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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η σχέση μεταξύ της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και της λιανικής τιμής των 

καυσίμων είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη σε πολλές 

χώρες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Πολλοί πιστεύουν ότι οι εταιρείες 

πετρελαιοειδών σπεύδουν να αυξήσουν τις τιμές στην τοπική αγορά μόλις 

παρατηρηθεί μια άνοδος στις διεθνείς τιμές αλλά δεν ανταποκρίνονται με την ίδια 

ταχύτητα όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Το φαινόμενο είναι γνωστό στην 

οικονομική βιβλιογραφία ως ασύμμετρη προσαρμογή ή φαινόμενο ασυμμετρίας των 

τιμών καυσίμων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολλών μελετών. Κάποιες μελέτες βρίσκουν ισχυρές ενδείξεις ασύμμετρης 

προσαρμογή, ενώ κάποιες άλλες όχι. 

 Η παρούσα μελέτη εφαρμόζει τη μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία για να εξετάσει το ζήτημα αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας, 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιβεβαιώνουν ότι οι μεταβολές από τη διεθνή τιμή 

του πετρελαίου μεταφέρονται στις τοπικές τιμές με κάποια καθυστέρηση, όμως δεν 

εντοπίζονται ισχυρές ενδείξεις ασυμμετρίας προσαρμογής. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 

οι τιμές στην Ελλάδα προσαρμόζονται ελαφρώς γρηγορότερα μετά από αυξήσεις στη 

διεθνή τιμή παρά μετά από μειώσεις, όμως η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 

αλλά ούτε ουσιαστική από πλευράς οικονομικών επιπτώσεων. 

 Η απουσία ενδείξεων ασύμμετρης προσαρμογής των τιμών δεν συνεπάγεται 

οπωσδήποτε ότι το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά είναι το επιθυμητό. Αυτό που 

έχει μεγαλύτερη σημασία είναι κατά πόσο το περιθώριο κέρδους των εταιρειών είναι 

σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε μια λογική απόδοση κεφαλαίου. Η διερεύνηση αυτού 

του θέματος απαιτεί πιο λεπτομερή δεδομένα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα. 

 

Λέξεις- κλειδιά: αργό πετρέλαιο, αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, ρουκέτες, πούπουλα  
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Από τα μέσα του εικοστού αιώνα και μετά, το πετρέλαιο αποτελεί έναν από 

τους βασικούς δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, λόγω της 

εξέχουσας σημασίας του στον ανεφοδιασμό των απαιτήσεων παγκόσμιας ενέργειας. 

Πάρα την εμφάνιση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (όπως είναι ο αέρας και η 

ηλιακή), το πετρέλαιο παραμένει η βασική πηγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι ρυθμίζουν την σωστή 

λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι προϊόν στρατηγικής σημασίας ιδιαίτερα 

για τις μεγάλες χώρες, οι οποίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη ροή 

του. Η τιμή του πετρελαίου, όπως σε όλα τα αγαθά, διαμορφώνεται από τις δυνάμεις 

της προσφοράς και ζήτησης ενώ παράλληλα επηρεάζεται και από μια πληθώρα 

γεωπολιτικών και άλλων παραγόντων. 

 Η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου έχει επιπτώσεις στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή, γι’ αυτό και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλους 

τους πολίτες καθώς και πλήθος ερευνητών, οι οποίοι μελετούν τις επιδράσεις που 

έχουν οι τιμές του πετρελαίου στα μεγέθη της μακροοικονομίας. 

 Η σχέση μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών και των διακυμάνσεων 

των τιμών του πετρελαίου έχει αναλυθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών. Πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει αρνητικός συσχετισμός μεταξύ των αυξήσεων στις τιμές του 

πετρελαίου και της οικονομίας. Διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, όπως θα 

αποδειχτεί από την ανάλυση επιδρούν στα μακροοικονομικά μεγέθη δηλαδή στα 

επιτόκια, τον πληθωρισμό, στην ισοτιμία και στο ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της 

Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, άνοδος της τιμής του πετρελαίου συνεπάγεται :  

 αύξηση του κόστους παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών.  

 αύξηση των τιμών και άνοδο του πληθωρισμού.  

 ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.  

 επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις τιμές πετρελαιοειδών και την επιρροή 

τους στο καταναλωτικό κοινό. Προκειμένου να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό μέσα 

από μια εμπειρική έρευνα των τιμών του πετρελαίου και δυο προϊόντων που είναι 
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ευρεία κατανάλωση όπως η αμόλυβδη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Σε 

παγκόσμια κλίμακα αλλά και εντός των ελληνικών συνόρων κερδίζει συνεχώς έδαφος 

η άποψη, τόσο από το καταναλωτικό κοινό όσο και από πολιτικούς παράγοντες, ότι οι 

τιμές της λιανικής βενζίνης δεν αντανακλάτε το κόστος του αργού πετρελαίου. 

 Συγκεκριμένα υπάρχει διάχυτα η πεποίθηση ότι οι τιμές της βενζίνης και του 

πετρελαίου κίνησης αποκρίνονται ασύμμετρα στις μεταβολές της τιμής του αργού 

πετρελαίου και οι αυξήσεις περνούν άμεσα στις τιμές των προϊόντων κάτι που δεν 

ισχύει και στην περίπτωση μείωσης των τιμών του αργού πετρελαίου. Με αφορμή 

αυτήν την άποψη, ελέγξαμε για ύπαρξη ασύμμετρων αποκρίσεων της τιμής της 

βενζίνης με δεδομένα για την Ελλάδα από την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 

Ιουνίου 2015. 

Βρήκαμε ότι οι θετικές ασυμμετρίες στην τιμή ισορροπίας (δηλαδή όταν η τιμή 

της αμόλυβδης είναι πάνω από την τιμή ισορροπίας όπως αυτή ορίζεται από την τιμή 

του πετρελαίου) παραμένουν και δεν τείνουν να εξαλειφθούν, ενώ αντιθέτως, 

αρνητικές αποκλίσεις της τιμής της αμόλυβδης από την «δίκαιη» τιμή της τείνουν να 

εξαλειφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να 

ερμηνευτεί από τα χαρακτηριστικά που διέπουν την ελληνική αγορά πετρελαιοειδών 

και περιορίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων 

λιανικής εμπορίας γίνεται για παράδειγμα με την χρήση συμβάσεων εμπορικής 

συνεργασίας μεταξύ πρατηριούχων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών 

περιλαμβάνουν περιοριστικούς όρους στη διακίνηση των εμπορευμάτων και στον 

ανταγωνισμό. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του πετρελαίου μέσα 

στην πάροδο των χρόνων και πως κατέληξε να είναι ένα αγαθό απαραίτητο στον 

άνθρωπο και πόσο επηρεάζει την οικονομία μιας χώρας και παγκοσμίως. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την εμπορία και την διύλιση του 

πετρελαίου, καθώς επίσης γίνεται μια πρόβλεψη για την κατανάλωση του πετρελαίου 

ανά τον κόσμο. Ακόμη, αναφερόμαστε σε διάφορους επιστήμονες και στις έρευνες 

τους πως επηρεάζει την οικονομία παγκοσμίως. Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά στην 

ελληνική αγορά και τις εταιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόμενο της ασυμμετρίας, πως 

δημιουργήθηκε ο όρος «ρουκέτες και πούπουλα» για τις τιμές των πετρελαιοειδών 

που επηρεάζονται εξαιτίας των μεταβολών της τιμής πετρελαίου. Ακόμη, ποίοι 

παράγοντες επηρεάζουν στις τιμές πετρελαιοειδών και φτάνει στον καταναλωτή η 

τελική τιμή. 

 Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει πως η τιμή πετρελαίου 

επηρεάζει την οικονομία σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα καθώς επίσης πως 

επηρεάζονται οι τιμές των πετρελαιοειδών. Ακόμα, πως επηρεάζεται το εισόδημα των 

καταναλωτών από τις αυξήσεις και τις μειώσεις της τιμής των πετρελαιοειδών γι’ 

αυτό το λόγο οι καταναλωτές προσπαθούν βρουν την οικονομικότερη λύση για να 

μην επηρεαστεί σημαντικά το εισόδημα τους. 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται μια εμπειρική ανάλυση για το νομό 

Ημαθίας το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2015 και Ιουνίου 2015 σε ημερήσια βάση 

των τιμών πετρελαίου  Brent και της τιμής της Αμόλυβδης 95 οκτανίων και του 

πετρελαίου κίνησης  (Diesel). Με βάση αυτά τα στοιχεία παρουσιάζουμε πόσο οι 

τιμές των πετρελαιοειδών επηρεάζονται από τις μεταβολές των τιμών πετρελαίου 

Brent.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

 

1.1.: Η ιστορία του πετρελαίου 

 

 Οι Κινέζοι έκαναν την πρώτη γεώτρηση το 347μ.χ και έβγαλαν πετρέλαιο από 

ένα πηγάδι 240m και το ονόμασαν ‘σι γιού ’ δηλ. λάδι της πέτρας. Η σύγχρονη 

ιστορία της εξαγωγής του πετρελαίου αρχίζει στις αρχές του 19ου αιώνα από το 1852 

όπου ο γεωλόγος-γιατρός και Καναδός στην καταγωγή Αbraham Gessner 

ανακαλύπτει το φωτιστικό πετρέλαιο που παραγότανε από αργό πετρέλαιο. Το 1855 ο 

Benjamin Silliman , χημικός έφτιαξε μια μέθοδο και καθαρίζοντας ακόμα παραπάνω 

το πετρέλαιο με θειικό οξύ, το αξιοποίησε περισσότερο. Ο John Rockefeller(1839-

1937). Οι πρώτες γεωτρήσεις και τα πρώτα γεωτρύπανα. 

 Η αύξηση της ζήτησης επέκτεινε την μεθόδευση και την αναζήτηση του 

πετρελαίου μέσω γεωτρήσεων που μέχρι τότε ήταν για το νερό. Η μεγάλη ζήτηση 

επέφερε και καινούργιες μεθόδους για μεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι ένας 

εισπράκτορας ο Edwin Drake, που τον χρηματοδοτούσε ο βιομήχανος George Bissell, 

μετά από δύο χρόνια ερευνών το 1859 και σε βάθος 21m, κατόρθωσε να ανακαλύψει 

κοίτασμα πετρελαίου στην Titusville πόλη της Pennsylvania που αργότερα θα 

μετατραπεί σε γη των γεωτρήσεων και του πετρελαίου. 

 Το 1865 ένας νέος που ονομαζόταν John Rockefeller(1839-1937), θα άφηνε 

το όνομα του στην ιστορία αγοράζοντας ένα διυλιστήριο στην Pennsylvania για το 

ποσό των 72.000 $. Με τον Henry Flager ίδρυσαν την Standard oil Company και 

έλεγχαν το 90% της Αμερικάνικης αγοράς. 

 Στην Ευρώπη το πετρέλαιο ερχότανε από την Αμερική και έτσι ιδρύθηκαν 

από τον Marcus Samuel η Shell στο Λονδίνο. Η αχιβάδα στο σήμα της προέκυψε από 

την αδυναμία που είχε ο πατέρας τους στις αχιβάδες. Οι αδερφοί Nobel και ο 

A.Rothchlied ίδρυσαν διυλιστήρια στο Μπακού και η Royal Dutch Company στην 

Ινδονησία. 

 Η αρχική ευφορία από την ζήτηση μετριάστηκε αφού το ηλεκτρικό πήρε την 

θέση του φωτιστικού πετρελαίου και έτσι η ζήτηση μειώθηκε κατακόρυφα. Για λίγο 

καιρό όμως, αφού η ανακάλυψη του αυτοκινήτου και η γρήγορη εξάπλωση της 

άμαξας χωρίς άλογα (αυτοκίνητο) έδωσε φτερά στις εξαγωγές. 
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 Το 1901 η Ευρωπαϊκή εταιρία Shell αγοράζει την Standard oil Company και 

πυροδοτεί μεγάλες αντιδράσεις με απεργίες σε όλη την Αμερική με το σύνθημα ‘ έξω 

οι ξένοι, τα πετρέλαια των Αμερικάνων στους Αμερικάνους’ που την εξαναγκάζουν 

να παραχωρήσει δικαιώματα στην Gulf oil Corporation. Έτσι η Standard oil 

Company ελέγχει το 60% της αγοράς στο τέλος του αιώνα από το 90% αρχικά. 

 Ο John Rockefeller κατηγορήθηκε πολλές φορές για διαπλοκές, δωροδοκίες 

και άλλα αδικήματα που αφορούσαν κρατικούς και άλλους παράγοντες αλλά δεν 

καταδικάσθηκε ποτέ. Στα γεράματα του και με μια μυθική περιουσία ίδρυσε την 

Rockefeller Foundation με περιουσία 500 εκατ. $. Η περιουσία του ιδρύματος στις 

αρχές του αιώνα ανερχότανε σε 2 δις $. Σκοπός του ιδρύματος ήταν η 

χρηματοδότηση επιστημονικών, ερευνητικών και κοινωνικών έργων σε πανεπιστήμια 

και ερευνητικά κέντρα. 

 Στην αρχή το πετρέλαιο το μετέφεραν με βαρέλια που τα φόρτωναν σε 

διαμορφωμένες άμαξες και μεταφερότανε με άλογα. Έτσι προήλθε και η μετρητική 

μονάδα του πετρελαίου το ‘βαρέλι’. Μετά δημιουργήθηκαν ξύλινοι αγωγοί και 

αντικατέστησαν τις άμαξες. 

 Ο πρώτος αγωγός πετρελαίου κατασκευάστηκε το 1861 στην Πενσυλβάνια 

των Η.Π.Α και ήταν ξύλινος με μήκος 8 Km, ενώ στην ίδια περιοχή τέσσερα χρόνια 

μετά κατασκευάστηκε ο πρώτος σιδερένιος αγωγός. Το 1875 κατασκευάστηκε ο 

μεγαλύτερος αγωγός της εποχής και μετέφερε πετρέλαιο από το Carbon Center της 

Πενσυλβάνια στο Pitchonrg και είχε μήκος 65 Km και άρχισε να τροφοδοτεί 

διυλιστήριο στην περιοχή. 

 Στην Ευρώπη ο πρώτος αγωγός πετρελαίου έγινε στην Γερμανία το 1881 και 

μετέφερε πετρέλαιο από το Peine στο Oelheim, με μήκος 10 Km. Σήμερα το 50% της 

μεταφοράς πετρελαίου γίνετε με πετρελαιαγωγούς. Το μήκος των πετρελαιαγωγών 

ανά τον κόσμο είναι πάνω από 20.000 km. 

 Συγχρόνως όμως προέκυψαν και αρκετά προβλήματα από διαρροές που 

προερχότανε από την κακή συγκόλληση των αγωγών ή από προβλήματα διαφοράς 

θερμοκρασίας που προκαλούν απότομες διαστολές και συστολές ή από προβλήματα 

στα αντλιοστάσια ή ακόμα και μικροδιαρροές από σφαίρες κυνηγών στα υπέργεια 

τμήματα κατά το παρελθόν κλπ. 

 Στην Ευρώπη διαρροές πετρελαίου, είχαμε στην Γερμανία το 1961 με 18.000 

κ.μ. πετρέλαιο να ρυπαίνει το περιβάλλον λόγω κακής συγκόλλησης του αγωγού και 

το 1972 για τον ίδιο λόγο διαρροή όπου χάθηκαν 1.300 κ.μ. . 
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 Το 1973 λόγω καθίζησης στη περιοχή Duslaken χάθηκαν 80κ.μ πετρέλαιο στο 

περιβάλλον. Το 1983 βλάβη σε στρατιωτικό αγωγό που προήλθε από απότομη 

συστολή λόγω διοχέτευσης κρύου πετρελαίου σε πετρελαιαγωγό με ήδη χαμηλή 

θερμοκρασία χάθηκαν 1.100 μ πετρέλαιο ρυπαίνοντας την περιοχή. 

 Μεγάλες διαρροές από πετρελαιαγωγούς είχαμε κατά τους δύο πολέμους στο 

Ιράκ και στο Κουβέιτ όπου για στρατηγικούς λόγους δημιουργήθηκαν δολιοφθορές 

με αποτέλεσμα πετρελαιοπηγές να καίγονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

πετρελαιαγωγοί να αφήνουν χιλιάδες τόνους πετρελαίου να ρυπάνουν το περιβάλλον. 

Εξάλλου μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον προκλήθηκε και από το σύννεφο 

καπνού που για μέρες ελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα και ρύπανε με 

μικροσωματίδια την ατμόσφαιρα μεταφέροντας την ρύπανση και αρκετά μακριά. 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μικρότερα ατυχήματα και μικρότερες 

διαρροές ιδίως στην Ευρώπη λόγω και των αυστηρότατων περιβαντολογικών όρων 

που τίθενται κατά την διαπραγμάτευση από τα Ευρωπαϊκά κράτη για την κατασκευή 

αυτού του είδους αγωγών. 

 

1.2.: Το πετρέλαιο ως αγαθό 

  

 Το πετρέλαιο θεωρείται ένα αγαθό στρατηγικής και οικονομικής σημασίας 

αφού αποτελεί την πρώτη ύλη, είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς, για την παράγωγη 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι έντονες διακυμάνσεις, κυρίως οι ανοδικές, επηρεάζουν τις 

οικονομίες των χώρων αφού αύξηση της τιμής του συνεπάγεται αύξηση στην τιμή σε 

ένα εύρος αγαθών και υπηρεσιών. 

 Μετά την εξόρυξη του αργού ακατέργαστου πετρελαίου μεταφέρεται στα 

διυλιστήρια και με την κατάλληλη επεξεργασία δημιουργούνται διάφορα προϊόντα 

όπως η βενζίνη, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης (diesel), η κηροζίνη, 

το πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο, το  μαζούτ και άλλα διάφορα λιπαντικά ενώ 

μερικά από τα συστατικά του χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, χημικά, πλαστικά, 

συνθετικά προϊόντα, χρώματα, απορρυπαντικά, κεραμικά και άλλα. Παρατηρούμε 

λοιπόν ότι παράγεται ένα πλήθος προϊόντων τα οποία προορίζονται είτε για 

ενεργειακή χρήση (καύσιμες ύλες) είτε ως πρώτες ύλες για την παρασκευή άλλων 

προϊόντων. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι η μεταβολή της τιμής του πετρελαίου 

παρασύρει τις τιμές ενός μεγάλου εύρους προϊόντων και υπηρεσιών. 
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 Αν αναλογιστούμε επίσης ότι πολλά αυτά τα αγαθά έχουν ανελαστική ζήτηση 

μπορούν να εκτιμηθούν οι δυσμενείς καταστάσεις από την ανοδική πορεία της τιμής 

του πετρελαίου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα αυξηθούν οι τιμές σε βασικά 

αγαθά και υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, η 

οικονομία επιβραδύνεται και περνά σε φάση ύφεσης, δημιουργείται αστάθεια και 

έντονο κλίμα στην οικονομική πολιτική των κρατών. Οι ειδικοί έχουν εκτιμήσει ότι 

το πετρέλαιο και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται κυρίως στις μεταφορές (32%-

35%), βιομηχανία (25%), ηλεκτρική ενέργεια (10%-13%), κατασκευές (3%), διάφορα 

άλλα π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, συνθετικά υλικά κτλ. 

(27%). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αποτελεί ένα αγαθό ζωτικής σημασίας αφού 

χρησιμοποιείται ευρέως και καθημερινά, επομένως οι έντονες διακυμάνσεις του 

έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και οικονομία. Η βενζίνη αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα παράγωγα του πετρελαίου και συνιστά την κύρια κινητήρια δύναμη των 

μηχανών εσωτερικής καύσης σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. 

 Έχει ευνοήσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των συναλλαγών και των 

κοινωνιών καθώς η κατανάλωση της έχει εξελίξει τις μεταφορές, τη διακίνηση 

αγαθών και τη μετακίνηση των ανθρώπων. Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο είδη βενζίνης, 

η απλή των 95 οκτανίων και η σούπερ των 100 οκτανίων, και τρία είδη πετρελαίου, 

το θέρμανσης, κίνησης και το ναυτιλιακό Σε μερικές χώρες πωλείται και βενζίνη 98 

οκτανίων. Αναλόγως το είδος του πετρελαίου και της βενζίνης προστίθενται διάφορες 

χρωστικές ουσίες και ιχνηθέτες για την αποφυγή νοθείας. 

 

1.3.: Τα είδη πετρελαίου  

 

 Το πετρέλαιο ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και κάποια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που διαθέτει χωρίζεται σε αντίστοιχες κλάσεις. Οι 

πετρελαιοβιομηχανίες έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα όπου το κατηγοριοποιούν σε 

κλάσεις και το τιμολογούν ανάλογα με την περιοχή προέλευσης, το ειδικό βάρος και 

την περιεκτικότητα του σε κάποια χημικά στοιχεία: 

1) Πετρέλαιο Brent Crude που προέρχεται από τη Βόρεια θάλασσα, με μέλη 

την Ευρώπη, Αφρική. 

2) Πετρέλαιο Βόρειας Αμερικής (WTI), που εξάγεται από το Τέξας (ΗΠΑ). 
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3) Πετρέλαιο Ντουμπάι (Μέσης Ανατολής), που προέρχεται από την Ασία 

από τη μεριά του Ειρηνικού Ωκεανού. 

4) Πετρέλαιο Tapis, από τη Μαλαισία. 

5) Πετρέλαιο Minas, από την Ινδονησία. 

6) Πετρέλαιο ΟΠΕΚ1 (OPEC basket). 

 Οι χώρες του ΟΠΕΚ αποτελούν το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής 

πετρελαίου αφού εξορύσσουν περίπου τα 40% της παγκόσμιας αγοράς . Επιπλέον 

ανάλογα με το ειδικό βάρος το ταξινομούν σε ‘’ light ή sweet‘’, ‘’intermediate‘’ και 

‘’heavy ‘’. Υπάρχουν και άλλες περιοχές ανά τον κόσμο που παράγουν πετρέλαιο 

αλλά εμείς επιλέξαμε τις πιο γνωστές οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για των 

προσδιορισμό των τιμών και διαφόρων μετρήσεων. Από τα παραπάνω, τα κυριότερα 

ειδή πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως μέτρα αναφοράς είναι το Brent, WΤΙ και 

OPEC basket. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

 

2.1.: Εισαγωγή 

 

 Η ιστορία του κλάδου διύλισης από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 

χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσα προσφορά και παρατεταμένη περίοδο χαμηλής 

κερδοφορίας. Οι επενδύσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί σε 

υποχρεωτικές βελτιώσεις της ποιότητας των προϊόντων και στην προστασία του 

περιβάλλοντος παρά στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας. 

 Οι πρόσφατες διαταραχές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα 

στις ΗΠΑ, η επέμβαση των Νατοϊκών δυνάμεων στη Λιβύη, οι πολιτικές αναταραχές, 

οι απώλειες της δυναμικότητας διύλισης λόγω των λειτουργικών προβλημάτων και 

μιας περιόδου ταχείας αύξησης της ζήτησης οδήγησαν στην υπερβολική αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης. Οι εξελίξεις, λοιπόν, στο διεθνές 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ασκούν σημαντική επίδραση και στην ελληνική 

οικονομία. 

 Η εμφάνιση νέων επιχειρήσεων στον ενεργειακό χώρο (ΔΕΠΑ, TERNA 

ENERGY, ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΑΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.), υλοποίηση επενδύσεων με 

σκοπό την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την παραγωγή 

καθαρότερων καυσίμων (Έργο αναβάθμισης Διυλιστηρίου Ελευσίνας, ΕΛ.ΠΕ & 

συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης, Motor Oil), η επέκταση των δραστηριοτήτων 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αποτελούν μεταξύ άλλων μερικούς μόνο από 

τους παράγοντες που καθιστούν τον κλάδο εμπορίας και διύλισης πετρελαιοειδών 

ιδιαίτερης σημασίας. 

 Η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης δεν μένει ανεπηρέαστη από τις 

εξελίξεις και αμέτοχη σε σενάρια που έχουν στο επίκεντρο τους την εκμετάλλευση 

πετρελαϊκών πηγών και την εξασφάλιση αγωγών μεταφοράς πετρελαίου. 
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2.2.: Χαρακτηριστικά του κλάδου 

 

 Σε μελέτη της Purvin an Gertz Inc. (January 2008) για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάστηκε η πιθανότητα ανάπτυξης του κλάδου εμπορίας 

και διύλισης πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο και η πορεία της ζήτησης, προσφοράς 

και τιμών των πετρελαιοειδών.  

 

Διάγραμμα 1: Διαμόρφωση Κατανάλωσης 

 

 Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει τις διαφορές στην κλίμακα ανάπτυξης 

με την Κίνα να παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα και την Νότια Αφρική τα 

χαμηλότερα. 

 Οι προβλέψεις υποθέτουν επιβράδυνση της ανάπτυξης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και 

μια μόνο μικρή μείωση στην Μέση Ανατολή. Πριν το 2006, η κατανάλωση στη 

Ρωσία μειώθηκε καθώς η οικονομία βρισκόταν σε αναδιαμόρφωση λόγω της 

διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Από εκεί και μετά, παρατηρείται μια σημαντική 

βελτίωση η οποία αντανακλά την στροφή προς την κατανάλωση φυσικού αερίου. 

 Αντίθετα, στην Ινδία, στις αρχές του 2000, παρατηρήθηκε έντονη ανάπτυξη η 

οποία βασιζόταν σε επιδοτήσεις, οι οποίες όταν αποσύρθηκαν και η οικονομία 

στράφηκε σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών οδήγησε σε επιβράδυνση της ανάπτυξης 

κατά την περίοδο των προβλέψεων. 

 Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην διύλιση σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση 

Ανατολή και Ασία έχουν εκτιμηθεί για την περίοδο 1995-2007. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης φαίνονται στον παρακάτω σχήμα: 
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Διάγραμμα 2: Ετήσιες επενδύσεις στον κλάδο της διύλισης 

 

 Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος επένδυσης έχει γίνει στην Ασία λόγω 

της ταχύτατης μεγέθυνσης των οικονομιών αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα και 

η Ινδία οι οποίες εξαρτώνται από το πετρέλαιο περισσότερο συγκριτικά με τις 

ανεπτυγμένες γι’ αυτό και κατασκευάστηκαν νέα διυλιστήρια. Οι επενδύσεις σε 

Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες είναι στα ίδια επίπεδα και αφορούν κυρίως 

βελτιώσεις για την κάλυψη των αλλαγών στην ποιότητα των προϊόντων. Αυτό 

εξηγούν οι κορυφές που παρατηρούνται το 2001 και το 2006, τα οποία είναι χρόνια 

όπου άλλαξαν οι προδιαγραφές της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται. Συνολικά, 

επενδύσεις στον κλάδο σε Ε.Ε., Η.Π.Α., Μέση Ανατολή και Άπω Ανατολή από το 

1995 εκτιμάται ότι είναι κατά μέσο όρο 30 δις δολάρια. 

 Η κυβερνητική πολιτική μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση 

μέσα από τη φορολογική νομοθεσία στα προϊόντα πετρελαίου και καυσίμων. Αυτό το 

μέσο άσκησης πολιτικής χρησιμοποιείται συνήθως για να μετατοπίσει τη ζήτηση σε 

λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα αλλά και να μειώσει και το γενικό της επίπεδο. Για 

παράδειγμα, στην Ευρώπη η βενζίνη φορολογείται σχετικά υψηλά σε σχέση με την 

Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα η τιμή βενζίνης να είναι πολύ πιο χαμηλή. Για 

παράδειγμα, το παρακάτω διάγραμμα συγκρίνει την τιμή βενζίνης των Η.Π.Α. με 

τέσσερις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές τα τέλη του 2006: 
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Διάγραμμα 3: Τιμή βενζίνης το τέταρτο τρίμηνο του 2006 

 

 Το βασικό κόστος παραγωγής είναι παρόμοιο σε όλες τις χώρες. Η βασική 

διαφορά είναι ο φόρος ο οποίος είναι δέκα φορές μεγαλύτερος στην Ευρώπη σε 

σχέση με τις Η.Π.Α., με συνέπεια η τιμή καταναλωτή να είναι 2,5 φορές υψηλότερη 

στην Ευρώπη.  

 Το υψηλότερο αυτό κόστος έχει οδηγήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να 

προτιμούν αυτοκίνητα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δείχνει και το ακόλουθο 

διάγραμμα που συγκρίνει την κατανάλωση καυσίμων των νέων αυτοκινήτων με 

κινητήρες βενζίνης σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο 1997-2005: 

 

 

Διάγραμμα 4: Εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων σε Η.Π.Α. & Η.Β. 

 

 Στην Ευρώπη, η διάρθρωση των φόρων μεταξύ των διαφόρων καυσίμων έχει 

αλλάξει τα πρότυπα ζήτησης. Σε πολλές χώρες, η βενζίνη φορολογείται ως είδος 

πολυτελείας ενώ το πετρέλαιο (diesel) φορολογείται σε χαμηλότερα επίπεδα, 

αντικατοπτρίζοντας τη σημασία του στους τομείς των μεταφορών, κατασκευών και 

βιομηχανίας. Αυτή η διαφορά στη τιμή οδήγησε μοντέλα αυτοκινήτων α’ κατηγορίας 
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να είναι πλέον διαθέσιμα με κινητήρες diesel παρέχοντας την ίδια ποιότητα οδήγησης 

και ασφάλειας.  

 Το διάγραμμα 5 δείχνει την πορεία της τιμής του πετρελαίου μέχρι σήμερα 

και μια πρόβλεψη για την πορεία της μέχρι το 2020:  

 

Διάγραμμα 5: Τιμή του Brent 

 

 Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι τιμές του αργού, ενώ μέχρι 

το 2010, κυμαινόντουσαν γύρω στα $50 / barrel, προβλέπεται ότι θα αρχίσουν να 

αυξάνονται λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για ανάπτυξη νέων εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας. Επίσης, το ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί και από την 

εξέλιξη των παραδοσιακών μορφών ενέργειας. Αν οι τεχνολογικές ανακαλύψεις είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, τότε οι τιμές προβλέπεται να παραμείνουν σταθερές. Αν όχι, 

τότε πολύ υψηλότερες αυξήσεις τιμών θα απαιτηθούν για την επίτευξη των 

αναγκαίων επενδύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και ανάπτυξης.  

 Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Μάρτιος 2011), η αύξηση της τιμής του Brent κατά 25 δολάρια 

από την εξέγερση στη Λιβύη θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα περίπου 

κατά 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας στις χώρες – μέλη του ως το 2012, προκαλώντας 

επίσης άνοδο του πληθωρισμού κατά 0,75 της ποσοστιαίας μονάδας. 

 Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια έκθεση, μια άνοδος της τάξης των 10 δολαρίων 

στη τιμή του αργού, μπορεί να επιφέρει περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας 

έως δύο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας στις χώρες – μέλη το δεύτερο έτος μετά το 

«σοκ». Μπορεί, επίσης, να φέρει άνοδο του πληθωρισμού περίπου κατά δύο δέκατα 

της ποσοστιαίας μονάδας το α’ έτος και άλλο ένα δέκατο το β’. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνής Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA2) (August 

2011), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 0,2 mb/d για το 
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2011 και κατά 0,4 mb/d για το 2012, επικαλούμενη την επίδραση των υψηλότερων 

τιμών πετρελαίου ($110/bbl) και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, η μέση παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου διαμορφώνεται στα 89,3 mb/d 

για το 2011 και στα 90,7 mb/d για το 2012. Ενώ η προσφορά από χώρες εκτός των 

μελών του ΟΠΕΚ αναμένεται να μειωθεί σε 52,8 mb/d για το 2011 και να αυξηθεί σε 

53,8 mb/d το 2012. 

 Τέλος, μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2008) για την εγχώρια ζήτηση 

προϊόντων πετρελαίου για την περίοδο 1995-2005, κατέληξε ότι η κατανάλωση 

πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης κυριαρχεί με ποσοστό υψηλότερο του 

50% με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 4,3%. Η κατανάλωση βενζίνης καταλαμβάνει 

τη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 32% και μέση ετήσια αύξηση 3,4%. Τα μερίδια 

αγοράς των υπόλοιπων πετρελαιοειδών κυμαίνονται στο 4% για το πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης, στο 3% το υγραέριο και στο 2% η άσφαλτος. 

 

2.3.: Επίδραση τιμής πετρελαίου στην οικονομία 

 

 Το πετρέλαιο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς παραγωγής μιας 

οικονομίας. Μια πληθώρα θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας έχει αναπτυχθεί 

γύρω από τη μελέτη του κλάδου πετρελαιοειδών και τις επιδράσεις του στα 

οικονομικά αποτελέσματα σε επίπεδο χωρών. Μια αύξηση της τιμής του οδηγεί σε 

αύξηση του κόστους παραγωγής γεγονός που επιδρά στον πληθωρισμό, την 

εμπιστοσύνη του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη. 

 Ο Hamilton (1983) και οι Gisser & Goodwin (1986) απέδειξαν ότι η ύφεση 

οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην αύξηση των τιμών πετρελαίου. Οι 

Rotemberg & Woodford (1996) εκτίμησαν ότι μια αύξηση της τάξης του 10% οδηγεί 

σε μια μείωση του μέσου ΑΕΠ κατά 2,5% μετά περίπου από 1,5 χρόνο.O Jones et al. 

(2004) εκτίμησαν ότι ο δείκτης της ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ σε σχέση με τη 

ποσοστιαία αλλαγή της τιμής πετρελαίου ισούται περίπου με -0,06. Ωστόσο, οι Lee et 

al. (1996), Hamilton (1996.) και Huntington (1998) απέδειξαν την ασυμμετρία της 

σχέσης μεταξύ της τιμής πετρελαίου και μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

 Επιπρόσθετα, οι Bernanke (1983) και Pindyck (1991) συμπέραναν ότι όταν το 

επίπεδο των τιμών πετρελαίου είναι αρκετά υψηλό αυξάνεται η αβεβαιότητα για τις 

μελλοντικές τιμές και προκαλεί αναβολή επενδύσεων. 
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 Η σύνδεση μεταξύ τιμών πετρελαίου και μετοχών εμφανίζεται ιδιαίτερα 

στενή. Θεωρητικά, η αξία της επιχείρησης είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Η αύξηση των τιμών πετρελαίου επηρεάζει τις 

μελλοντικές ροές είτε θετικά είτε αρνητικά ανάλογα με το αν η επιχείρηση παράγει ή 

καταναλώνει πετρέλαιο. Επίσης, οι τιμές πετρελαίου επηρεάζουν τα επιτόκια μιας 

οικονομίας μέσω του πληθωρισμού και της νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής 

Τράπεζας. 

 Οι Ramos & Veiga (2011) απέδειξαν ότι η τιμή πετρελαίου έχει σημαντική 

επίδραση στις αγοραίες αποδόσεις του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κίνδυνος 

είναι υψηλότερος στις βιομηχανίες των ανεπτυγμένων χωρών σε σχέση με εκείνες 

των αναδυόμενων. Επίσης, ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι ο κλάδος εξαρτάται 

περισσότερο από τις αποδόσεις σε εθνικό επίπεδο όταν οι εταιρίες 

δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. 

 Η επιστημονική κοινότητα με πρόσφατες μελέτες έχει επικεντρωθεί στην 

επίδραση του αυξανόμενου επιπέδου μεταβλητότητας He et al. (2011) και Minh 

(2011), στη χρήση της εντροπίας για τη μέτρηση της πολυπλοκότητας των τιμών, 

Martina et. al. (2011) στη διακύμανση των τιμών Masih (2011) και στις στρατηγικές 

αντιστάθμισης στην αγορά αργού πετρελαίου Chang et al. (2011). Περαιτέρω 

εστιάζεται στο ρόλο της κατάστασης της αγοράς για πρόβλεψη των μελλοντικών 

συμβολαίων πετρελαίου, Νομικός και Πουλιάσης (2011) και στο σκοπού προκαλούν 

οι αυξήσεις των τιμών στις αγορές, Elyasiani et al. (2011) και Zhu et al.(2011). 

 

2.4.: Ελληνική Αγορά 

 

 Στην ελληνική αγορά υπάρχουν δυο εταιρίες διύλισης πετρελαίου (Ελληνικά 

Πετρέλαια και Motor Oil) οι οποίες προμηθεύουν την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα 

μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Στους ενδιάμεσους προμηθευτές περιλαμβάνονται οι 

εταιρίες χονδρικής πώλησης (π.χ. BP, Aegean, Jet Oil, Avin, Shell, EKO, Elin, Revoil 

κτλ) και οι εταιρίες λιανικής πώλησης (βενζινάδικα). 
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 Η ελληνική αγορά διύλισης πετρελαίου διαθέτει μονοπωλιακά 

χαρακτηριστικά καθώς υπάρχουν μόνο δυο εταιρίες που συγκεντρώνουν όλη την 

παραγωγική διαδικασία με αποτέλεσμα να υφίσταται αρκετές φορές χειραφέτηση των 

τιμών και έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το γεγονός αυτό 

έρχεται να προστεθεί και στους φραγμούς εισόδου που έγκεινται στην αγορά. Οι 

οικονομικοί φραγμοί, όπως το υψηλό κόστος επένδυσης ενός διυλιστηρίου, τα κόστη 

κατασκευής, λειτουργίας συντήρησης της υποδομής, το ενεργειακό κόστος καθώς και 

οι νομικοί φραγμοί (χορήγηση αδειών διύλισης/ εμπορίας/ διάθεσης, διατάξεις για 

την ασφαλή λειτουργία του εργοστάσιου, για την ασφαλή διαχείριση των ρύπων/ 

τοξικών απόβλητων, για τον καθαρισμό των λυμάτων, για την προστασία του 

εδάφους/ αέρα/ νερού κτλ) δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου λίγοι επενδυτές μπορούν 

να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις προκλήσεις και να εισελθόν στην αγορά 

αναλαμβάνοντας ένα τόσο υψηλό ρίσκο. Εκτός από τις δυσκολίες εισόδου στην 

αγορά, υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας που δημιουργεί στρεβλώσεις 

στον κλάδο. Η ιδιαιτέρα υψηλή φορολογία στα καύσιμα την τελευταία δεκαετία 

δημιουργεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές, ως εκ τούτου, παρόλο που μπορεί να 

αποκλιμακώνονται οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, οι τιμές των καύσιμων στην 

εσωτερική αγορά είναι υψηλές. Σύμφωνα με μελέτες του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με φορείς του κλάδου, η φορολογία στα καύσιμα 

και πιο συγκεκριμένα στην αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται από 56%-59% επί της 

τιμής. Το υπόλοιπο περιθώριο μοιράζεται κατά 33%-35% στα διυλιστήρια και 6%-

11% στις εταιρίες χονδρικής πώλησης και στα πρατήρια, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ 

βενζίνης τα 0.56-0.59 λεπτά εισπράττονται από το κράτος, 0.33-0.35 λεπτά από τα 

διυλιστήρια και 0.06-0.11 λεπτά από τις εταιρίες χονδρικής και τα πρατήρια. Ακόμη 

μια στρέβλωση που έχει παρατηρηθεί στην αγορά καύσιμων είναι η αναπροσαρμογή 

των τιμών σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου 

αυξάνονται, παρατηρείται ότι υπάρχει γρήγορη αναπροσαρμογή στην τιμή της 

βενζίνης προς τα πάνω και στην ελληνική αγορά. Αντιθέτως, όταν οι τιμές 

μειώνονται δεν υπάρχει ανάλογη γρήγορη μείωση, τουναντίον η προσαρμογή 

καθυστερεί σημαντικά με αποτέλεσμα, εκτός από την επιβάρυνση στον τελικό 

καταναλωτή, να επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη όλοι οι φορείς που εξαρτώνται 

σημαντικά από την προμήθεια καύσιμων.  

 Με τούτα τα δεδομένα, είναι φανερό, ότι δεν αφήνονται περιθώρια για 

ευελιξία στην τιμή των καύσιμων, καθώς οι φόροι και οι τιμές από τα διυλιστήρια 
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αγγίζουν περίπου το 90% της διαμορφούμενης τιμής, ενώ παράλληλα η 

αναπροσαρμογή της τιμής σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις δεν είναι πάντοτε η 

ανάλογη. 

 

2.4.1.: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

 

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους 

σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία 

σε 11 χώρες. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

(ATHEX: ELPE) και το Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου μέσω GDR. 

 Το 2010 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €8.477 εκατ. δισ. και η 

καθαρή κερδοφορία σε €180 εκατ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

είναι το Ελληνικό Δημόσιο (35,5%), η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. 

(41,1%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ύψους 23,4% ανήκει 

σε θεσμικούς (15,7%) και ιδιώτες (7,7%) επενδυτές. Η παραπάνω διάρθρωση του 

μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να απεικονιστεί με το παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 6 : Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου ΕΛ.ΠΕ. 

 

 Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, 

συνεισφέροντας περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού και των 
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κερδών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτει τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια της 

Ελλάδας, με 72% μερίδιο στην αγορά πετρελαιοειδών. 

 Σημαντική είναι η παρουσία του Ομίλου και στην εγχώρια λιανική αγορά 

πετρελαιοειδών, κατέχοντας το 21% του συνολικού λιανικού εμπορίου, μέσω της 

κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Εντός Ελλάδας διαθέτει εκτεταμένο 

δίκτυο πρατηρίων καυσίμων (πάνω από 1.200), καθώς και ένα δυναμικό δίκτυο 

πωλήσεων βιομηχανικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων και λιπαντικών. 

 

Πηγή:Annual Report 2010 

Διάγραμμα 7 : Διεθνής παρουσία της ΕΚΟ 

 

 Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των εμπορικών δραστηριοτήτων της 

BP Hellas (η οποία μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ) ενισχύει 

ακόμη περισσότερο την ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια αγορά 

πετρελαιοειδών. Η συμφωνία περιλαμβάνει δίκτυο 1.200 πρατηρίων καυσίμων, 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 170.000m3 , καθώς και τον τομέα των εμπορικών και 

βιομηχανικών πελατών της ΒΡ. 
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Πηγή: Annual Report 2009  

Διάγραμμα 8 : Μερίδιο Ελληνικής Αγοράς στον κλάδο της εμπορίας 

 

 Η Ελληνικά Πετρέλαια κυριαρχεί και στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης. Ο 

Όμιλος διαθέτει το μοναδικό διυλιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ. και αποτελεί μία από τις 

κυρίαρχες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην Κύπρο, την Σερβία, τη 

Βουλγαρία, τη Π.Γ.Δ.Μ., το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και τη Γεωργία, 

μέσω ενός δικτύου 320 περίπου πρατηρίων. 
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Πηγή: Annual Report 2010  

Διάγραμμα 9 : Παρουσία των Ελληνικών Πετρελαίων στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη 

 

 Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής 

πετροχημικών στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί σε ενοποιημένη βάση με τα 

διυλιστήρια του Ομίλου. Το μερίδιο του Ομίλου στην εγχώρια αγορά ξεπερνά το 

50%, ενώ οι εξαγωγές συνεισφέρουν περίπου 60% στο σύνολο των πωλήσεων. 

 Επίσης, η Ελληνικά Πετρέλαια έχει πραγματοποιήσει συμφωνία στρατηγικής 

συνεργασίας με την ιταλική εταιρεία EDISON, για τη δημιουργία ενός από τους 

κυρίαρχους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο. Η πρόσφατη ίδρυση 

της κοινής εταιρείας (50/50) ELPEDISON, αποσκοπεί στη δημιουργία 

χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.500- 2.000MW, εκ των 

οποίων μια μονάδα δυναμικότητας 390MW, με χρήση φυσικού αερίου, είναι ήδη σε 

λειτουργία, ενώ μια νέα μονάδα δυναμικότητας 420MW τέθηκε σε λειτουργία το 

2010. 

 Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση 

Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον μοναδικό εισαγωγέα και πάροχο φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος διαθέτει και 

λειτουργεί το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς και το 51% των ΕΠΑ, οι 

οποίες έχουν το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου σε τοπικό επίπεδο. 

 Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων 

αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Όμιλος είναι μέλος της κοινοπραξίας που 

πρόκειται να κατασκευάσει και να διαχειριστεί τον Αγωγό Μπουργκάς-

Αλεξανδρούπολης και, μέσω της κατά 35% συμμετοχής στη ΔΕΠΑ, συμμετέχει 

έμμεσα στην ανάπτυξη του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, 

του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (TGI) και του αγωγού 

ρωσικού φυσικού αερίου South Stream. 

 Τέλος, η Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιείται σε προγράμματα έρευνας 

και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. 

Κατά το τρέχον διάστημα, το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζεται στην Αίγυπτο, όπου 

μέσω Συμβάσεων Παραχωρήσεων ο Όμιλος είναι ο Διαχειριστής (100%) στην 

περιοχή West Obayed, ενώ συμμετέχει σε κοινοπραξία με ποσοστό 30% στην 

περιοχή Mesaha της Άνω Αιγύπτου. 
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2.4.2.: Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. 

  

 Η Motor Oil Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της 

διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα 

αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους 

κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Η Motor Oil είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 

συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη 

Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX 20) καθώς και στο δείκτη της Διεθνούς 

Αγοράς (FTSE/ATHEX INTERNATIONAL). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία 

συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small 

Cap. 

 Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 

διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό 

συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της 

Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα 

ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς 

προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 Επιπλέον, η Motor Oil είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής και 

συσκευασίας λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά λιπαντικά είναι 

εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur Europeens 

d'Automobiles, American Petroleum Institute) και από τις Ένοπλες δυνάμεις των 

ΗΠΑ. Με βάση την οικονομική έκθεση του 2010, το Μάρτιο του 2002, η Motor Oil 

εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Avin Oil στο πλαίσιο σχετικής προϋπόθεσης 

που τέθηκε κατά την εγκριτική διαδικασία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. 

 Η εξαγορά αυτή προσέδωσε στη Motor Oil ένα σημαντικό βραχίονα στον 

τομέα λιανικής εμπορίας καυσίμων και λιπαντικών καθόσον η εταιρία καταλαμβάνει 

την τέταρτη θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται με 

μερίδιο αγοράς περίπου 9%. Το δίκτυο διανομής της Avin Oil αποτελείται από 

περίπου 580 πρατήρια υγρών καυσίμων και από πλήθος αντιπροσώπων σε όλη τη 
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χώρα ενώ η εταιρία διαθέτει παράλληλα ιδιόκτητα βυτιοφόρα και κατάλληλο τεχνικό 

προσωπικό. 

 Στις 30 Ιουνίου 2010, η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 

συμφωνίας για την απόκτηση των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) του 

Ομίλου SHELL στην Ελλάδα με τη μεταβίβαση, μεταξύ άλλων, του συνόλου των 

μετοχών της εταιρίας “CORAL A.E.” (πρώην “SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”)από τον 

πωλητή SHELL OVERSEAS HOLDINGS LTD και το 100% των μετοχών της 

“CORAL GAS A.E.B.E.Y.” (πρώην “SHELL GAS A.E.B.E. ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ”) από τη 

“SHELL GAS (LPG) HOLDINGS BV”. 

 Το δίκτυο πρατηρίων SHELL θα εξακολούθησε να διατηρεί το εμπορικό 

σήμα και να διαθέτει τα προϊόντα της SHELL σύμφωνα με τη Σύμβαση Άδειας 

Χρήσης Σημάτων που υπεγράφη μεταξύ της SHELL OVERSEAS HOLDINGS LTD 

και της MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Η CORAL A.E. διαθέτει περίπου 700 πρατήρια 

που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό το σήμα SHELL και καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση στις βενζίνες μεταξύ των εταιριών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται με 

μερίδιο αγοράς περίπου 17%. 

 Η “CORAL GAS A.E.B.E.Y.” μέσω των 3 εγκαταστάσεων της σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 πελάτες, προμηθεύοντάς 

τους με αξιοπιστία και ασφάλεια υγραέριο α) σε φιάλες για οικιακή και 

επαγγελματική χρήση, β) χύμα σε δεξαμενές για οικιακή, επαγγελματική, και 

βιομηχανική κατανάλωση, γ) σε φιαλίδια, και δ) σε οχήματα (autogas), ως 

εναλλακτικό καύσιμο που προσφέρει οικονομία και συμβάλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Το μερίδιο αγοράς της Εταιρίας διαμορφώνεται σταθερά άνω του 25% και 

ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2010 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 26,6%. Η εξέλιξη 

αυτή καταδεικνύει την ποιότητα των δικτύων λιανικής εμπορίας καυσίμων (AVIN 

και CORAL) που διαθέτει η MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. μέσω της οποίας 

συγκρατήθηκε ο ρυθμός μείωσης των εγχώριων πωλήσεων. 

 Δεδομένου ότι το 2010 τέθηκε σε λειτουργία η νέα CDU δυναμικότητος 

60.000 βαρελιών ημερησίως ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εξαγορές των 

CORAL A.E. και CORAL GAS AEBEY αναμένεται ποιοτική βελτίωση του 

περιθωρίου διύλισης της Εταιρίας, λόγω υποκατάστασης μέρους της εμπορικής 

δραστηριότητας με βιομηχανική, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων 

αγοράς. 
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 Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας τη χρήση 2010 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 

4.879,27 εκατ. από Ευρώ 3.493,33 εκατ. τη χρήση 2009 παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 39,67%. 

 Η εν λόγω εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας οφείλεται στις 

παραμέτρους της αύξησης του μέσου όρου των τιμών προϊόντων πετρελαίου, της 

αύξησης του όγκου των πωλήσεων και της ενισχυμένης μέσης ισοτιμίας του 

Δολαρίου Η.Π.Α έναντι του Ευρώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

: 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

 

3.1.: Εισαγωγή 

 

 Η ασύμμετρη μετάδοση τιμής (APT) που ανεπίσημα ονομάζεται «ρουκέτες 

και πούπουλα», αναφέρεται στο φαινόμενο της τιμολόγησης όταν οι κατώτατες τιμές 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των ανώτατων τιμών ή από τις αλλαγές εκείνων 

των τιμών. 

 Κατά την επιχειρηματική ορολογία, η μετάβαση της τιμής σημαίνει η 

διαδικασία των ανώτατων τιμών επηρεάζουν τις τιμές των κατωτάτων. Οι ανώτατες 

τιμές επηρεάζονται από τις τιμές εισροών ή τα υψηλά επίπεδα της αγοράς. Ως εκ 

τούτου, οι κατώτατες τιμές επηρεάζονται από τις τιμές των εκροών ή τα χαμηλά 

επίπεδα τιμών της αγοράς. 

 Οι κατώτατες και οι ανώτατες τιμές σχετίζονται κυρίως: 

 στην απουσία των εξωτερικών σοκ, κάποια οικονομική ισορροπία της 

σχέσης μεταξύ αυτών των δυο τιμών αν υπάρχει. 

 εξωτερικές ανισορροπίες στο σύστημα θα πρέπει να ενεργοποιήσει 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την προσαρμογή προς την μακροχρόνια 

ισορροπία, όπως: 

 τους οικονομικούς παράγοντες των τιμών των προϊόντων τους, 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η σταθερή συνάρτηση της χρησιμότητα τους. 

 σε μακροπρόθεσμη πορεία των τιμών των εμπορευμάτων θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται η σπανιότητα τους. 

Με λίγα λόγια, το φαινόμενο της ασυμμετρίας είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που 

παρουσιάζεται στις τιμές των πετρελαιοειδών, δηλαδή όταν η τιμή του πετρελαίου 

αυξάνεται τείνει να αυξηθεί με τους ίδιους ταχύς ρυθμούς και η τιμή της βενζίνης και 

η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Από την άλλη μεριά όταν οι τιμές πετρελαίου 

πέφτουν η αντίδραση των τιμών της βενζίνης είναι πολύ πιο αργή. Το τελικό 

αποτέλεσμα μπορεί να το ίδιο, αλλά υπάρχει μια διαφορά στο χρόνο που απαιτείται 

για να φτάσει στο ίδιο σημείο. 

 Οι καταναλωτές χάνουν και στις δυο περιπτώσεις, διότι στην απότομη αύξηση 

υποχρεούνται να πληρώσουν περισσότερα και με την αργή μείωση οι καταναλωτές 
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πληρώνουν περισσότερα, διότι η τιμή των πετρελαιοειδών αργεί να αντικατοπτριστεί 

στην λιανική τιμή τους. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι καταναλωτές είναι πιο ευαίσθητα 

στις μεταβολές των τιμών όταν οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται από όταν υπάρχει 

πτώση. 

 Η άνοδος των τιμών της βενζίνης σημαίνει αυστηρότερους προϋπολογισμούς 

και άμεση ανταπόκριση πολλών καταναλωτών στην αναζήτηση χαμηλών τιμών της 

βενζίνης όσο είναι ακόμα διαθέσιμες.  Αντίθετα, οι τιμές πέφτουν, από τα επίπεδα 

καταναλωτές έχουν εγκλιματιστεί στην, τείνουν να μην προκαλέσει τόσο πολύ 

αναζήτησης. Για τους καταναλωτές, πληρώνοντας λιγότερο είναι ευπρόσδεκτη 

είδηση, ακόμη και αν καταλήξετε λίγο περισσότερο από ό, τι θα μπορούσαν να έχουν 

αν είχαν ψωνίσει γύρω. 

 

3.2.: Ο όρος  «ρουκέτες και πούπουλα» 

 

 Ο όρος «ρουκέτες και φτερά» έχει συνδεθεί με αργό πετρέλαιο και λιανικής 

βενζίνης από το 1991, όταν ο Robert Μπέικον δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του 

(Μπέικον, 1991). Από τότε, εκτενής έρευνα αναφορικά με επίκεντρο τη συμμετρική 

συμπεριφορά των τιμών «στην αντλία», να εκτελείται. Σκοπός της είναι να εξηγήσει 

αυτό το φαινόμενο και να καταλάβουν αν ένα οποιοδήποτε πολιτική θα βελτιώσει την 

τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Καθώς η βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα είναι 

αρκετά ευρεία, συνοψίζουμε τα αναθεωρημένα άρθρα, ενώ εστιάζοντας κυρίως στην 

αναλύονται χρονικό διάστημα, την τοποθεσία και πιθανής ασυμμετρίας. 

 Η πιο κοινή οικονομετρική προσέγγιση διερεύνηση της ασυμμετρίας είναι το 

μοντέλο ECM και έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το κυρίαρχο κλάδο της λογοτεχνίας. 

Όλα τα ECMs βασίζονται στην δύο σταδίων Engle και Granger (1987) Διαδικασία 

που εκμεταλλεύεται τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ, στην περίπτωσή μας 

ως επί το πλείστον, αργού πετρελαίου και βενζίνης λιανικής. Διάφορα προδιαγραφές 

ECM θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες: 

 ασύμμετρα ECM (που χρησιμοποιείται από περισσότερες μελέτες), 

 όριο αυτόματης παλινδρόμησης  ECM και 

 ECM με όριο συνολοκλήρωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην Αγορά 

των ΗΠΑ το 1986-1992 και τα πορίσματά της βασίζονται στην ECM. 
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Οι συγγραφείς παρέχουν στοιχεία για μια κοινή πεποίθηση ότι μετά από αλλαγές 

τιμής του αργού πετρελαίου, οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται ταχύτερα από ότι 

πέφτουν. Προσπαθούν να προσδιορίσει το στάδιο όπου η ασυμμετρία συμβαίνει, 

αλλά φαίνεται να είναι κατανεμημένα σε όλα τα στάδια. Το έγγραφο προσφέρει 

επίσης μια εξήγηση για την ασύμμετρη τιμή λιανικής προσαρμογή (άκαμπτες τιμές, 

υστερήσεις στην παραγωγή και τα αποθέματα). Balke (1998) επεκτείνει την μελέτη 

χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές προδιαγραφές μοντέλου οι οποίες 

επιβεβαιώνουν την ασυμμετρία. Αυτά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα 

είναι ευαίσθητα για τις προδιαγραφές του μοντέλου, αλλά όχι με την περίοδο του 

δείγματος. 

 Bachmeier and Griffin (2003) χρησιμοποιούν καθημερινά (spot) τιμές από την 

αγορά των ΗΠΑ και να βρει καμία απόδειξη της ασυμμετρίας των τιμών χονδρικής 

της βενζίνης. 

 Η βιβλιογραφία σχετικά με το φαινόμενο «ρουκέτες και φτερά» μπορούν να 

προβληθούν και να συγκριθούν από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες: 

1. οι μελέτες μπορούν να διαχωριστούν σύμφωνα με μια χώρα 

ενδιαφέροντος 

2. η ασύμμετρη επίδραση εξαρτάται επίσης με το μέγεθος της αγοράς  

και τα συμπεράσματα που βασίζονται σε δεδομένα τοπικές αγορές δεν μπορεί να 

γενικεύονται και να εφαρμόζονται στις εθνικές αγορές. 

3. Το δείγμα περιόδου και το θέμα της συχνότητας των δεδομένων, και 

κυρίως η τελευταία που διαφέρει από την καθημερινή σε μηνιαία βάση, και 

διάφορες προδιαγραφές (μέσοι απλή τιμή ή τιμές που έχουν συλλέγει σχετικά με 

την συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας) χρησιμοποιούνται.  

 Η ασυμμετρία εξαφανίζεται μετά τον αποκλεισμό των ακραίων τιμών τους. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, μπορούμε να χωρίσει τα προϊόντα σύμφωνα 

με την προσέγγιση που εξηγεί η ασυμμετρία όπως όλα τα χαρτιά που συζητούν τα 

αίτια της ασυμμετρίας, όπως καλά. Υπάρχουν τρεις σημαντικές εξηγήσεις. Η πρώτη 

επικεντρώνεται στην ισχύ στην αγορά και συνδέει το φαινόμενο να ολιγοπωλιακή 

θεωρία. 

 Η ισχύς στην αγορά είναι η πιο διαδεδομένη εξήγηση και η τιμή λιανικής 

βενζίνης είναι εύκολα διαθέσιμη και ενδιαφέρον για όλους τους οδηγούς, η οποία 

είναι μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών που συχνά υποπτεύονται κάποια μορφή 

συμπαιγνίας, ακόμη και αν υπάρχει μικρή ένδειξη κατάχρησης ισχύος στην αγορά. 
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Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχε ένας παίκτης με σημαντική αγορά δύναμη, δεν βρει 

μια σύνδεση μεταξύ της ισχύος στην αγορά και ασύμμετρη τιμολόγηση. Αντίθετα, 

Radchenko (2005) αποδίδει ασυμμετρία στην ολιγοπωλιακή θεωρία και βρίσκει 

αρνητική σχέση μεταξύ της αστάθειας των τιμών του πετρελαίου και την ασύμμετρη 

αντίδραση της βενζίνης τιμές, ο βαθμός ασυμμετρίας μειώνεται με την αύξηση της 

μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου. Η δεύτερη εξήγηση αναλύει την πλευρά 

της ζήτησης και ισχυρίζεται ότι οι καταναλωτές να προκαλέσει μέρος της 

ασυμμετρίας, θεωρία που είναι γνωστή ως θεωρία της αναζήτησης των καταναλωτών. 

Καταναλωτές αναζήτηση λιγότερο εντατικά για μια καλύτερη διαπραγμάτευση, όταν 

οι τιμές πέφτουν. Φανταστείτε ένα πέρασμα οδηγό με φυσικό αέριο σταθμό ο οποίος 

είδε την κίνηση των τιμών της βενζίνης ράφι και τώρα το κόστος της βενζίνης 

λιγότερο από ότι αναμενόταν. Αν υποθετικά οδηγός μας έχει ανάγκη από βενζίνη, θα 

σταματήσει σε αυτό το σταθμό (και παρατηρήστε οι τιμές τους άλλους », όπως ο 

ίδιος πηγαίνει το δρόμο του). 

 Οι τιμές της βενζίνης να απαντήσετε να κοστίσει σοκ με χρονική υστέρηση, 

προκειμένου να κατανείμουν το κόστος προσαρμογής να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η 

απελευθέρωση θα πρέπει να προκαλέσει αποσύνδεση του φυσικού αερίου και του 

πετρελαίου για τα ελληνικά δεδομένα. Τα αποτελέσματά τους δεν υποστηρίζουν τις 

προσδοκίες, η οποία, αντιθέτως, υποστηρίζει τη σχέση συνολοκλήρωσης του αργού 

πετρελαίου και της λιανικής πώλησης βενζίνη. Επανεξετάσουμε το φαινόμενο 

αναλύοντας ένα διεθνές σύνολο δεδομένων (από κοινού δεδομένα για τη Γαλλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) και να διαλύσουν το 

επεξεργασία σε δύο στάδια: διύλισης και της διανομής. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ασυμμετρία βρίσκεται. αφού χρησιμοποιεί εβδομαδιαία στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς, ότι ο βαθμός ασυμμετρίας επηρεάζεται από την 

ταυτότητα της μάρκας, η εγγύτητα με τους αντιπάλους. 

 

3.3.: Οι προσδιοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών των 

πετρελαιοειδών 

 

 Σε διεθνές επίπεδο οι τιμές του αργού πετρελαίου επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως οι δυσκολίες στην εξόρυξη που συνεπάγονται υψηλό κόστος στην 

πετρελαιοπηγή, το αυξημένο κόστος μεταφοράς, οι ανεπαρκείς επενδύσεις στη 
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βιομηχανία διύλισης προϊόντων πετρελαίου, το μέγεθος της ζήτησης και των 

αποθεμάτων και προπαντός την πολυεπίπεδη κερδοσκοπία μέσω συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλων μορφών παραγώγων συμβολαίων, οι οποίοι 

συγκεντρώνονται κατά αθροιστικό τρόπο στις τιμές με τις οποίες αγοράζουν τα 

διυλιστήρια αργό πετρέλαιο. Οι τιμές αυτές διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά και με 

μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω ισχύουν λίγο-πολύ για όλους. Από 

αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η διαμόρφωση τιμών για τον Έλληνα καταναλωτή, 

έχοντας ήδη ενσωματώσει στο μεταξύ κάθε είδους υπερτιμήσεις, κερδοσκοπίες και 

στρεβλώσεις του διεθνούς πετρελαϊκού χώρου. 

 Η τιμολόγηση στην εσωτερική αγορά πετρελαιοειδών πραγματοποιείται σε 

τρία στάδια: από το διυλιστήριο στις εταιρείες πετρελαιοειδών, από τις εταιρείες 

στους κατόχους άδειας Λιανικής (πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης) και 

σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές και από τους κατόχους άδειας Λιανικής στους 

τελικούς καταναλωτές. Η φορολογία των καυσίμων στην Ελληνική επικράτεια, όπως 

και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το σημαντικότερο 

μέρος στη διαμόρφωση των τελικών τιμών. Οι φόροι και δασμοί που επιβαρύνουν τις 

τιμές των πετρελαιοειδών περιλαμβάνουν: (α) τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 

(Ε.Φ.Κ.), ο οποίος είναι σταθερός ανά φυσική ποσότητα προϊόντος, (β) τα ειδικά τέλη 

και τις εισφορές υπέρ τρίτων και (γ) το φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος 

διαμορφώνεται σε ευρώ ανάλογα με την τιμή πώλησης του προϊόντος. 

 Βάση προσδιορισμού των τιμών διυλιστηρίου για τα προϊόντα πετρελαίου 

στην εγχώρια αγορά αποτελούν οι διεθνείς τιμές κάθε προϊόντος (π.χ. αμόλυβδης 

βενζίνης, πετρελαίου κίνησης κ.λπ.) και συγκεκριμένα οι τιμές Platt’s CIF Med της 

αγοράς Μεσογείου, η οποία αποτελεί μια ενοποιημένη (περιφερειακή) γεωγραφική 

αγορά παραγωγής και προμήθειας πετρελαιοειδών. Αν και ακολουθούν τις 

διακυμάνσεις της τιμής του αργού πετρελαίου, οι μεταβολές στις τιμές των προϊόντων 

πετρελαίου μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονες έναντι του αργού 

ανάλογα με την επίδραση των ειδικών παραγόντων προσφοράς και ζήτησης που 

σχετίζονται με κάθε προϊόν (π.χ. σύνθεση και εποχικότητα ζήτησης, διυλιστική 

ικανότητα και επάρκεια της βιομηχανίας διύλισης, περιβαλλοντικές και ποιοτικές 

προδιαγραφές, καιρικές συνθήκες, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, οι διακυμάνσεις της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας €/$ αποτελούν έναν εξίσου καθοριστικό παράγοντα 

προσδιορισμού των τιμών διυλιστηρίου. 
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 Η άμεση σύνδεση με τις διεθνείς τιμές προϊόντων σημαίνει ότι οι τιμές 

διυλιστηρίου δεν διαμορφώνονται με βάση την αρχή «κόστος + περιθώριο κέρδους» 

αλλά αντανακλούν τις συνθήκες και τις τιμές που επικρατούν στη διεθνή αγορά, όπως 

αυτές διαμορφώνονται σε εξειδικευμένες, χρηματιστηριακού τύπου, αγορές 

εμπορευμάτων (commodities exchanges). Οι τιμές διυλιστηρίου που διαμορφώνονται 

στη χώρα μας διαπιστώνεται ότι είναι παραπλήσιες με τις επικρατούσες τιμές στην 

αγορά Μεσογείου, οπότε είναι ανταγωνιστικές ως προς τις αντίστοιχες τιμές 

εισαγωγής και προσεγγίζουν το κόστος ευκαιρίας που προκύπτει από τη δυνατότητα 

εξαγωγής των εγχώριων παραγόμενων προϊόντων πετρελαίου. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος τιμολόγησης ουσιαστικά αφαιρεί από τα διυλιστήρια τη δυνατότητα να 

πωλούν με βάση «το κόστος συν το περιθώριο κέρδους» δεδομένου ότι σε περίπτωση 

χρέωσης από τα διυλιστήρια υψηλότερων τιμών η αγορά μπορεί να καταφύγει σε 

εναλλακτικές πηγές προμήθειας προϊόντων με βάση τις τιμές της αγοράς, αν αυτές 

ήταν χαμηλότερες. 

 Οι τιμές διυλιστηρίου εμφανίζουν σχεδόν πάντα μικρότερη σε μέγεθος 

μεταβλητότητα σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Αυτό 

συνεπάγεται μικρότερες ποσοστιαίες μεταβολές στις τιμές διυλιστηρίου έναντι  

μεταβολών στις τιμές αργού πετρελαίου. 

 Το περιθώριο (premium) που προσθέτουν τα διυλιστήρια στην τιμή που 

διαμορφώνεται από το μέσο όρο 4-ημερών των τιμών C.I.F. Μεσογείου ανά προϊόν, 

περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης, το κόστος τήρησης 

αποθεμάτων ασφαλείας, και κάθε άλλο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή 

Platt’s. Η τιμολογιακή πολιτική των διυλιστηρίων ως προς το premium διαπιστώθηκε 

ότι είναι διαχρονικά σταθερή. Η επιβάρυνση που θέτει το premium 

(περιλαμβανομένων των φόρων που επιβάλλονται σε αυτό) στην τελική τιμή της 

αμόλυβδης βενζίνης υποχώρησε από 2% το 2004 σε 1,3% το 2008 λόγω της αύξησης 

που εμφάνισαν οι τελικές τιμές. 

 Οι δασμοί και οι φόροι που επιβλήθηκαν στις τελικές τιμές λιανικής της 

αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης την τετραετία 2005-2008 στη χώρα 

μας διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27, 

αποτελώντας το 63% και 72% περίπου του αντίστοιχου ύψους του μέσου όρου των 

27 κρατών-μελών. Ως αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές απολαμβάνουν από τις 

χαμηλότερες τελικές τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Το συνολικό μικτό περιθώριο εταιρειών εμπορίας και πρατηριούχων δεν 

παραμένει σταθερό. Εξαρτάται από την ένταση του ανταγωνισμού και το διαφορετικό 

τρόπο υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους από τις εταιρείες (σε €/λίτρο) και τους 

πρατηριούχους. Για τον καθορισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους οι εταιρείες 

εμπορίας λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως: η γεωγραφική τοποθεσία του τελικού 

σημείου πώλησης και κατά συνέπεια το σχετικό κόστος μεταφοράς, τους όγκους 

κατανάλωσης ανά προϊόν, τις πιστώσεις προς τους πρατηριούχους, τα διάφορα 

χρηματοοικονομικά έξοδα, τις επενδύσεις σε εξοπλισμό στα πρατήρια, τις λοιπές 

παροχές και την εύλογη απόδοση για τα δεσμευμένα κεφάλαια των μετόχων. Το 

μικτό περιθώριο κέρδους των κατόχων άδειας Λιανικής εξαρτάται κυρίως από τις 

λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία, επιχειρηματικό κέρδος κ.λπ.), τον 

όγκο των πωλήσεων, τα έσοδα από άλλες υπηρεσίες που παρέχουν και το επίπεδο 

τοπικού ανταγωνισμού. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι, λόγω μη ειδικών γνώσεων και έλλειψης ορθής 

πληροφόρησης, το κοινό εστιάζει την προσοχή του στη σύγκριση της διαφοράς 

μεταξύ των τιμών στη λιανική και των διεθνών τιμών αργού κατά την αυτή περίοδο. 

 Η σύγκριση αυτή οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα διότι: (α) οι τιμές 

αναφοράς στη διαμόρφωση των τιμών στο εσωτερικό είναι οι διεθνείς τιμές των 

προϊόντων πετρελαίου και όχι αυτές του αργού πετρελαίου, (β) οι συγκρίσεις που 

βασίζονται σε ποσοστιαίες μεταβολές μεγεθών που διαμορφώνονται με διαφορετικό 

τρόπο, είναι λανθασμένες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με της σύγκριση της τιμής 

της βενζίνης στην αγορά λιανικής (€/λίτρο) η οποία εμπεριέχει κυρίως σταθερές (και 

λιγότερο ποσοστιαίες) φορολογικές επιβαρύνσεις με την τιμή του αργού πετρελαίου 

($/βαρέλι) η οποία δεν εμπεριέχει καμία επιβάρυνση. Η εγγενής αυτή διαφορά δεν 

έχει γίνει επαρκώς κατανοητή από ορισμένα ΜΜΕ και το κοινό. 

 Οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα ακολουθούν την πορεία των διεθνών τιμών 

των προϊόντων πετρελαίου. Η Ελλάδα εμφανίζει κατά μέσο όρο τιμές λιανικής (προ 

φόρων) υψηλότερες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, γεγονός που επίσης 

παρατηρείται σε σύγκριση με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι τιμές για όλους 

τους τύπους πετρελαϊκών προϊόντων σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επηρεάζονται από την ποιότητα των προϊόντων, τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, 

ενώ και η μεθοδολογία μέτρησης τιμής διαφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει 

μάλιστα ότι για αυτούς τους λόγους τα συμπεράσματα από τις όποιες συγκρίσεις είναι 

περιορισμένης ισχύος. 
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 Οι συγκρίσεις τιμών των προϊόντων πετρελαίου σε διαφορετικές αγορές θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αγορά (Μεσόγειος ή Βόρεια Ευρώπη) που 

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Γενικά, διαπιστώθηκε ότι για την αμόλυβδη 

βενζίνη αλλά κυρίως για το πετρέλαιο κίνησης οι διεθνείς τιμές Μεσογείου, είναι 

υψηλότερες των τιμών που διαμορφώνονται στη Βόρεια Ευρώπη. Περαιτέρω, 

καθοριστικός παράγοντας για το ύψος της τιμής του πετρελαίου κίνησης 

αναδεικνύεται η υποχρέωση πρόσμιξης αυτού με το biodiesel σε ποσοστό 4,5%, η 

οποία επιβαρύνει την τιμή με 35€/m3, υποχρέωση που δεν είναι ενιαία στα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η στατιστική εκτίμηση της σχέσης μεταξύ τελικών τιμών αμόλυβδης και 

πετρελαίου κίνησης και τιμών αργού πετρελαίου υποδηλώνει ότι μια μείωση της 

τιμής του αργού πετρελαίου κατά 10% θα οδηγήσει κατά μέσο όρο σε μείωση της 

τιμής της αμόλυβδης κατά 4,5% και 4,3% στο πετρέλαιο κίνησης (εφόσον βεβαίως οι 

υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, όπως π.χ. οι φορολογικοί 

συντελεστές και η συναλλαγματική ισοτιμία, παραμείνουν σταθεροί τη συγκεκριμένη 

περίοδο). Αντίστοιχα μια αύξηση κατά 10% στην τιμή της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας ευρώ έναντι δολαρίου (υποτίμηση του ευρώ) θα οδηγήσει σε αύξηση της 

τιμής του ίδιου προϊόντος κατά 3% περίπου. Συνεπώς και από αυτό το στοιχείο 

επιβεβαιώνεται ότι είναι λανθασμένη η προσέγγιση που συχνά ακολουθείται 

σύμφωνα με την οποία οι ποσοστιαίες μεταβολές στις τιμές λιανικής και στο αργό 

πετρέλαιο αναμένεται να έχουν το ίδιο ύψος. 

 Η εξέταση της συνολικής αλυσίδας αξίας του κλάδου των πετρελαιοειδών 

έδειξε ότι γενικά δεν υπάρχουν ασυμμετρίες στον προσδιορισμό των τιμών σε 

ανοδικές και καθοδικές φάσεις της αγοράς. Η προσωρινή ασυμμετρία που 

διαπιστώθηκε στην προσαρμογή της τελικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης ως προς 

μεταβολές στην τιμή διυλιστηρίου μπορεί να εξηγηθεί με την αποστροφή ως προς τον 

κίνδυνο των πρατηριούχων και, ενδεχομένως, των εταιρειών εμπορίας. Η πιο 

γρήγορη αντίδραση στην αύξηση και η σχετική αδράνεια στη μείωση προστατεύει 

από το σφάλμα παραγνώρισης μιας πρόσκαιρης μεταβολής για μόνιμη. Οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς όμως καταφέρνουν να επαναφέρουν τα περιθώρια 

κέρδους σχετικά γρήγορα. 

 Στην Ελλάδα ο χώρος της διύλισης πετρελαίου, μετά από τη συγχώνευση της 

Πετρόλα με τα ΕΛΠΕ, αποτελείται από δυο εταιρείες, την προαναφερθείσα και την 

Motor Oil. Στους βασικούς μετόχους των Ελληνικών Πετρελαίων περιλαμβάνονται 
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το ελληνικό δημόσιο (συμμετοχή περίπου 36%) και ο όμιλος Λάτση (συμμετοχή 

περίπου 36%). Η Motor Oil Hellas είναι ιδιωτικών συμφερόντων και ανήκει (σε 

ποσοστό 66%) στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Αμφότερες οι εταιρείες είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Οι πρόσφατες παρεμβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο χώρο της 

διύλισης στην Ελλάδα εστιάζονται στην προαγωγή της διαφάνειας στην τιμολόγηση 

και περιλαμβάνουν την πώληση προϊόντων που έχουν προορισμό την εγχώρια αγορά 

σε γνωστή τιμή, την υποχρέωση ανάλυσης της προσαύξησης (premium) που 

χρεώνουν τα διυλιστήρια και προτάσεις για την ίδρυση ενός Κεντρικού φορέα 

τήρησης αποθεμάτων. 

 Η αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών αποτελείται από είκοσι μία (21) εταιρείες, 

δύο εκ των οποίων ανήκουν στις εταιρείες κατόχων άδειας Διύλισης, με κύριο 

χαρακτηριστικό την ποικιλία μεγέθους. Εξ αυτών καμία εταιρεία δεν καλύπτει 

ποσοστό ανώτερο του 20% του συνολικού αριθμού πρατηρίων, ενώ οι τρεις 

μεγαλύτερες καλύπτουν ποσοστό κάτω του 50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 

2009 μία εταιρεία έκλεισε και μία άλλη ανέστειλε τις δραστηριότητές της. Τα 

προϊόντα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι, όπως και στις υπόλοιπες κοινοτικές 

χώρες, η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ. 

 Κατά την πώληση από την εταιρεία εμπορίας στο πρατήριο λιανικής 

ενσωματώνονται οι φόροι στο πωλούμενο προϊόν οι οποίοι αποτελούν το 

σημαντικότερο στοιχείο κόστους της τιμής καταναλωτού, το κόστος οδικής ή/και 

θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και το μικτό περιθώριο της ίδιας της εταιρείας 

εμπορίας. Το μικτό περιθώριο διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και από προϊόν σε 

προϊόν. Η νησιωτική ιδιαιτερότητα της Ελληνικής Αγοράς καυσίμων συνεπάγεται 

αυξημένα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης και αυτά αντανακλώνται στις τιμές 

λιανικής με αποτέλεσμα οι ακριβότεροι νομοί να είναι οι νησιωτικοί. Σημειώνεται ότι 

για τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Θάσος, Σαμοθράκη, 

Βόρειες Σποράδες, Σκύρος ο συντελεστής Φ.Π.Α. μειώνεται κατά 30%. 

 Ήδη εφαρμόζονται, κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από τις 

εταιρείες εμπορίας τα λεγόμενα «αντικειμενικά κριτήρια» επί των χορηγούμενων 

εκπτώσεων από τις εταιρείες εμπορίας με την αναγραφή του ποσού έκπτωσης στο 

τιμολόγιο προς τα πρατήρια, ενώ κοινοποιούνται στην Επιτροπή ο τρόπος 

τιμολόγησης και τυχόν αλλαγές σ’ αυτόν. Δεν είναι όμως σαφές κατά πόσον τέτοια 
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μέτρα που περιορίζουν τη δυνατότητα ελεύθερης λήψης απόφασης των εταιρειών 

οδηγούν τελικά σε βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού. 

 Η εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

και της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του συγκεκριμένου χώρου αναμένεται ότι θα 

αναβαθμισθεί με τη λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών (ΟΠΣΔΕΠ) το οποίο θα καταστήσει το χώρο 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου το στενότερα επιβλεπόμενο τομέα 

της Ελληνικής οικονομίας. 

 Άλλος χώρος εισηγήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για αλλαγές είναι 

αυτός της οδικής μεταφοράς των προϊόντων πετρελαίου όπου έχει προταθεί  η 

προώθηση από την Πολιτεία της σταδιακής και πλήρους απελευθέρωσης έκδοσης 

αδειών κυκλοφορίας ΙΧ βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων καθώς και η 

κατάργηση των αγορανομικών κομίστρων και του προσδιορισμού κατωτάτων ορίων 

κομίστρων των βυτιοφόρων αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης από το κράτος. Για το 

θέμα αυτό έχει ήδη επιληφθεί η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Ο χώρος των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα υφίσταται και αυτός τις 

γενικότερες συνέπειες της οικονομικής καχεξίας λόγω οικονομικής κρίσης (μείωση 

μικτών περιθωρίων, ρευστότητας κ.λπ.) με αποτέλεσμα το κλείσιμο ορισμένου 

αριθμού πρατηρίων, την παύση λειτουργίας μιας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών 

και τη δήλωση αναστολής εργασιών μιας άλλης και τη μείωση της κερδοφορίας των 

διυλιστηρίων. 

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προτείνει μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού 

και στην αγορά λιανικής με την εθελοντική χρήση πλήρως απελευθερωμένου 

ωραρίου λειτουργίας, με την απελευθέρωση του ωραρίου το καλοκαίρι στα νησιά, με 

την αλλαγή των προδιαγραφών ασφαλείας ώστε να υπάρξει  δυνατότητα διάθεσης 

βενζίνης από τα σουπερμάρκετ και με την αναθεώρηση των όρων μίσθωσης στα 

συμβόλαια του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας με τα πρατήρια βενζίνης στους κλειστούς 

αυτοκινητόδρομους. 

 Οι εταιρείες εμπορίας λειτουργούν υπό καθεστώς έντονου ανταγωνισμού 

μεταξύ τους, έχοντας να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράς 

λιανικής με τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό πρατηρίων και τις μικρές κατά μέσον όρο 

καταναλώσεις ανά πρατήριο. Το κυρίαρχο φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών στην 

Ελληνική αγορά καυσίμων ήταν η ταχύτατη επέκταση μικρών ελληνικών εταιρειών 

εμπορίας. 
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 Η Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών υφίσταται δομικά προβλήματα σε όλο το 

μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Από τη διαδικασία εκτελωνισμού των προϊόντων 

πετρελαίου μέχρι και την πώληση στον καταναλωτή το θεσμικό πλαίσιο και η 

λειτουργία των θεσμικών παραγόντων έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. 

Μερικά από αυτά τα προβλήματα δεν έχουν άμεση σχέση με τον προσδιορισμό των 

τιμών βραχυπρόθεσμα, αλλά, στρεβλώνοντας την αγορά και περιορίζοντας τον 

ανταγωνισμό, απομακρύνουν τις τιμές από το ανταγωνιστικό επίπεδο. 

 Οι τελωνειακές διαδικασίες εμπεριέχουν έντονη γραφειοκρατία και ελάχιστο 

βαθμό αυτοματοποίησης. Για παράδειγμα, η υποχρέωση φυσικής παρουσίας 

τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εκτελωνισμό των πετρελαιοειδών από τις 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών περιορίζει τη δυνατότητα εφοδιασμού 

σε ώρες εκτός του ωραρίου του δημοσίου. Ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών 

διαδικασιών και η εισαγωγή ηλεκτρονικής παρακολούθησης των ροών και 

δειγματοληπτικών τελωνειακών ελέγχων αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερη 

ευελιξία στον εφοδιασμό με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία. 

 Η λαθρεμπορία στα πετρελαιοειδή, εκτός από τον άμεσο αντίκτυπο στις 

φορολογικές εισπράξεις, στρεβλώνει την αγορά επιβραβεύοντας τις παράνομες 

πρακτικές εις βάρος των νομοταγών επιχειρήσεων. Παρόμοια είναι και η επίδραση 

της πειρατείας, όπου ένα πρατήριο διακινεί ποσότητες πετρελαιοειδών που 

προέρχονται από μια τρίτη εταιρεία. Οι εισπράξεις από τέτοιες πρακτικές έχουν, κατά 

κανόνα, μειωμένη πιθανότητα να τοποθετηθούν σε επενδύσεις. Ταυτόχρονα, 

περιορίζονται τα κίνητρα στις εταιρείες πετρελαιοειδών να επενδύουν σε βελτιώσεις 

στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο αποθαρρύνονται οι 

επενδύσεις, επιβραδύνεται ο ρυθμός ανανέωσης της τεχνολογικής βάσης στην 

αλυσίδα εφοδιασμού και δεν επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος παροχής 

προϊόντων πετρελαίου. 

 Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και οι αντιδράσεις των τοπικών 

κοινωνιών για την εγκατάσταση νέων αποθηκευτικών χώρων για τα προϊόντα 

πετρελαίου, παρεμποδίζουν την περαιτέρω βελτίωση και εκλογίκευση του 

συστήματος διάθεσης των πετρελαιοειδών για τον αποτελεσματικό, χαμηλού κόστους 

και ασφαλή εφοδιασμό όλων των περιοχών της χώρας. 

 Ο περιορισμός έκδοσης νέων άδειων κυκλοφορίας ΙΧΒ, η υποχρέωση που 

έχουν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να κατέχουν ένα μέγιστο αριθμό 

βυτιοφόρων χωριστά ανά είδος καυσίμων δυσχεραίνουν περαιτέρω την προοπτική 
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ελαχιστοποίησης του κόστους εφοδιασμού. Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για 

την ενίσχυση του ανταγωνισμού αποτελεί ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας των 

πρατηρίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. όπου 

υφίσταται τέτοιος περιορισμός. Παράλληλα, η έλλειψη ταμειακών μηχανών στα 

πρατήρια και η φορολόγηση των πρατηριούχων με βάση ένα τεκμαρτό εισόδημα (και 

όχι βάσει των πραγματικών κερδών) παρεμποδίζει την αντιμετώπιση των αθέμιτων 

πρακτικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. 
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ΚΕΦΑΛAΙΟ 4
Ο

: 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ 

 

4.1.: Εισαγωγή 

 

 Καθώς η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να πέφτει από τον 

περασμένο Ιούνιο, η εκ πρώτης όψεως θετική οικονομική επίδραση ίσως αποδειχθεί 

απατηλή και αποσταθεροποιητική σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα νέο στοιχείο έχει 

μόλις προστεθεί στην ήδη άκρως ασταθή παγκόσμια οικονομία: ο αυξανόμενος 

κορεσμός του κόσμου με πετρέλαιο και η συνεπακόλουθη μεγάλη πτώση της τιμής 

του. 

 Από τον Ιούνιο του 2014, η τιμή του αργού πετρελαίου (ICE Brent) έχει 

μειωθεί πάνω από 40% , πέφτοντας από τα 115 δολ. το βαρέλι , τον Ιανουάριο του 

2014, μόλις στα 67 στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή από το 

κατώτατο σημείο της ύφεσης του 2009. Η πτώση της τιμής δεν είναι απλώς 

μεγαλύτερη από την αναμενόμενη σε μια φυσιολογική κυκλική διόρθωση, αλλά 

εμφανίζεται επίσης ως κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό προσωρινό φαινόμενο. Κάποιοι 

προβλέπουν ότι οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κάτω από τα 60 δολ. 

το βαρέλι το 2015 και δυνητικά θα μπορούσαν να φτάσουν τόσο χαμηλά όσο τα 40 

δολ. που ήταν η τιμή κατάρρευσης στη διάρκεια της κρίσης του 2008-9. 

 Ποια θα είναι η επίδραση μιας μεγάλης και παρατεταμένης πτώσης της τιμής 

του πετρελαίου στην παγκόσμια οικονομία, η οποία ήδη σύρεται προς τη 

στασιμότητα με αυξανόμενη χρηματοπιστωτική αστάθεια, ταυτόχρονα μετά βίας 

συζητείται στον δυτικό επιχειρηματικό τύπο. Αντίθετα, η πτώση της τιμής του 

πετρελαίου θεωρείται θετική οικονομική εξέλιξη, τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και 

για τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, και για την παγκόσμια οικονομία 

γενικότερα. 

 Οι οικονομολόγοι, ο επιχειρηματικός τύπος και οι κυβερνήσεις στις 

αναπτυγμένες χώρες βάζουν «θετικό πρόσημο» στις μειούμενες τιμές του πετρελαίου, 

ισχυριζόμενοι όλοι ότι αυτό σημαίνει μικρότερο κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 

και για τα νοικοκυριά. Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου συνεπάγονται φθηνότερη 
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βενζίνη και άρα δυνατότητα μεγαλύτερης καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών 

για άλλα προϊόντα. 

 Το χαμηλότερο κόστος πετρελαίου θα δώσει έναυσμα για επιχειρηματικές 

επενδύσεις και δαπάνες και έτσι, όπως υποστηρίζεται, θα επηρεαστεί θετικά η 

οικονομική μεγέθυνση. Όμως, αυτή η απλοϊκή άποψη μπορεί να αποδειχθεί 

ανακριβής, όχι μόνο για τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και για τις αναδυόμενες 

οικονομίες της αγοράς και για την παγκόσμια οικονομία γενικά. Οι συνδυασμένες 

αρνητικές επιδράσεις μιας βαθιάς και παρατεταμένης πτώσης της τιμής του 

πετρελαίου μπορούν κάλλιστα να υπερκεράσουν τα όποια θετικά αποτελέσματα. 

 

 

4.2.: Η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου: παράγοντες επηρεασμού 

της και προσδοκίες  

 

 Η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου στην περιοχή πάνω από τα $75 το 

βαρέλι  τις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, ξεπέρασε την πρόβλεψη για τιμή 

$61,75 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ; World Economic Outlook for 

2006) καθώς επίσης και τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ (Monethly Bulletin 9/2005) για τιμή 

$62,8 για το 2006. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις διεθνείς ανησυχίες που εκφράστηκαν 

από την κρίση του 2005 (WTO, 2006) όταν η τιμή εκτοξεύθηκε πάνω από τα $60 το 

βαρέλι. 

 Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσαν αρκετοί παράγοντες, εκ των οποίων οι 

σημαντικότεροι συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Υψηλότερη της αναμενόμενης ζήτηση πετρελαίου από τις 

βιομηχανικές και δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως. Η Κίνα, 

εξακολουθεί να αποτελεί την παγκόσμια ατμομηχανή ανάπτυξης (με ρυθμούς 

αύξησης του ΑΕΠ μεγαλύτερους του 9%), και αποτελεί τον δεύτερο 

μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ που 

παρουσιάζουν  ρυθμό ανάπτυξης 3,4% κατά το 2006, σύμφωνα με το ΔΝΤ. 

Σημαντικοί είναι και οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ινδίας και άλλων χωρών 

εισαγωγής πετρελαίου που αναμένεται να διατηρήσουν υψηλή την παγκόσμια 

ζήτηση και κατ’ επέκταση την τιμή του πετρελαίου το 2006/2007. 
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 Από την πλευρά της προσφοράς, εκφράζονται ανησυχίες για 

διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα με περιορισμένα αποθέματα που 

δημιουργούν πληθωριστικές προσδοκίες. Οι πρόσφατες καταστροφές στις 

υποδομές λόγω φυσικών καταστροφών, οι ανακοινώσεις του Ιράκ για 

παραγωγή ατομικής ενέργειας, η κρίση στη Μέση Ανατολή και άλλοι εξωγενείς 

παράγοντες ενισχύουν αυτές τις πιέσεις. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Κέντρο Παγκόσμιων Ενεργειακών Μελετών 

(CGES, 2006a&b) επισημαίνει ότι η πιθανότητα για σημαντική μείωση της τιμής του 

πετρελαίου τα επόμενα δύο χρόνια είναι ελάχιστη. Ακόμα και όταν μειωθούν οι 

γεωπολιτικές εντάσεις είναι περισσότερο πιθανό η τιμή να παραμείνει υψηλή. Η τιμή 

των $75 το βαρέλι μπορεί πλέον να θεωρηθεί κοντά στη νέα τιμή βάσης για την 

επόμενη διετία με διακυμάνσεις που μπορεί να ενισχύονται από παρόμοιες 

γεωπολιτικές κρίσεις. 

 Ως εκ τούτου, τα σενάρια της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στον 

τουρισμό θα πρέπει να αναπτυχθούν με το δεδομένο υψηλών τιμών πετρελαίου 

βραχυπρόθεσμα και ίσως μακροπρόθεσμα (WTO, 2006). 

 

 

4.3.: Οι επιπτώσεις στην διεθνή οικονομία και τον τουρισμό: 

ανάλυση και συγκρίσεις προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων 

 

 Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να θεωρηθεί ως ένας έμμεσος 

φόρος που επιβάλλεται σε μια χώρα από τις χώρες - παραγωγούς πετρελαίου. Ο 

φόρος πληρώνεται σε βάρος άλλων δαπανών (καταναλωτικών ή επενδυτικών) 

επιβαρύνοντας την ανάπτυξη λόγω της μεταφοράς πόρων στις πετρελαιοπαραγωγικές 

χώρες. Ο φόρος αυτός μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την 

αγοραστική τους δύναμη που πλέον αναπροσαρμόζουν τον προϋπολογισμό τους 

αναβάλλοντας δαπάνες ή περιορίζοντας τη ζήτηση για διαρκή αγαθά και υπηρεσίες. 

 Συνήθως την εξέλιξη αυτή ακολουθούν υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού, ενώ η 

οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται περαιτέρω λόγω της αύξησης των 

βραχυπρόθεσμων επιτοκίων που επιβάλλεται από τις Κεντρικές Τράπεζες για την 

αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ωστόσο, μια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα 

έχει, με τη σειρά της, αρνητικές κυκλικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά 
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και στην τιμή του πετρελαίου. Επίσης, μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

όπως η διολίσθηση του δολαρίου έναντι του Ευρώ, μετριάζουν τις επιπτώσεις από 

την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. 

 Οι προηγούμενες τρεις πετρελαϊκές κρίσεις το 1974, το 1979, και το 1990, 

σημείωσαν αντίστοιχες απότομες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου, και συντέλεσαν 

καθοριστικά στην επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 

μαζί με αυξανόμενο ρυθμό ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών. Οι υψηλότερες 

τιμές του πετρελαίου οδήγησαν σε υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού, επιβράδυνση 

της εγχώριας ζήτησης και του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ, και μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. 

 Ωστόσο, αναλύσεις των προηγούμενων κρίσεων δείχνουν ότι οι άμεσες 

επιδράσεις της τιμής του πετρελαίου στο διεθνή τουρισμό (περιορισμός της ζήτησης 

ή περιορισμός των εσόδων) είναι ελάχιστες έως αμελητέες (WTO, 2006). 

Τουναντίον, οι επιπτώσεις είναι έμμεσες, με μικρές χρονικά υστερήσεις (ενός – δύο 

ετών) πολύ σημαντικές, και σχετίζονται άμεσα με την αγοραστική δύναμη των 

τουριστών / καταναλωτών στις χώρες / αγορές που πλήττονται από την κρίση. Οι 

παγκόσμιες ροές τουριστών επηρεάζονται από τη μείωση του εισοδήματος και της 

αγοραστικής τους δύναμης που προκαλείται από τις κρίσεις. 

 Συγκεκριμένα, η κρίση του 1974 δεν είχε σημαντικές επιδράσεις στον διεθνή 

τουρισμό, πέρα ίσως από κάποια επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ζήτησης 

λόγω του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση όμως η 

διεθνής ζήτηση παρουσίασε αύξηση σχεδόν 20% από το 1974 – 1977, ενώ για την 

Ελλάδα η ζήτηση περίπου διπλασιάστηκε. (Πίνακας 1) 

 

Πίνακας 1: 

Κρίση 1974 - Εξέλιξη τουριστικής κίνησης 

Διεθνείς Αφίξεις (σε εκατ. τουρίστες) 

  1974 1975 1976 1977 

Παγκόσμια 205,7 222,3 227,4 246,1 

Ευρώπη  140,0 153,9 156,2 167,2 

Ελλάδα 2,0 2,8 3,7 4,0 

Πηγές: ΕΣΥΕ, WTO    

 



 
40 

 

 Η κρίση του 1979, η οποία συνδέθηκε με διεθνή πολιτική κρίση, ανέδειξε 

διηπειρωτικές  ανακατανομές των τουριστικών ροών. Σε παγκόσμιο επίπεδο 

παρατηρήθηκε αύξηση το δεύτερο και τρίτο χρόνο της κρίσης, ύφεση τον τέταρτο και 

ουσιαστική ανάκαμψη το πέμπτο. Αντίθετα, στην Ευρώπη παρατηρούμε μείωση των 

αφίξεων κάτι που συνέβη και στην Ελλάδα σε ποσοστό -7,69%  στο διάστημα 1979-

1983 (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: 

Κρίση 1979 - Εξέλιξη τουριστικής κίνησης 

Διεθνείς Αφίξεις (σε εκατ. τουρίστες) 

  1979 1980 1981 1982 1983 

Παγκόσμια 272,1 277,6 278,1 276,5 281,6 

Ευρώπη  181,4 177,5 174,6 174,8 179,1 

Ελλάδα 5,2 4,8 5,1 5,0 4,8 

Πηγές: ΕΣΥΕ, WTO 

 

 Η τρίτη, κατά σειρά, κρίση του 1990, προκλήθηκε επίσης από διεθνή ένταση 

στον Περσικό κόλπο, ενώ πραγματοποιήθηκε σε ένα αρκετά σταθερό 

μακροοικονομικό περιβάλλον. Είχε περιορισμένες επιπτώσεις τον πρώτο χρόνο (η 

κρίση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο και υπήρχε αρκετός χρόνος για αλλαγές στον 

προγραμματισμό των τουριστών), ανάκαμψη τον δεύτερο και επιβράδυνση τον τρίτο 

χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 έως το 1993 οι αφίξεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο αυξήθηκαν συνολικά κατά 12,8%, σε ευρωπαϊκό κατά 9,6%,  ενώ για την 

Ελλάδα στο ίδιο διάστημα η μεταβολή ήταν 3,3%. (Πίνακας 3) Η ειδοποιός διαφορά 

σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις ήταν οι διαπεριφερειακές ανακατανομές στις 

αφίξεις, αποτέλεσμα πιθανότατα των αλλαγών στους οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς και στις καταναλωτικές προτιμήσεις. 
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Πίνακας 3: 

Κρίση 1990 - Εξέλιξη τουριστικής κίνησης 

Διεθνείς Αφίξεις (σε εκατ. τουρίστες) 

  1990 1991 1992 1993 

Παγκόσμια 439,4 442,2 481,1 495,9 

Ευρώπη  265,3 263,5 283,1 290,7 

Ελλάδα 8,9 8,0 9,2 9,2 

Πηγές: ΕΣΥΕ, WTO, ΣΕΤΕ 

 

 Η σχετική υστέρηση του ρυθμού ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού έναντι 

του παγκόσμιου δεν μπορεί να αποδοθεί όμως αποκλειστικά στην πετρελαϊκή κρίση, 

διότι στα χρόνια που μεσολάβησαν πριν την κρίση του 1990 (1985 – 1988), η Ελλάδα 

ήδη παρουσίαζε εμφανή μείωση στον ρυθμό ανάπτυξής της. (Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4: 

Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης μεταξύ δυο κρίσεων 

Διεθνείς Αφίξεις Ελλάδα (σε εκατ. τουρίστες) 

 1985 1986 1987 1988 1989 

 6,6 7,0 7,6 7,9 8,1 

Δ  6,1% 8,6% 3,9% 2,5% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

4.4.: Η τρέχουσα κρίση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

 

 Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές (WTO 2006, IMF 2006) oι πρόσφατες (από 

το 2005) αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου, αν και αρκετά σημαντικές, ενώ έχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης, εντούτοις συντελούνται σε ένα μακροοικονομικό 

περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων κρίσεων. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό της τρέχουσας κρίσης είναι οι σταδιακές αυξήσεις της τιμής του 

πετρελαίου από το 2000 έως σήμερα, με εξάρσεις λόγω καταστροφών ή 

γεωπολιτικών εντάσεων και η μεγάλη διάρκειά της. 

 Ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει είναι το μέγεθος της κρίσης αλλά και ο 

βαθμός αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας. Ενώ σε τρέχουσες τιμές η μεταβολή της 
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τιμής του πετρελαίου είναι υψηλή, και εν πολλοίς απρόβλεπτη, σε σταθερές τιμές η 

υψηλότερη τιμή της σημερινής κρίσης είναι χαμηλότερη από την ιστορικά υψηλότερη 

τιμή όλων των κρίσεων των προηγούμενων εποχών. Χαμηλότερες δε είναι οι τιμές 

που απολαμβάνουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη λόγω της 

πλεονεκτικής σχέσης ευρώ/δολαρίου (WTO, 2006). Η Eurobank, σε πρόσφατη 

μελέτη της, θέτει μια άλλη διάσταση που ενδεχομένως διαφοροποιεί περισσότερο τη 

σημερινή κρίση από προηγούμενες: τη μεταβλητότητα
1
 της τιμής του πετρελαίου. «Η 

τιμή του πετρελαίου μπορεί να έχει αυξηθεί τελευταία, αλλά η μεταβλητότητά της 

είναι ακόμη σε επίπεδα χαμηλότερα της δεκαετίας 1985 – 1994». 
2
Η μεταβλητότητα 

της τιμής του πετρελαίου επιδρά αρνητικά στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 

των επιχειρήσεων στις αγορές, δημιουργώντας ένα κλίμα αρνητικών προσδοκιών που 

επηρεάζουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις και πολλαπλασιάζουν τις όποιες 

αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

θα χρειαστεί μια μόνιμη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 35% για να οδηγήσει 

σε μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το ΑΕΠ στην ευρωζώνη τον πρώτο χρόνο 

και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τον δεύτερο. 

 Η ενεργειακή ένταση και εξάρτηση του παγκόσμιου προϊόντος από το 

πετρέλαιο έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια ευέλικτα λόγω της εφαρμογής συνεπούς νομισματικής 

πολιτικής. Για το λόγο αυτό οι επιπτώσεις της αύξησης της τιμής του πετρελαίου 

είναι λιγότερο σημαντικές και αρκετά ελεγχόμενες από τη νομισματική πολιτική και 

τις βελτιωμένες πολιτικές ενίσχυσης της μακροοικονομικής σταθερότητας. 

Επιπρόσθετα, λόγω παγκοσμιοποίησης, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των 

αγορών είναι βαθύτερη και επιτρέπει τη σταδιακή προσαρμογή των όποιων 

ανισορροπιών στα διεθνή ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. 

 Παρακολουθώντας την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στο διάστημα 2001 – 

2004 παρατηρούμε τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αυξητικές 

τάσεις της διεθνούς ζήτησης (Πίνακας 5), παρότι στο διάστημα Ιανουάριος 1999 - 

Σεπτέμβριος 2000 οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν τριπλασιάστηκαν ως αποτέλεσμα 

υψηλής ζήτησης, περιορισμού παραγωγής από τον ΟΠΕΚ και άλλων παραγόντων, 

                                                      
1
 Ο δείκτης μεταβλητότητας της τιμής του πετρελαίου επιτρέπει τη σύγκριση των διακυμάνσεων της 

τιμής του πετρελαίου μεταξύ διαφορετικών χρονικά περιόδων. Ο δείκτης προσφέρει την πληροφορία 

για το πόσο απότομα μεταβάλλεται η τιμή του πετρελαίου. Αύξηση της μεταβλητότητας παρατηρείται 

σε περιόδους με έντονες και απότομες διακυμάνσεις της τιμής (κρίσεις). 
2
 Έκθεση της Eurobank το 2006 
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περιλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών και των χαμηλών αποθεμάτων 

πετρελαίου
3
. Αντίθετα, αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει η Ελλάδα, γεγονός, όμως το 

οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδοθεί στο πετρέλαιο. Η 

πτωτική τάση όπως είναι γνωστό, ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης ενδιαφέροντος για 

τον τουρισμό από πλευράς Πολιτείας.  

Πίνακας 5: 

Εξέλιξη τουριστικής κίνησης 2001-2004 

Διεθνείς Αφίξεις (σε εκατ. τουρίστες) 

 2001 2002 2003 2004 

Παγκόσμια 688,5 708,9 696,6 766,1 

Ευρώπη 395,8 407,4 408,6 425,6 

Ελλάδα 13,0 12,9 12,9 12,1 

Πηγές: ΕΣΥΕ, WTO 

 

4.5.: Η δυνητική επίπτωση της πτώσης των τιμών του πετρελαίου 

στις αναδυόμενες οικονομίες 

 

 Η συνεχιζόμενη κατάρρευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου από τον 

περασμένο Ιούνιο έχει ήδη προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στις αναδυόμενες 

οικονομίες της αγοράς , ιδίως σε όσες απ’ αυτές εξαρτώνται από την εξαγωγή 

πρωτογενών προϊόντων – όπως στη Βραζιλία, τη Χιλή, την Αργεντινή και τη Νότια 

Αφρική, ακόμη και στην Αυστραλία και σε μερικές από τις οικονομίες της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου έχει επηρεάσει ακόμη 

πιο σοβαρά εκείνες τις αναδυόμενες οικονομίες όπου οι εξαγωγές πετρελαίου 

αποτελούν μεγάλο μερίδιο του μείγματος των συνολικών εξαγωγών – όπως η 

Βενεζουέλα, η Ρωσία και η Νιγηρία. 

 Ο αρχικός μηχανισμός μετάδοσης μέσω του οποίου η πτώση της τιμής του 

πετρελαίου επηρεάζει αρνητικά τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς είναι η 

μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος. Η πτώση της τιμής του 

πετρελαίου γενικά συνδέεται με την άνοδο της αξίας του αμερικανικού δολαρίου σε 

σχέση με άλλα νομίσματα. Συνεπώς, μια αύξηση του δολαρίου σημαίνει πτώση της 

αξίας των νομισμάτων άλλων χωρών. 

                                                      
3
 US Deparment of Energy, Energy Information Administration 
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 Από την κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, τον περασμένο 

Ιούνιο, το ρωσικό ρούβλι έχει πέσει περίπου 38%.Το μπολίβαρ της Βενεζουέλας 

περίπου 45%. Το νάιρα της Νιγηρίας 12%, μόνο από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι 

σήμερα. Επηρεάζεται ακόμη και το νόμισμα ανεπτυγμένων πετρελαιο-εξαγωγικών 

χωρών, π.χ. η νορβηγική κορόνα που έχει πέσει κατά 17%. Το αμερικανικό δολάριο, 

που είχε μείνει σταθερό επί αρκετά χρόνια, άρχισε να αυξάνεται από τον Ιούνιο, 

καθώς άρχιζε η ελεύθερη πτώση της τιμής του πετρελαίου τον ίδιο μήνα. Έτσι, η 

μειούμενες τιμές του πετρελαίου ωθούν σε αύξηση του δολαρίου και συμπιέζουν τα 

νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών και ειδικότερα των οικονομιών που 

εξάγουν πετρέλαιο. Όσο μεγαλύτερη εξάρτηση έχει μία οικονομία από τις εξαγωγές 

πετρελαίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση του νομίσματός της. Με άλλα λόγια, δεν 

είναι οι δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος 

της πρόσφατης πτώσης του ρουβλίου. Ούτε βεβαίως η εσωτερική πολιτική της 

Βενεζουέλας είναι αυτή που συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στην πτώση του 

βενεζουελάνικου μπολίβαρ. Είναι η κατάρρευση των παγκόσμιων τιμών του 

πετρελαίου. 

 Όλα τα πρωτογενή προϊόντα, και όχι μόνο το πετρέλαιο, πλήττονται σε 

σημαντικό βαθμό όταν αρχίζει μια παρατεταμένη πτώση της τιμής του πετρελαίου. 

Μια μεγάλη και παρατεταμένη μείωση της τιμής του πετρελαίου γενικά συνδέεται με 

μείωση των πωλήσεων και των τιμών άλλων εμπορευμάτων. Ο παγκόσμιος τομέας 

πρωτογενών προϊόντων θα επηρεαστεί κατά πάσα πιθανότητα αρνητικά. Και αυτό 

έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται σε εμπορεύματα όπως ο χαλκός, ο χρυσός και άλλα 

βιομηχανικά μέταλλα, που η τιμή τους μειώνεται ως επακόλουθο της τρέχουσας 

μείωσης της τιμής του πετρελαίου. Ο Δείκτης Bloomberg των 22 βασικών 

πρωτογενών προϊόντων, π.χ., έπεσε πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 

2009. 

 Ακόμη και οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς που δεν εξάγουν πετρέλαιο, 

αλλά διαφορετικά πρωτογενή προϊόντα, υπέστησαν σημαντική μείωση της αξίας των 

νομισμάτων τους σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο, από τη στιγμή που άρχισαν να 

πέφτουν ταχύτερα οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, τον Ιούνιο. Τους τελευταίους 

μήνες το βραζιλιάνικο ρεάλ έχει πέσει κατά 15,5% και το αυστραλιανό δολάριο κατά 

12%, παρά το ότι οι κεντρικές τους τράπεζες παρενέβησαν στις αγορές νομίσματος, 

προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω μείωση της αξίας των νομισμάτων τους. 
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 Η μείωση της αξίας των νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών της 

αγοράς θέτει σε κίνηση μια σειρά κρίσιμων οικονομικών εξελίξεων που προκαλούν 

μεγάλη επιβράδυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, ακόμη και ύφεση. Για 

παράδειγμα, οι μεγάλες μειώσεις στις αξίες των νομισμάτων οδήγησαν σε φυγή 

κεφαλαίου από τις αναδυόμενες οικονομίες. Τόσο οι εγχώριοι όσο και οι ξένοι 

επενδυτές ξεφορτώνονται αυτά τα νομίσματα, αγοράζουν δολάρια και στέλνουν τα 

κεφάλαιά τους έξω από τις χώρες για να αγοράσουν αμερικανικούς τίτλους – 

συνήθως αμερικανικά ομόλογα και μετοχές, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία 

που μπορεί να είναι εξίσου ελκυστικά, όπως τα ακίνητα. Στη συνέχεια, η φυγή 

κεφαλαίων αντανακλάται στα χρηματιστήρια τα οποία σημειώνουν πτώση και στα 

επιτόκια των κρατικών ομολόγων που σημειώνουν αύξηση. Επιβραδύνονται επίσης οι 

ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. 

Εξαντλείται γενικά το χρηματικό κεφάλαιο. Η πίστωση αρχίζει να σπανίζει. Η πτώση 

της αξίας των νομισμάτων οδηγεί επίσης σε αύξηση του κόστους των εισαγόμενων 

αγαθών για τους καταναλωτές και στην επακόλουθη μείωση στα πραγματικά 

εισοδήματα και τις δαπάνες τους. Οι εξαγωγές των επιχειρήσεων επίσης μειώνονται. 

 Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε επιβράδυνση της πραγματικής 

οικονομικής μεγέθυνσης , ακόμη και σε ύφεση των αναδυόμενων οικονομιών της 

αγοράς. Και όλα αυτά οφείλονται στην άνοδο του αμερικανικού δολαρίου –του 

παγκόσμιου εμπορικού και αποθεματικού νομίσματος– και στη μείωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος των αναδυόμενων οικονομιών της 

αγοράς, φαινόμενο που έθεσε σε κίνηση όλη αυτή τη διαδικασία. 

 Για τις αναδυόμενες οικονομίες, αυτή η διαδικασία εξελισσόταν τον 

περασμένο χρόνο με μια μεταλλαγμένη μορφή. Η αναφορά της αμερικανικής 

κεντρικής τράπεζας ότι στα σχέδιά της συμπεριλαμβάνεται η αύξηση των επιτοκίων 

το 2015 προκάλεσε την εκδήλωση ορισμένων από τις τάσεις που αναφέρονται 

παραπάνω. Ας σημειώσουμε ότι και μόνο ο λόγος για αύξηση των επιτοκίων είχε ως 

αποτέλεσμα μια διαδικασία αποσταθεροποίησης ορισμένων αναδυόμενων 

οικονομιών της αγοράς κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Κάποιες απ’ αυτές 

κατόρθωσαν να αντισταθμίσουν εν μέρει και προσωρινά τις επιπτώσεις μιας πιθανής 

αύξησης του αμερικανικού δολαρίου, τουλάχιστον προς το παρόν. Ωστόσο, εάν η 

αμερικανική κεντρική τράπεζα αυξήσει τα επιτόκια, ασφαλώς θα είναι πολύ 

μεγαλύτερες οι επιπτώσεις ως προς την υποτίμηση των νομισμάτων, τη φυγή 

κεφαλαίων κοκ στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. 
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 Όμως, πριν πιθανώς συμβεί αυτή η “επιδείνωση”, η ταχεία πτώση της τιμής 

του πετρελαίου από τον περασμένο Ιούνιο επιφέρει σήμερα το ίδιο αποτέλεσμα με 

την όποια πιθανή μεταβολή της πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας στο 

άμεσο μέλλον: δηλ. προκαλεί άμεση αύξηση του δολαρίου και πτώση της αξίας των 

νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών, δίνοντας ώθηση στις προαναφερθείσες 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τις οικονομίες αυτές. Τούτη ακριβώς τη στιγμή, η 

πτώση της τιμής του πετρελαίου-άνοδος του δολαρίου επηρεάζει πρωτίστως και πιο 

σοβαρά τις αναδυόμενες οικονομίες που εξάγουν πετρέλαιο και άλλα πρωτογενή 

προϊόντα. Μπορεί σύντομα να ακολουθήσει μια ακόμη γενικότερη αρνητική 

επίπτωση και κατά πάσα βεβαιότητα αυτό θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

: 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

5.1.: Εισαγωγή 

 

 Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομική αστάθεια, και οι οποίες πιθανώς θα 

αποτελέσουν τα επακόλουθα του παγκόσμιου αποπληθωρισμού της τιμής του 

πετρελαίου. Μερικές άρχισαν ήδη να εκδηλώνονται: α) η ταχύτερη ανατίμηση του 

δολαρίου των ΗΠΑ και η αντίστοιχη σχετική πτώση των νομισμάτων μιας σειράς 

αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς – ιδίως των χωρών που εξαρτώνται από τις 

εξαγωγές πρωτογενών προϊόντων και ειδικότερα των χωρών στις οποίες οι εξαγωγές 

πετρελαίου αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών τους εξαγωγών. Υπάρχει μια 

μακρόχρονη, ιστορική και τεκμηριωμένη σχέση ανάμεσα στις μειούμενες τιμές του 

πετρελαίου και στην αύξηση της αξίας του αμερικανικού δολαρίου. Συνεπώς, η 

πτώση της τιμής του πετρελαίου σημαίνει ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου. 

 Μια δεύτερη αποσταθεροποιητική επίπτωση της μείωσης των τιμών του 

πετρελαίου θα είναι η συμβολή της στον γενικό αποπληθωρισμό που παρατηρείται 

στην Ευρώπη και στη Ελλάδα. Οι οικονομίες έχουν ήδη εισέλθει σε ύφεση. Παρά τη 

ρευστότητα της τάξης των τρις. δολαρίων που διοχετεύουν οι κεντρικές τους 

τράπεζες τους τελευταίους μήνες, τα επίπεδα των τιμών βρίσκονται στο μηδέν και 

κάτω απ’ αυτό. Ο αποπληθωρισμός του πετρελαίου θα συμβάλει σημαντικά στη 

γενική αποπληθωριστική τάση τόσο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτό με τη 

σειρά του θα οδηγήσει πιθανώς σε ακόμη περισσότερες ενέσεις ρευστότητας από τις 

κεντρικές τράπεζες, με τη μορφή της ποσοτικής χαλάρωσης, τροφοδοτώντας 

περαιτέρω τις φούσκες του χρηματιστηρίου και των ομολόγων. γ) η πτώση των 

χρηματοπιστωτικών τίτλων που συνδέονται με το πετρέλαιο θα μπορούσε να αυξήσει 

την τάση προς παγκόσμια χρηματοπιστωτική αστάθεια. Η πτώση της τιμής του 

πετρελαίου πιθανώς θα οδηγήσει σε εκτεταμένες χρεοκοπίες και αθετήσεις 

πληρωμών εκ μέρους πολλών και διαφόρων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών, 

πράγμα που με τη σειρά του θα προκαλέσει συμβάντα χρηματοπιστωτικής αστάθειας 
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σε τράπεζες που έχουν οικονομικές σχέσεις μ’ αυτές τις εταιρείες.  Η κατάρρευση 

των χρηματοπιστωτικών τίτλων που συνδέονται με το πετρέλαιο θα μπορούσε να 

προκαλέσει περαιτέρω “αλυσιδωτές αντιδράσεις” σε άλλες μορφές 

χρηματοπιστωτικών τίτλων, διασπείροντας τη χρηματοοικονομική αστάθεια και σε 

άλλες πιστωτικές αγορές. 

 Ο θετικός αντίκτυπος της πτώσης των τιμών του πετρελαίου στις οικονομίες, 

των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, γενικά υπερτιμάται. Η πτώση της πετρελαϊκής 

τιμής μπορεί να μην έχει τόσο θετικό αντίκτυπο στην καταναλωτική δαπάνη και στις 

επενδύσεις όσο υποθέτουν σήμερα οι ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο καθαρός 

αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία πιθανώς θα αποδειχθεί πιο πολύ αρνητικός 

παρά θετικός. 

 

5.2.: Η μεταβατική τιμολόγηση υπό το πρίσμα του δικαίου των 

κρατικών ενισχύσεων 

 

 Η διαδικασία κατάργησης των οικονομικών συνόρων και διαμόρφωσης της 

ενιαίας εσωτερικής αγοράς συνέβαλε στην επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

και τη μεγέθυνση των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

 Πέραν από τα οφέλη, αυτή η διεργασία παγκοσμιοποίησης των αγορών 

επέτρεψε σε πολυεθνικές και γενικότερα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις να 

μηχανεύονται τρόπους ελαχιστοποίησης της φορολογικής τους βάσης, 

εκμεταλλευόμενες την απουσία κοινής φορολογικής πολιτικής και τις ασυμμετρίες 

των φορολογικών συστημάτων των κρατών, ιδιαίτερα των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται με αυξανόμενη ένταση προκειμένου να 

επιτευχθεί η μείωση των φορολογητέων κερδών είναι η μεταβιβαστική τιμολόγηση 

(transfer pricing). Η μεταβιβαστική τιμολόγηση αφορά συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, αλλά 

υπόκεινται στη δικαιοδοσία διαφορετικών φορολογικών αρχών. Τέτοιες συναλλαγές 

μπορεί να αφορούν πωλήσεις προϊόντων (ενδιάμεσων και τελικών), υπηρεσιών, 

άυλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χρήση 

εμπορικών σημάτων) και ενδοομιλικό δανεισμό. 
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 Η κρισιμότερη ίσως παράμετρος σε σχέση με τις ενδοομιλικές συναλλαγές 

είναι η τιμή στην οποία πραγματοποιούνται αυτές οι συναλλαγές, γνωστή και ως τιμή 

μεταβίβασης. Μέσω του καθορισμού της τιμής μεταβίβασης μπορεί να επιτευχθεί η 

μεταφορά φορολογητέων κερδών από μία επιχείρηση του ομίλου σε μία άλλη, 

λαμβάνοντας υπόψη το φορολογικό καθεστώς των κρατών στα οποία εδρεύουν οι 

επιχειρήσεις του ομίλου. 

 Στην περίπτωση που η τιμή μεταβίβασης εδράζεται στις τιμές της αγοράς, 

δηλαδή τις τιμές που θα διαμορφώνονταν σε συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων, δεν προκύπτουν ζητήματα σε σχέση με το δίκαιο των 

κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω τιμές υπολογίζονται στη βάση 

διοικητικών αποφάσεων των φορολογικών αρχών, τότε μπορεί να προκύψουν σοβαρά 

ζητήματα αναφορικά με παραβάσεις των κανόνων που διέπουν τις κρατικές 

ενισχύσεις. 

 Η κύρια ανησυχία είναι ότι οι τιμές μεταβίβασης που δεν αντικατοπτρίζουν τις 

συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να παρέχουν επιλεκτικά φορολογικά οφέλη σε 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις έναντι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 

διαφορετική οργανωτική δομή. 

 Σημειώνεται ότι αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άμεση εξουσία σε 

σχέση με τα εθνικά συστήματα φορολόγησης, εντούτοις μπορεί να διερευνήσει κατά 

πόσο συγκεκριμένα φορολογικά καθεστώτα ή και ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 

και αποφάσεων των φορολογικών αρχών των κρατών μελών ή και συμφωνιών που 

συνάπτουν με επιχειρήσεις, μπορεί να συνιστούν κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 

107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το εν 

λόγο άρθρο, οι ενισχύσεις, υπό οποιαδήποτε μορφή, που συνεπάγονται επιβάρυνση 

του κρατικού προϋπολογισμού, είτε αυξάνοντας τις δαπάνες είτε προκαλώντας 

απώλεια εσόδων, οι οποίες νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό 

είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά. 

 Στο βαθμό που η απόφαση μίας φορολογικής αρχής, σε σχέση με τον 

υπολογισμό των τιμών μεταβίβασης, χορηγεί ένα οικονομικό πλεονέκτημα, δηλαδή 

καταλήγει σε φόρο χαμηλότερο από ότι διαφορετικά θα καταβάλετε από 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τότε ενδεχομένως να εγερθούν ζητήματα σε σχέση με 

παράνομη κρατική ενίσχυση. Το αποδεκτό διεθνές πρότυπο αναφορικά με τον 

υπολογισμό των τιμών μεταβίβασης, και κατ’ επέκταση της φορολογικής βάσης 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων, είναι η αρχή των ίσων αποστάσεων, η οποία 
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καθορίζεται στο άρθρο 9 του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, οι 

εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων δε θα 

πρέπει να διαφέρουν από αυτές που θα ίσχυαν μεταξύ συγκρίσιμων ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων υπό συνθήκες ανοικτής αγοράς. 

 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι όταν η μέθοδος 

υπολογισμού της τιμής των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν πληροί την αρχή των ίσων 

αποστάσεων, η φορολογική βάση των οικείων επιχειρήσεων διαβρώνεται, σε σχέση 

με αυτήν που θα ίσχυε σε περίπτωση εφαρμογής της εν λόγω αρχής. 

 Ως αποτέλεσμα, η πρακτική της μεταβιβαστικής τιμολόγησης παρέχει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά τρόπο επιλεκτικό, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν 

περιλαμβάνει μόνο θετικά οφέλη, αλλά και μέτρα τα οποία, υπό οποιαδήποτε μορφή, 

ελαφρύνουν τον προϋπολογισμό μίας επιχείρησης. Ενόψει των πιο πάνω, οι 

πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη ενδελεχών 

ερευνών εναντίον της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου, αναφορικά 

με τις συμφωνίες που έχουν συνάψει με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, π.χ. Apple, 

Starbucks, Fiat Finance and Trade και Amazon, σχετικές με τον υπολογισμό των 

τιμών μεταβίβασης, καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές. Πέραν του εντοπισμού 

ενδεχόμενων παράνομων κρατικών ενισχύσεων, οι εν λόγω έρευνες αναμένεται ότι 

θα συμβάλουν και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

 

5.3.: Οι επιπτώσεις της σημερινής κρίσης στις κυριότερες χώρες 

προέλευσης εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα 

 

 Οι επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου δεν είναι ίδιες για όλες 

τις χώρες. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικούς ρυθμούς και κύκλους οικονομικής 

ανάπτυξης, διαφορές στα επίπεδα και μεταβολές των τιμών, στην ισορροπία στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και κυρίως, στο βαθμό εξάρτησης της από το 

πετρέλαιο. Η αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης κάθε κρίσης εξαρτάται επίσης 

από την αποτελεσματική μακροοικονομική πολιτική κάθε χώρας. 

 Επίσης, οι επιπτώσεις δεν είναι ίδιες για όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο τουρισμός θεωρείται ένας ευαίσθητος τομέας. Ενώ, όπως και στους άλλους τομείς 
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της οικονομίας, η κρίση διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών 

επιχειρήσεων λόγω της καθολικής επίδρασης των μακροοικονομικών συνθηκών στο 

εσωτερικό, σε αντίθεση με τους άλλους τομείς, ο τομέας του τουρισμού 

αντιμετωπίζει γεωγραφικά διαφοροποιημένη διεθνή ζήτηση από χώρες / αγορές που 

έχουν διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οι καταναλωτές / τουρίστες 

πλήττονται σε διαφορετικό βαθμό από την κρίση. 

 Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει σε επιλεγμένες χώρες, που αποτελούν σημαντικές 

αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, το βαθμό κατά τον οποίο είναι ευάλωτες στις 

μεταβολές της τιμής του πετρελαίου. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την 

ανάγνωση του Πίνακα 6 είναι ότι οι χώρες επηρεάζονται περισσότερο όσο 

περισσότερο είναι ενεργειακά και εμπορικά εξαρτημένες από το πετρέλαιο. Ως εκ 

τούτου, η Γερμανία και η Ιταλία δείχνουν μεγαλύτερη εξάρτηση και ευαισθησία στην 

τιμή του πετρελαίου από τη Γαλλία, ενώ οι ΗΠΑ παρουσιάζονται σύμφωνα με το 

δείκτη, λιγότερο ευάλωτες και ως εκ τούτου δέχονται τις μικρότερες επιπτώσεις. 

 Η χώρα μας παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες όσον αφορά την 

ευαισθησία στην τιμή του πετρελαίου, την εξάρτηση από τις εισαγωγές, την 

ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο και ως εκ τούτου είναι περισσότερο ευάλωτη 

σε μεταβολές στην τιμή του. Πρόσφατες μελέτες (Eurobank 2006, Παπαπέτρου 2001) 

επιβεβαιώνουν την ιδιαιτερότητα αυτή της Ελλάδας σε σχέση με το πετρέλαιο και τις 

επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα. 

Πίνακας 6: 

Δείκτης Ευαισθησίας των Οικονομιών στις Μεταβολές της Τιμής του     Πετρελαίου 

 Ευαισθησία 

στην τιμή του 

πετρελαίου(1) 

Εξάρτηση από 

τις εισαγωγές 

πετρελαίου(2) 

Ενεργειακή 

εξάρτηση από το 

πετρέλαιο (3) 

δείκτης ευαισθησίας 

(oil vulnerability 

index) (4) 

Γαλλία -0,4 0,96 0,37 1,73 

Γερμανία -0,6 0,95 0,40 1,95 

Ελλάδα -0,7 0,98 0,62 2,30 

ΗΠΑ -0,4 0,54 0,39 1,33 

Ιταλία -0,5 0,94 0,50 1,94 

(1) επίδραση μιας αύξησης της πραγματικής τιμής του πετρελαίου κατά 10% στο 

ΑΕΠ,  

(2) (κατανάλωση – εγχώρια παραγωγή)/κατανάλωση,  
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(3) κατανάλωση πετρελαίου/ συνολική κατανάλωση ενέργειας,  

(4) άθροισμα των 1-3 (χρησιμοποιώντας την απόλυτη τιμή της ελαστικότητας της 

τιμής). 

Πηγή: Forfas (2006). 

A baseline Assessment of Ireland’s Oil Dependence: Key Policy Considerations. 

 

 Οι δείκτες αυτοί είναι βασισμένοι σε πρωτογενή στοιχεία και υπολογισμούς 

της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Amarach Consulting. 

 Η σημερινή κρίση εκδηλώνεται σταδιακά από το 2000 σε τρεις φάσεις: 

 Πρώτη φάση (2000 - 2003) η οποία χαρακτηρίζεται από μέτριες 

αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου (από 3,4% το 2000 στο 7,3% το 2003) 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 7α. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

επίσης από επιβράδυνση των αφίξεων (Πίνακας 7β), η οποία όμως οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην 11
η
 Σεπτεμβρίου.   

 Δεύτερη φάση (2004) κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου 

αυξάνονται κατά 19,8%, ενώ αντίθετα η βελτίωση στο εισόδημα σε πολλές 

χώρες του κόσμου συνετέλεσε σε σημαντική ανάκαμψη των παγκόσμιων 

αφίξεων κατά 10%, σε συνδυασμό πάντα βέβαια με την εντονότερη 

εκδήλωση-εκτόνωση της ζήτησης η οποία είχε συμπιεστεί στο άμεσο 

διάστημα μετά την 11
η
 Σεπτεμβρίου. 

 Τρίτη φάση (2005 – σήμερα) η οποία χαρακτηρίζεται ως νέα και 

διαρκής κρίση με αβέβαιες προοπτικές για την εξέλιξή της. Ωστόσο, και στη 

φάση αυτή, παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται δραματικά κατά 

64,2% το 2005, ο παγκόσμιος τουρισμός γνωρίζει ρυθμούς αύξησης των 

αφίξεων κατά 5,5%. 

 

Πίνακας 7α: 

Μεταβολή της Τιμής
4
 του Πετρελαίου παγκόσμια 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Τιμή 

πετρελαίου 
25,2 22,7 26,7 28,6 34,3 56,4 

Δ % 3,4 -9,9 17,6 7,3 19,8 64,2 

                                                      
4
 USD ανά βαρέλι 



 
53 

 

Πίνακας 7β: 

Μεταβολή της Τιμής του ΑΕΠ, και των αφίξεων παγκόσμια 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Δ% ΑΕΠ 4,8 2,6 3,1 4,1 5,3 4,8 

Δ% Αφίξεις 7,4 -0,6 3,0 -1,7 10,0 5,5 

Πηγές: IMF, World Economic Outlook 2006, WTO 2006, WTO 2002 

 

 Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις της 

αύξησης της τιμής του πετρελαίου στην Ελλάδα κατά χώρα προέλευσης τουριστών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2004 (βλ. Πίνακα 8) η Βρετανία (με μερίδιο 23,68% στις 

διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα), η Γερμανία (με 18,06%), η Ιταλία (με 7,41%), και η 

Γαλλία (με 5,13%) ήταν οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης τουριστών στη χώρα 

μας. Το αντίστοιχο μερίδιο στις ΗΠΑ ήταν μικρό (1,33%), αλλά οι ΗΠΑ συνιστούν 

μια σημαντικά μεγάλη δυνητική αγορά για τον Ελληνικό Τουρισμό και προστέθηκαν 

στην ανάλυση. 

Πίνακας 8: 

Μεταβολή ΑΕΠ και Μεταβολή Αφίξεων στην Ελλάδα, κατά χώρα προέλευσης 

  

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

Μερίδιο Αγοράς 

2004 

Γαλλία  

Δ% ΑΕΠ 4,1 2,1 1,3 0,9 2,1 1,4  

Δ% Αφίξεις  20,6 1,2 -2,9 -13,1  5,13% 

Γερμανία  

Δ% ΑΕΠ 3,1 1,2 0,1 -0,2 1,6 0,9  

Δ% Αφίξεις  -2,1 7,0 -9,7 -3,4  18,06% 

Ηνωμένο Βασίλειο   

Δ% ΑΕΠ 4,0 2,1 2,0 2,5 3,1 1,8  

Δ% Αφίξεις  5,8 -2,5 5,2 -4,6  23,68% 

Ιταλία  

Δ% ΑΕΠ 3,0 1,8 0,3 0,1 0,9 0,1  

Δ% Αφίξεις  8,0 -9,4 7,5 3,8  7,41% 

ΗΠΑ        
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Δ% ΑΕΠ 3,7 0,8 1,6 2,7 4,2 3,5  

Δ% Αφίξεις  -24,7 -11,0 1,3 8,5  1,33% 

Πηγές: IMF, World Economic Outlook 2006, WTO 2006 

 

 Πρώτη φάση (2000 - 2003) Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 

επιβράδυνση / μείωση των συνολικών αφίξεων στη χώρα μας (από 5,18% το 

2001, σε -0,73% το 2002, και -0,57% το 2003). Όσον αφορά τις κύριες αγορές 

μας, παρατηρούμε ότι η κρίση επηρεάζει το εισόδημα των καταναλωτών / 

τουριστών στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα τη Γερμανία (το ΑΕΠ 

σημειώνει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2003 από 3,1% ανάπτυξη που 

σημείωσε το 2000). Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η παρατεταμένη ανεργία 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις αφίξεις από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα (με 

εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία όπου στο μεν Ηνωμένο Βασίλειο 

οι επιπτώσεις είναι μικρότερες στο εισόδημα, στη δε Ιταλία, αφήνουν 

ανεπηρέαστες τις δαπάνες για υπηρεσίες αναψυχής στην Ελλάδα. Στην ίδια 

περίοδο, ο ελληνικός τουρισμός γνώρισε πιθανότατα την κορύφωση της 

απαξίωσής του ως αποτέλεσμα της παντελούς αδιαφορίας εκ μέρους της 

Πολιτείας. 

 Δεύτερη φάση (2004) Σε αντίθεση με τη διεθνή τάση ανάκαμψης των 

παγκόσμιων αφίξεων κατά 10%, και το «μέγα γεγονός» της διοργάνωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων, ο ελληνικός τουρισμός δέχεται πλήγμα από τις κύριες 

αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ αυξάνονται 

οι αφίξεις από τις ΗΠΑ και την Ιταλία. Η χρονιά αυτή βρίσκει τους 

καταναλωτές στις χώρες της δυτικής Ευρώπης επηρεασμένους από μια μακρά 

περίοδο χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και ανεργίας που έχει επηρεάσει αισθητά 

το διαθέσιμο εισόδημα τους. Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να 

ισχυριστούμε ότι το 2004 ήταν έτος επιπτώσεων από την κρίση, όταν όλοι 

γνωρίζουμε τι συνέβη (ή καλύτερα τι δεν συνέβη) κατά την προ-Ολυμπιακή 

περίοδο και τι επικρατούσε στη χώρα μας κατά την Ολυμπιακή χρονιά. 

Ενδεχομένως η κρίση, σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης 

και την ανάδειξη εναλλακτικών φθηνότερων (για την ίδια ποιότητα / προϊόν) 

ανταγωνιστικών προορισμών να έχουν μια ελάχιστη συνεισφορά σε αυτή την 

εξέλιξη. Εξετάζοντας την πορεία του εξερχόμενου τουρισμού αυτών των χωρών 
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(Πίνακας 9), διαπιστώνουμε ότι κατά το 2003 οι αναχωρήσεις από όλες αυτές 

τις χώρες αυξήθηκαν. Το 2004 οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν  για την Γαλλία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν στην Ελλάδα οι αφίξεις από τις δύο αυτές χώρες 

μειώθηκαν (Πίνακας 8).  Οι  αφίξεις Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα 

μειώθηκαν στο ίδιο περίπου ποσοστό με τις αναχωρήσεις από την Γερμανία. 

Στην Ιταλία  ενώ μειώθηκαν οι αναχωρήσεις συνολικά, οι αφίξεις Ιταλών 

τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν. 

 

Πίνακας 9: 

Πορεία Εξερχόμενου Τουρισμού 

Χώρα Δ 2003/2002 Δ 2004/2003 

Γερμανία 1,80% -3,10% 

Γαλλία 1,40% 13,80% 

Ιταλία 6,70% -12,90% 

Ηνωμένο Βασίλειο 3,40% 4,50% 

Πηγή: WTO, 2006 

 

 Τρίτη φάση (2005 – σήμερα) Οποιαδήποτε πρόβλεψη θα ήταν 

παρακινδυνευμένη. Στο ενδεχόμενο μιας γρήγορης αποκλιμάκωσης της κρίσης 

και επιστροφής σε μια τιμή γύρω στα $65 το βαρέλι, οι προβλέψεις των διεθνών 

οργανισμών επισημαίνουν ότι η τρέχουσα κρίση, αν δεν λάβει μεγαλύτερες 

διαστάσεις, δεν θα επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία την επόμενη 

διετία. Συγκεκριμένα, το IMF προβλέπει ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη με 

ρυθμούς 4,9% και 4,7% για το 2006 και το 2007 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αυτή 

συνδυάζεται με χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και ισχυρή ζήτηση για 

υπηρεσίες (IMF, 2006). Οι προβλέψεις για την Ευρώπη είναι επίσης θετικές. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες 

μονάδες το 2006 και 1,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2007. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί 

ανάπτυξης θα είναι υψηλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, και λιγότερο 

υψηλοί στη Γερμανία και την Ιταλία. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η διεθνής 

ζήτηση για υπηρεσίες τουρισμού στη χώρα μας θα είναι υψηλή. Πρόκληση 

παραμένουν οι μακροοικονομικές συνθήκες για το εισόδημα και την 
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απασχόληση στη Γερμανία (μια από τις σημαντικότερες αγορές για τη χώρα 

μας) και δυναμικές αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ. 

 

 Η προηγηθείσα ανάλυση της πρώτης και δεύτερης φάσης της κρίσης, έδειξε 

κάποιες αλλαγές στη ζήτηση για υπηρεσίες αναψυχής στις κύριες διεθνείς αγορές της 

χώρας μας. Οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν τόσο με τις πιέσεις στο εισόδημα και 

την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στις χώρες αυτές όσο και με αλλαγές στις 

καταναλωτικές προτιμήσεις οι οποίες διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία, και 

ενδεχομένως να ενισχύονται από την πρόσφατη κρίση. Μεταξύ αυτών, αξίζει να 

σημειωθούν: 

 Αύξηση των ταξιδιών μικρών αποστάσεων, κυρίως μέσω οδικών 

μέσων μεταφοράς, και τμηματοποίηση των ετήσιων διακοπών 

(Σαββατοκύριακα, μικρές αποστάσεις, κλπ). 

 Περιορισμένη διάρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών 

 Ενίσχυση του ανεξάρτητου ταξιδιού (do-it-yourself independent 

travel) εις βάρος του μαζικού τουρισμού και των ταξιδιωτικών πακέτων. 

 Όμως, η υπό εξέλιξη κρίση δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό όλους τους 

τουριστικούς κλάδους. Τουναντίον, οι αερομεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι 

κρουαζιέρες, και οι tour operators που εξειδικεύονται στις διακοπές μακρινών 

αποστάσεων δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η 

εξάρτηση της χώρας από τις αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές που 

πλήττονται άμεσα από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. 

 Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μέχρι σήμερα άμεσες επιδράσεις της τιμής 

του πετρελαίου στο διεθνή τουρισμό ήταν περιορισμένες. Σε αρκετές κρίσεις 

σημειώθηκαν μάλιστα υψηλοί ρυθμοί αύξησης των διεθνών αφίξεων. Αντίθετα, οι 

επιπτώσεις είναι έμμεσες, σχετίζονται με την αγοραστική δύναμη των τουριστών / 

καταναλωτών στις χώρες / αγορές που πλήττονται από την κρίση, εμφανίζονται δε με 

μικρές χρονικά υστερήσεις μετά την κρίση. 

 Η ανάλυση στις κύριες αγορές μας έδειξε ότι η κρίση επηρεάζει το εισόδημα 

των καταναλωτών / τουριστών στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα τη 

Γερμανία με αρνητικές επιπτώσεις στις αφίξεις στην Ελλάδα. Η διαπίστωση αυτή δεν 

είναι καθολική, καθώς το 2003 παρατηρείται ανάκαμψη των αφίξεων από τις ΗΠΑ, 

οι οποίες γνώρισαν σημαντική μείωση τα δύο προηγούμενα χρόνια εξαιτίας κυρίως 

της κρίσης της 11
ης

 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αφίξεις από την Ιταλία φαίνεται να 
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πλήττονται λιγότερο σε σχέση με τις αφίξεις από τις άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση 

χρειάζεται συστηματική και εξαντλητική στατιστική ανάλυση. 

 Επίσης, η χώρα, σε αντίθεση με άλλους ανταγωνιστικούς μεσογειακούς 

προορισμούς όπως η Ισπανία, έχει περιορισμένη ανάπτυξη των χερσαίων μεταφορών 

και επιβαρύνεται η διεθνής της διασύνδεση και πλήττεται έτσι άμεσα ο τουρισμός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

: 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ – ΕΡΕΥΝΑ 

(ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ) 

 

6.1.: Εισαγωγή 

 

 Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η επίδραση της διεθνούς τιµής πετρελαίου 

τύπου Brent και της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου ΗΠΑ στις εγχώριες 

τιµές λιανικής πετρελαιοειδών. Στη σχετική βιβλιογραφία έχει αποδειχτεί η ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των τιμών των ανωτέρω προϊόντων, µε την εφαρμογή 

διαφόρων οικονομετρικών υποδειγμάτων. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών 

διευκολύνουν ως ένα βαθμό την πρόβλεψη των λιανικών τιμών και τη διαχείριση των 

κινδύνων από μεταβολές των τιμών. 

 

 

6.2.: Αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυση
5 

 

6.2.1.: Γραμμική παλινδρόμηση (Ολόκληρο το δείγμα) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LPB 0.440325 0.038782 11.35381 0.0000 

C -1.373799 0.155327 -8.844541 0.0000 

     
     ∆ηλαδή,  

1
ον

) Η τιμή της αμόλυβδης επηρεάζεται θετικά από την μεταβολή της τιμής του Brent. 

2
ον

) Κατά μέσο όρο μια μεταβολή της τιμής  Brent κατά 1% θα μεταβάλλει  την τιμή 

της αμόλυβδης κατά 0.44%. 

 

6.2.2.: Γραμμική παλινδρόμηση (Περίοδος ανόδου τιμών) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LPB 0.458434 0.109610 4.182418 0.0003 

C -1.456254 0.439774 -3.311372 0.0029 

                                                      
5
  Οι μεταβλητες που χρησιμοποιούνται είναι με βάση τα στοιχεία από τα ΠΑΡΑΡΤΗΤΜΑΤΑ 1 & 2 
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Κατά μέσο όρο μια αύξηση της τιμής Brent κατά 1% θα αυξήσει  την τιμή της 

αμόλυβδης κατά 0.46% 

 

6.2.3.: Γραμμική παλινδρόμηση (Περίοδος καθόδου τιμών) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LPB 0.437835 0.084281 5.194967 0.0000 

C -1.361778 0.334934 -4.065805 0.0004 

     
      

Κατά μέσο όρο μια μείωση της τιμής Brent κατά 1% θα μειώσει  την τιμή της 

αμόλυβδης κατά περίπου 0.44% 

Επομένως, υπάρχει ασυμμετρική μεταβολή στην τιμή της αμόλυβδης. 

 

6.2.4.: Διάγραμμα μεταβολών τιμής αμόλυβδης
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6.2.5.: Διάγραμμα μεταβολών τιμής Brent 

 

 

6.2.6.:  Aσύμμετρο υπόδειγμα GARCH 

 

6.2.6.1.:  Για τις μεταβολές της τιμής της αμόλυβδης 

 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-

1)<0) + C(5)*GARCH(-1) 

    

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.038991 0.021072 1.850399 0.0643 

     
      Variance Equation   

     
     C 0.000689 0.001326 0.519941 0.6031 

RESID(-1)^2 -0.050556 0.010758 -4.699548 0.0000 

RESID(-

1)^2*(RESID(-1)<0) 0.327078 0.039004 8.385723 0.0000 

GARCH(-1) 0.974959 0.007617 127.9969 0.0000 
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6.2.6.2.:  Για τις μεταβολές της τιμής Brent 

 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-

1)<0) + C(5)*GARCH(-1) 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 12.99393 13.12977 0.989654 0.3223 

     
      Variance Equation   

     
     C 9360.657 8293.718 1.128644 0.2590 

RESID(-1)^2 0.349161 0.356211 0.980208 0.3270 

RESID(-

1)^2*(RESID(-1)<0) -0.445083 0.338957 -1.313094 0.1892 

GARCH(-1) 0.409942 0.566504 0.723634 0.4693 

     
      

Συμπεράσματα: 

1
ον

) Υπάρχει θετική ασυμμετρία στις μεταβολές της τιμής της αμόλυβδης. 

2
ον

) Δεν υπάρχει κάποια ασυμμετρία στις μεταβολές της τιμής του Brent. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ο κλάδος εμπορίας και διύλισης του πετρελαίου προσφέρετε για έρευνα λόγω 

των ποικίλων παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου μετά την 

επεξεργασία του. Μέσα από την ερευνά μας μπορέσαμε να δείξουμε ότι για το 

χρονικό διάστημα που εξετάσαμε βγάλαμε τα συμπεράσματα πως η τιμή της 

αμόλυβδης επηρεάζεται θετικά δηλαδή έχει θετική ασυμμετρία ενώ στη περίπτωση 

της τιμής του Brent δεν υπάρχει καμία μεταβολή- ασυμμετρία της τιμής. Η τιμή της 

αμόλυβδης δεν θα μειωθεί το ίδιο γρήγορα με την τιμή του Brent. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο της ασυμμετρίας των 

τιμών μπορεί να γίνουν και άλλες έρευνες. Και λόγω ότι της οικονομικής κρίσης  

είναι μια κατάσταση που απασχολεί και επηρεάζει τον τελικό αποδέκτη που είναι ο 

καταναλωτής, διότι,  προσπαθεί να βρει τρόπους που δεν θα τον επηρεάσουν 

αρνητικά στο «πορτοφόλι» του. 
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ΠΑΡΑΤΡΗΜΑΤΑ Α 
7
 

 

 

1.1.: Τιμές Brent ανά μήνα 

 

Πίνακας 1.1.1.: Τιμή Brent για τον Ιανουάριο 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΡΕΝΤ) 

   

      DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

2/1/2015 56,66 56,67 54,47 55,15 6,402 

5/1/2015 54,06 54,47 52,40 52,73 12,291 

6/1/2015 52,81 52,94 50,34 50,78 16,740 

7/1/2015 50,80 51,84 49,90 51,23 18,862 

8/1/2015 51,30 51,58 50,51 51,49 13,676 

9/1/2015 51,83 51,88 50,00 51,33 20,754 

12/1/2015 50,78 50,87 48,86 49,19 17,801 

13/1/2015 48,42 49,48 47,17 48,87 22,453 

14/1/2015 48,67 51,36 48,00 51,10 22,511 

15/1/2015 50,73 53,61 49,03 49,10 30,251 

16/1/2015 49,48 51,43 49,13 51,37 13,411 

19/1/2015 51,03 51,11 50,10 50,20 1,791 

20/1/2015 50,12 50,43 48,79 48,86 10,785 

21/1/2015 49,23 50,46 49,00 50,04 14,168 

22/1/2015 49,82 51,43 48,43 48,80 21,944 

23/1/2015 49,71 49,83 48,10 48,34 20,727 

26/1/2015 47,35 49,10 47,35 48,03 12,651 

27/1/2015 48,08 49,28 47,78 49,00 10,807 

28/1/2015 48,19 48,53 47,26 47,51 17,530 

29/1/2015 47,57 47,93 46,20 47,61 14,131 

30/1/2015 47,68 51,31 47,37 51,22 15,067 
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Πίνακας 1.1.2.: Τιμή Brent για το Φεβρουάριο 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

(ΜΠΡΕΝΤ) 

   

      DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

2/2/2015 50,93 53,13 49,87 52,72 24,124 

3/2/2015 52,95 57,17 52,92 56,11 32,012 

4/2/2015 55,15 55,58 51,47 51,89 28,497 

5/2/2015 52,34 55,29 50,77 53,79 33,852 

6/2/2015 54,22 56,25 54,22 54,86 30,838 

9/2/2015 55,22 56,71 54,89 55,82 31,174 

10/2/2015 55,35 55,59 53,27 53,43 19,080 

11/2/2015 53,40 53,84 51,58 52,43 18,307 

12/2/2015 53,09 55,02 52,98 54,87 29,900 

13/2/2015 54,65 56,77 54,65 56,25 23,138 

16/2/2015 56,68 56,68 55,49 55,84 9,511 

17/2/2015 56,22 57,25 54,29 56,76 25,342 

18/2/2015 56,45 56,55 53,58 55,19 19,980 

19/2/2015 53,66 54,98 52,28 54,22 32,256 

20/2/2015 54,55 54,75 53,30 53,45 29,887 

23/2/2015 53,27 53,59 51,68 52,56 45,987 

24/2/2015 52,60 53,31 51,82 52,34 22,812 

25/2/2015 52,29 54,48 51,64 54,31 37,449 

26/2/2015 54,16 54,66 51,81 52,10 47,584 

27/2/2015 52,62 53,98 52,56 53,84 32,393 
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Πίνακας 1.1.3.: Τιμή Brent για τον Μάρτιο 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

(ΜΠΡΕΝΤ) 

   

      DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

2/3/2015 53,45 54,53 52,74 52,78 42,973 

3/3/2015 53,30 54,23 53,21 54,07 33,935 

4/3/2015 54,00 54,87 53,02 54,55 52,330 

5/3/2015 54,45 55,22 53,81 53,99 35,847 

6/3/2015 54,16 54,42 52,40 52,95 25,564 

9/3/2015 52,90 53,78 52,61 52,95 27,542 

10/3/2015 53,01 53,18 51,34 51,44 35,183 

11/3/2015 52,12 52,12 50,73 51,59 29,647 

12/3/2015 51,76 52,31 50,63 50,87 26,510 

13/3/2015 50,83 51,20 48,79 48,84 29,551 

16/3/2015 48,99 48,99 46,71 47,98 32,772 

17/3/2015 47,82 48,00 46,43 47,06 34,326 

18/3/2015 46,54 49,44 45,95 48,69 46,919 

19/3/2015 48,64 48,66 46,77 47,40 37,166 

20/3/2015 47,60 49,18 46,69 48,43 36,027 

23/3/2015 48,47 49,27 47,21 49,15 24,397 

24/3/2015 49,00 50,09 48,49 49,13 27,868 

25/3/2015 49,15 51,04 48,65 50,78 38,410 

26/3/2015 50,48 53,96 50,48 53,04 51,091 

27/3/2015 52,58 52,66 49,88 50,50 26,652 

30/3/2015 50,00 50,78 49,35 50,41 28,675 

31/3/2015 49,76 50,32 49,05 49,34 32,869 
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Πίνακας 1.1.4.: Τιμή Brent για τον Απρίλιο 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΡΕΝΤ) 

         

   DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

1/4/2015 49,23 52,04 48,82 51,75 41,040 

2/4/2015 51,04 51,76 49,68 50,60 50,643 

6/4/2015 51,10 53,64 51,10 53,57 29,549 

7/4/2015 53,20 55,34 52,66 55,23 58,872 

8/4/2015 54,15 54,39 51,83 51,87 51,117 

9/4/2015 52,43 53,63 52,22 52,49 52,186 

10/4/2015 52,50 53,66 51,78 53,51 48,484 

13/4/2015 53,40 54,79 53,31 53,74 37,060 

14/4/2015 53,86 55,34 55,84 54,87 53,638 

15/4/2015 54,92 57,93 54,87 57,69 82,352 

16/4/2015 57,30 58,80 56,57 58,11 56,824 

17/4/2015 57,92 58,83 56,85 57,32 57,906 

20/4/2015 57,71 58,63 56,42 57,88 62,510 

21/4/2015 57,75 58,04 56,12 56,61 61,608 

22/4/2015 56,37 57,18 55,69 56,16 58,041 

23/4/2015 56,30 58,40 55,76 57,74 73,578 

24/4/2015 57,51 57,95 56,50 57,15 62,238 

27/4/2015 57,28 57,87 56,52 56,99 33,765 

28/4/2015 56,68 57,82 56,07 57,06 44,311 

29/4/2015 56,87 59,33 56,55 58,58 70,299 

30/4/2015 58,45 59,82 58,40 59,63 48,367 
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Πίνακας 1.1.5.: Τιμή Brent για τον Μάιο 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΡΕΝΤ) 

   

      DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

1/5/2015 59,57 59,87 58,33 59,15 35,651 

4/5/2015 59,20 59,73 58,46 58,93 27,534 

5/5/2015 58,89 61,10 58,64 60,40 49,656 

6/5/2015 60,75 62,58 60,54 60,43 59,931 

7/5/2015 60,52 61,30 58,49 58,94 53,836 

8/5/2015 59,07 59,90 58,15 59,39 57,772 

11/5/2015 59,39 59,84 58,75 59,25 47,173 

12/5/2015 59,22 61,30 59,13 60,75 47,214 

13/5/2015 61,31 61,85 60,02 60,50 50,556 

14/5/2015 60,14 60,88 59,37 59,88 44,797 

15/5/2015 59,70 59,94 58,42 59,69 18,039 

18/5/2015 60,60 61,71 59,84 60,24 44,911 

19/5/2015 60,31 60,38 57,93 57,99 42,878 

20/5/2015 58,32 59,04 58,10 58,98 39,632 

21/5/2015 58,84 60,93 58,76 60,72 45,703 

22/5/2015 60,71 60,76 59,35 59,72 29,694 

25/5/2015 59,91 60,25 59,11 59,83 6,070 

26/5/2015 59,86 59,93 57,72 58,03 38,216 

27/5/2015 58,37 58,94 57,32 57,51 52,566 

28/5/2015 57,67 58,05 56,50 57,68 48,140 

29/5/2015 58,15 60,70 57,75 60,30 56,531 
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Πίνακας 1.1.6.: Τιμή Brent για τον Ιούνιο 

 

ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΠΡΕΝΤ) 

   

      DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME 

1/6/2015 60,08 60,03 59,34 60,20 36,532 

2/6/2015 60,14 61,58 60,12 61,26 48,905 

3/6/2015 60,94 61,39 59,34 59,64 48,790 

4/6/2015 59,65 59,93 57,84 58,00 46,529 

5/6/2015 57,95 59,23 56,83 59,13 60,336 

8/6/2015 58,95 59,09 57,87 58,14 35,730 

9/6/2015 58,34 60,66 58,26 60,14 47,766 

10/6/2015 60,61 61,81 60,50 61,43 50,446 

11/6/2015 61,14 61,53 60,23 60,77 33,383 

12/6/2015 60,54 60,54 59,75 59,96 29,102 

15/6/2015 59,80 59,96 58,74 59,52 27,641 

16/6/2015 59,52 60,37 59,42 59,97 26,766 

17/6/2015 60,02 61,35 58,85 59,92 36,967 

18/6/2015 60,19 61,32 59,66 60,82 36,487 

19/6/2015 60,77 60,90 59,24 59,97 39,431 

22/6/2015 59,70 60,64 59,27 60,38 30,839 

23/6/2015 60,19 61,41 59,55 61,01 47,925 

24/6/2015 61,15 61,56 59,81 60,27 37,520 

25/6/2015 60,15 60,45 59,43 59,70 26,636 

26/6/2015 59,63 59,96 58,77 59,63 25,911 

29/6/2015 58,80 59,27 58,04 58,33 34,226 

30/6/2015 58,27 59,69 57,96 59,47 35,174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 

ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Β 
4
 

 

2.1.: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel 

 

Πίνακας 2.1.1: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Ιανουάριο 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

      

DATE ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/1/2015 1,358 1,148 

2/1/2015 1,372 1,146 

3/1/2015 1,589 1,147 

4/1/2015 1,440 1,144 

5/1/2015 1,380 0,870 

6/1/2015 1,232 1,148 

7/1/2015 1,221 1,148 

8/1/2015 1,374 1,143 

9/1/2015 1,372 1,141 

10/1/2015 1,373 1,148 

11/1/2015 1,369 1,230 

12/1/2015 1,231 1,121 

13/1/2015 1,379 0,980 

14/1/2015 1,372 1,119 

15/1/2015 1,322 1,122 

16/1/2015 1,121 1,124 

17/1/2015 1,115 1,121 

18/1/2015 1,348 0,884 

19/1/2015 1,656 1,105 

20/1/2015 1,322 1,007 

21/1/2015 1,359 1,100 

22/1/2015 1,289 1,100 

23/1/2015 1,351 1,008 

24/1/2015 1,342 1,113 

25/1/2015 1,222 1,100 

26/1/2015 1,001 1,171 

27/1/2015 1,338 1,240 

28/1/2015 1,211 1,168 

29/1/2015 1,342 1,172 
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30/1/2015 1,341 1,171 

31/1/2015 1,348 0,968 

 

Πίνακας 2.1.2: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Φεβρουάριο 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

      

DATE ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/2/2015 1,348 1,171 

2/2/2015 1,373 1,106 

3/2/2015 1,375 1,106 

4/2/2015 1,370 1,108 

5/2/2015 1,373 1,110 

6/2/2015 1,374 1,102 

7/2/2015 1,373 1,106 

8/2/2015 1,373 1,106 

9/2/2015 1,409 1,107 

10/2/2015 1,405 1,110 

11/2/2015 1,406 1,105 

12/2/2015 1,407 1,104 

13/2/2015 1,403 1,109 

14/2/2015 1,411 1,107 

15/2/2015 1,409 1,107 

16/2/2015 1,434 1,138 

17/2/2015 1,437 1,140 

18/2/2015 1,432 1,138 

19/2/2015 1,437 1,134 

20/2/2015 1,432 1,136 

21/2/2015 1,434 1,138 

22/2/2015 1,434 1,138 

23/2/2015 1,448 1,167 

24/2/2015 1,448 1,170 

25/2/2015 1,447 1,164 

26/2/2015 1,450 1,170 

27/2/2015 1,448 1,167 

28/2/2015 1,445 1,167 
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Πίνακας 2.1.3: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Μάρτιο 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

DATE ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/3/2015 1,448 1,177 

2/3/2015 1,474 1,193 

3/3/2015 1,472 1,120 

4/3/2015 1,600 1,192 

5/3/2015 1,477 1,193 

6/3/2015 1,477 1,195 

7/3/2015 1,477 1,189 

8/3/2015 1,210 1,193 

9/3/2015 1,488 1,200 

10/3/2015 1,489 1,100 

11/3/2015 1,200 1,198 

12/3/2015 1,490 1,199 

13/3/2015 1,490 1,200 

14/3/2015 1,490 1,197 

15/3/2015 1,488 1,199 

16/3/2015 1,494 1,198 

17/3/2015 1,491 2,000 

18/3/2015 1,489 2,000 

19/3/2015 1,478 1,197 

20/3/2015 2,000 1,198 

21/3/2015 1,498 1,198 

22/3/2015 1,498 0,980 

23/3/2015 1,498 1,196 

24/3/2015 1,494 0,700 

25/3/2015 1,492 1,193 

26/3/2015 1,495 1,196 

27/3/2015 1,492 1,199 

28/3/2015 1,494 1,189 

29/3/2015 1,492 1,196 

30/3/2015 1,491 1,196 

31/3/2015 1,490 1,196 
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Πίνακας 2.1.4: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Απρίλιο 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

      

DATE ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/4/2015 1,491 1,196 

2/4/2015 1,491 1,197 

3/4/2015 1,491 1,199 

4/4/2015 1,491 1,189 

5/4/2015 1,491 1,196 

6/4/2015 1,600 0,800 

7/4/2015 1,493 1,193 

8/4/2015 1,493 1,187 

9/4/2015 1,493 1,193 

10/4/2015 1,493 1,198 

11/4/2015 1,493 2,000 

12/4/2015 1,770 1,195 

13/4/2015 1,505 1,201 

14/4/2015 1,505 1,203 

15/4/2015 1,505 1,206 

16/4/2015 1,505 0,980 

17/4/2015 1,110 1,209 

18/4/2015 1,505 1,203 

19/4/2015 1,505 1,203 

20/4/2015 1,525 1,217 

21/4/2015 1,525 1,217 

22/4/2015 1,525 1,300 

23/4/2015 1,525 1,214 

24/4/2015 1,525 0,700 

25/4/2015 1,110 1,216 

26/4/2015 1,210 1,217 

27/4/2015 1,535 1,220 

28/4/2015 1,535 2,100 

29/4/2015 1,537 1,219 

30/4/2015 1,535 1,223 
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Πίνακας 2.1.5: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Μάιο 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

      

DATE ΤΙΜΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/5/2015 1,535 1,223 

2/5/2015 1,535 1,219 

3/5/2015 1,435 1,223 

4/5/2015 1,338 1,227 

5/5/2015 1,538 0,700 

6/5/2015 1,538 0,800 

7/5/2015 1,538 1,000 

8/5/2015 1,538 1,227 

9/5/2015 1,538 1,230 

10/5/2015 1,538 1,227 

11/5/2015 1,542 1,320 

12/5/2015 1,239 1,220 

13/5/2015 1,239 1,230 

14/5/2015 1,239 1,226 

15/5/2015 1,543 1,010 

16/5/2015 1,638 1,130 

17/5/2015 1,638 1,232 

18/5/2015 1,638 1,234 

19/5/2015 1,538 1,330 

20/5/2015 1,538 1,229 

21/5/2015 1,536 1,400 

22/5/2015 1,542 1,380 

23/5/2015 1,536 1,234 

24/5/2015 1,532 1,233 

25/5/2015 1,459 1,233 

26/5/2015 1,536 1,230 

27/5/2015 1,542 1,228 

28/5/2015 1,539 1,232 

29/5/2015 1,537 1,231 

30/5/2015 1,541 1,233 

31/5/2015 1,542 1,235 
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Πίνακας 2.1.6: Τιμές Αμόλυβδης 95 οκτανίων & diesel για τον Ιούνιο 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ DIESEL- ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

      

DATE 

ΤΙΜΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΤΙΜΗ DIESEL 

1/6/2015 1,544 1,233 

2/6/2015 1,546 1,234 

3/6/2015 1,548 1,232 

4/6/2015 1,543 1,235 

5/6/2015 1,544 1,233 

6/6/2015 1,545 1,236 

7/6/2015 1,544 1,233 

8/6/2015 1,543 1,230 

9/6/2015 1,542 1,234 

10/6/2015 1,546 1,230 

11/6/2015 1,545 1,231 

12/6/2015 1,542 1,232 

13/6/2015 1,543 1,231 

14/6/2015 1,543 1,231 

15/6/2015 1,544 1,226 

16/6/2015 1,546 1,225 

17/6/2015 1,544 1,227 

18/6/2015 1,546 1,226 

19/6/2015 1,542 1,226 

20/6/2015 1,544 1,225 

21/6/2015 1,544 1,227 

22/6/2015 1,559 1,227 

23/6/2015 1,558 1,226 

24/6/2015 1,554 1,227 

25/6/2015 1,556 1,225 

26/6/2015 1,554 1,225 

27/6/2015 1,559 1,226 

28/6/2015 1,558 1,227 

29/6/2015 1,554 1,226 

30/6/2015 1,558 1,225 

 


