικό αέριο (31% των
παγκόσµιων αποθεµάτων) β) Η αντικατάσταση ενός βασικού προµηθευτή από άλλον
είναι λανθασµένη.
Η Ρωσία είναι ένας βασικός παίχτης της αγοράς πετρελαίου µια και είναι ο δεύτερος
µεγαλύτερος

παραγωγός

και

εξαγωγέας.

∆υστυχώς,

ενώ

υπήρχε

έντονος

ενθουσιασµός για συνεργασία µεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως εξηγήθηκε
παραπάνω η σχέση αυτή δεν ευοδώθηκε.
Η Σαουδική Αραβία είναι ο ηγέτης στην παραγωγή πετρελαίου (κατέχει το 25% των
παγκόσµιων αποθεµάτων) και στις εξαγωγές. Κατέχει δύο από τα µεγαλύτερα
κοιτάσµατα: το Ghawar και το Safaniya. Επίσης το πετρέλαιο αυτό έχει και άλλα
σηµαντικά πλεονεκτήµατα.
Το κόστος παραγωγής είναι ένα από τα χαµηλότερα στον κόσµο: 1,5$/βαρέλι
συγκρινόµενο µε τον παγκόσµιο µέσο όρο που είναι περίπου 5,0$/βαρέλι και σε
κάποια µέρη και ακόµα πιο πολύ. Κοστίζει λιγότερο από 0,1$/βαρέλι η ανακάλυψη
νέων κοιτασµάτων, όπου σε άλλες περιοχές του κόσµου είναι περίπου 4,0$/βαρέλι.
Τα κόστη παραγωγής και ανάπτυξης του είναι ίσως τα χαµηλότερα στον κόσµο.
∆εύτερον, η τοπική κατανάλωση είναι πολύ µικρή.
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Τρίτον, η βιοµηχανία πετρελαίου είναι διεθνοποιηµένη µε πλήρη έλεγχο του κράτους.
Τέταρτον, η υποδοµή της είναι άψογα σχεδιασµένη µε πρόσβαση στην θάλασσα.
Πέµπτον, η µεγαλύτερη επιπλέον παραγωγική δυνατότητα βρίσκεται εκεί
καλύπτοντας οποιοδήποτε κενό στον κόσµο (Bahgat, 2003).

.

Γράφηµα 2.2 Παγκόσµια αγορά πετρελαίου 2011 (BP, 2012)

2.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Σε µία ολοκληρωµένη αγορά η τιµή καθώς και η συνολική ποσότητα προσδιορίζεται
από το σύνολο των απαιτήσεων και από το σύνολο των προµηθειών.
Οι τιµές των πετρελαίων είναι για τυποποιηµένα φορτία τα οποία φορτώνονται σε
µεγάλα τάνκερ από το βασικό σηµείο φόρτωσης για ένα συγκεκριµένο crude oil (και
γι αυτό είναι FOB). Αυτές οι τιµές διαφέρουν από τις τιµές του πετρελαίου στην
εξόρυξη.
Σε µια ολοκληρωµένη αγορά, µπορούµε να φανταστούµε την αγορά πετρελαίου σαν
µια γιγαντιαία µπανιέρα. Η µπανιέρα είναι η παγκόσµια αποθήκη πετρελαίου το
οποίο εξάγεται και είναι διαθέσιµο για αγορά.
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Ας εντοπίσουµε γιατί το πετρέλαιο είναι µια ολοκληρωµένη αγορά. Ο λόγος είναι ότι
τα κόστη µεταφοράς είναι µικρά, πετρέλαια από διάφορες γεωγραφικές περιοχές (και
τα προϊόντα τους) είναι ευρέως ανταλλάξιµα, και σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτά τα
διαφορετικά πετρέλαια µπορούν να αναµιχθούν και οτιδήποτε ελλείψεις σε µια
περιοχή καλύπτονται άµεσα.
Ο κλασικός έλεγχος για ολοκληρωµένη αγορά είναι <ο νόµος της µιας τιµής>. Είναι
µια οικονοµική υπόθεση η οποία αναφέρει ότι η τρέχουσα τιµή ενός τυποποιηµένου
αγαθού πρέπει να είναι η ίδια σε διαφορετικές αγορές. Για ένα οµοιογενές προϊόν µε
αµελητέα κόστη µεταφοράς και κόστη συναλλαγών, η τιµή αυτού του προϊόντος θα
είναι η ίδια σε όλες τις αγορές.
Στην περίπτωση του πετρελαίου, δεν περιµένουµε οι τιµές να είναι οι ίδιες σε
διαφορετικές αγορές. Για µια ολοκληρωµένη αγορά, διαφορές στις τιµές πρέπει να
είναι µικρές σε σχέση µε τα κόστη του πετρελαίου. Όσο πιο ολοκληρωµένη αγορά,
τόσο πιο πολύ οι τιµές κινούνται η µία δίπλα στην άλλη (Nordhaus, 2009).

2.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Με τον όρο ενεργειακή ασφάλεια εννοείται η ικανή, διαθέσιµη και αξιόπιστη
προµήθεια ενέργειας, η οποία δεν προσφέρει ικανή καθοδήγηση. Η ενεργειακή
ασφάλεια µπορεί να χωρισθεί σε ασφάλεια προσφοράς και ζήτησης.
Ασφάλεια προσφοράς είναι το πρόβληµα ασφάλειας από έναν ενεργειακό
καταναλωτή εάν η προσφορά ενέργειας διακόπτεται.
Ασφάλεια ζήτησης από την άλλη είναι το πρόβληµα ασφάλειας για έναν προµηθευτή
ενέργειας ως η αβεβαιότητα της µελλοντικής ενεργειακής ζήτησης η οποία µπορεί να
οδηγήσει σε υπερβολική επένδυση. Στην χωρητικότητα προσφοράς υπάρχει
πρόβληµα ασφάλειας µε την κατανάλωση του πετρελαίου η οποία είναι συνδυασµός
δύο παραγόντων: α) το πετρέλαιο είναι πολύτιµο και σηµαντικό προϊόν το οποίο
δύσκολα αντικαθίστανται στην βραχυχρόνια περίοδο και η περισσότερη ποσότητά
του εξορύσσεται σε πολιτικά ασταθής περιοχές β) διακοπές στην παραγωγή
πετρελαίου είναι πολύ κοστοβόρες.
Η προµήθεια του πετρελαίου έχει διάφορα χαρακτηριστικά:
Πρώτον η αγορά του πετρελαίου δεν είναι µια ανταγωνιστική αγορά. Μόνο ο ΟΠΕΚ
προµηθεύει περίπου το 41% του παγκόσµιου πετρελαίου και κατέχει περισσότερο
11

από το 75% των υπαρχόντων αποθεµάτων (BP, 2005). Η τιµή του πετρελαίου σε µια
ανταγωνιστική αγορά εκτιµάται ότι θα ήταν 7-15 $/βαρέλι (Greene και Leiby, 2006).
Όταν η τιµή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από το ανταγωνιστικό επίπεδο (όπως
2006-2007) σηµαίνει ότι υπάρχει ένα βάρος για την παγκόσµια οικονοµία και ο
πλούτος µεταφέρεται από τους εισαγωγείς πετρελαίου στους εξαγωγείς πετρελαίου.
∆εύτερον, το πετρέλαιο εµπορεύεται σε µια παγκόσµια ολοκληρωµένη αγορά, αυτό
σηµαίνει ότι πρακτικά υπάρχει µία ενιαία τιµή πετρελαίου σε όλο τον κόσµο. Το 90%
µιας ραγδαίας αλλαγής στην τιµή διαχέεται ακαριαία σε όλο τον κόσµο: το υπόλοιπο
10% στην διαφορά της τιµής αποσυντίθεται σε 6-28 ηµέρες (Bachmeier και Griffin,
2006). Η καλά οργανωµένη αγορά πετρελαίου σηµαίνει ότι η τιµή στον καταναλωτή
είναι ανεξάρτητα από το που εισάγεται και πόσο εισάγεται.
Τρίτον η τιµή του πετρελαίου επηρεάζει άλλες τιµές ενέργειας. Η τιµή του
πετρελαίου συσχετίζεται µε τις Ευρωπαϊκές τιµές αερίου, µε µία χρονική
καθυστέρηση περίπου 6 µηνών.(Maisonnier, 2006), (Villar and Joutz 2006). Στην
Ευρωπαϊκή αγορά, µακροχρόνια συµβόλαια κυριαρχούν στην αγορά αερίου. Συνήθως
αυτά τα συµβόλαια ενώνουν την τιµή του αερίου και την τιµή του πετρελαίου ή
άλλων προϊόντων πετρελαίου. (Μaisonnier 2006). Γι αυτό, υπάρχει ένας ισχυρός
δεσµός ανάµεσα στις τιµές του αερίου και του πετρελαίου. Η τιµή του πετρελαίου
επηρεάζει την τιµή του αερίου, αλλά όχι το ανάποδο (τουλάχιστον όχι στην
βραχυχρόνια ή µέση περίοδο). Στην Αµερική η αγορά αερίου είναι απορυθµισµένη.
Ακόµα, υπάρχει µια ισχυρή σχέση µεταξύ των τιµών του αερίου και των
καθυστερηµένων τιµών πετρελαίου (Villar και Joutz 2006). Ο κύριος λόγος για αυτό
το δέσιµο της τιµής είναι ότι υπάρχουν µικρής διάρκειας δυνατότητες
αντικατάστασης ανάµεσα στο αέριο και στο πετρέλαιο στην βιοµηχανία και στον
τοµέα ενέργειας. Η τιµή του αερίου δεν επηρεάζει την τιµή του πετρελαίου, διότι
κάθε τοπική αγορά αερίου είναι µικρή σε σχέση µε την αγορά του πετρελαίου (Villar
και Joutz, 2006). Αυτό µπορεί να αλλάξει και η αγορά αερίου µπορεί να είναι
παγκόσµια ολοκληρωµένη λόγω της εξάπλωσης της αγοράς LNG.
Τέταρτον υπάρχουν διάφορες διακοπές προµήθειας στην αγορά πετρελαίου.
Αυτό έχει αυξήσει την τιµή του πετρελαίου και προκάλεσε απώλειες για την
παγκόσµια οικονοµία. Οι πιο σηµαντικές διακοπές στο παρελθόν έχουν συµβεί στην
Μέση Ανατολή, οι οποίες προκαλούν αύξηση στην τιµή του πετρελαίου. Ιστορικά
οµοίου τύπου διακοπές προκαλούν διαφορετικές αλλαγές στις τιµές. Τα τελευταία
πέντε χρόνια ενώ υπάρχει µια σηµαντική αύξηση στην τιµή του πετρελαίου η
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παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη παραµένει υψηλή. Ένας λόγος είναι ότι η οικονοµία
σήµερα είναι λιγότερο εξαρτηµένη από το πετρέλαιο από ότι το 1970 και για αυτό
λιγότερο επηρεάζεται από αλλαγές στις τιµές.
Πέµπτον µετά την πετρελαϊκή κρίση του 1970, το πετρέλαιο επιβαρύνεται αισθητά µε
φορολογία στην Ευρώπη. Αυτό είναι λόγω πολιτικής φροντίδας για ενεργειακή
ασφάλεια και για άλλους λόγους όπως η ρύπανση, η κατασκευή και η συντήρηση
δρόµων. Αυτοί οι φόροι παρακωλύουν την ανάπτυξη του πετρελαίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρά εξαρτώµενη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Το
1/3 της Ευρωπαϊκής συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου χρησιµοποιείται για
παραγωγή ενέργειας (ΙΕΑ 2008).
Η εναποµένουσα ζήτηση χαρακτηρίζεται από εποχιακή χρήση π.χ. θέρµανση και
ψύξη. Αποθήκευση η οποία είναι δίπλα ή γειτονικά µε ηλεκτρισµό εκτελεί και
ισορροπεί παροχές παρέχοντας την βέλτιστη ελαστικότητα στις εποχιακές
εκτοξεύσεις της ζήτησης (Hedenus et al, 2009).

2.6
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ–ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΩΝ

ΤΙΜΩΝ

ΤΟΥ

Μια γενική θεώρηση των τιµών του πετρελαίου αναφέρει ότι υψηλές τιµές του
πετρελαίου αντικατοπτρίζουν υψηλή και αναπτυσσόµενη ζήτηση για πετρέλαιο
καθώς και περιορισµένες και αβέβαιες προµήθειες.
Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση του πετρελαίου παρουσιάζει ανοδικές
τάσεις.
Από την πλευρά της προσφοράς, η παραγωγή του πετρελαίου περιορίζεται από
συγκεκριµένη δυναµικότητα, καιρικές συνθήκες και γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στην µακριά περίοδο µπορούµε ασφαλώς να υποθέσουµε ότι η παγκόσµια
οικονοµική ανάπτυξη, µαζί µε τους υψηλούς ρυθµούς βιοµηχανοποίησης στην Κίνα,
Ινδία και άλλες αναπτυσσόµενες οικονοµίες, θα δηµιουργήσουν αυξανόµενη ζήτηση
για πετρέλαιο και άλλες µορφές ενέργειας (Energy and the Economy, 2009).
Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία αναφέρονται τρεις διαφορετικοί περιορισµοί στο
µονοπάτι των τιµών µέσα στον χρόνο που κρατιούνται σε µία µορφή ισορροπίας.
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Ο πρώτος είναι οι διαφορές τιµών λόγω αποθεµάτων, ο δεύτερος είναι οι µελλοντικές
τιµές συµβολαίων και ο τρίτος περιορισµός είναι το γεγονός ότι το πετρέλαιο είναι
προϊόν το οποίο εξαντλείται.
α) Κέρδη από αποθέµατα.
Οι τιµές του πετρελαίου είναι ένα σηµαντικό παράδειγµα µιας οικονοµικής
µεταβλητής όπου εάν η θεωρία µας είναι σωστή, θα είµαστε τελείως ανίκανοι να
προβλέψουµε.
β) Μελλοντικές τιµές συµβολαίων
Πολλές φορές γίνονται συµβόλαια αγοράς πετρελαίου µετά από έναν χρόνο µε τιµές
οι οποίες συµφωνούνται σήµερα.
∆ύο από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες των µελλοντικών αγορών είναι η µεταφορά
του ρίσκου και η ανακάλυψη της τιµής. Σε καλά οργανωµένες αγορές, οι κάτοχοι
κεφαλαίων ενδιαφέρονται να µειώσουν την έκθεση τους στο ρίσκο της τιµής
βρίσκοντας συνεργασίες.
Η κλασική κερδοσκοπική θεωρία σταθεροποίησης του Friedmon (1953) που λέει ότι
η επικερδής κερδοσκοπία πρέπει να εµπλέκεται να αγοράζει όταν οι τιµές είναι
χαµηλές και να πουλάει όταν η τιµή είναι υψηλή, δέχεται µεγάλη κριτική. Αρκετοί
ερευνητές ισχυρίζονται ότι υπάρχει πιθανότητα το επικερδές εµπόριο να οδηγεί σε
υψηλότερες τιµές εάν οι κερδοσκόποι αυξήσουν την απασχόληση τους µε τα
αποθέµατα (Killian και Murphy, 2010).
Χρησιµοποιώντας την γενική θεωρία του Marshallian για κόστος χρήσης, ο Davidson
ισχυρίζεται ότι εάν οι τιµές του πετρελαίου αναµένεται να αυξηθούνε στο µέλλον
περισσότερο δραστικά από τα επιτόκια, τότε οι παραγωγοί θα αυξήσουνε τα
συνολικά τους κέρδη αφήνοντας περισσότερο πετρέλαιο µέσα στην γη για
µελλοντική παραγωγή. (Bujuksehin και Harris, 2011)
γ) Έλλειψη στην αγορά πετρελαίου
Πολλές φορές είναι πιο αποδοτικό, για τον ιδιοκτήτη να αφήσει το πετρέλαιο στο
υπέδαφος, περιµένοντας να το εξορύξει, µέχρι να αυξηθεί η τιµή του. Υπάρχουν
τεράστιοι νεκροί χρόνοι από την αρχική ανακάλυψη ενός καινούργιου κοιτάσµατος
και την στιγµή όπου το καινούργιο πετρέλαιο πηγαίνει για διύλιση. Για να αυξηθεί η
συνολική παραγωγή, είναι απαραίτητο να ανακαλυφθούν νέα κοιτάσµατα, κάνοντας
γεωτρήσεις σε νέες περιοχές (Hamilton, 2008).
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Η πιο βασική αρχή για να κατανοήσουµε µικρής διάρκειας αλλαγές στην τιµή του
πετρελαίου είναι το γεγονός ότι το εισόδηµα παρά η τιµή είναι ο καθοριστικός
παράγοντας της ποσότητας που απαιτείται.
Παρατηρώντας για παράδειγµα ένα διάγραµµα GDP σε σχέση µε την κατανάλωση
του πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρόλο τις µεγάλες διακυµάνσεις στην σχετική τιµή του
πετρελαίου κατά την διάρκεια της περιόδου η κατανάλωση του πετρελαίου ακολουθεί
την ανάπτυξη του εισοδήµατος απίστευτα σταθερά.
Η ελαστικότητα της τιµής ζήτησης του πετρελαίου ήτανε πάντα χαµηλή (Αλλαγή της
τιµής/Μείωση της προσφοράς).
Ιστορικές αλλαγές τιµών στο πετρέλαιο κυρίως επέρχονται από σηµαντικές διακοπές
στην παραγωγή του πετρελαίου οι οποίες επέρχονται από εκτενή εξωγενή
γεωπολιτικά γεγονότα (Hamilton, 2009).
Ανακεφαλαιώνοντας οι τρεις βασικοί παράγοντες αύξησης των τιµών του πετρελαίου
είναι: α) Η χαµηλή ελαστικότητα της τιµής ζήτησης β) Η υψηλή ανάπτυξη
καινούργιων βιοµηχανοποιηµένων οικονοµιών όπως η Κίνα και η Μέση Ανατολή και
γ) Η αποτυχία της παγκόσµιας αγοράς για να αυξήσει την παραγωγή της (Hamilton,
2008).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα από υδρογονάνθρακες σε αέρια µορφή και
αποτελείται κυρίως από µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Το λεγόµενο φυσικό αέριο που
όταν γεννιέται δεν είναι και τόσο καθαρό το βρίσκουµε τις πιο πολλές περιπτώσεις
στο υπέδαφος. Τα υπολείµµατα από φυτική και ζωική ύλη που βρέθηκαν κάποτε στην
επιφάνεια της γης εξαιτίας διαφόρων γεωλογικών ανακατατάξεων, υποχώρησαν,
θάφτηκαν στο εσωτερικό της γης για πολύ καιρό κάτω από τεράστιες ποσότητες
λάσπης και άλλων ιζηµάτων, που άσκησαν βέβαια τεράστια πίεση. Όσο προχωράµε
προς το εσωτερικό της γης η θερµοκρασία αυξάνεται. Θερµοκρασία και πίεση έχουν
ως αποτέλεσµα να σπάζουν οι δεσµοί µεταξύ των ατόµων άνθρακα της ζωικής και
φυτικής ύλης για να παραχθεί το λεγόµενο θερµογενές µεθάνιο, βασικό συστατικό
του αερίου στα έγκατα της γης.
Το ελαφρύ αυτό αέριο όπως είναι αναµενόµενο ανεβαίνει προς τα επάνω και τελικά
βγαίνει στην ατµόσφαιρα. Εκτός και αν συναντήσει τα κατάλληλα πετρώµατα,
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κυρίως πορώδεις σχιστόλιθους, όπου εγκλωβίζεται και µένει εκεί περιµένοντας να το
ανακαλύψουµε.
Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσµατα ή συνυπάρχει µε το αργό
πετρέλαιο. Είναι µη τοξικό, καθαρό, άχρωµο και άοσµο (για λόγους ασφαλείας του
προσδίδεται οσµή). Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και η σχετική
του πυκνότητα είναι από 0,59 έως 0,605 (αέρας).
Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο είναι η υγρή µορφή µίγµατος κορεσµένων
υδρογονανθράκων χαµηλού µοριακού βάρους. Η σύσταση του είναι κυρίως το
µεθάνιο µε διαφορετική εκατοστιαία περιεκτικότητα στα υπόλοιπα συστατικά,
ανάλογα µε τον βαθµό κατεργασίας κατά την υγροποίηση του και την προέλευση του.
Το υγροποιηµένο φυσικό αέριο, όταν θερµαίνεται, εξατµίζεται και επιστρέφει στην
αέρια φάση του (Γονίδη Ελένη, 2009).
Το φυσικό αέριο καταναλώνεται κυρίως σε 4 τοµείς της οικονοµίας (ποσοστά από τις
ΗΠΑ): Κατοικία (23%), Εµπορία (16%), Βιοµηχανία (30%) και Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας (31%) (Gabriel, 2010).

3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε πολλά µέρη του κόσµου, αλλά περιοχές µε µεγάλα
αποθέµατα και παραγωγή είναι πιο περιορισµένες.
Σύµφωνα µε την έκθεση της ΒP του 2008 για την παγκόσµια ενέργεια τα υπαρκτά
αποθέµατα αερίου είναι περίπου 6263 Tcf παγκοσµίως.
Περισσότερο από το 55% αυτών των αποθεµάτων περιέχονται σε τρεις χώρες: Ρωσία
(25,2%), Ιράν (15,7%) και Κατάρ (14,4%).
Από τα 103 Tcf αερίου που παράχθηκαν το 2007 το 21% παράχθηκε στην Ρωσία, ενώ
από το Ιράν παράχθηκε το 4% και από το Κατάρ το 2%. (τεράστια δυναµική).
Οι ΗΠΑ καθώς και ο Καναδάς είναι πολύ σηµαντικοί παραγωγοί, µε 19% και 6,5%
αντίστοιχα

16

Γράφηµα 3.1 Παγκόσµια αποθέµατα αερίου (20 καλύτερες χώρες 2008) (BP, 2008).

Για να τροφοδοτηθούν περιοχές ζήτησης όπως η Ευρώπη τα αέριο πρέπει να
µεταφερθεί είτε µε αγωγούς είτε ως LNG. Όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα ο
ρόλος του LNG αυξάνεται συνεχώς στο παγκόσµιο ενεργειακό εµπόριο.

Γράφηµα 3.2 Παγκόσµια κατανοµή αγοράς αερίου (BP, 2008).
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Οι ενδείξεις είναι ότι η παγκόσµια δυναµικότητα υγροποίησης LNG θα φτάσει στο
ανώτερο όριο της περίπου το 2013 και έπειτα θα αρχίζει να πέφτει σηµαντικά τα
επόµενα χρόνια.
Η δηµιουργία υποδοµής για µεταφορά αερίου µέσω αγωγών ή LNG είναι πολύ
κοστοβόρα καθώς και χρονοβόρα για τους ενεργειακούς υποψήφιους επενδυτές.
Επίσης οι ενδείξεις είναι ότι η παγκόσµια παραγωγή συµβατικού αερίου την
τελευταία 25ετία θα µειωθεί. Η διαφορά θα καλυφθεί από 3 πηγές: Μη συµβατικό
αέριο, Αποθέµατα αερίου Αρκτικής και LNG.
Tο µη συµβατικό αέριο είναι: Τight Sand, Coalbedmethane, Gas shales.
Τα αποθέµατα στην Αλάσκα είναι περίπου 1450 Tcf. Έως το 2030 περίπου 400-500
Tcf αερίου µπορούν να αποκτηθούν συνάρτηση της τεχνολογίας.
Όπως έχει περιγραφεί η παγκόσµια παραγωγή κυριαρχείται από την Ρωσία, τις ΗΠΑ
και τον Καναδά. Απρόσµενα η ΗΠΑ είναι ο µεγαλύτερος παγκόσµιος καταναλωτής
(22,6%) και έπεται η Ρωσία που ακολουθεί µε 15%. Όλες οι άλλες χώρες η
κατανάλωση τους είναι περίπου στο 3%. Η Ευρώπη εξαρτιέται από το εισαγόµενο
αέριο ιδιαίτερα της Ρωσίας (Gabriel, 2010).
Στο παρακάτω γράφηµα απεικονίζεται η κατάσταση των υπαρκτών αποθεµάτων
φυσικού αερίου παγκοσµίως.

Γράφηµα 3.3 Παγκόσµια αποθέµατα αερίου 1991, 2001, 2011 (BP, 2012)
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Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι τα παγκόσµια αποθέµατα σε αέριο είναι άφθονα για
να ικανοποιήσουν την ζήτηση του αερίου στο ορατό µέλλον, συµπεριλαµβανοµένου
της αναµενόµενης αύξησης στην ζήτηση του LNG.

3.3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Το 2011 ήταν ένας ασυνήθιστος χρόνος από γεγονότα για την παγκόσµια ενέργεια.
Τα ταραχώδη γεγονότα της <Αραβικής Άνοιξης> ταρακούνησαν τις αγορές ενέργειας
και τόνισαν την σηµασία της εφεδρικής δυναµικότητας και των στρατηγικών
αποθεµάτων σε περιπτώσεις διακοπών προµήθειας. Ο σεισµός και το τσουνάµι στην
Ιαπωνία ήταν µια ανθρώπινη καταστροφή, κυρίως µε άµεσες συνέπειες στην Ιαπωνία
και σε ολόκληρο τον κόσµο.
Το 2011 η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας αναπτύχθηκε µε 2,5%, ενώ το 2010 είχε
αύξηση 5,1%.
Η παγκόσµια κατανάλωση αερίου αυξήθηκε κατά 2,2% το 2011. Την µεγαλύτερη
αύξηση την είχε η Κίνα (+21,5%), έπειτα η Σαουδική Αραβία (+13,2%) και τέλος η
Ιαπωνία (+11,6%).
Αυτές οι αυξήσεις ήτανε το αντιστάθµισµα της µείωσης της κατανάλωσης σε αέριο
στην Ευρώπη κατά 9,9%, λόγω µιας αδύνατης οικονοµίας, µε υψηλές τιµές αερίου,
ζεστό καιρό, και συνεχιζόµενη ανάπτυξη στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η παγκόσµια παραγωγή αερίου αυξήθηκε κατά 3,1%. Η ΗΠΑ αυξήσανε την
παραγωγή τους κατά 7,7% και παρέµειναν ο µεγαλύτερος παραγωγός. Επίσης το
Κατάρ αύξησε κατά 25,8% , η Ρωσία κατά 3,1%, το Τουρκµενιστάν κατά 40,6%.
Σε αντίθεση το Ηνωµένο Βασίλειο έπεσε κατά 20,8% ενώ η Ευρωζώνη έπεσε κατά
11,4% λόγω ενός συνδυασµού ωρίµανσης των αποθεµάτων, συντήρησης και φτωχής
τοπικής κατανάλωσης.
Το παγκόσµιο εµπόριο του αερίου αυξήθηκε το 2011 κατά 4%.
Οι µεταφορές µε LNG αυξήθηκαν παγκοσµίως κατά 10,1%. Ποσοστιαία τις
µεγαλύτερες αυξήσεις τις είχανε η Ιαπωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το LNG
κατέχει τώρα περίπου το 32,3% της παγκόσµιας αγοράς αερίου.
Τέλος οι µεταφορές µε αγωγούς παρουσίασαν παγκοσµίως αύξηση µόνο 1,3%.
Στο ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζεται η παγκόσµια παραγωγή και κατανάλωση.
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Γράφηµα 3.4 Σύγκριση παγκόσµιας παραγωγής αερίου – κατανάλωσης αερίου (BP, 2012).

Τέλος θα παρουσιάσουµε τις κυριότερες εµπορικές κινήσεις που έγιναν ανά την
υφήλιο το 2011 σε αέριο µέσω αγωγών, καθώς και LNG.

Γράφηµα 3.5 Παγκόσµια αγορά αερίου 2011 (BP, 2012).
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3.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Παραδοσιακά η αγορά του αερίου περιορίζεται γεωγραφικά σε τρεις κύριες
περιφερειακές αγορές: Ευρώπη (εισάγει κυρίως από Νορβηγία, Ρωσία και Αλγερία),
Βόρεια Αµερική (εισάγει από Καναδά και Μεξικό) και Ιαπωνία – Νότια Κορέα
(εισάγει κυρίως από Ινδονησία, Αυστραλία, Μαλαισία και ∆υτική Ασία).
Ο τυπικός γεωγραφικός διαχωρισµός έχει επιβληθεί λόγω της σοβαρής υποδοµής
δικτύου σωληνώσεων και της διαθεσιµότητας µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού
αερίου. Έτσι κάθε αγορά χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένα έξοδα προµήθειας και
συνθήκες, σχέδια ζήτησης αερίου και από την επικρατούσα φύση του ανταγωνισµού.
Όλα αυτά υπονοούν ότι οι τρεις αγορές µάλλον ασθενώς αλληλοσυσχετίζονται.
Πρακτικά οι αγορές του φυσικού αερίου των βιοµηχανοποιηµένων χωρών υφίστανται
βαθιές δοµικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται από κυβερνητικές επιλογές βοηθούµενες
από την φιλελευθεροποίηση των υπαρχόντων αλλαγών ( Siliverstovs et al, 2005).
Σε αντίθεση µε την αγορά του πετρελαίου, η οποία είναι παγκοσµίως ενωµένη, οι
αγορές των αερίων είναι διαφοροποιηµένες.
Το αέριο που εµπορεύεται διεθνώς (20%) είναι πολύ λιγότερο από την ποσότητα του
πετρελαίου (50%). Το διεθνές εµπόριο αερίου αρχίζει τώρα να αναπτύσσεται. Το
βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου στον κόσµο, σηµαντικές
ποσότητες αερίου µένουν να ανακαλυφθούν και να αναπτυχθούν. Το βασικό
πρόβληµα του αερίου είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του τοποθετείται µακριά από
τα κέντρα ζήτησης (Kohl, 2004).
Από την µια το πετρέλαιο είναι σχετικά φθηνό και εύκολο στην µεταφορά. Εάν
υπάρχει σηµαντική διαφορά τιµών µεταξύ ηπείρων, τοποθετήσεις arbitrage
αναγκάζουν την τιµή να ισορροπήσει.
Από την άλλη το ενεργειακό περιεχόµενο του αερίου είναι µόνο το ένα χιλιοστό το
µέγεθος αυτό του πετρελαίου, το οποίο κάνει την µεταφορά του αερίου πιο περίπλοκη
και ακριβή.
Οι αγωγοί αερίου είναι πάνω από 7 φορές πιο ακριβοί από του πετρελαίου (Geman
2005), LNG τάνκερ είναι περίπου 6 φορές πιο ακριβά από τα τάνκερ πετρελαίου. Τα
ναύλα φόρτωσης εµφανίζουν παρόµοιες διαφορές, κάνοντας τις µεταφορές του LNG
6 φορές πιο ακριβές από τις µεταφορές του πετρελαίου (Lloyd’s Shipping Economist,
2011). Μεταφορά αερίου σε απόσταση µεγαλύτερη των 2500 µιλίων είναι φθηνότερη
σε υγροποιηµένη µορφή (Geman 2005) και δεν υπάρχει αγωγός ενδιαµέσου
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Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού. Τα υπερβολικά κόστη µεταφοράς του αερίου
σηµαίνουν ότι ο ανταγωνισµός αερίου µε αέριο είναι περιορισµένος και µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα µικρής διάρκειας διαφοροποιήσεις τιµών ανάµεσα σε
γεωγραφικά χωρισµένες περιοχές.
Η µεγαλύτερη αγορά είναι η Ευρώπη, ακολουθούµενη από την Βόρεια Αµερική και
τελευταία η αγορά ανατολικά του Ειρηνικού Ωκεανού. Η αγορά της Ευρώπης
χωρίζεται κυρίως σε δύο τοπικές αγορές: την Αγγλική (κάτω από την Βόρεια
Θάλασσα) και στις Κάτω Χώρες (κοίτασµα Groningen) (Erdos, 2012).

3.5 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ
Οι οικονοµικές θεωρίες προβλέπουν ότι οι τιµές σε οµογενή προϊόντα από
διαφορετικούς προµηθευτές πρέπει να ακολουθούν το ίδιο πρότυπο µέσα στον χρόνο
σε µια ολοκληρωµένη αγορά. Με την εξαίρεση µικρής χρονικής διάρκειας
µετακινήσεις, διαφορές τιµών πρέπει να υπάρχουν εάν υπάρχουν διαφορές σε κόστη
µεταφοράς ή ποιότητα. Παρόλα αυτά, η εξήγηση για τις διαφορές των τιµών µπορεί
να είναι πιο πολύπλοκη στην Ευρωπαϊκή αγορά για το φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο πουλιέται αποκλειστικά σε πολύπλοκα µακροχρόνια συµβόλαια τα
οποία έχουν έναν αριθµό χαρακτηριστικών που µπορεί να επηρεάσει την τιµή του
συµβολαίου, και εποµένως οδηγεί σε διαφορές τιµών σε διάφορα συµβόλαια.
Η πλειονότητα των αγορών αερίου στην Ευρωπαϊκή αγορά ρυθµίζεται από
µακροχρόνια συµβόλαια αγοράς. Από την στιγµή που δεν είναι τοπικό, παρά
παγκόσµιο προϊόν, η αγορά των υγρών όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, η
αγοραστική τιµή σε κάθε τοµέα προσδιορίζεται τυπικά σχετικά µε την βασική τιµή
του ανταγωνιστικού καυσίµου. Η λύση είναι να αφήσουµε την τιµή να είναι ελαστική
και να εγγυηθούµε στον πωλητή ότι θα είναι ικανός να πουλήσει σίγουρα τις
ελάχιστες ποσότητες (δέσµευση ποσοτήτων) (Asche et al, 2001).
Τα Ευρωπαϊκά συµβόλαια εισαγωγών έχουν έναν αριθµό λεπτοµερών προδιαγραφών
στο παραδιδόµενο αέριο. Το φυσικό αέριο εξελίσσεται από τους πωλητές έτσι ώστε
να ικανοποιεί αυστηρώς απαιτήσεις µε σεβασµό στην ποιότητα.
Σε ρυθµιζόµενους όγκους συµβολαίων, οι εξαγωγικές και οι εισαγωγικές εταιρείες
έχουν αντικρουόµενα συµβόλαια.
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Μια και η αποθήκευση του αερίου είναι ακριβή και σε περιορισµένη χρήση, ο
εισαγωγέας θα επιθυµούσε να έχει ελαστικότητα µε σεβασµό στις ποσότητες, έτσι
ώστε να είναι ικανός να ρυθµίσει τις αλλαγές στην ζήτηση. Η ζήτηση ποικίλει,
ιδιαίτερα στις εποχές, µε µεγαλύτερη ζήτηση τον χειµώνα παρά το καλοκαίρι.
Οι εξαγωγείς, από την άλλη, έχουν να επενδύσουν µεγάλα κεφάλαια σε εξορύξεις,
επεξεργασία και µέσα µεταφοράς.
Προτού κάνουν όλα αυτά, επιθυµούν να έχουνε ασφαλιστικές δικλείδες ότι θα είναι
ικανοί να πουλήσουν αέριο σε µια σηµαντική περίοδο του χρόνου, έτσι ώστε να
υπάρχει µια ασφάλεια στις επενδύσεις τους.
Επίσης, για να εκµεταλλευτεί την εξόρυξη, επεξεργασία και δυνατότητα µεταφοράς ο
πωλητής επιθυµεί να παραδώσει µια σταθερή ροή αερίου µε την µέγιστη δυνατότητα
χρησιµοποίησης. Ο εξαγωγέας, προτού κάνει µεγάλες µη ανατρέψιµες επενδύσεις,
προτιµάει µια συγκεκριµένη τιµή, µια ελάχιστη τιµή, ή άλλους τύπους εγγύησης τιµής
για όλη την περίοδο παράδοσης. Οι αγοραστές από την άλλη επιθυµούν η τιµή του
αερίου να ανταποκρίνεται στην τιµή του υποκατάστατου (προϊόντα πετρελαίου), έτσι
ώστε να είναι ικανοί να πουλήσουν το αέριο.
Το καθήκον ενός συµβολαίου αερίου είναι να αντισταθµίσει αυτά τα αντιµαχόµενα
συµφέροντα µε σεβασµό στις ποσότητες και την τιµή. Το ακριβές περιεχόµενο αυτών
των συµβολαίων είναι µυστικό, αλλά η γενική δοµή του συµβολαίου είναι κοινή
λογική στην βιοµηχανία του αερίου.
Γενικώς στα συµβόλαια, ο αγοραστής συµφωνεί να παραλάβει µια συγκεκριµένη
ποσότητα αερίου τον χρόνο ή εναλλακτικά, να πληρώσει για την ποσότητα του
αερίου που δεν επιθυµεί να παραλάβει (Take Or Pay). Την ίδια στιγµή ο αγοραστής
έχει την επιλογή να αγοράσει µεγαλύτερη ποσότητα από τις ελάχιστες ετήσιες
ποσότητες, έτσι δίνεται κάποια ελαστικότητα. Σηµαντική ελαστικότητα ποσοτήτων
είναι επίσης διαθέσιµη σε ηµερήσια βάση.
Η τρέχουσα τιµή σε παράδοση αερίου σύµφωνα µε τα συµβόλαια ΤΟΡ ορίζεται από
µια φόρµουλα τιµής. Η φόρµουλα συνδέει την τρέχουσα τιµή του αερίου µε την τιµή
του σχετικού ενεργειακού υποκατάστατου, µε τον τρόπο αυτό συνεχώς ασφαλίζονται
οι ανταγωνιστικοί όροι του αγοραστή.
Η φόρµουλα της τιµής αποτελείται από δύο µέρη: µία σταθερή τιµή βάσης (σταθερός
όρος) και µία κλιµακωτή συµπλήρωση ενώνοντας την τιµή του αερίου µε
εναλλακτικές πηγές ενέργειας (µεταβλητοί όροι). Αυτή είναι η δοµή των
περισσότερων αερίων στην Ευρώπη ( Asche et al, 2000).
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Επίσης τα συµβόλαια

συµπεριλαµβάνουν δύο τύπους από όγκους αναφοράς:

Ηµερήσια Ποσότητα Συµβολαίου (Daily Contract Quantity) και Ετήσια Ποσότητα
Συµβολαίου (Annual Contract Quantity).
Με την ετήσια ποσότητα συµβολαίου ο αγοραστής είναι υποχρεωµένος να πάρει ή να
πληρώσει το 85-95% του ετήσιου συµβολαίου, και να έχει συγκεκριµένες προοπτικές
υπέρβασης του.
Σε σχέση µε την ηµερήσια ποσότητα συµβολαίου ο αγοραστής οφείλει να πάρει ή να
αγοράσει το 40-50% της ηµερήσιας ποσότητας και ο προµηθευτής να δεσµευθεί να
παραδώσει έως το 110% της ηµερήσιας ποσότητας του.
Πρόσθετη ευελιξία για τον αγοραστή παρέχεται µε το δικαίωµα να παραλάβει σε
µεταγενέστερο χρόνο αέριο το οποίο έχει πληρώσει αλλά δεν έχει παραλάβει (Make
Up Gas) και το δικαίωµα να µειώσει µελλοντικές παραλαβές εάν το αέριο παραλαβής
υπερβεί τους περιορισµούς σε µερικά χρόνια (Carry Forward Gas)(Asche et al, 2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ποια είναι η δοµή της σχέσης τιµής φυσικού αερίου και πετρελαίου; Θα φαινόταν
φυσικό να φαντάζει η τιµή του πετρελαίου και του αερίου να ανεβαίνουν και να
πέφτουν ταυτόχρονα. Είναι και τα δύο καύσιµα φορείς ενέργειας, µε ένα βαρέλι από
πετρέλαιο να έχει περίπου το ίδιο ενεργειακό περιεχόµενο όσο 6 εκατοµµύρια Btu
φυσικού αερίου (1 βαρέλι WTI = 5,825 MBtu).
Αυτή η σκληρή λογική θα σηµαίνει ότι η τιµή ενός βαρελιού πετρελαίου θα είναι ίση
µε 6 φορές της τιµής 1 ΜBtu φυσικού αερίου. Έτσι εάν η τιµή του φυσικού αερίου
ανέβει κατά 1 $/MBtu τότε η τιµή του βαρελιού θα ανέβει κατά 6 $/βαρέλι.
Οικονοµολόγοι συζητώντας χρησιµοποιούν την υπόθεση ότι η αναλογία τιµών πρέπει
να προσδιορίζεται ακριβώς µε το ενεργειακό ισοδύναµο περιεχόµενο. Για παράδειγµα
ο Adelman και Watkins (1997) και ο Smith (2004) προειδοποιούν για σηµαντικά
αποθέµατα σε όρους <ισοδύναµο βαρέλι πετρελαίου> ή ‘<ισοδύναµο αερίου>..
Τα δύο αέρια έχουν διαφορετικά κόστη παραγωγής, µεταφοράς, επεξεργασίας και
αποθήκευσης και προσφέρονται σε διαφορετικό µίγµα τελικών χρηστών µε µία
µέτρια αλληλοκάλυψη. Επίσης παρουσιάζουν διαφορετικά περιβαλλοντικά κόστη.
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Οποιοσδήποτε θα περίµενε αυτοί οι παράγοντες να συµµετέχουν στον προσδιορισµό
της σχέσης των τιµών µεταξύ αυτών των δύο αγαθών, και η σχέση ισορροπίας είναι
απίθανο να ταιριάζει στην αναλογία του ενεργειακού περιεχοµένου ( Ramberg και
Parsons, 2010).
Η σχέση µεταξύ των τιµών αερίου και πετρελαίου επηρεάζει τους ενεργειακούς
καταναλωτές, παραγωγούς και έµπορους. Για παράδειγµα οι ενεργειακές τιµές των
δύο καυσίµων επηρεάζουν τα κίνητρα για επένδυση ή την χρήση διαφορετικού
ενεργειακού εξοπλισµού. Οι έµποροι της ενέργειας ενδιαφέρονται να γνωρίζουν εάν
υπάρχει η τάση των σχετικών τιµών διαφορετικών ενεργειακών αγαθών να
επιστρέψουν σε µια συγκεκριµένη τιµή, από πότε αυτή η τάση υπάρχει, και µπορεί να
σχηµατίσει την βάση για εµπορική στρατηγική.
Ιστορικά υπάρχει η εικόνα ότι οι τιµές του WTI πετρελαίου και του αερίου που
παραδίδεται στο Henry Hub, οι οποίες είναι οι πιο ευρέως αναφερόµενες ενεργειακές
τιµές στις ΗΠΑ διατηρούν µια σχέση 10-1 (πρώτος κανόνας του αντίχειρα) έτσι ώστε
ένα βαρέλι πετρελαίου WTI να κοστίζει 10 φορές όσο 1 εκατοµµύριο Βtu αερίου.
Πιο πρόσφατα, αυτό φαίνεται να έχει µειωθεί περίπου 40% σε µια αναλογία περίπου
6-1 (δεύτερος κανόνας του αντίχειρα) η οποία είναι κοντά στην θερµική ισοτιµία
(Hartley et al, 2007).
Καθώς οι τιµές των δύο αγαθών ανεβαίνουν έχουµε µία µεταφορά από 10-1 σε 6-1.
Οι παλιοί αυτοί κανόνες του αντίχειρα έχουν µειωµένη χρήση.
Η επόµενη σχέση η οποία είχε εφαρµογή είναι η σχέση της θερµικής ισοτιµίας
Συσχετίζει την σχέση της τιµής του µαζούτ και του φυσικού αερίου σε µια
πολύπλοκη σχέση. Εάν κατηγορηµατικά υπολογίσουµε την ιστορική σχέση µεταξύ
των τιµών του µαζούτ και του πετρελαίου WTI , µετατρέποντας τις µονάδες σε
εκατοµµύρια Btu και αφαιρώντας τα υψηλά κόστη µεταφοράς του φυσικού αερίου
στην αγορά προκύπτει η σχέση: PNG = -0,5 + 0,1511 PWTI .
Μία τρίτη σχέση η οποία είναι αρκετά διαδεδοµένη προκύπτει µετά από επεξεργασία
δεδοµένων των δύο καυσίµων καταλήγουµε σε µια απλή γραµµική σχέση του τύπου:
PNG = -0,1104 + 0,1393 PWTI . Η σχέση αυτή πολλές φορές θα την βρούµε ελαφρώς
τροποποιηµένη. Ιδιαίτερα εάν συµπεριλάβουµε στην σχέση εξωγενείς παράγοντες
όπως η εποχικότητα και τα αποθέµατα τότε στην σχέση αυτή προστίθενται γραµµικά
διάφοροι συντελεστές.
Παρόλα αυτά, η παρατηρούµενη διαφοροποίηση στην σχέση της σχετικής τιµής έχει
οδηγήσει κάποιους στην ερώτηση εάν η τιµή του φυσικού αερίου έχει αποσυνδεθεί
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από την τιµή του πετρελαίου και εάν έχει συµβεί αυτό στην µακροχρόνια ή
βραχυχρόνια περίοδο.

4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΥΝ ΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Οι αλλαγές στις τιµές του πετρελαίου µπορεί να επηρεάσουν την αγορά του αερίου µε
διαφόρους τρόπους:
ΖΗΤΗΣΗ
Μια αύξηση στις τιµές του πετρελαίου δίνει κίνητρο στους καταναλωτές να
αντικαταστήσουνε το πετρέλαιο µε το φυσικό αέριο, µε συνέπεια αύξηση της
ζήτησης στο αέριο και εποµένως των τιµών. Πετρέλαιο και αέριο είναι
ανταγωνιστικά υποκατάστατα κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
και σε βιοµηχανικούς τοµείς της οικονοµίας.
Υπάρχουν εκτιµήσεις ότι έως και 20% υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και µε τα δύο καύσιµα.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α) Αυξήσεις στις τιµές του πετρελαίου οι οποίες προέρχονται από την αύξηση της
ζήτησης του πετρελαίου µπορεί να προκαλέσει αύξηση στην παραγωγή του αερίου ως
υποπροϊόν του πετρελαίου, το οποίο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των
τιµών του αερίου. Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε 2 βασικές µορφές: Συσχετιζόµενο
αέριο και µη συσχετιζόµενο αέριο. Συσχετιζόµενο αέριο είναι το φυσικό αέριο το
οποίο προέρχεται από τα αποθέµατα πετρελαίου είτε ως ελεύθερο αέριο είτε ως αέριο
σε διάλυµα µε το πετρέλαιο. Μη συσχετιζόµενο αέριο είναι φυσικό αέριο το οποίο
δεν είναι σε επαφή µε σηµαντικές ποσότητες πετρελαίου σε αποθέµατα
β) Μια αύξηση στις τιµές του πετρελαίου ως αποτέλεσµα της αύξησης της ζήτησης
του πετρελαίου µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένα έξοδα της παραγωγής και
ανάπτυξης του φυσικού αερίου, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιµές του αερίου. Οι
χειριστές του πετρελαίου και του αερίου ανταγωνίζονται για όµοιους οικονοµικούς
συντελεστές όπως η εργασία και τα εφόδια γεώτρησης. Μία αύξηση στην τιµή του
πετρελαίου

οδηγεί

σε

υψηλότερα

επίπεδα

γεώτρησης

ή

παραγωγικών

δραστηριοτήτων των χειριστών που ψάχνουν να αναπτύξουν µεγαλύτερους ορίζοντες
του πετρελαίου µε υψηλότερους ρυθµούς. Η αυξανόµενη δραστηριότητα θα αυξήσει
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το κόστος των σχετικών παραγόντων, όπου θα αυξήσει το κόστος εύρεσης και
ανάπτυξης των προοπτικών του αερίου.
γ) Μία αύξηση στην τιµή του πετρελαίου ως αποτέλεσµα της αύξησης της ζήτησης
του πετρελαίου µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη γεώτρηση και ανάπτυξη των
έργων αερίου, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής και την
µείωση των τιµών του αερίου. Αύξηση των τιµών του πετρελαίου επηρεάζει την
διαθέσιµη χρηµατοροή για να χρηµατοδοτηθούνε νέα έργα γεώτρησης και ανάπτυξης.
Αλλαγές στην σχετική τιµή κατασκευής µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές γεώτρησης
του ενός µε ου άλλου καυσίµου. Παρόλα αυτά, είναι γενικώς αποδεκτό ότι αυξηµένη
χρηµατοροή θα διογκώσει τις δραστηριότητες προµήθειας και από τις δύο πλευρές.
Επίσης, ένας άλλος συνδετικός παράγοντας των αγορών αερίου και πετρελαίου είναι
το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο επιτρέπει την υπερατλαντική
διανοµή φυσικού αερίου από παραγωγικές χώρες σε µεγάλες καταναλωτικές χώρες.
Με την προµήθεια του LNG επηρεάζεται ο βαθµός κατανάλωσης του φυσικού
αερίου. Τα περισσότερα συµβόλαια LNG τιµολογούνται σε σχέση µε τις τιµές του
πετρελαίου, έχοντας άµεση συσχέτιση των δύο τιµών. Είναι προφανές ότι υπάρχει η
τάση να δηµιουργηθεί µια παγκόσµια αγορά αερίου µε αποτέλεσµα την δυνάµωση
του δεσµού µεταξύ των δύο αυτών καυσίµων.
Ανακεφαλαιώνοντας η οικονοµική θεωρία δείχνει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των
τιµών αερίου και πετρελαίου, αλλά η επίδραση της αύξησης των τιµών του
πετρελαίου µπορεί να έχει αντίκτυπο στην προµήθεια του αερίου και εποµένως και
στις τιµές. Η παραγωγή του φυσικού αερίου µπορεί να αυξηθεί ως υποπροϊόν του
πετρελαίου, ή µπορεί να µειωθεί ως αποτέλεσµα κοστοβόρων παραγωγικών πηγών.
Ενώ η καθαρή επιρροή της αύξησης των τιµών του πετρελαίου στην προµήθεια
φυσικού αερίου είναι ασαφής, η επίδραση της ζήτησης του αερίου είναι ξεκάθαρη,
έχοντας ως αποτέλεσµα µια θετική σχέση µεταξύ των τιµών των δύο καυσίµων.

4.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Αρκετές πρόσφατες µελέτες έχουνε αποδείξει ότι οι τιµές του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου είναι συνολοκληρωµένες. Μερικές φορές στο παρελθόν και πολύ
ισχυρά την διετία 2009-2010 πολλές φωνές έχουν ακουσθεί ότι οι δύο χρονοσειρές
έχουν αποσυνδεθεί.
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Οι Ramberg και Parsons (2010) ερευνούν αυτήν την προφανή αντίφαση.
Ανακαλύπτουν ότι η αναγνώριση του στατιστικού γεγονότος της συνολοκλήρωσης
πρέπει να ζυµωθεί µε δύο επιπλέον σηµεία.
Πρώτον υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός από ανεξήγητη αστάθεια των τιµών του
αερίου στην βραχυχρόνια περίοδο. Γι αυτόν τον λόγο οποιαδήποτε απλή σχέση
φόρµουλας ανάµεσα στις τιµές θα αφήσει ένα τεράστιο ποσοστό των τιµών του
αερίου ανεξήγητο. Αυτές οι απεξαρτήσεις µπορεί να είναι σοβαρές αλλά δεν
διαρκούν αρκετά και η παλιά σχέση επαναφέρεται.
∆εύτερον η σχέση συνολοκλήρωσης δεν εµφανίζει σταθερότητα µέσα στον χρόνο. Οι
τιµές µπορεί να είναι δεµένες αλλά η σχέση µπορεί να αλλάζει δραµατικά µέσα στον
χρόνο. Γι αυτό, παρόλο που οι δύο χρονοσειρές µπορεί να είναι συνολοκληρωµένες
τα διαλείµµατα εµπιστοσύνης και για την βραχυχρόνια αλλά και ια την µακροχρόνια
περίοδο είναι µεγάλα. Αυτό δείχνει ότι οι τιµές µπορούν να αποσυνδεθούν από µία
σχέση µόνο όταν ενώνονται σε µία άλλη σχέση.
Τρίτο συµπέρασµα είναι ότι δεν υπάρχουν ακόµα αρκετά στοιχεία σχετικά µε την
σχέση των δύο χρονοσειρών τα οποία να µας αποδεικνύουν ότι υπάρχει
ολοκληρωτική αποσύνδεση των τιµών. Πραγµατικά είναι δύσκολο να φαντασθούµε
ότι οι τιµές του αερίου και του πετρελαίου έχουν αποκοπεί ολοκληρωτικά και µόνιµα.
Εξετάζουµε κάποιες χρονοσειρές από το 1997-2010 της τιµής του πετρελαίου WTI
και της τιµής του φυσικού αερίου Henry Hub. Η αναλογία των τιµών πετρελαίου
($/βαρέλι) σε σχέση µε την τιµή του αερίου ($/ΜΒtu) είναι µερικές φορές 2,5-1 και
κάποιες άλλες 36-1. Οι τιµές του αερίου κάποιες φορές εκτοξεύονται δραµατικά
χωρίς να υπάρχει καµιά σηµαντική αλλαγή στις τιµές του πετρελαίου.
Μέρος του προβλήµατος είναι ένας αριθµός µεταβλητών οι οποίες έχουν µικρής
διάρκειας επιρροή είτε στην τιµή του πετρελαίου είτε στην τιµή του αερίου και οι
διακυµάνσεις τους οδηγούν προσωρινά την διαφοροποίηση από το µακροχρόνιο
επίπεδο ισορροπίας.
Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης γίνεται µε την χρήση του µοντέλου VECM. Αρχικά
σπάµε την σχέση τιµής αερίου και πετρελαίου σε 4 συστατικά.
Το πρώτο συστατικό είναι η βασική σχέση µεταξύ των τιµών των 2 προϊόντων η
οποία λέγεται και σχέση συνολοκλήρωσης και είναι η σχέση η οποία γενικώς
ξαναεπιβάλλεται µετά από τις περιόδους όπου οι δύο τιµές κινούνται µακριά η µία
από την άλλη.
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∆εύτερο συστατικό είναι ο µηχανισµός διόρθωσης λαθών. Όταν η τιµή του αερίου
αποµακρύνεται από την βασική σχέση η τιµή θα προβλέψει κίνηση πίσω σε σχέση µε
την βασική εξίσωση.
Τρίτο συστατικό είναι µερικοί αναγνωρίσιµοι και περιοδικοί εξωγενείς παράγοντες
όπως: η εποχικότητα, απρόσµενα ζεστά και ψυχρά κύµατα θερµοκρασίας,
διακοπτόµενες παραγωγές πετρελαίου (τυφώνες) προκαλούν την τιµή του αερίου να
διαφοροποιηθεί από την βασική εξίσωση µε προβλέψιµους τρόπους.
Το τέταρτο συστατικό είναι η υπολειµµατική αστάθεια ή η µεταβολή της τιµής η
οποία δεν υπολογίζεται από τα τρία συστατικά. (είναι οι προσωρινές αλλαγές των
τιµών σε σχέση µε την παροχή και ζήτηση των δύο καυσίµων)
(Ramberg και Parsons, 2010).
Ο Erdos (2012) εφαρµόζει µοντέλα VEC για να ερευνήσει την σχέση µεταξύ των
τιµών πετρελαίου και αερίου (Ιούνιος 1997 – ∆εκέµβριος 2011 των WTI oil price,
spot Henry Hub US natural gas price και National Balancing Point UK gas price).
Ενώ οι τιµές αερίου στην Ευρώπη και την Ασία αντιδρούν στην τιµή του πετρελαίου,
οι τιµές αερίου στην Αµερική αποδεσµεύονται από το πετρέλαιο το 2009. Από το
2009, οι τιµές αερίου στην Αµερική έχουν αποσυνδεθεί από τις Ευρωπαϊκές και
Ασιατικές αγορές αερίου.
Πριν το 2009, Αµερικάνικες και Αγγλικές τιµές αερίου έχουν µια µακρά ισορροπία
µε τις τιµές του πετρελαίου όπου οι τιµές του αερίου συνήθως επανέρχονται µετά από
εξωγενή σοκ. Οι Αµερικάνικες και οι Αγγλικές τιµές αερίου ρυθµίζονται µε την τιµή
του πετρελαίου ξεχωριστά, και αποµάκρυνση της τιµής ισορροπίας του αερίου στην
µία ήπειρο έχει ως αποτέλεσµα µια ίδια αποµάκρυνση στην άλλη ήπειρο. Μετά από
ένα εξωτερικό σοκ, η ρύθµιση µεταξύ Αµερικάνικων και Αγγλικών τιµών αερίου
παίρνει περίπου 20 εβδοµάδες. Μετά το 2009 η τιµή του αερίου στην Αµερική έχει
αποσυνδεθεί από την τιµή του πετρελαίου και του Ευρωπαϊκού αερίου.
Η ερώτηση που παραµένει είναι εάν οι τιµές του αερίου θα παραµείνουν µόνιµα
αποσυνδεµένες από τις τιµές του πετρελαίου. Η τιµή του Αµερικάνικου αερίου τα
χρόνια που έρχονται θα είναι σε µόνιµη έκπτωση σε σχέση µε την τιµή του
πετρελαίου όσο οι πολιτικές δεν ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό αερίου µε αέριο και
όσο δεν ολοκληρώνεται η αγορά του αερίου.
Εκτός από τις πολιτικές που ενθαρρύνουν την κατανάλωση του αερίου ή τις εξαγωγές
του, τα κόστη παραγωγής µπορούν επίσης να υποστηρίξουν τις τιµές του αερίου.
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Αυτή η υποστήριξη δεν παρέχει αυτόµατα ολοκλήρωση µεταξύ των τιµών των
καυσίµων, αλλά εµποδίζει περαιτέρω αναχώρηση από την ισορροπία.
Να σηµειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει συνδυασµένα περίπου 9241
δισεκατοµµύρια ft3 αερίου από την Ρωσία, Νορβηγία και Αλγερία το 2010.
(BP, 2011). Περίπου 3/4 από αυτό το εισαγόµενο αέριο είναι τιµολογιακά
εξαρτώµενο από το πετρέλαιο (ΙΕΑ, 2011).
( Erdos, 2012).
Μια σηµαντική τεχνολογική βελτίωση στην ικανότητα παραγωγής φυσικού αερίου
από σχιστόλιθο έχει κάνει επικερδές την ανάκτηση τέτοιων πηγών στην Αµερική.
Τεχνολογική πρόοδος έχει επιτελεσθεί µε νέες µεθόδους εφαρµογής εξόρυξης. Αυτό
µπορεί να µειώσει τις εξελίξεις στην τιµή του αερίου στην Ευρώπη διότι σηµαίνει µια
σηµαντική διόγκωση στην παγκόσµια παροχή του αερίου. Υπάρχουν σηµάδια ότι οι
Ευρωπαϊκές τιµές αερίου έχουν τώρα πιο πολύ εξαρτηθεί από τις τιµές του
πετρελαίου από ότι πριν. Αυξηµένη παραγωγή LNG, νέα παραγωγή αερίου από
σχιστόλιθο στις ΗΠΑ και µειωµένη ζήτηση λόγω της οικονοµικής κρίσης οδήγησαν
τις τιµές του αερίου κάτω σε σχέση µε του πετρελαίου. Οι διάφορες απόψεις για το
πως εξελίσσονται οι τιµές του αερίου χτίζουν διαφορετικές θεωρίες σχετικά µε το πως
αυτές οι τιµές καθορίζονται. Παραδοσιακά, οι τιµές αερίου στην ηπειρωτική Ευρώπη
προσδιορίζονται από µακροχρόνια συµβόλαια τα οποία χρησιµοποιούν φόρµουλες
επωφελούµενες των τιµών του πετρελαίου και του κόστους βασικών προϊόντων
πετρελαίου. Αυτό αποφέρει µια τιµή αερίου η οποία αυστηρά συσχετίζεται µε αυτήν
του πετρελαίου (Αsche et al, 2002).
∆ύο υποθέσεις υπάρχουν σε σχέση µε το πώς οι τιµές του αερίου ρυθµίζονται σε
απορυθµισµένες αγορές. Η µία δίνει έµφαση στον ανταγωνισµό αέριο µε αέριο και
υποδηλώνει ότι οι τιµές βασικά προσδιορίζονται από την αγορά και ζήτηση του
αερίου. Η άλλη ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι καταναλωτές οι οποίοι ψάχνουν
ενέργεια, και έναν βασικό βαθµό αντικατάστασης, βρίσκουν διάφορους φορείς
ενέργειας και γι αυτό οι τιµές ακολουθούν µονοπάτια που συµπίπτουν µέσα στον
χρόνο. Η Ευρωπαϊκή αγορά αερίου δείχνει καλά ολοκληρωµένη, ανεξάρτητα εάν η
τιµή δίνεται ανά φορτίο ή σε µακροχρόνια συµβόλαια.
Ο Asche et al. (2012) µελέτησαν την επίδραση της εισαγωγής στην αγορά του αερίου
στις ΗΠΑ, του Shale gas. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η αγορά του αερίου δεν κατάρρευσε
από το υπερβολικό πλεόνασµα αλλά προσαρµόστηκε στις διάφορες αλλαγές. Έπειτα
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µελετήθηκε από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 2010 οι τιµές του
πετρελαίου Brent καθώς και οι τιµές του φυσικού αερίου στο ΝΒP στην Αγγλία.
Εφαρµόζεται η µέθοδος ADF και KPSS µοναδιαίας ρίζας. Η οικονοµετρική ανάλυση
της σχέσης µεταξύ των τιµών αερίου και πετρελαίου έδειξε ότι βασικές διαφορές
µπορούν να εµφανισθούν στην βραχυχρόνια περίοδο αλλά αυτές εξαφανίζονται και η
σχέση ισορροπίας επανέρχεται σε ένα µακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας σε µια
διεργασία η οποία διακόπτεται από σταθερά σοκ. Η σχετική τιµή ποικίλει γύρω από
έναν σταθερό µέσο όρο. Ο καταναλωτής ψάχνει µόνο µια µορφή ενέργειας,
πετρέλαιο και αέριο είναι ισχυρά υποκατάστατα στην µακροχρόνια περίοδο (Asche et
al, 2012).
Για πολλά χρόνια, φυσικό αέριο και πετρέλαιο είναι ισχυρά υποκατάστατα στην
Αµερικάνικη βιοµηχανία και ιδιαίτερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε
αυτούς τους δύο τοµείς υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του καυσίµου,
χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε ενεργειακή τιµή. Εποµένως οι αλλαγές των τιµών στο
Αµερικάνικο φυσικό αέριο γενικώς ακολουθούν τα βήµατα του πετρελαίου.
Τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθµός των µέσων που είναι ικανά γρήγορα να
αλλάξουν τα δύο καύσιµα έχει µειωθεί σηµαντικά. Και ενώ οι τιµές του αερίου έχουν
ανοδική τάση σε σχέση µε τις τιµές του πετρελαίου τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν
δείξει σηµαντική ανεξάρτητη κίνηση.. Αυτή η διαφοροποίηση εµφανίζεται το 2000,
2002, 2003 και αργά το 2005. Οι περισσότερες αναλύσεις οι οποίες έχουνε γίνει
παίρνουν υπόψη τις τιµές του πετρελαίου που µπορεί να επηρεάσουν τις τιµές του
αερίου.
Οι Brown και Yucel (2007) επεξεργάστηκαν εβδοµαδιαίες τιµές πετρελαίου και
αερίου και ανακάλυψαν µια ισχυρή σχέση µεταξύ των δύο καυσίµων η οποία
συντηρείται από τον καιρό, εποχικότητα, αποθήκευση αερίου καθώς και
δυσλειτουργίες (απότοµες διακοπές) στην παραγωγή πετρελαίου. Όταν τέτοιοι
επιπρόσθετοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο µας κινήσεις στις τιµές
του αερίου εξηγούνται καλά από τις τιµές του πετρελαίου.
Η κατανάλωση του φυσικού αερίου είναι εποχιακή αλλά η παραγωγή του δεν είναι,
τα αποθέµατα του αερίου δηµιουργούνται το καλοκαίρι για να χρησιµοποιηθούνε τον
χειµώνα. Η εποχικότητα οδηγεί σε υψηλότερες χειµερινές τιµές και χαµηλότερες
καλοκαιρινές τιµές. Η διαφοροποίηση του καιρού από την εποχική κατάσταση,
επίσης επηρεάζει τις τιµές, µε πάνω από τις κανονικές ηµέρες σε θέρµανση και ψύξη,
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να προσθέτει παραπάνω πίεση στις τιµές του αερίου. Αποθέµατα παραπάνω από τα
κανονικά συµπιέζουν τις τιµές ενώ αποθέµατα κάτω από την εποχιακή κατάσταση
εκτοξεύουν τις τιµές. ∆ιακοπές στην παραγωγή αερίου, όπως συνέβηκε λόγω
ανεµοστρόβιλων, επίσης εκτοξεύει τις τιµές. Η επίδραση αυτών των επιπρόσθετων
παραγόντων δεν πρέπει να αποκλείει µια υποβόσκουσα σχέση ανάµεσα στις τιµές
αερίου και πετρελαίου. Οι τιµές του αερίου µπορεί να επηρεασθούν από τις τιµές του
πετρελαίου όπως και από τον καιρό, εποχικότητα, συνθήκες αποθήκευσης αερίου
καθώς και διακοπή στην παραγωγή του αερίου.
Για την δηµιουργία του µοντέλου χρησιµοποιούµε τέσσερις χρονοσειρές καιρού:
α) ηµέρες θέρµανσης β) ηµέρες ψύξης γ) αποκλίσεις από τις κανονικές ηµέρες
θέρµανσης δ) αποκλίσεις από τις κανονικές ηµέρες ψύξης οι οποίες επιτρέπουν την
επίδραση του καιρού και την εποχικότητα.
Αναγνωρίζουµε αρχικά ότι οι σειρές είναι ολοκληρωµένες. Έπειτα ελέγχουµε για
συνολοκλήρωση ανάµεσα στις δύο σειρές. Συνολοκλήρωση σηµαίνει κίνηση των
σειρών µαζί στην µακροχρόνια περίοδο. Η διαδικασία Johansen απέδειξε σχέση
συνολοκλήρωσης µεταξύ των δύο τιµών.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η υποκατάσταση και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στο
αέριο και το πετρέλαιο φαίνεται να είναι αυτό που ενώνει τις τιµές του αερίου και του
πετρελαίου. Μια σταθερή αλλά και πιο πολύπλοκη σχέση είναι αυτό που εκφράζει
την γενικότερη εικόνα. Με την χρήση ενός µοντέλου διόρθωσης λαθών, το οποίο
λαµβάνει υπόψη τις τιµές του πετρελαίου, τον καιρό, εποχικότητα, αποθήκευση, και
απότοµες διακοπές στην παραγωγή υπάρχει η δυνατότητα εξήγησης των τιµών του
πετρελαίου. Περισσότερα, το µοντέλο δείχνει ότι οι τιµές του αερίου στην Αµερική
έχουνε σχέση µε αυτές του πετρελαίου, µε τις τιµές του αερίου να προσαρµόζονται
στις αλλαγές των τιµών του πετρελαίου. Η σχέση έχει περίπλοκη βραχυχρόνια
δυναµική, αλλά είναι σχετικά σταθερή στην µακροχρόνια περίοδο.
(Brown και Yucel, 2007).
Η οικονοµική θεωρία αναφέρει ότι οι αγορές του αερίου και του πετρελαίου είναι
αλληλοσυνδεόµενες µέσω µιας αµφίδροµης σχέσης συνάφειας. Εµπειρικές έρευνες
έχουνε βγάλει το συµπέρασµα ότι η αγορά πετρελαίου επηρεάζει την αγορά αερίου
και όχι το αντίστροφο. Ο Halova (2012) χρησιµοποιώντας υψηλής συχνότητας
ηµερήσιες τιµές των δύο καυσίµων και αναλύοντας την επίδραση συγκεκριµένων
ανακοινώσεων από εβδοµαδιαία αποθέµατα πετρελαίου και αερίου διαπίστωσε ότι
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δεν ισχύει η µονόδροµη επιρροή αλλά ισχύει η αµφίδροµη σχέση της θεωρίας. Η
αµφίδροµη συνάφεια δεν ισχύει µόνο για βραχυχρόνια συµβόλαια αλλά ισχύει και για
µακροχρόνιες ωριµάνσεις. Η αντίδραση της αστάθειας των τιµών και των αποδόσεων
είναι ασύµµετρη και εξαρτιέται εάν η είδηση καθοδηγείται από πλεόνασµα ή από
έλλειψη αποθέµατος. Και γι αυτό η κατανόηση των αλλαγών των τιµών στην µία
αγορά απαιτεί προσοχή στις απότοµες αλλαγές στην άλλη αγορά.
Επιλέχθηκε να µελετηθούν οι µελλοντικές τιµές των συµβολαίων στο χρηµατιστήριο
NYMEX του Σικάγου όπου αυτή η αγορά είναι πιο ρευστή. Τα δεδοµένα ξεκινούνε
από το 1993. Χρησιµοποιώντας EGARCH µοντέλα καθώς και την µέθοδο OLS
µελετούνται η επίδραση των ανακοινώσεων επάνω στις τιµές για µακροχρόνια
συµβόλαια. (έως και 10 χρόνια). Τελικά επιβεβαιώνεται η θεωρία της αµφίδροµης
σχέσης µεταξύ των δύο ενεργειακών φορέων. (Halova,2012)
Oι Loungani και Matsumoto (2010) µελέτησαν τις τιµές του αερίου και του
πετρελαίου στις ΗΠΑ για χρονικό διάστηµα από το 1970 έως το 2010. Ανακάλυψαν
ότι οι πρόσφατες τιµές αερίου στις ΗΠΑ έχουν αποσυνδεθεί από τις τιµές του
πετρελαίου στις ΗΠΑ και επίσης έχει παραβιασθεί ο νόµος της µιας τιµής µε το
Γερµανικό φυσικό αέριο. Αυτό ισχύει λόγω της επανάστασης του αερίου από
σχιστόλιθο το οποίο αυξάνει τραγικά την παραγωγή του αερίου. Επίσης η παραγωγή
του αερίου στις ΗΠΑ δεν κινείται µαζί µε την κατανάλωση µε αποτέλεσµα να
υπάρχει πλεόνασµα. Παρόλα αυτά η σχετική τιµή του αερίου µε του πετρελαίου είναι
συνολοκληρωµένες µε την περίσσεια προσφορά. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποσύνδεση
είναι λόγω της υπερβολικής προσφοράς αερίου και διότι οι καταναλωτές δεν έχουν
αρχίσει ακόµη να χρησιµοποιούν το φθηνό αέριο. Η οικονοµική θεωρία µακροχρόνια
ισχυρίζεται ότι οικονοµικοί παράγοντες θα συντελέσουν στην επανατοποθέτηση του
δεσµού µεταξύ των δύο καυσίµων καθώς και την επαναφορά του νόµου της µιας
τιµής µεταξύ των δύο αερίων (Loungani και Μatsumoto, 2010).
Η εξέταση στις αλλαγές των τιµών της ενέργειας στο µέλλον έχει ως κίνητρο την
επίδραση της ενέργειας στις οικονοµικές δραστηριότητες Απότοµες αυξήσεις στις
µελλοντικές τιµές του πετρελαίου είναι υπεύθυνες για υψηλότερες σηµειακές και
µελλοντικές τιµές άλλων ενεργειακών προϊόντων. Οι περισσότερες µελέτες σε σχέση
µε την ενέργεια χρησιµοποιούν παραδοσιακές οικονοµετρικές τεχνικές, όπως
ανάλυση αιτιότητας και ανάλυση συνολοκλήρωσης, για να εξεταστεί η υποβόσκουσα
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σχέση. Οι Τonn et al. (2010), χρησιµοποιώντας κυµατοειδή ανάλυση καταγράφουν
την σχέση µεταξύ των µεταβλητών στον χρόνο και σε σχέση µε την συχνότητα. Τα
δεδοµένα τα οποία επεξεργάσθηκαν κάλυπταν την περίοδο από το 1990 έως το 2007
και αφορούσανε τις µελλοντικές τιµές των: ελαφρύ, γλυκό πετρέλαιο και φυσικό
αέριο στην Αµερική.
Χρησιµοποιώντας την µέθοδο αυτή, παρατηρήθηκε ότι οι δύο αυτές χρονοσειρές
συσχετίζονται ισχυρά µόνο όταν οι συχνότητες τους είναι σε περιορισµένο όριο. Οι
αλλαγές των τιµών τους συγχρονίζονται όταν η συχνότητα των περιόδων των
µελλοντικών τιµών του πετρελαίου είναι µέσα σε συγκεκριµένο όριο. Κάτω ή πάνω
από αυτό το όριο οι αλλαγές τους δεν συγχρονίζονται.
Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι κινήσεις των τιµών συσχετίζονται µε εξωγενή µη
οικονοµικά γεγονότα τα οποία έχουν µια ελάχιστη οικονοµική επίδραση. (π.χ.
κλείσιµο ενός αγωγού αερίου, αλλαγές ή διακοπές στην παραγωγή του πετρελαίου).
Επίσης ενδογενείς οικονοµικές δραστηριότητες µπορούν να επηρεάσουν την σχέση
τιµών µεταξύ πετρελαίου και αερίου, όπως η εµφάνιση κερδοσκόπων οι οποίοι
δραστηριοποιούνται από επενδυτικά κεφάλαια (Tonn et al, 2010).
Στις ΗΠΑ οι τρεις από τις πιο βασικές ενεργειακές πηγές είναι το κάρβουνο, το
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σηµάδια αυξήσεων
των ενεργειακών τιµών τόσο στις ονοµαστικές τους τιµές όσο και στις πραγµατικές
τους τιµές. Ο Mohammadi (2009) εξετάζει την µακράς διάρκεια σχέση και την
σύντοµη δυναµική ανάµεσα στα τρία αυτά καύσιµα χρησιµοποιώντας χρονοσειρές
µετά το 1970. Με την χρήση συνολοκλήρωσης γίνεται εξέταση και εκτίµηση της
µακροχρόνιας σχέσης.
Η παρουσία µιας σχέσης συνολοκλήρωσης δηµιουργεί την βάση της προδιαγραφής
VEC (Vector Error Correction) που χρησιµοποιείται για την εξέταση της
βραχυχρόνιας δυναµικής.
Στην περίπτωση απουσίας συνολοκλήρωσης, η δυναµική των ενεργειακών τιµών
εξετάζεται µε την χρήση χωρίς περιορισµούς ενός µοντέλου VAR (Vector
Autoregressive) µε δεδοµένα τις πρώτες διαφορές. Τα κύρια ευρήµατα είναι τα
ακόλουθα. Οι τιµές του πετρελαίου δεν επηρεάζονται από αλλαγές στην αγορά του
αερίου. Οι τιµές του αερίου επηρεάζονται από γεγονότα στην αγορά του πετρελαίου.
Τα συγκεκριµένα ευρήµατα αντικατοπτρίζουν την δοµή της κάθε αγοράς, φαίνεται
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ένας αδύνατος δεσµός µιας ολοκληρωµένης αγοράς και ένας περιορισµένος
συντελεστής αντικατάστασης (Mohammadi, 2009).
Oι Benmenzer et al. (2007) παρουσιάσανε µια συνεχή χρονοσειρά των µελλοντικών
τιµών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου χωρίς arbitrage. Το βασικό αντικείµενο
της µελέτης αυτής είναι η πιθανότητα να ενώνονται τα δύο αυτά καύσιµα στην
µακροχρόνια αλλά και στην βραχυχρόνια περίοδο.
Χρησιµοποιώντας τιµές για µελλοντικά συµβόλαια από το 2003 έως το 2007 από την
αγορά ICE και χρησιµοποιώντας το µοντέλο VECM καταλήγουµε στην ακόλουθη
επισήµανση. Υπάρχει µια µακρόχρονη εξάρτηση µεταξύ του αερίου και του
πετρελαίου. Αυτή η εξάρτηση πετυχαίνεται µέσω µιας συνολοκλήρωσης των
κινήσεων οδηγούµενες από τις τιµές. (Benmenzer et al, 2007)
Το βασικό αντικείµενο της µελέτης που έγινε από τον Onour (2009) είναι να
διακριβώσει την σχέση µεταξύ των αλλαγών των τιµών του αερίου και του
πετρελαίου

χρησιµοποιώντας

για

προδιαγραφή

µεταβαλλόµενους

χρονικούς

συντελεστές. Τα επίπεδα τιµών του πετρελαίου χωρίζονται σε χαµηλό και υψηλό
επίπεδο, όπου στο χαµηλό επίπεδο οι αγορές εµφανίζουν µεγαλύτερη αστάθεια, ενώ
στο υψηλό επίπεδο επικρατεί µία σταθερότητα. Καθώς οι τιµές του πετρελαίου
φουσκώνουν προς τα πάνω η σχέση µεταξύ των δύο καυσίµων γίνεται πιο πολύπλοκη
και φαντάζει δύσκολο να εξηγηθεί από µια απλή σχέση.
Η περίοδος αναφοράς των δεδοµένων είναι από τον Ιανουάριο του 1996 έως τον
Ιανουάριο του 2008 και οι τιµές αφορούν το φυσικό αέριο στο Henry Hub καθώς και
το πετρέλαιο στο WTI.
Παίρνοντας υπόψη την εποχικότητα, τις τυχαίες διακοπές στην παραγωγή που
επηρεάζουν τα αποθέµατα του αερίου, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθεί η
ευαισθησία των αλλαγών στις τιµές του αερίου από τις αλλαγές των τιµών του
πετρελαίου χρησιµοποιώντας µεταβλητούς χρονικούς συντελεστές. Έτσι υπάρχει το
πλεονέκτηµα της µέτρησης του βαθµού διαφοροποίησης της ευαισθησίας των τιµών
στηριζόµενη στην συνµεταβλητότητα των τιµών.
Χρησιµοποιώντας την µέθοδο µε το ασύµµετρο µοντέλο GARCH παρατηρήθηκε ότι
η σχέση ανάµεσα στις δύο τιµές έχει βραχυχρόνια δυναµική, αντικατοπτρίζοντας σε
µεγάλη έκταση την διαφοροποίηση της ευαισθησίας του αερίου στις αλλαγές του
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πετρελαίου. Επίσης φαίνεται ότι οι κανονικές εποχιακές επιδράσεις στην ζήτηση
παραµένουν ένας σηµαντικός παράγοντας στις αλλαγές των τιµών του πετρελαίου
(Onour, 2009).
Όπως έχει προηγουµένως αναφερθεί, για έναν µεγάλο αριθµό ετών, το φυσικό αέριο
και το πετρέλαιο χρησιµοποιούνται ως στενά υποκατάστατα στην Αµερικάνικη
βιοµηχανία, καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνεπώς, κινήσεις των τιµών του φυσικού αερίου στην Αµερική ακολουθούν τις τιµές
του πετρελαίου. Πιο συχνά, οι τιµές του πετρελαίου διαµορφώνονται από την
παγκόσµια αγορά πετρελαίου, και οι τιµές του αερίου ρυθµίζονται στις τιµές του
πετρελαίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι τιµές του αερίου φαίνονται να κινούνται

ανεξάρτητα από τις τιµές του πετρελαίου. Ιδιαίτερα το 2000, 2002, 2003 και το
πρώτο µισό του 2005 οι τιµές φαίνεται να φεύγουν από την ιστορική τους συσχέτιση.
Οι παλιοί κανόνες του αντίχειρα, καθώς και η επιρροή του πετρελαίου έχουν
µειωµένη χρήση µια και οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και η παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύµατος είναι λιγότερο ικανή να αλλάζει τα δύο καύσιµα όπως παλιά.
Επίσης διάφοροι ερευνητές χρησιµοποιώντας την ισοτιµία καύσης µεταξύ των δύο
καυσίµων προσπάθησαν να εγκλωβίσουν την σχέση τους αλλά το κατάφεραν µέχρι
σε έναν βαθµό. Ο Brown (2005) συµπεριέλαβε στην σχέση γραµµικής ανάλυσης των
δεδοµένων του την εποχικότητα του φυσικού αερίου καθώς και το ύψος των
αποθεµάτων τα οποία παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Η κατανάλωση του αερίου είναι
εποχική, αλλά η παραγωγή του δεν είναι και το καλοκαίρι χτίζονται τα αποθέµατα
του χειµώνα. Η εποχικότητα ως γνωστόν οδηγεί σε υψηλότερες τιµές τον χειµώνα
και χαµηλότερες το καλοκαίρι.
Όταν λοιπόν παίρνεται υπόψη η κανονική εποχιακή διακύµανση στις τιµές του αερίου
και το ποσό του αερίου ως απόθεµα υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι τιµές του
Αµερικάνικου αερίου συνεχίζουν να έχουν σχέση µε τις τιµές του πετρελαίου. Η
σχέση είναι σχετικά σταθερή και περίπλοκη (Brown, 2005).
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω οι αγορές αερίου και πετρελαίου είναι αντικείµενο
αναταράξεων και συνεπώς επικρατεί µεγάλη αστάθεια σε αυτές. Σοκ προσφοράς και
ζήτησης προκαλούν µεγάλες µεταβολές στις τιµές αερίου και πετρελαίου, οι οποίες
έχουν ως συνέπεια µια δυναµική αντίδραση στην ζήτηση και προσφορά ενέργειας,
στην ανακάλυψη ενέργειας καθώς και στις δραστηριότητες ανάπτυξης.
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Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προσπάθησε να τοποθετήσει σε ένα µοντέλο τις
αγορές αυτών των δύο καυσίµων την περίοδο 1918 – 2004 χωρίζοντας την σε δύο
υποπεριόδους πριν από το 1973 (πετρελαϊκή κρίση) και µετά. Έτσι θα έχουµε την
επίδραση της ενέργειας στην µακροοικονοµία, και τον ρόλο της ενέργειας στα
επενδυτικά πλάνα στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις. Το κόστος καθώς και η
απόδοση της ενέργειας είναι το βασικό ζητούµενο σε αυτά τα σχέδια.
Έτσι δηµιουργήθηκε ένα ταυτόχρονο µοντέλο εξισώσεων SEM των παγκόσµιων
αγορών αερίου και πετρελαίου. Η εκτίµηση δείχνει ότι η ελαστικότητα των τιµών
είναι χαµηλή, όπου οι ελαστικότητες των εισοδηµάτων είναι συνήθως σηµαντικές. Οι
συνέπειες της χαµηλής ελαστικότητας των τιµών είναι ότι µια µικρή ιδιαίτερη αύξηση
στην ζήτηση ή προσφορά µπορεί να απαιτήσει µεγάλες µετακινήσεις στις τιµές για να
<καθαρίσει> η αγορά από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.. Τελικά καταλήγουµε
ότι η ζήτηση και η προσφορά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν υψηλές
ανελαστικές τιµές στην βραχυχρόνια περίοδο, οδηγώντας σε εξαιρετική αστάθεια
στην αγορά των δύο καυσίµων (Krichene, 2005).
Όπως έχει διαπιστωθεί προηγουµένως στις ΗΠΑ, το 2009, λόγω της διόγκωσης στην
παραγωγή µη συµβατικού αερίου (shale gas), τα υψηλά αποθέµατα αερίου; και την
περιορισµένη δυνατότητα αλλαγής καυσίµων είχαµε το ισχυρό αδυνάτισµα του
δεσµού µεταξύ των δύο καυσίµων. Η επιπρόσθετη αυτή προσφορά σταµάτησε στις
ΗΠΑ τα σχέδια για ογκώδεις LNG εισαγωγές και η ΗΠΑ έχει την δυνατότητα να
γίνει ένας σηµαντικός εξαγωγέας αερίου.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (2011) µελέτησε εάν αυτή η αποσύνδεση των
τιµών είχε επίδραση στην Ευρώπη και συγκεκριµένα σε έναν µεγάλο παραγωγό
φυσικού αερίου την Αλγερία. Οι τιµές οι οποίες εξετάζονται είναι από το 2000 – 2010
δηµιουργώντας ένα οικονοµετρικό µοντέλο µε την µέθοδο VAR. Αποδεικνύεται ότι η
σχέση µεταξύ των τιµών του αερίου από την Αλγερία και των τιµών ηµέρας του
πετρελαίου παραµένει ισχυρή ακόµα και µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση το
2008 και την αύξηση στην παραγωγή µη συµβατικού αερίου στην Βόρεια Αµερική
(Bock και Gijan, 2011).
Το θέµα της σχέσης των τιµών του αερίου και του πετρελαίου καθώς και τους
παράγοντες που προκαλούν µικρής διάρκειας αποχωρήσεις από την σχέση
ισορροπίας µελετήθηκε ως διδακτορική διατριβή στο πανεπιστήµιο RICE από την
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Rosthal (2010). Οι τιµές οι οποίες µελετούνται καλύπτουν την χρονική περίοδο από
το 1990 – 2006. Η σχέση αυτή επηρεάζει τους καταναλωτές ενέργειας καθώς και τους
παραγωγούς της, ιδιαίτερα επηρεάζοντας τις προθέσεις τους για επενδύσεις σε
αποθέµατα ή σε διαφορετικό εξοπλισµό ενέργειας. Οι έµποροι της ενέργειας
ενδιαφέρονται να γνωρίζουν που είναι η τάση των σχετικών τιµών των δύο καυσίµων
µια και αυτή η τάση θα καθορίσει την βάση για την εµπορική στρατηγική.
Κατά την µελέτη αυτή χρησιµοποιούνται VECM, OLS,και IV τεχνικές και
παρουσιάζεται η ύπαρξη µιας µακροχρόνιας σχέσης συνολοκλήρωσης ανάµεσα στην
τιµή του µαζούτ, την τιµή του αερίου και στις τεχνολογικές αλλαγές στην παραγωγή
ρεύµατος.. Το µοντέλο VECM µας βοηθάει να αναγνωρίσουµε µια σχέση συνάφειας
µεταξύ της ρύθµισης της τιµής και κατά πόσο αυτή η ρύθµιση συµβαίνει. Επίσης η
παραγωγή του ρεύµατος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των τιµών.
Πρώτον η ανάλυση αποκαλύπτει ότι η σχέση ανάµεσα στα δύο αγαθά είναι έµµεση,
δρώντας µέσω του ανταγωνισµού µεταξύ του αερίου και του µαζούτ. Οι
προηγούµενες βιβλιογραφικές αναφορές επικεντρώνονται σε µια κατευθείαν σχέση
ανάµεσα στις τιµές αερίου και πετρελαίου.
Το δεύτερο σηµείο, το οποίο συνδέεται στενά µε το πρώτο είναι ότι τα αποτελέσµατα
σηµειώνουν ότι οι τιµές του πετρελαίου είναι αδύναµα εξωγενείς σε ένα σύστηµα το
οποίο περιέχει τις τιµές του αερίου και του µαζούτ. Πιο συγκεκριµένα τα
αποτελέσµατα αναφέρουν ότι οι τιµές του αερίου και του µαζούτ τείνουν να
ανταποκρίνονται στις µεταβολές στην διεθνή αγορά πετρελαίου, αλλά το αντίστροφο
δεν είναι αληθές. Εποµένως αυτή η αστάθεια στην µακροχρόνια σχέση ανάµεσα στο
αέριο και το µαζούτ µπορεί να καθοδηγείται από τυχαίες µεταβολές στην διεθνή
αγορά πετρελαίου, οι οποίες από µόνες τους επηρεάζουν ασταθώς την µακροχρόνια
σχέση ανάµεσα στις τιµές µαζούτ και πετρελαίου.
Τρίτον, οµοίως µε τον Brown και Υucel (2007), έχει βρεθεί ότι µεταβλητές όπως ο
καιρός, η αποθήκευση, τυφώνες και άλλοι εποχιακοί παράγοντες έχουνε σηµαντική
επίδραση στην βραχυχρόνια δυναµική ρύθµισης των τιµών. Αυτό είναι σηµαντικό
διότι πολλές άλλες µελέτες αγνοούν αυτές τις επιδράσεις και µας βοηθάει για
εµπορικούς υπολογισµούς και µικρής διάρκειας πολιτική γενικότερα.
Τέταρτον η ανάλυση παρουσιάζει αλλαγές στην τεχνολογία παραγωγής ρεύµατος η
οποία µπορεί να εξηγήσει την προφανή αλλαγή στην µακροχρόνια σχέση ανάµεσα
στο µαζούτ και στις τιµές του αερίου τα πρόσφατα χρόνια. Καµία από τις
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προηγούµενες µελέτες δεν έχει υπολογίσει την επίδραση της τεχνολογίας ως ένας
παράγοντας εξήγησης στην αναπτυσσόµενη σχέση µεταξύ πετρελαίου και αερίου.
Αυτό είναι σηµαντικό διότι µελλοντικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την µακροχρόνια
σχέση ανάµεσα στα δύο καύσιµα µε τρόπο όπου απλές χρονοσειρές δεν µπορούν να
αναγνωρίσουν (Rosthal, 2010).
Μια µελέτη των Serletis και Herbert (1999) ελέγχει την ύπαρξη κοινών τάσεων στις
τιµές αερίου στο Henry Hub και στην Transco Zone 6, στην τιµή ενέργειας στο PJM
και στην τιµή του µαζούτ στην Νέα Υόρκη από τον Οκτώβριο του 1996 έως τον
Νοέµβριο

του

1997.

Βρήκαν

ότι

οι

τρεις

τιµές

των

καυσίµου

είναι

συνολοκληρωµένες και αντιδρούν µε διαφορετική ταχύτητα στις αποκλίσεις στην
µακροχρόνια σχέση τους (Serletis και Herbert, 1999).
Χτίζοντας αυτήν την ανάλυση, Serletis και Rangel-Ruiz (2002) εξέτασαν την
ύπαρξη κοινών κύκλων τιµών στην Βόρεια Αµερική ενεργειακών προϊόντων
χρησιµοποιώντας τις ηµερήσιες τιµές φυσικού αερίου στο Henry Hub και WTI από το
1991 έως το 2001. Βρήκαν ότι Henry Hub και WTI δεν έχουν κοινούς κύκλους τιµών.
Αυτό είναι ένα αποτέλεσµα της απορύθµισης που συµβαίνει στις ΗΠΑ.
Οι Villar και Joutz (2006) εξέτασαν την προφανή αποσύνδεση των τιµών του
πετρελαίου WTI και του αερίου Henry Hub σε περισσότερη λεπτοµέρεια, βρίσκοντας
µια σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των δύο τιµών η οποία εµφανίζει µια θετική
χρονική τάση. Αυτό αναφέρει ότι οι τιµές έχουν µια µακροχρόνια σχέση η οποία
αργά αναπτύσσεται παρά είναι σταθερή. Εφάρµοσαν ένα µοντέλο ECM το οποίο
περιέχει εξωτερικές µεταβλητές όπως επίπεδο αποθεµάτων αερίου, εποχιακές
µεταβλητές, δυαδικές µεταβλητές για άλλα παροδικά σοκ. Η ανάλυση υποστηρίζει τα
ευρήµατα των Serletis και Rangel-Ruiz (2002) ότι η τιµή του WTI είναι ελαφρώς
εξωγενής στην τιµή του αερίου στο Henry Hub. Ιδιαίτερα, οι Villar και Joutz βρήκαν
ότι η τιµή του αερίου ρυθµίζεται στις αποκλίσεις στην µακροχρόνια αναπτυσσόµενη
σχέση, αλλά αυτές οι αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την τιµή του WTI. Βρήκαν επίσης
ότι οι αλλαγές στις τιµές του αερίου τείνουν να καθυστερούν πίσω από αλλαγές στις
τιµές του πετρελαίου.
Ο Brown (2003) και Brown και Yucel (2006) παρατήρησαν ότι οι τιµές του αερίου
και του πετρελαίου έχουν προφανώς αποσυνδεθεί σε µερικές περιπτώσεις στο άµεσο
παρελθόν, µία το 2000 και ξανά το 2005.
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Οι Brown και Yucel (2006) χρησιµοποίησαν ένα ECM µοντέλο για να αναλύσουν
εβδοµαδιαίες τιµές από Ιανουάριο 1994 έως Ιούλιο 2006. Βρήκαν ότι οι σειρές τιµών
είναι συνολοκληρωµένες αυτήν την περίοδο, παρουσιάζοντας µια σταθερή
µακροχρόνια σχέση. Εάν θεωρηθεί µια µικρότερη περίοδος από Ιούνιο 1997 έως
Ιούλιο 2006 η σχέση συνολοκλήρωσης δεν ισχύει. Παρακολουθώντας την
εκτιµώµενη σχέση συνολοκλήρωσης της µεγαλύτερης χρονικής σειράς, βρίσκουµε
ότι µικρής διάρκειας αποκλίσεις από την εκτιµώµενη µακροχρόνια σχέση µπορούν
να εξηγηθούν από θεµελιώδη της αγοράς όπως επίπεδα αποθήκευσης, καιρός,
(µετρούµενες από τις κανονικές θερµοκρασία ηµέρες της εβδοµάδας του χρόνου και
αποκλίσεις από την κανονική), ποσότητα της παραγωγής η οποία διακόπτεται λόγω
τυφώνων. Αναφέρουν επιπλέον ότι ο καιρός και τα επίπεδα αποθήκευσης έχουν και
τα δύο σηµαντική επίδραση στην τιµή του αερίου µεταφέροντας την προσωρινά
µακριά από την µακροχρόνια σχέση µε το πετρέλαιο. Οµοίως µε τις προηγούµενες
µελέτες οι Brown και Yucel βρήκαν ότι η κατεύθυνση της συνάφειας είναι από την
τιµή πετρελαίου του WTI στην τιµή του αερίου Henry Hub, αλλά όχι στην αντίθετη
κατεύθυνση.
Οι Bachmeier και Griffin (2006) επίσης εξέτασαν τα πειστήρια για συνολοκλήρωση
διάφορων αγορών εµπορευµάτων. Ιδιαίτερα, βρήκαν ότι διάφορα παγκόσµια
πετρέλαια είναι ισχυρά συνολοκληρωµένα, και επίσης η συνολοκλήρωση µεταξύ των
τιµών διαφόρων γαιανθράκων δεν είναι ισχυρή. Αναφέρει επίσης ότι η
συνολοκλήρωση διασταυρούµενων εµπορευµάτων στην Αµερική είναι αδύνατη.
Σε αντίθεση, οι Asche et al. (2005) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το Henry Hub,
ανάφεραν ότι οι τιµές πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρισµού είναι συνολοκληρωµένες.
Παρατήρησαν ότι αλλαγές στις κανονικές δοµές και περιορισµοί στην δυναµικότητα
µπορούν να κάνουν τις τιµές περισσότερο ή λιγότερο συνολοκληρωµένες. Καµιά από
αυτές τις µελέτες, δεν έχει υπολογίσει την επίδραση των εξωγενών µεταβλητών, όπως
καιρός και στοκ αποθεµάτων στην βραχυχρόνια ρύθµιση των τιµών. Επίσης καµία
από αυτές τις σχέσεις δεν έχει υπολογίσει την επίδραση της τεχνολογίας για την
µακροχρόνια σχέση των τιµών.
Στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα συγκεντρωτικά
συµπεράσµατα του συνόλου της βιβλιογραφικής επισκόπησης,
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Πίνακας

4.1

Συγκεντρωτική

παρουσίαση

αποτελεσµάτων

βιβλιογραφικής

επισκόπησης
Τίτλος
The

Συγγραφείς ∆εδοµένα

Weak

Between

Tie

Natural

Gas and Oil Prices

Συµπεράσµατα

Μοντέλο

α) Ανεξήγητη αστάθεια των τιµών του αερίου

Ramberg,

Περίοδος:

Parsons

12/2010

VECM

στην βραχυχρόνια περίοδο

Έτος 2010

Συχνότητα:εβδοµαδιαίες

Μοντέλο ECM

β) Η σχέση συνολοκλήρωσης δεν φαίνεται να

παρατηρήσεις

είναι σταθερή µέσα στον χρόνο

Τιµές Πετρελαίου WTI

γ) ∆εν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην σχέση

και αερίου στο Henry

των δύο χρονοσειρών ότι έχουν αποκοπεί

Hub

ολοκληρωτικά και µόνιµα

Have oil and gas

Erdos

Περίοδος:

prices

Έτος: 2012

12/2011

got

separated?

01/1991-

Μεθοδολογία

06/1997-

Μοντέλο

α) Οι τιµές πετρελαίου και αερίου έχουνε

VECM

αποσυνδεθεί γύρω στο 2009

Συχνότητα:εβδοµαδιαίες

β) Πριν από το 2009 υπήρχε µια µακρόχρονη

παρατηρήσεις

ισορροπία όπου οι τιµές του αερίου επιστρέφουνε

Τιµές Πετρελαίου WTI

στην ισορροπία µετά από εξωγενή σοκ.

και αερίου στο Henry
Hub.

α) Οι βασικές διαφορές µπορούν να εµφανισθούν

analysis µε την

µεταξύ των 2 τιµών στην σύντοµη περίοδο

χρήση

β) Οι διαφορές αυτές εξαφανίζονται και η σχέση

Περίοδος:

prices, the impact

Oglend,

03/2010

of shale gas

Osmundsen

Συχνότητα:

Έτος: 2012

παρατηρήσεις

(Lagrange

τιµής επανέρχεται σε ένα επίπεδο ισορροπίας

Τιµές πετρελαίου Brent

Multiplier) test

στην µακροχρόνια περίοδο σε µια διεργασία που

versus

oil

09/1996-

Cointegration

Asche,

Gas

Μηνιαίες

LM

διακόπτεται από σταθερές αλλαγές.

και αερίου στο NBP
01/1994-

Μοντέλο ECM

α) Η αντικατάσταση και ανταγωνισµός µεταξύ

What drive natural

Brown,

Περίοδος:

gas prices?

Yucel

07/2006

αερίου και πετρελαίου δείχνει να είναι αυτό που

Έτος: 2007

Συχνότητα:

ενώνει τις τιµές.

Εβδοµαδιαίες

β) Καταλήγει το µοντέλο σε µια σταθερή αλλά

παρατηρήσεις

πιο πολύπλοκη σχέση

Τιµές Πετρελαίου WTI
και τιµές

αερίου στο

Henry Hub
Gas does affect oil:

Halova

Περίοδος:06/2003-

Μοντέλο SUR

α) Η αγορά του αερίου επηρεάζει την αγορά του

Evidence

Έτος: 2012

09/2010

Μοντέλο

πετρελαίου αλλά όχι το αντίστροφο.

intraday prices and

Συχνότητα:εβδοµαδιαίες

EGARCH

inventory

παρατηρήσεις

Μοντέλο OLS

announcements

Future τιµές πετρελαίου

from

και αερίου στο NYMEX
και στο ICE.
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Oil and gas prices:

Loungani,

Περίοδος: 1970-2010

Μοντέλο

α) Οι τιµές του αερίου έχουν πρόσφατα

Together again?

Matsumoto

Συχνότητα:

cointegration

αποσυνδεθεί από τις τιµές του πετρελαίου και

Έτος: 2010

παρατηρήσεις

Μέθοδος ADF

έχει παραβιασθεί ο νόµος της µιας τιµής αερίου

Ηµερήσιες

Τιµές Πετρελαίου WTI

β) Η αποσύνδεση των τιµών στις ΗΠΑ εξηγείται

και τιµές

από την περίσσεια του αερίου στις ΗΠΑ.

αερίου στο

Henry Hub
Wavelet

domain

Tonn,

Li,

Περίοδος:04/1990-

Wavelet

α) Υψηλή συσχέτιση των χρονοσειρών µόνο όταν

analysis

οι συχνότητες είναι σε συγκεκριµένα όρια

correlation between

McCarthy

10/2007

the future prices of

Έτος: 2010

Συχνότητα: Ηµερήσιες-

β)

παρατηρήσεις

επηρεάζουν την συσχέτιση µεταξύ των τιµών

natural gas and oil

Ενδογενείς

οικονοµικές

δραστηριότητες

Μελλοντικές τιµές light
sweet

πετρελαίου

και

αερίου
Long- run relations

Mohammadi

Περίοδος: Μετά το 1970

VAR,

and

Έτος: 2011

Συχνότητα:

MTAR µοντέλα.

από γεγονότα που συµβαίνουν στις τιµές του

Μέθοδος ADF

αερίου

short

dynamics
coal,

run
among

natural

µηνιαίες-

ετήσιες παρατηρήσεις
Τιµές

gas

πετρελαίου

TAR,

και

δεν επηρεάζονται

β) Οι τιµές του αερίου επηρεάζονται από

αερίου στις ΗΠΑ

and oil prices

α) Οι τιµές του πετρελαίου

γεγονότα

που

συµβαίνουν

στις

τιµές

του

πετρελαίου.
Arbitrage

free

VECM µοντέλο

Benmenzer,

Περίοδος:09/2003-

cointegrated models

Gοbετ,

04/2007

in gas and oil future

Jerusalen

Συχνότητα: Ηµερήσιες-

markets

Έτος: 2007

παρατηρήσεις
Τιµές

πετρελαίου

α) Μακροχρόνια εξάρτηση µεταξύ των τιµών
αερίου και πετρελαίου

και

αερίου από την αγορά
του ICE
Natural

gas

Onour

Περίοδος:01/1996-

Ασύµµετρο

α) Η σχέση ανάµεσα στις δύο τιµές έχει

Έτος: 2009

08/2007

µοντέλο

βραχυχρόνια δυναµική, αντικατοπτρίζοντας σε

sensitive are they to

Συχνότητα: Ηµερήσιες-

GARCH

µεγάλης

crude

παρατηρήσεις

markets:

How

oil

price

changes.

Τιµές

πετρελαίου

έκτασης

διαφοροποίηση

της

ευαισθησίας του αερίου στις αλλαγές του
και

πετρελαίου

αερίου στις ΗΠΑ

β) Οι κανονικές εποχιακές επιδράσεις στην
ζήτηση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στις
αλλαγές του πετρελαίου

Natural gas pricing:

Brown

Περίοδος:1994-2006

Regression

α) Οι τιµές αερίου το 2000, 2002, 2003, και το

Do Oil Prices Still

Έτος: 2005

Συχνότητα:

Analysis

µισό του 2005 φεύγουν από την ισορροπία µε τις

Matter?

Εβδοµαδιαίες

–

τιµές του πετρελαίου

Μηνιαίες παρατηρήσεις

β) Η τελική σχέση που καταλήγουµε µε

Τιµές

εποχικούς συντελεστές είναι σχετικά σταθερή και

πετρελαίου

αερίου στις ΗΠΑ

και

περίπλοκη
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A

Simultaneous

Equations

Model

for World Crude

Noureddine

Περίοδος:1918-2004

SEM µοντέλο

α) Η ζήτηση και η προσφορά για το πετρέλαιο

Krichene

Συχνότητα:

VECM µοντέλο

και το φυσικό αέριο έχουν υψηλές ανελαστικές

Έτος: 2005

παρατηρήσεις

Μηνιαίες

τιµές στην βραχυχρόνια περίοδο, οδηγώντας σε

Oil and Natural Gas

Τιµές

Markets

αερίου στις ΗΠΑ

Will

natural

prices
from

gas

decouple
oil

πετρελαίου

Bock, Gijan,

Περίοδος:2000-2010

Έτος: 2011.

Συχνότητα:

prices

και

εξαιρετική αστάθεια στην αγορά των δύο
καυσίµων
VAR µοντέλο

Μηνιαίες

Αλγερία και των τιµών ηµέρας του πετρελαίου

παρατηρήσεις

across the pond?

Τιµές

παραµένει ισχυρή

πετρελαίου

και

β) Ο ισχυρός δεσµός µεταξύ τιµών αερίου και

αερίου στις ΗΠΑ
The

relationship

between crude oil
and

natural

Rosthal

Περίοδος:1990-2006

Έτος 2010

Συχνότητα:

gas

α) Η σχέση µεταξύ των τιµών του αερίου από την

πετρελαίου έχει αδυνατίσει
VECM µοντέλο

Μηνιαίες

α) Η σχέση µεταξύ των δύο καυσίµων είναι
έµµεση

παρατηρήσεις

β) Μεταβλητές , όπως ο καιρός, εποχικότητα,

prices and its effect

Τιµές αερίου στο Henry

αποθέµατα

on demand

Hub

δυναµική ρύθµισης των τιµών

και

πετρελαίου

επηρεάζουν

την

βραχυχρόνια

WTI στις ΗΠΑ
Quantitative
empirical

and

Serletis,

Περίοδος:

analysis

Herbert

11/1997

Έτος: 1999

Συχνότητα:

of energy markets

10/1996

–

Regression

α) Οι )τιµές των καυσίµου είναι συνολοκληρωµέ-

analysis

νες και αντιδρούν µε διαφορετική ταχύτητα στις

Μηνιαίες

αποκλίσεις στην µακροχρόνια σχέση τους

παρατηρήσεις
Τιµές αερίου στο Henry
Hub και µαζούτ στην
Νέα Υόρκη
The

relationship

between crude oil
and

natural

Villar, Joutz

Περίοδος:01/1989-

Μοντέλο

Έτος: 2006

12/2005

µε unit roots

αερίου και του πετρελαίου στην µακροχρόνια

Μοντέλο VAR

περίοδο

Μοντέλο ECM

β) Οι τιµές του πετρελαίου κυρίως επηρεάζουν

gas

Συχνότητα:

prices

Μηνιαίες

παρατηρήσεις

ADF

α) Σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των τιµών του

Τιµές Πετρελαίου WTI

τις τιµές του αερίου. Το αντίστροφο είναι

και τιµές ηµέρας αερίου

αµελητέο

στο Henry Hub

γ) Οι τιµές του αερίου αναπτύσσονται ελαφρώς
σε πιο γρήγορους ρυθµός από ότι του πετρελαίου
ελαττώνοντας την διαφορά τους µέσα στον χρόνο

Quantitative
empirical

and

analysis

of energy markets

Serletis,

Περίοδος:1991-2001

Regression

α) ∆εν υπάρχουν κοινοί κύκλοι τιµών το οποίο

Rngel-Ruiz

Συχνότητα:

analysis

είναι ένδειξη απορύθµισης

Έτος: 2002

παρατηρήσεις

Μηνιαίες

Τιµές Πετρελαίου WTI
και τιµές ηµέρας αερίου
στο Henry Hub
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Testing for market

Bachmeier

Περίοδος:

integration:

Griffin

Συχνότητα:

Έτος: 2006

παρατηρήσεις

oil,

coal,

crude
and

natural gas
Is it all Oil?

Μηνιαίες

Regression

α) ∆ιάφορα παγκόσµια πετρέλαια είναι ισχυρά

analysis

συνολοκληρωµένα

Regression

α) Οι τιµές είναι συνολοκληρωµένες

Τιµές Πετρελαίου .
Asche,

Περίοδος:

Osmundsen

Συχνότητα:

Sandsmark

παρατηρήσεις

Έτος: 2005

Τιµές Πετρελαίου WTI

Μηνιαίες

analysis

και τιµές ηµέρας αερίου
στο Henry Hub

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Πριν προχωρήσουµε στην εµπειρική ανάλυση των αποτελεσµάτων θα ήτανε σκόπιµο
αρχικά να προσεγγίσουµε εκτενώς τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην έρευνα µας
εστιάζοντας σε κάθε µία ξεχωριστά και εξετάζοντας αναλυτικά το στατιστικό µας
δείγµα. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα λεγόµενα περιγραφικά στατιστικά των
µεταβλητών. Έπειτα θα εµφανισθούν τα γραφήµατα των µεταβλητών και στη
συνέχεια µε τη βοήθεια ιστογραµµάτων και στατιστικών αποτελεσµάτων δίνεται µια
σύντοµη περιγραφή για κάθε µεταβλητή. Για την παραγωγή των ιστογραµµάτων και
τον υπολογισµό των στατιστικών χρησιµοποιήθηκε το Eviews (2005).

5.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
5.2.1 ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ CRUDE OIL ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
Τα στοιχεία των µεταβλητών προκύπτουν από το χρονικό διάστηµα Ιανουάριος 2004
έως και Σεπτέµβριος 2012 και αναφέρουν τους µηνιαίους ∆είκτες Τιµών Εισαγωγών
στη Βιοµηχανία (σύνολο αγοράς) για το αργό πετρέλαιο καθώς και για το φυσικό
αέριο, υγροποιηµένο ή σε αεριώδη κατάσταση για την Ελλάδα.
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Γράφηµα 5.1 ∆είκτης Τιµής Εισαγωγής πετρελαίου στην Ελλάδα. ΕΛ.ΣΤΑΤ (2012).
Το Γράφηµα 5.2 παρουσιάζει τον ∆είκτη Τιµής Εισαγωγής αερίου στην χώρα µας.
Εµφανίζει και αυτός ανοδική τάση, µε εµφανώς πιο µεγάλες διακυµάνσεις.
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Γράφηµα 5.2 ∆είκτης Τιµής Εισαγωγής φυσικού αερίου, στην Ελλάδα. ΕΛ.ΣΤΑΤ
(2012).
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Ο συνδυασµός των δύο γραφηµάτων µας απεικονίζεται στο Γράφηµα 5.3.
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Γράφηµα 5.3 ∆είκτες Τιµής Εισαγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου στην
Ελλάδα. ΕΛΣΤΑΤ (2012).
Ακολούθως χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Eviews 5 παρουσιάζουµε τα δύο
ιστογράµµατα των δύο µεταβλητών καθώς και τις στατιστικές παραµέτρους αυτών.
Πρώτα παρουσιάζουµε το ιστόγραµµα του πετρελαίου, καθώς και σηµαντικές
στατιστικές παραµέτρους αυτού.
20
Series: OIL
Sample 2004M01 2012M09
Observations 105

16

12

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

144.9737
126.5501
280.2525
50.13885
60.01155
0.624281
2.451321

Jarque-Bera
Probability

8.137304
0.017100
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Γράφηµα 5.4 Ιστόγραµµα ∆είκτη Τιµής Εισαγωγής πετρελαίου στην Ελλάδα. ΕΛ.ΣΤΑΤ
(2012).
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Από το διάγραµµα φαίνεται ότι η µεταβλητή του πετρελαίου δεν ακολουθεί κανονική
κατανοµή. Είναι µια θετικά ασύµµετρη κατανοµή (Skewness = 0,624281 > 0) ενώ ο
συντελεστής κύρτωσης είναι 2,451321 < 3 άρα µιλάµε για µια πλατύκυρτη κατανοµή.
Ακολούθως παρουσιάζουµε το ιστόγραµµα του αερίου, καθώς και τις στατιστικές
παραµέτρους αυτού.
12
Series: GAS
Sample 2004M01 2012M09
Observations 105
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129.7000
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66.10610
38.32053
0.415263
2.774977

Jarque-Bera
Probability

3.239285
0.197969

220

Γράφηµα 5.5 Ιστόγραµµα ∆είκτη Τιµής Εισαγωγής αερίου στην Ελλάδα. ΕΛ.ΣΤΑΤ
(2012).

Από την µορφή του διαγράµµατος φαίνεται ότι η µεταβλητή του αερίου δεν
ακολουθεί κανονική κατανοµή. Είναι µια θετικά ασύµµετρη κατανοµή (Skewness =
0,415263 > 0|) ενώ ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2,774977 < 3 άρα µιλάµε για µια
πλατύκυρτη κατανοµή.

5.3 ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Μία χρονική σειρά ονοµάζεται στάσιµη όταν η τιµή της ταλαντεύεται γύρω από τον
µέσο, δηλαδή οι τιµές της στα διάφορα χρονικά διαστήµατα έχουν τον ίδιο µέσο, την
ίδια διακύµανση και η τιµή της συνδιακύµανσης µεταξύ δύο χρονικών περιόδων
εξαρτάται µόνο από την υστέρηση µεταξύ των δύο χρονικών περιόδων, δηλαδή από
την απόσταση ανάµεσα στα δύο αυτά χρονικά σηµεία και όχι από την πραγµατική
χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύµανση.
Μια χρονική σειρά είναι στάσιµη όταν ισχύουν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο Μέσος : Ε(Χt) = µ β) Η ∆ιακύµανση: Var (Xt) = E (Xt - µ )2 = σ2
γ) Η Συνδυακύµανση : Cov (Xt , Xt+k ) = E [ (Xt – µ ) (Χt+k - µ )] = γ k
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Στην οικονοµική επιστήµη είναι πολύ δύσκολο να βρούµε στάσιµες χρονικές σειρές. Μια
χρονοσειρά δεν είναι στάσιµη όταν παρουσιάζει τάση, όταν µεταβάλλεται η
µεταβλητότητά της σε συνάρτηση µε τον χρόνο ή όταν παρουσιάζει εποχικότητα. Σε µη
στάσιµες χρονικές σειρές οι στατιστικοί έλεγχοι οδηγούν σε αναξιόπιστα αποτελέσµατα.
Οι χρονικές σειρές µπορούν να γίνουν στάσιµες εάν πάρουµε τις πρώτες τους διαφορές ή
ακόµα και τις δεύτερες. Έτσι όταν λέµε ότι η χρονική σειρά είναι στάσιµη στις πρώτες
της διαφορές τότε λέµε ότι είναι ολοκληρωµένη πρώτης τάξης.
Λόγω της χρήσης των πρώτων διαφορών υπάρχει περίπτωση να έχουµε υψηλό βαθµό
συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και εποµένως απαιτείται µεγαλύτερος έλεγχος κατά
πόσο αυτή η συσχέτιση είναι πραγµατική ή φαινοµενική (∆ηµέλη, 2003). Και γι αυτό
εκτελούνται οι έλεγχοι στασιµότητας (Stationarity) των χρονολογικών σειρών οι οποίοι
µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία (κλασσικοί)
αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων (∆ριτσάκης, 1998) καθώς και των
συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης (Correlograms) ενώ στη δεύτερη κατηγορία (σύγχρονοι)
αναφέρονται οι έλεγχοι της µοναδιαίας ρίζας για κάθε µεταβλητή.

Στην περίπτωση µας θα γίνει η εκτίµηση στασιµότητας χρησιµοποιώντας τις πρώτες
διαφορές, και χρησιµοποιώντας την µέθοδο της µοναδιαίας ρίζας.

5.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
5.4.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
Πριν αρχίσουµε να αναφερθούµε στην συγκεκριµένη µέθοδο Augmented DickeyFuller, παρατηρώντας απλώς το γράφηµα 5.1 του πετρελαίου είναι ολοφάνερη η τάση
αυξήσεως της τιµής του πετρελαίου, η οποία πολλές φορές εµφανίζει και µια
µειωτική τάση σε κάποιες χρονικές περιόδους.
Αυτά τα γεγονότα αποτελούν ενδείξεις ότι η χρονική σειρά, όπως αναµενότανε δεν
είναι στάσιµη.
Οι υποθέσεις µας για την µοναδιαία ρίζα είναι οι ακόλουθες:
(1) Η : ρ=1 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι µη στάσιµη).
0

(2) Η : ρ≠1 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιµη).
1

Στον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιούµε τον επαυξηµένο έλεγχο των
Dickey - Fuller. (ADF). Να αναφέρουµε ότι τα κριτήρια των Akaike καθώς και των
Schwarz-Bayesian επιλέγουµε να είναι τα ελάχιστα σύµφωνα µε την θεωρία που
κρίνει ως κατάλληλες τις ελάχιστες τιµές τους.
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Το κριτήριο του Akaike χρησιµοποιείται κυρίως για µικρά δείγµατα (n<50), ενώ το
κριτήριο του Schwarz-Bayesian αναφέρεται κυρίως σε µεγάλα δείγµατα (n>50).
O έλεγχος ADF έγινε µε την χρήση του Eviews 5 για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας
στα επίπεδα καθώς και τις πρώτες διαφορές του πετρελαίου (Ανδρικόπουλος, 2000).
Στον ακόλουθο πίνακα 5.1 απεικονίζονται όλα τα χρήσιµα στοιχεία σε σχέση µε την
στασιµότητα των τιµών του πετρελαίου.

Πίνακας 5.1 Έλεγχος Unit Root µε την µέθοδο Augmented Dickey - Fuller στα
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές στις τιµές του πετρελαίου.

Τύπος
Εξίσωσης Στατιστικά

ρ=1
Χωρίς
Τάση ή
Σταθερά

Σταθερά

Με Τάση
και
Σταθερά

DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion
DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion
DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion

Πρώτες
∆ιαφορές
Πετρελαίου

Levels
Πετρελαίου

1,579318

Σηµαντικότητα
1% -2,5876
5% -1,9439
10% -1,6146

Proba
bility

ρ=0

0,9715

-7,131258

1,917171

1,937051

6,891346

6,896324

6,942506

-0,551609

Proba
bility

0

6,921904
1% -3,4950
5% -2,8897
10% -2,5818

0,8753

-7,489687

1,926540

1,920359

6,894881

6,878502

6,971621

6,929661

-2,498288

Σηµαντικότητα
1% -2,5876
5% -1,9439
10% -1,6146

1% -4,0495
5% -3,4540
10% -3,1526

0,3285

-7,458194

1,955622

1,918050

6,855171

6,89689

6,95749

6,97363

1% -3,4950
5% -2,8897
10% -2,5818

0

1% -4,0495
5% -3,4540
10% -3,1526

0
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5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ
5.5.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
Στον ακόλουθο πίνακα 5.2 απεικονίζονται όλα τα χρήσιµα στοιχεία σε σχέση µε την
στασιµότητα των τιµών του αερίου.

Πίνακας 5.2 Έλεγχος Unit Root µε την µέθοδο Augmented Dickey-Fuller στα
επίπεδα και τις πρώτες διαφορές στις τιµές του αερίου.

Τύπος
Εξίσωσης Στατιστικά

Levels
Αερίου
ρ=0

Χωρίς
Τάση ή
Σταθερά

Σταθερά

Με Τάση
και
Σταθερά

DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion
DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion
DF/ADF
t-statistic
Durbin
Watson
Stat
Akaike
Info
Criterion
Schwarz
Criterion

Πρώτες
∆ιαφορές
Αερίου

0,500947

Σηµαντικότητα
1% -2,5873
5% -1,9439
10% -1,6146

Proba
bility

ρ=0

0,8220

-8,417163

1,678149

1,952947

7,672883

7,669155

7,698310

7,694735

-1,683877

1% -3,4943
5% -2,8894
10% -2,5817

0,4364

-8,442215

1,654877

1,940868

7,657246

7,681525

7,708100

-3,885672

Σηµαντικότητα
1% -2,5876
5% -1,9439
10% -1,6146

Proba
bility

0

1% -3,4950
5% -2,8897
10% -2,5818

0

1% -4,0495
5% -3,4540
10% -3,1526

0

7,732685
1% -4,0514
5% -3,4549
10% -3,1531

0,0161

-8,389227

1,905118

1,944375

7,591521

7,700191

7,746874

7,776931
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5.6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ

∆ΥΟ

Αναλύοντας τώρα τα αποτελέσµατα των δύο χρονοσειρών παρατηρούνται τα
ακόλουθα σε σχέση πάντα µε τις πρώτες διαφορές:
α) Ανεξάρτητα από τον τύπο της εξίσωσης οι χρονοσειρές είναι στάσιµες διότι
t-statistic είναι µικρότερο από την τιµή του 1%, 5%, και 10% αντίστοιχα.
β) Η probability είναι µικρότερη από το 0,05
γ) ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση α΄ τάξης στα κατάλοιπα διότι ο συντελεστής Durbin
Watson είναι µεγαλύτερος από 1,8.
Άρα αποδεικνύεται µε τον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fuller ότι οι δύο
χρονοσειρές είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές τους. Με το συµπέρασµα αυτό
έχουµε την δυνατότητα να προχωρήσουµε περαιτέρω στην εµπειρική έρευνα και να
ελέγξουµε την ύπαρξη συνολοκλήρωσης |(µακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση) των
δύο αυτών µεταβλητών.

5.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗ
∆ύο στάσιµες χρονοσειρές ονοµάζονται συνολοκληρωµένες εάν υπάρχει ένας
γραµµικός συνδυασµός αυτών ο οποίος είναι στάσιµος, δηλαδή δεν εµφανίζει
στοχαστική τάση.
Η εξίσωση αυτή που προκύπτει και λέγεται εξίσωση συνολοκλήρωσης αποτελεί την
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των χρονοσειρών,
Φυσικά προϋπόθεση για να γίνει ο έλεγχος συνολοκλήρωσης πρέπει οι µεταβλητές να
είναι στάσιµες στο ίδιο επίπεδο (πρώτες διαφορές, στασιµότητα|).
Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης γίνεται: α) έλεγχο Engle-Granger ή β) έλεγχο
Johansen
Στην περίπτωση µας θα ακολουθήσουµε την µέθοδο Johansen
Απαραίτητο είναι πρώτα να υπολογισθεί ο βέλτιστος αριθµός των υστερήσεων για να
έχει ακρίβεια και αξιοπιστία η µέθοδος.
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5.7.1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (LAGS)
Με

την

χρήση

του

ΤΟΥ

προγράµµατος

του

ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ
προγράµµατος

ΑΡΙΘΜΟΥ
EVIEWS

5

και

χρησιµοποιώντας την µέθοδο VAR υπολογίζεται ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 5.3 Υπολογισµός του Lag
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GAS OIL
Exogenous variables: C
Sample: 2004M01 2012M09
Included observations: 97
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7
8

LogL
-983.5835
-703.7694
-693.8802
-688.4105
-682.8803
-679.7382
-675.8640
-670.4964
-669.8847

LR
NA
542.3201
18.75897
10.15001
10.03413*
5.571480
6.709975
9.075154
1.009068

FPE

AIC

SC

HQ

2293424.
7775.295
6887.217
6683.777
6479.874
6601.387
6627.041
6454.115*
6937.135

20.32131
14.63442
14.51299
14.48269
14.45114
14.46883
14.47142
14.44322*
14.51309

20.37440
14.79368
14.77843*
14.85430
14.92892
15.05278
15.16155
15.23953
15.41556

20.34278
14.69882
14.62032*
14.63295
14.64433
14.70495
14.75048
14.76521
14.87800

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
Βλέποντας το κριτήριο του Schwarz βλέπουµε ότι ο βέλτιστος αριθµός υστερήσεων
είναι δύο. Εποµένως σύµφωνα µε τον έλεγχο Johansen ο βέλτιστος αριθµός
υστερήσεων που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι lag=2-1=1.

5.7.2 ΕΛΕΓΧΟΣ JOHANSEN
Χρησιµοποιώντας το στατιστικό πρόγραµµα Eviews 5 δηµιουργείται α ακόλουθος
πίνακας 5.4.
Σηµαντικό στοιχείο στον υπολογισµό της µακροχρόνιας σχέσης είναι ότι
χρησιµοποιείται υστέρηση 1.
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Πίνακας 5.4 Johansen Cointegration Test
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GAS OIL
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.207239
0.003414

24.27237
0.352282

15.49471
3.841466

0.0019
0.5528

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1

0.207239
0.003414

23.92009
0.352282

14.26460
3.841466

0.0011
0.5528

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
GAS
-0.040440
0.007088

OIL
0.022483
0.013859

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(GAS)
D(OIL)

4.831475
0.775200

0.142463
-0.417526

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -731.6735
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
GAS
OIL
1.000000
-0.555956
(0.08522)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GAS)
-0.195386
(0.03966)
D(OIL)
-0.031349
(0.02969)
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Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:
α) Παρατηρώντας τις τιµές των p-values [(0,0019-0,5528) και (0,0011-0,5528)]
φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει συνολοκλήρωση στο επίπεδο 5% στην µακροχρόνια
σχέση.
β) Επίσης παρατηρούµε ότι η Cointegration Equation (µακροχρόνια σχέση) είναι η
ακόλουθη:
ΤΙΜΗ GAS = 0,555956 * TIMH CRUDE OIL

5.8
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
(ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ)

ECM

Στον έλεγχο συνολοκλήρωσης, µακροχρόνια σχέση, κατά Johansen αποδείχτηκε ότι
οι χρονικές σειρές συνολοκληρώνονται. Υπάρχει όµως η πιθανότητα βραχυχρόνια οι
µεταβλητές αυτές να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση
ανισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών µπορεί να παρουσιασθεί µε το Error
Correction Model, ECM.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται µας παρουσιάζει µια συνάρτηση η οποία συνδέει τη
βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ των χρονικών σειρών.
Επίσης εµφανίζονται ξεχωριστά οι δύο βραχυχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών και
παρουσιάζεται εάν υπάρχει σχέση µε την µακροχρόνια σχέση.
Από τον πίνακα 5.6 φαίνεται ότι η βραχυχρόνια σχέση του αερίου είναι στατιστικά
σηµαντική (t=4,92593>2) και επηρεάζεται από την µακροχρόνια σχέση µε το
πετρέλαιο.
Από την άλλη η βραχυχρόνια σχέση του πετρελαίου δεν είναι στατιστικά σηµαντική
(t=1,05594,2)| και δεν επηρεάζεται από την µακροχρόνια σχέση µε το αέριο.
Οι βραχυχρόνιες σχέσεις φαίνονται στον πίνακα 5.5.

Πίνακας 5.5 Βραχυχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών
VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
D(GAS) = - 0.1953856967*( GAS(-1) - 0.5559560267*OIL(-1) - 50.26530944 ) +
0.1288711046*D(GAS(-1)) - 0.5116327161*D(OIL(-1)) + 2.007949044
D(OIL) = - 0.03134923331*( GAS(-1) - 0.5559560267*OIL(-1) - 50.26530944 ) 0.07791358335*D(GAS(-1)) + 0.2309587197*D(OIL(-1)) + 1.718216113
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Ακολούθως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα η συγκεκριµένη µέθοδος.
Πίνακας 5.6 Vector Error Correction Model (VECM)
Vector Error Correction Estimates
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

GAS(-1)

1.000000

OIL(-1)

-0.555956
(0.08522)
[-6.52357]
-50.26531

C
Error Correction:

D(GAS)

D(OIL)

CointEq1

-0.195386
(0.03966)
[-4.92593]

-0.031349
(0.02969)
[-1.05594]

D(GAS(-1))

0.128871
(0.09344)
[ 1.37917]

-0.077914
(0.06994)
[-1.11402]

D(OIL(-1))

-0.511633
(0.13898)
[-3.68124]

0.230959
(0.10403)
[ 2.22017]

2.007949
(1.03515)
[ 1.93976]

1.718216
(0.77480)
[ 2.21764]

0.230122
0.206792
9809.687
9.954283
9.863932
-380.8051
7.471944
7.574263
1.112130
11.17678

0.102594
0.075400
5495.669
7.450625
3.772668
-350.9655
6.892534
6.994853
2.094016
7.748467

C

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

5490.180
5072.038
-731.6735
14.40143
14.65723
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5.9 ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑ

GRANGER

ΤΩΝ

Όλοι οι προηγούµενοι έλεγχοι οι οποίοι έχουν εκτελεσθεί, όπως της µοναδιαίας ρίζας
καθώς και ο προσδιορισµός της µακροχρόνιας σχέσης των µεταβλητών δεν µπορούν
να υποδείξουν εάν υπάρχει σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών.
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθείται για τον προσδιορισµό αυτής της αιτιότητας
λέγεται Granger’s Causality και γίνεται µε την χρήση του προγράµµατος Eviews 5.
Μετά από αυτά προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:
Πίνακας 5.7 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 2004M01 2012M09
Included observations: 103
Dependent variable: D(GAS)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(OIL)

13.55150

1

0.0002

All

13.55150

1

0.0002

Dependent variable: D(OIL)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GAS)

1.241040

1

0.2653

All

1.241040

1

0.2653

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή σχέση από το πετρέλαιο προς το αέριο
καθώς η probability είναι µικρότερη του 5% (prob=0,0002).
∆εν µπορούµε όµως να υποστηρίξουµε και το αντίστροφο, ότι δηλαδή υπάρχει
αιτιακή σχέση από το αέριο προς το πετρέλαιο διότι η probability είναι µεγαλύτερη
του 5% (prob=0,2653).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνηθεί εάν οι τιµές εισαγωγής φυσικού
αερίου και πετρελαίου στην χώρα µας έχουν µακροχρόνια σχέση, καθώς και ποια
είναι η επικρατούσα εξίσωση συνολοκλήρωσης.
Τα στοιχεία προέκυψαν από τους δείκτες τιµών οι οποίοι δόθηκαν από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (2012) και καλύπτουν την περίοδο Ιανουάριος 2004 – Σεπτέµβριος
2012 µε µηνιαία συχνότητα.
Για την οικονοµετρική ανάλυση προχωρήσαµε σε µελέτη των χρονικών σειρών η
οποία περιλαµβάνει την ανάλυση στασιµότητας µε την βοήθεια του επαυξηµένου
ελέγχου Dickey Fuller , τον έλεγχο συνολοκλήρωσης, τον υπολογισµό της
µακροχρόνιας σχέσης, την σχέση βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας σχέσης, καθώς και
τον έλεγχο αιτιότητας των µεταβλητών.
Το συµπέρασµα το οποίο κατέληξε η µελέτη µας είναι ότι υπάρχει σχέση
συνολοκλήρωσης

στην

µακροχρόνια

σχέση,

παρουσιάζοντας

µια

σταθερή

µακροχρόνια σχέση.
Η µακροχρόνια σχέση είναι η ακόλουθη: ΤΙΜΗ GAS = 0,555956 * TIMH CRUDE OIL
Στην ακόλουθη σχέση εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η τιµή του αερίου, γεγονός το
οποίο κατά κανόνα ισχύει σε ολόκληρο τον κόσµο, λόγω της σύνδεσης των
µακροχρόνιων συµβολαίων του αερίου µε τις τρέχουσες τιµές του πετρελαίου. Η
συγκεκριµένη αυτή κατάσταση των µεταβλητών αποδείχτηκε και µε τον έλεγχο
αιτιότητας κατά Granger.
Επίσης αποδείχτηκε ότι το αέριο στην βραχυχρόνια του σχέση επηρεάζεται από την
µακροχρόνια σχέση του µε το πετρέλαιο.
Το αντίστροφο, ότι δηλαδή το πετρέλαιο στην βραχυχρόνια του σχέση εάν
επηρεάζεται από την µακροχρόνια του σχέση µε το αέριο, δεν συµβαίνει.
Τα γενικά αυτά συµπεράσµατα τα οποία εξάχθηκαν επιβεβαιώνονται σε µεγάλο
ποσοστό από την ευρωπαϊκή καθώς και από την παγκόσµια αγορά ενέργειας,
επιβεβαιώνοντας πάντοτε ότι ο <µαύρος χρυσός> είναι ο ηγέτης στην παγκόσµια
αγορά ενέργειας.
Φυσικά δεν πρέπει να λησµονούµε ότι τα δύο αυτά ενεργειακά καύσιµα είναι
υποκατάστατα και ο ανταγωνισµός ανάµεσα τους δηµιουργεί κατά κανόνα
συνολοκληρώσεις µεταξύ τους αλλά και πολύ µικρά διαλείµµατα αποσύνδεσης τους.
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6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Καµία από τις µελέτες της βιβλιογραφικής επισκόπησης δεν έχει υπολογίσει την
επίδραση στην µακροχρόνια σχέση, στο σύνολο τους, διαφόρων εξωγενών
µεταβλητών, όπως καιρός (αποκλίσεις από τις κανονικές θερµοκρασίες), επίπεδα
αποθεµάτων, επίδραση της τεχνολογίας στην ρύθµιση των τιµών, τυχαίες διακοπές
(πολιτικά παιχνίδια ή απρόοπτες διακοπές παραγωγής π.χ. λόγω τυφώνων) στην
τροφοδοσία αυτών των δύο ενεργειακών καυσίµων, καθώς και η ύπαρξη
κερδοσκόπων µέσα στην αγορά ενέργειας.
Επίσης τις µέρες µας, λόγω της βαριάς οικονοµικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα µας
ζούµε ένα πρωτόγνωρο φαινόµενο χρησιµοποίησης κατά κανόνα ανοιχτών εστιών
καύσης (τζάκια) για θέρµανση, καθώς και κλειστών εστιών (ξυλόσοµπες). Το
αποτέλεσµα είναι η υπερβολική µείωση κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης.
Η κίνηση των αυτοκινήτων επίσης έχει µειωθεί σε δραµατικά επίπεδα λόγω της
οικονοµικής δυσπραγίας, µε αποτέλεσµα τεράστια µείωση σε κατανάλωση του
πετρελαίου κίνησης.
Τέλος στα πλαίσια αναβάθµισης του τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ) που βρίσκεται στο νησάκι Ρεβυθούσα είναι προγραµµατισµένο να
κατασκευασθεί µια τρίτη δεξαµενή αποθήκευσης ΥΦΑ και ο συνολικός όγκος
αποθήκευσης από 130000 m3 ΥΦΑ θα αυξηθεί στις 225000 m3 ΥΦΑ.
Συµπληρωµατικά της επένδυσης αυτής η δυναµικότητα αεριοποίησης θα αυξηθεί στα
1400 m3 ΥΦΑ/ώρα από 1000 m3 ΥΦΑ/ώρα που είναι σήµερα.( ∆ΕΣΦΑ, 2012). Με
την αύξηση αποθήκευσης του ΥΦΑ, καθώς και την αύξηση της δυνατότητας
αεριοποίησης του η χώρα µας αποκτά έναν σηµαντικό σύµµαχο σε προβλήµατα
δυστοκίας παράδοσης φυσικού αερίου (πολιτικοί εκβιασµοί) και έτσι µπορεί να
ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιόδους αυξηµένης ζήτησης, όπως συµβαίνει τους
χειµερινούς µήνες.
Πολύ πιθανό ο υπολογισµός όλων αυτών των µεταβλητών να µας δηµιουργούσε ένα
αρκετά πολύπλοκο µοντέλο σχέσης των δύο αυτών υποκατάστατων ενεργειακών
καυσίµων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
∆είκτες Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (σύνολο αγοράς) για τα
έτη: Ιανουάριος 2004 - Σεπτέµβριος 2012(*) ΕΛ. ΣΤΑΤ (2012)
(2005=100,0)
Μήνας/έτος

Αργό πετρέλαιο
(κωδ. 6_06101001)

01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
Μέσος-04
01/05
02/05
03/05
04/05
05/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
11/05
12/05
Μέσος-05
01/06
02/06
03/06
04/06
05/06
06/06
07/06
08/06
09/06
10/06
11/06
12/06

53,06
50,14
54,14
55,67
61,01
59,27
64,16
67,24
71,90
77,01
73,58
70,88
63,17
77,28
85,85
90,93
90,24
88,12
103,73
109,26
114,83
107,53
109,75
111,73
110,74
100,00
112,08
113,49
115,48
116,53
115,49
114,56
113,46
109,88
104,44
101,86
99,16
95,97

Φυσικό αέριο,
υγροποιηµένο ή σε
αεριώδη κατάσταση (κωδ.
6_06201001)
66,11
66,28
66,51
67,19
67,53
66,45
72,45
74,05
72,56
80,45
79,42
79,48
71,54
85,76
85,25
86,56
91,20
90,45
91,29
102,37
102,74
102,23
120,75
120,75
120,67
100,00
127,00
129,40
129,10
127,40
121,50
122,10
131,60
131,80
133,00
136,20
132,10
131,70
64

Μέσος-06
01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
07/07
08/07
09/07
10/07
11/07
12/07
Μέσος-07
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
Μέσος-08
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
Μέσος-09
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10

109,37
91,68
96,27
101,24
106,71
108,52
109,61
115,21
113,33
117,44
124,93
134,63
129,38
112,41
126,55
128,88
131,33
138,45
151,75
164,67
171,23
157,40
141,00
128,34
118,22
107,48
138,78
108,83
111,93
113,23
124,13
136,24
150,31
147,03
158,97
152,18
156,11
160,95
158,37
139,86
166,27
167,81
176,62
186,57
182,04
184,18
181,71
183,27

129,41
122,80
121,00
115,90
104,30
105,50
115,60
116,80
119,50
118,10
131,10
123,80
125,80
118,35
145,00
141,80
132,40
148,40
149,00
143,70
158,60
174,40
176,40
225,20
210,50
201,00
167,20
182,41
159,00
137,00
95,40
88,40
92,70
97,19
96,89
94,09
113,67
111,06
124,36
116,02
129,16
135,55
137,24
147,44
144,54
153,68
133,79
137,80
65

09/10
10/10
11/10
12/10
Μέσος-10
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
Μέσος-11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
(*)

177,05
173,82
180,79
190,76
179,24
195,93
210,52
230,26
237,69
221,03
228,00
236,33
222,50
229,70
231,65
239,83
244,74
227,35
261,34
269,07
280,25
275,70
258,04
240,61
258,39
270,98
265,82

123,68
129,70
137,70
138,54
137,40
138,17
133,61
132,68
133,14
140,21
139,65
155,29
150,63
167,48
179,41
175,58
183,03
152,41
203,05
192,82
192,46
192,17
197,20
211,64
216,57
215,27
180,83

Οι παραπάνω δείκτες καταρτίζονται από τον Ιανουάριο 2004
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ΕΛΕΓΧΟΙ UNIT ROOT ME THN ΜΕΘΟ∆Ο ADF
ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
Null Hypothesis: OIL has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.551609
-3.495021
-2.889753
-2.581890

0.8753

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

OIL(-1)
D(OIL(-1))
C

-0.007055 0.012790
0.291744 0.097117
2.497636 1.973997

-0.551609
3.004033
1.265269

0.5824
0.0034
0.2087

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

2.094016
7.748467
6.894881
6.971621
4.516613
0.013245

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.082848
0.064505
7.494393
5616.593
-352.0864
1.926540
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ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ KAI TΑΣΗ
Null Hypothesis: OIL has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.498288
-4.049586
-3.454032
-3.152652

0.3285

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

OIL(-1)
D(OIL(-1))
C
@TREND(2004M01)

-0.089162
0.333722
5.240262
0.170732

0.035689
0.096293
2.226529
0.069526

-2.498288
3.465705
2.353556
2.455642

0.0141
0.0008
0.0206
0.0158

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.135506
0.109309
7.312728
5294.123
-349.0413
1.955622

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

2.094016
7.748467
6.855171
6.957490
5.172598
0.002312
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ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: OIL has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

1.579318
-2.587607
-1.943974
-1.614676

0.9715

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable
OIL(-1)
D(OIL(-1))
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.007860 0.004977
0.286978 0.097333

1.579318
2.948429

0.1174
0.0040

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

2.094016
7.748467
6.891346
6.942506
1.917171

0.068166
0.058940
7.516654
5706.509
-352.9043
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ΕΛΕΓΧΟΙ UNIT ROOT ME THN ΜΕΘΟ∆Ο ADF
ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
Null Hypothesis: D(OIL) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.489867
-3.495021
-2.889753
-2.581890

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(OIL(-1))
C

-0.716420 0.095652
1.494053 0.763215

-7.489867
1.957578

0.0000
0.0530

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.021659
9.268744
6.878502
6.929661
56.09811
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.357090
0.350724
7.468536
5633.682
-352.2428
1.920359
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ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: D(OIL) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.458194
-4.049586
-3.454032
-3.152652

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(OIL(-1))
C
@TREND(2004M01)

-0.718905
1.075219
0.008002

0.096391
1.513993
0.024942

-7.458194
0.710188
0.320811

0.0000
0.4792
0.7490

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.357751
0.344906
7.501926
5627.890
-352.1899
1.918050

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.021659
9.268744
6.896890
6.973630
27.85139
0.000000
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ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: D(OIL) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.131258
-2.587607
-1.943974
-1.614676

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(OIL,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(OIL(-1))

-0.666771 0.093500

-7.131258

0.0000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.021659
9.268744
6.896324
6.921904
1.937051

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.332697
0.332697
7.571511
5847.434
-354.1607
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ΕΛΕΓΧΟΙ UNIT ROOT ME THN ΜΕΘΟ∆Ο ADF
ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
Null Hypothesis: GAS has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.683877
-3.494378
-2.889474
-2.581741

0.4364

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M02 2012M09
Included observations: 104 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

GAS(-1)
C

-0.047907 0.028450
7.335115 3.855667

-1.683877
1.902424

0.0953
0.0599

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.103084
11.12277
7.657246
7.708100
2.835440
0.095264

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.027047
0.017508
11.02497
12398.10
-396.1768
1.654877
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ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ KAI TΑΣΗ
Null Hypothesis: GAS has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.885672
-4.051450
-3.454919
-3.153171

0.0161

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M05 2012M09
Included observations: 101 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GAS(-1)
D(GAS(-1))
D(GAS(-2))
D(GAS(-3))
C
@TREND(2004M01)

-0.174522
0.139034
0.270461
0.236335
15.71227
0.138866

0.044914
0.101430
0.101930
0.105713
4.290958
0.053297

-3.885672
1.370740
2.653401
2.235617
3.661715
2.605513

0.0002
0.1737
0.0093
0.0277
0.0004
0.0106

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.183411
0.140433
10.46501
10404.07
-377.3718
1.905118

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.125101
11.28756
7.591521
7.746874
4.267525
0.001520
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ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: GAS has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

0.500947
-2.587387
-1.943943
-1.614694

0.8220

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M02 2012M09
Included observations: 104 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

GAS(-1)

0.004047 0.008078

0.500947

0.6175

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

1.103084
11.12277
7.672883
7.698310
1.678149

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

-0.007476
-0.007476
11.16427
12838.02
-397.9899
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ΕΛΕΓΧΟΙ UNIT ROOT ME THN ΜΕΘΟ∆Ο ADF
ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
Null Hypothesis: D(GAS) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-8.442215
-3.495021
-2.889753
-2.581890

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GAS(-1))
C

-0.879714 0.104204
0.937933 1.109798

-8.442215
0.845139

0.0000
0.4000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.336058
14.50160
7.681525
7.732685
71.27099
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.413714
0.407910
11.15860
12575.96
-393.5986
1.940868
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ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: D(GAS) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-8.389227
-4.049586
-3.454032
-3.152652

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GAS(-1))
C
@TREND(2004M01)

-0.878734
1.476705
-0.010192

0.104746
2.259207
0.037172

-8.389227
0.653639
-0.274193

0.0000
0.5148
0.7845

0.414155
0.402438
11.21005
12566.51
-393.5598
1.944375

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.336058
14.50160
7.700191
7.776931
35.34678
0.000000
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ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ Ή ΤΑΣΗ
Null Hypothesis: D(GAS) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-8.417163
-2.587607
-1.943974
-1.614676

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GAS,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2004M03 2012M09
Included observations: 103 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GAS(-1))

-0.867739

0.103092

-8.417163

0.0000

0.409568
0.409568
11.14296
12664.89
-393.9615

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

-0.336058
14.50160
7.669155
7.694735
1.952947
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