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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι σημαντικές ενεργειακές πηγές. Οι τιμές 

τους είναι ασταθείς και η ονομαστική τους σταθερότητα δεν παίζει έναν σημαντικό 

ρόλο. Αρκετές πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου και του 

αερίου είναι συνολοκληρωμένες. Παρόλα αυτά υπάρχουν περίοδοι όπου οι τιμές 

τους εμφανίζονται να κινούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 

Ενώ η οικονομική θεωρία αναφέρει ότι οι αγορές πετρελαίου και αερίου είναι 

συνδεδεμένες διεθνώς μέσω μιας αμφίδρομης τυπικής σχέσης, εμπειρική έρευνα 

απέδειξε ότι η αγορά του πετρελαίου επηρεάζει την αγορά του αερίου, αλλά όχι το 

αντίστροφο. Με την παρούσα μελέτη ερευνούμε την σχετική ισορροπία αυτών των 

δύο απόψεων. 

Το συνολικό θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχέση μεταξύ 

των δύο τιμών αυτών των ενεργειακών πόρων, οι παράγοντες που πιθανόν 

προκαλούν βραχυχρόνιες αναχωρήσεις από την μακροχρόνια κατάσταση 

ισορροπίας καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ. 

Στο εμπειρικό κομμάτι θα γίνει η προσπάθεια δημιουργίας ενός οικονομετρικού 

μοντέλου (Ιανουάριος 1997 – Φεβρουάριος 2016) για τις ΗΠΑ. 

Το μοντέλο θα προσπαθήσει να περιγράψει αναλυτικά την σχέση ισορροπίας που 

επικρατεί στην μακροχρόνια αλλά και την βραχυχρόνια περίοδο ανάμεσα στο 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Λέξεις Κλειδιά: Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Οικονομετρική Εφαρμογή.   
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ABSTRACT 

The crude oil and natural gas are important energy sources. Their prices are unstable 

and their nominal stability does not play any significant roll. A number of recent 

academic studies have established that natural gas and crude oil prices are 

cointegrated. However, sometimes in the past and very strongly the last decade, 

recent data suggest a decoupling of the two time series. 

In this research we investigate the equilibrium of these energy products. 

Although economic theory suggests the existence of two-way causality between oil 

and gas markets, empirical research has concluded that causality runs only in one 

direction: the oil market affects the gas market but not vice versa. 

The main topic of this specific thesis is the relation between the prices of crude oil 

and natural gas prices, the factors that probably cause short run departures from the 

long run equilibrium and finally the recent situation in USA. 

We are going to investigate the world energy market finally in the empirical part of 

our thesis we will try to create an econometric model for USA (January 1997 – 

February 2016). 

In this econometric model we are going to describe the equilibrium of long term and 

short term relationship between crude oil and natural gas. 

Keywords: Crude Oil, Natural Gas, Econometric Study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οικονομική θεωρία ισχυρίζεται ότι οι τιμές του φυσικού αερίου και πετρελαίου 

πρέπει να συσχετίζονται, διότι πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι δύο αγαθά 

υποκατάστατα στην κατανάλωση και επομένως συμπληρωματικά, όσο φυσικά και 

ανταγωνιστικά στην παραγωγή. Το παρατηρούμενο μοτίβο τιμών του φυσικού 

αεριού και του πετρελαίου τείνει να υποστηρίζει αυτήν την θεωρία. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν περίοδοι που οι τιμές τους εμφανίζονται να κινούνται ανεξάρτητα η μία 

από την άλλη. 

Κατά την πενταετία 2000-2005, υπάρχουν περίοδοι όπου οι τιμές του αερίου 

εμφανίζονται να αποσυνδέονται από τις τιμές του πετρελαίου με αυξανόμενη 

συχνότητα. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να μελετήσουν αν οι τιμές αυτές 

έχουν συσχετισθεί. 

Οικονομικοί παράγοντες συνδέουν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω 

της προσφοράς και της ζήτησης. Η συμπεριφορά των αγορών αποδεικνύει ότι 

αλλαγές  στο παρελθόν των τιμών του πετρελαίου φέρνουν αλλαγές στις τιμές του 

αερίου, αλλά το αντίστροφο δεν φαίνεται να συμβαίνει. 

Ένας λόγος της ασύμμετρης αυτής σχέσης είναι το σχετικό μέγεθος της κάθε 

αγοράς. Η αγορά του πετρελαίου είναι μεγαλύτερη από την αγορά του φυσικού 

αερίου και επομένως η τιμή του πετρελαίου προσδιορίζεται στην παγκόσμια αγορά 

από την προσφορά και την ζήτηση, ενώ οι αγορές του φυσικού αερίου τείνουν να 

διαχωρίζονται τοπικά. Επομένως, η τοπική αγορά αερίου είναι πολύ μικρότερη από 

την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, και γεγονότα ή συνθήκες π.χ. στην Αμερικάνικη 

αγορά φυσικού αερίου φαίνονται απίθανο να είναι ικανά να επηρεάσουν την 

παγκόσμια τιμή πετρελαίου. 

Αναλύοντας πιο διεξοδικά την αμφίδρομη αυτή σχέση των τιμών που υπάρχει σε 

σχέση με την προσφορά και την ζήτηση εμφανίζονται και διάφοροι εξωγενείς 

παράγοντες. 

Από άποψη ζήτησης πετρέλαιο και αέριο, όπως έχει αναφερθεί, είναι υποκατάστατα 

διότι μερίδιο από την παραγωγή ενέργειας καθώς και κομμάτι από το βιομηχανικό 

τμήμα έχει την ικανότητα να αλλάζει τα δύο αυτά καύσιμα. Γι’ αυτό μια αύξηση 

στην τιμή του πετρελαίου θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση στην τιμή του αερίου 

καθώς οι επιχειρήσεις αλλάζουν από το ένα καύσιμο στο άλλο. 

Από την πλευρά της προσφοράς τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αύξηση 

στην τιμή του πετρελαίου θα ασκήσει ταυτόχρονα θετικές αλλά και αρνητικές 

πιέσεις στην τιμή του φυσικού αερίου. Αέριο και πετρέλαιο συνήθως παράγονται 

ενωμένα από τα ίδια υπόγεια αποθέματα. Αύξηση της τιμής του πετρελαίου εν 

δυνάμει αυξάνει την παραγωγή φυσικού αερίου με νέες εξορύξεις πετρελαίου και 

πιέζει την τιμή του αερίου χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό για αποθέματα, όπως εξορύξεις 

προκαλώντας μια αύξηση στην τιμή του αερίου. 

Παρόλα αυτά εμπειρική έρευνα απέδειξε ότι η αιτιότητα υπάρχει μόνο στην μία 

κατεύθυνση: η αγορά του πετρελαίου επηρεάζει την αγορά του αερίου και όχι το 

αντίστροφο. Αυτό εξηγείται για δύο λόγους: 
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Πρώτον η αγορά του πετρελαίου είναι μεγαλύτερη από την αγορά του φυσικού 

αερίου και δεύτερον η αγορά του πετρελαίου είναι παγκόσμια με τις τιμές να 

καθορίζονται από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ενώ η αγορά του φυσικού 

αερίου είναι τοπική με τις τιμές να καθορίζονται από την τοπική προσφορά και 

ζήτηση (Villar & Joutz, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

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. Παρά την εμφάνιση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (όπως είναι ο 

αέρας και η ηλιακή), το πετρέλαιο παραμένει 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.   

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Στη δεκαετία του 1850 η παραγωγή πετρελαίου και  φυσικού αερίου 

προέρχονταν από την επεξεργασία άνθρακα, πίσσας ,και σχιστόλιθου. Μια νέα 

εποχή ξεκίνησε όταν ο Edwin Drake εξόρυξε  με επιτυχία εμπορεύσιμες 

ποσότητες αργού πετρελαίου από ένα πηγάδι βάθους 69-ποδιών στην 

Πενσυλβανία το 1859.  

Το πρώτο προϊόν της Drake πωλήθηκε στα 50 σεντς το γαλόνι, και η τιμή του 

πετρελαίου γενικά από τον Αύγουστο του 1859 ως και το τέλος του έτους  

δίνονταν στα 20.00$ /βαρέλι. 

Καθώς η παραγωγή από τα πηγάδια της Πενσυλβανίας κατά τη διάρκεια του 

1860 αυξάνονταν, η τιμή του  πετρελαίου έπεσε κατά μέσο όρο στα 

9,60$/βαρέλι.Οι τιμές αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα μιας μανίας προσπαθειών 

γεωτρήσεων σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα να τετραπλασιαστεί η 
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παραγωγή από μισό εκατομμύριο βαρέλια το 1860 σε δύο εκατομμύρια 

βαρέλια το 1861 και η τιμή να πέσει από τα 2$/βαρέλι το 1860 στα 

50cents/βαρέλι στο τέλος του 1861. 

Η έναρξη του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ προκάλεσε μια γενική αύξηση της 

ζήτησης και των τιμών των βασικών προϊόντων. Στην αγορά πετρελαίου οι 

επιπτώσεις αυτές ενισχύθηκαν τόσο από την διακοπή της προσφοράς νέφτι από 

τον Νότο, όσο και από την επιβολή ενός υψηλού φόρου στην αλκοόλη (από 

20c/γαλόνι το 1862 σε $2/γαλόνι το 1865) που είχε ως συνέπεια την εξάλειψη 

της αλκοόλης ως ανταγωνιστική πηγή φωτιστικών. Επιπλέον, η κατάρρευση 

των τιμών του 1861 είχε οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών γεωτρήσεων, ενώ οι 

πλημμύρες καθώς και άλλα προβλήματα οδήγησαν πολλούς επιχειρηματίες 

εξόρυξης πετρελαίου να αποχωρήσουν. Έτσι μετά το 1862 η παραγωγή 

πετρελαίου άρχισε να μειώνεται ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνταν υψηλές 

απαιτήσεις από την πλευρά της ζήτησης. Ως αποτέλεσμα των μεγάλων 

αποκλίσεων  μεταξύ ζήτησης και προσφοράς πετρελαίου, κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ, ήταν η αύξηση της σχετικής τιμής  του 

πετρελαίου που άγγιζε τα επίπεδα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου κατά 

τη διάρκεια των ‘70s (Hamilton, 2011).  

 Το βαρέλι του πετρελαίου, του οποίου η τιμή ξεπέρασε το 2008 τα 135 

δολάρια, κόστιζε το 1970 λιγότερο από δύο δολάρια. Ακολουθεί η αναδρομή 

της τιμής του πετρελαίου και οι σημαντικότερες ημερομηνίες των τεσσάρων 

προηγούμενων δεκαετιών (σε δολάρια της εποχής):  

1970: Η επίσημη τιμή του αργού πετρελαίου στης Σαουδικής Αραβίας ορίζεται 

στα 1,80 δολάρια το βαρέλι. 

1973: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση, η οποία είχε αντίκτυπο 

στην παγκοσμία οικονομία. Αιτία  της κρίσης ήταν η απόφαση των ΗΠΑ να 

συνεχίσουν να προμηθεύουν τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια του 

πολέμου Yom Kippur. Ως απάντηση, τα μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών 

Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ), ή της ΟΑΠΕΚ (που αποτελείται από 

τα μέλη του ΟΠΕΚ συν την Αίγυπτο και Συρία) κήρυξαν εμπάργκο 

πετρελαίου που διατάραξε τη ροή του πετρελαίου. Στις 16 Οκτωβρίου 1973, ο 

ΟΠΕΚ ανακοίνωσε την απόφαση του να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου 

κατά 70%, σε 5,11 δολάρια το βαρέλι. Την επόμενη μέρα, οι υπουργοί των 

αραβικών χωρών συμφώνησαν στο εμπάργκο, σε μια μείωση της παραγωγής 

κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και να συνεχίσει να μειώνει την παραγωγή κατά 

5% το χρόνο μέχρι να ικανοποιηθούν οι οικονομικοί και πολιτικοί στόχοι. 

Δεδομένου ότι η ζήτηση του πετρελαίου πέφτει λίγο όταν η τιμή αυξάνεται, οι 

τιμές έπρεπε να αυξηθούν δραματικά, για να μειωθεί η ζήτηση για το νέο 

χαμηλότερο επίπεδο της προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του αργού 

πετρελαίου εκτινάχθηκε από τα 2,5 δολάρια το βαρέλι στα 12 δολάρια. Η 

πραγματοποίηση του εμπάργκο έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην Ευρώπη και 

στην Ιαπωνία, οι οποίες εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το Αραβικό 

πετρέλαιο και μικρότερες για τις ΗΠΑ που η εξάρτηση τους δεν ξεπερνούσε το 

10%. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση υπήρξε σκληρή για την παγκόσμια 

οικονομία. Λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που παρατηρήθηκε κατά την 

περίοδο αυτή, μια λαϊκή οικονομική θεωρία ήταν ότι αυτές οι αυξήσεις τιμών 

ήταν υπεύθυνες για την μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το 
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παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, που ήταν σε πορεία ύφεσης και υψηλού 

πληθωρισμού παρέμεινε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τις τιμές 

του πετρελαίου να συνεχίζουν να αυξάνονται μέχρι το 1986. 

1974: Η τιμή την οποία καταβάλουν τα διυλιστήρια για το εισαγόμενο 

πετρέλαιο υπερβαίνει τα 10 δολάρια το βαρέλι. 

1979: Οι αναταραχές στο Ιράν, την δεύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα του 

καρτέλ, και η εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν, προκάλεσαν το 

δεύτερο πετρελαϊκό σοκ στην παγκόσμια οικονομία, αφού η τιμή του αργού 

πετρελαίου τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ σχεδόν είχε σταματήσει. Μετά το 

1980 ακολούθησαν έξι χρόνια παρακμής που κορυφώθηκαν με 46% μείωση 

της τιμής του πετρελαίου το 1986(< 10 δολάρια το βαρέλι) λόγω μειωμένης 

ζήτησης και υπερπαραγωγής από τον ΟΠΕΚ. 

1983: Έναρξη της διαπραγμάτευσης του προθεσμιακού συμβολαίου του 

αμερικανικού ελαφρού αργού πετρελαίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 

της Ν. Υόρκης (ΝΥΜΕΧ). 

1985: Η Τρίτη ισχυρή πετρελαϊκή κρίση. Ο ΟΠΕΚ επηρεασμένος από την 

παγκόσμια ύφεση και την μείωση της ζήτησης εγκαταλείπει την πολιτική 

αυξημένων τιμών και μειώνει τις τιμές στα 10 δολάρια το βαρέλι, για να 

αυξήσει την ζήτηση. 

1990-1991: Η ανατάραξη που υπήρχε στην περιοχή του περσικού κόλπου 

μεταξύ Ιράκ και Κουβέιτ, είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Το πετρέλαιο 

από τα 15 δολάρια το βαρέλι πριν την εισβολή εκτινάχθηκε στα 41,7 δολάρια 

τον Οκτώβριο του  1990. Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία σε σχέση 

με την αγορά πετρελαίου είναι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν στην αγορά μέρος των 

στρατηγικών τους αποθεμάτων, με συνέπεια την κάθετη πτώση της τιμής στα 

20 δολάρια ανά βαρέλι. Η κρίση των τιμών του πετρελαίου ήταν αριθμητικά 

πιο ήπια και πιο σύντομη από τις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, διήρκησε 

μόνο 3 τρίμηνα και συνέβαλε στην ύφεση της δεκαετίας του 1990. Παρόλο 

όμως που η κρίση των τιμών του πετρελαίου θεωρήθηκε ότι ήταν ήπια, είχε 

υποστηριχθεί ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις ήταν στην ίδια κλίμακα με 

τις προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις. 

1997-1998: Η έκτη ισχυρή πετρελαϊκή κρίση. Αφορμή η επιβράδυνση της 

ανάπτυξης της οικονομίας των ασιατικών χωρών. Για τον λόγο αυτό η σύνοδος 

του ΟΠΕΚ που πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα κατέληξε σε συμφωνία 

αύξησης της οροφής του πλαφόν παραγωγής κατά 10% για πρώτη φορά μέσα 

σε 4 χρόνια. Αποτέλεσμα η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και η μείωση 

της τιμής του αργού. Η νέα τιμή διαμορφώνεται στα 10 δολάρια το βαρέλι. 

2000: Παρόλο που οι Ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν 

ενεργειακά από τις χώρες της Μέσης Ανατολής επενδύοντας σε άλλες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο παραμένει η κινητήρια δύναμη 

των οικονομικών τους. Από το Δεκέμβριο του 1999 αρχίζει μια νέα ασταθής 

κατάσταση με διαρκώς πτωτικές τιμές αναγκάζοντας τον ΟΠΕΚ να 

αποφασίσει την μείωση της παραγωγής με αποτέλεσμα την εκ νέου αύξηση 

των τιμών από τα 14 δολάρια στα 19. Στη συνέχεια ο αποκλεισμός του Ιράκ 

από την διάθεση της παραγωγής του διαμορφώνει τις τιμές στα 26 δολάρια. 
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2004-2005: Η τιμή του πετρελαίου αγγίζει τα 50 δολάρια και 60 το βαρέλι 

αντίστοιχα. 

Νοέμβριος 2007: Το πετρέλαιο υπερβαίνει τα 95 δολάρια το βαρέλι, μετά τη 

μεγάλη πτώση των αμερικανικών διαθέσιμων εμπορικών αποθεμάτων αργού 

πετρελαίου και τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 

ΗΠΑ. Η τιμή εκτινάσσεται έως και στα 98 δολάρια το βαρέλι στις 7 

Νοεμβρίου. 

2008:  Στις αρχές του 2008 το βαρέλι του πετρελαίου αγγίζει προσωρινά τα 

100 δολάρια το βαρέλι, λόγω επιθέσεων στη Νιγηρία. Λόγω της πτώσης των 

αμερικανικών διαθέσιμων εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου, της επιμονής 

του ΟΠΕΚ να διατηρεί αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής του και των 

ιλιγγιωδών ρυθμών ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, η τιμή του 

πετρελαίου ανατιμήθηκε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 145 δολαρίων ανά 

βαρέλι, εκφράζοντας μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 625% από τη μέση 

τιμή της δεκαετίας του ’90, 500% υψηλότερα από τα επίπεδα του 1998-1999. 

(Hamilton, 2011). 

Οι επιπτώσεις του πετρελαϊκού σοκ στην οικονομία εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες: 

 Το μέγεθος της κρίσης, τόσο σε σχέση με τις νέες πραγματικές τιμές του 

πετρελαίου όσο και με το ποσοστό αύξησης των τιμών του πετρελαίου. 

 Η εμμονή του σοκ που εξαρτάται από τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες. 

 Η εξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και την ενέργεια. 

 Η απάντηση της πολιτικής των νομισματικών και δημοσιονομικών αρχών. 

 

1.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Η τιμή του πετρελαίου, όπως σε όλα τα προϊόντα, διαμορφώνεται από τις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Παράλληλα επηρεάζεται και από 

μια πληθώρα γεωπολιτικών και άλλων παραγόντων που επιδρούν στις 

δυνάμεις της ζήτησης όσο και στην προσφορά, επηρεάζοντας την τρέχουσα 

τιμή του πετρελαίου και τη μεταβλητότητά της, όπως: 

 Τον καιρό και την εποχικότητα (ανάγκη για θέρμανση το χειμώνα και 

κλιματισμό το καλοκαίρι) 

 Πολιτικές οι στρατιωτικές κρίσεις όπως τις συγκρούσεις στη Νιγηρία, τη 

Γεωργία και την κρίση στο Ιράν. Σε τέτοιες περιπτώσεις διαταραχών της 

προσφοράς, η απότομη μείωση της ποσότητας πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου. 

 Τις επιδοτήσεις καθώς και τη φορολογία στους καταναλωτές (η μεταβολή 

τους οδηγεί σε σημαντικές αυξομειώσεις της ζητούμενης ποσότητας και των 

τιμών του πετρελαίου). 

 Την προσδοκία των καταναλωτών όσον αφορά την επάρκεια των 

μελλοντικών αποθεμάτων του πετρελαίου. Η συνειδητοποίηση της παγκόσμιας 

οικονομίας ότι τον αν η κατανάλωση συνεχιστεί με ρυθμό ανάλογο του 

σημερινού (86 περίπου εκατ. Βαρέλια ημερησίως) το πετρέλαιο μπορεί να μην 
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επαρκεί, οδήγησε σε ανατιμήσεις τα τελευταία 10 χρόνια και ιδιαίτερα από το 

2000 και έπειτα. 

 Την ανάπτυξη της Κίνας και άλλων χωρών που πίεσε ανοδικά τη ζήτηση 

πετρελαίου. Η αλματώδης ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία έτη αλλά και 

αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Ινδία, Ρωσία και Λατινική Αμερική αύξησε 

τις απαιτήσεις για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των 

πετρελαιοπαραγωγών. Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το 50% της 

αύξησης στη ζήτηση πετρελαίου αποδίδεται στην οικονομία της Κίνας ενώ οι 

αναπτυσσόμενες οικονομίες διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια στην 

αγορά πετρελαίου και ενέργειας για να ικανοποιήσουν τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις της βιομηχανικής τους παραγωγής. 

 Την διαθεσιμότητα μονάδων διύλισης για επέκταση της παραγωγικής 

δυναμικότητας. Από το 1990 και μετά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεγάλη 

κατασκευή νέου διυλιστηρίου. Παρότι οι πρόσφατες υψηλές τιμές ενθάρρυναν 

πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες να προχωρήσουν σε βελτίωση των 

υποδομών παραγωγής( πετρελαιαγωγούς, διυλιστήρια κλπ. ), οι αυξημένες 

τιμές των υλικών κατασκευής και οι διαστάσεις των έργων καθώς και η 

πρόσφατη οικονομική επιβράδυνση δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο 

θα αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα των χωρών αυτών. 

Διαταραχές στην προσφορά ή/και ζήτηση του πετρελαίου οδηγούν σε 

αυξομείωση στην τρέχουσα τιμή του. Συγκεκριμένα, μια μείωση της 

παραγόμενης ποσότητας και άρα της προσφοράς πετρελαίου λόγω π.χ. κρίσης 

στην Μέση Ανατολή όπου βρίσκεται το 61,5% των αποθεμάτων αργού 

πετρελαίου, οδήγησε σε αύξηση της τιμής. Αντίθετα, μείωση της ζητούμενης 

ποσότητας μπορεί να πυροδοτήσει πτώση των τιμών του. 

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ (Οκτώβριος 2008), η ζήτηση 

πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ υποχώρησε 1,8% από τα επίπεδα του 2007 

(στα 48,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως), ενώ το 2009 προβλέπεται μείωση της 

ζήτησης κατά 400.000 βαρέλια ημερησίως. Αντίθετα, το έτος 2008 

παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τις 

χώρες εκτός ΟΟΣΑ (κυρίως από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής). 

Συνολικά, η ζήτηση πετρελαίου τόσο στις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και στις 

χώρες εκτός ΟΟΣΑ ανήλθε σε 86,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως για το 2008 

καταγράφοντας μικρή άνοδο ενώ για το 2009 προβλέπεται να φτάσει στα 87,2 

εκατ. (δηλαδή μια αύξηση 0,8%). Από την πλευρά της προσφοράς, η 

παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου – 85 εκατ. βαρέλια κατά μέσο όρο 

ημερησίως το Σεπτέμβριο 2008 – προέρχεται κατά 37,8% από τον ΟΠΕΚ και 

63,2% εκτός του ΟΠΕΚ ενώ εκτιμάται ότι για το 2009 η παραγωγή εκτός του 

ΟΠΕΚ θα ανέλθει στα 50,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως (αύξηση 1% σε σχέση με 

το 2008.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 

 

2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 

Το φυσικό αέριο είναι ένα μίγμα από υδρογονάνθρακες σε αέρια μορφή και 

αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Το λεγόμενο φυσικό 

αέριο που όταν γεννιέται δεν είναι και τόσο καθαρό το βρίσκουμε τις πιο 

πολλές περιπτώσεις στο υπέδαφος. Τα υπολείμματα από τη φυτική και ζωική 

ύλη που βρέθηκαν κάποτε στην επιφάνεια της γης εξαιτίας διαφόρων 

γεωλογικών ανακατατάξεων, υποχώρησαν, θάφτηκαν στο εσωτερικό της γης 

για πολύ καιρό κάτω από τεράστιες ποσότητες λάσπης και άλλων ιζημάτων, 

που άσκησαν βέβαια τεράστια πίεση. Όσο προχωράμε προς ρο εσωτερικό της 

γης η θερμοκρασία αυξάνεται. Θερμοκρασία και πίεση έχουν ως αποτέλεσμα 

να σπάζουν οι δεσμοί μεταξύ ατόμων άνθρακα της ζωικής και φυτικής ύλης 

για να παραχθεί το λεγόμενο θερμογενές μεθάνιο, βασικό συστατικό του 

αερίου στα έγκατα της γης. 

Το ελαφρύ αυτό αέριο όπως είναι αναμενόμενο ανεβαίνει προς τα επάνω και 

τελικά βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Εκτός και αν συναντήσει τα κατάλληλα 

πετρώματα, κυρίως πορώδεις σχιστόλιθους, όπου εγκλωβίζεται και μένει εκεί 

περιμένοντας να το ανακαλύψουμε. Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε υπόγεια 

κοιτάσματα ή συνυπάρχει με το αργό πετρέλαιο. Είναι μη τοξικό, καθαρό, 

άχρωμο και άοσμο (για λόγους ασφαλείας του προσδίδεται οσμή). Το φυσικό 

αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και η σχετική του πυκνότητα είναι από 

0,59 έως 0,605 (αέρας). 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι η υγρή μορφή μίγματος κορεσμένων 

υδρογονανθράκων χαμηλού μοριακού βάρους. Η σύσταση του είναι κυρίως το 

μεθάνιο με διαφορετική εκατοστιαία περιεκτικότητα στα υπόλοιπα συστατικά, 

ανάλογα με τον βαθμό κατεργασίας κατά την υγροποίηση του και την 

προέλευση του. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, όταν θερμαίνεται, εξατμίζεται 

και επιστρέφει στην αέρια φάση του. Το φυσικό αέριο καταναλώνεται κυρίως 

σε 4 τομείς της οικονομίας (ποσοστά από της ΗΠΑ): Κατοικία (23%), Εμπορία 

(16%), Βιομηχανία (30%) και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (31%) 

(Gabriel, 2010). 

Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά περιοχές με 

μεγάλα αποθέματα και παραγωγή είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την 

έκθεση της BP του 2008 για την παγκόσμια ενέργεια τα υπαρκτά αποθέματα 

αερίου είναι περίπου 6263 Tcf παγκοσμίως. Περισσότερο από το 55% αυτών 

των αποθεμάτων περιέχονται σε τρεις χώρες: Ρωσία (25,2%), Ιράν (15,7%) και 
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Κατάρ (14,4%). Από τα 103 Tcf αερίου που παράχθηκαν το 2007 το 21% 

παράχθηκε στη Ρωσία, ενώ από το Ιράν παράχθηκε το 4% και από το Κατάρ 

το 2%. Οι ΗΠΑ καθώς και ο Καναδάς είναι πολύ σημαντικοί παραγωγοί, με 

19% και 6,5% αντίστοιχα. 

Για να τροφοδοτηθούν περιοχές ζήτησης όπως η Ευρώπη το αέριο πρέπει να 

μεταφερθεί είτε με αγωγούς είτε ως LNG. Η δημιουργία υποδομής για 

μεταφορά αερίου μέσω αγωγών ή , LNG είναι πολύ κοστοβόρα καθώς και 

χρονοβόρα για τους ενεργειακούς υποψήφιους επενδυτές. Επίσης οι ενδείξεις 

είναι ότι η παγκόσμια παραγωγή συμβατικού αερίου την τελευταία 25ετία θα 

μειωθεί. Η διαφορά θα καλυφθεί από τρεις πηγές: Μη συμβατικό αέριο, 

Αποθέματα αερίου Αρκτικής και LNG. 

Το μη συμβατικό αέριο είναι:Tight Sand, Coalbedmethane, Gas shales. Τα 

αποθέματα στην Αλάσκα είναι περίπου 1450 Tcf. Έως το έτος 2030 περίπου 

400-500 Tcf αερίου μπορούν να αποκτηθούν  συνάρτηση της τεχνολογίας. 

Όπως έχεις περιγραφεί η παγκόσμια παραγωγή κυριαρχείται από την Ρωσία, 

τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Απρόσμενα η ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος 

καταναλωτής (22,6%) και έπεται η Ρωσία που ακολουθεί με 15%. Όλες οι 

άλλες χώρες η κατανάλωσή τους είναι περίπου στο 3%. Η Ευρώπη εξαρτιέται 

από το εισαγόμενο αέριο ιδιαίτερα της Ρωσίας (Gabriel, 2010). Το γενικό 

συμπέρασμα είναι ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε αέριο είναι άφθονα για να 

ικανοποιήσουν  την ζήτηση του αερίου στο ορατό μέλλον, 

συμπεριλαμβανομένου της αναμενόμενης αύξησης στην ζήτηση του LNG.   

 

2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

Η τιμή του φυσικού αεριού, όπως και σε όλα τα προϊόντα, επηρεάζεται από τις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Λόγω των περιορισμένων 

εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης φυσικού αερίου ακόμη 

και μικρές μεταβολές στην προσφορά ή τη ζήτηση μπορεί να οδηγήσουν σε 

μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών που επαναφέρουν την προσφορά και τη 

ζήτηση στην ισορροπία. 

Από την πλευρά της προσφοράς υπάρχουν τρεις κυρίως παράγοντες που 

μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές του φυσικού αερίου: 

i. Διαφορές στην παραγόμενη ποσότητα φυσικού αερίου 

ii. Ο όγκος εισαγωγών ή/και εξαγωγών φυσικού αερίου 

iii. Τα αποθέματα φυσικού αερίου που είναι αποθηκευμένα 

Αυξήσεις στην προσφορά φυσικού αερίου μπορεί να οδηγήσουν  σε 

χαμηλότερες τιμές, και αντίστοιχα μειώσεις στην προσφορά φυσικού αερίου 

τείνουν να αυξήσουν την τιμή του. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου από την πλευρά 

της ζήτησης είναι: 
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i. Το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης 

ii. Οι καιρικές συνθήκες: (Χειμώνας – Καλοκαίρι) 

iii. Οι τιμές των ανταγωνιστικών καυσίμων 

Αυξήσεις στην ζήτηση φυσικού αερίου οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και 

αντίστοιχα μειώσεις στην ζήτηση φυσικού αερίου οδηγούν χαμηλότερες τιμές. 

Οι εγχώριες τιμές  φυσικού αερίου επηρεάζονται  κυρίως από την προσφορά 

του. Το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου που καταναλώνεται στις ΗΠΑ 

προέρχεται από την εγχώρια παραγωγή. Η παραγωγή ξηρού – αερίου έφτασε 

τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ετησίως την περίοδο 2006 – 

2014. Οι αυξήσεις της παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

οφείλονταν κυρίως στην βελτίωση των τεχνικών γεώτρησης φυσικού αερίου.  

Πιο αναλυτικά: 

 Η παραγωγή φυσικού αερίου μπορεί να επηρεασθεί από σοβαρές καιρικές 

συνθήκες (όπως τυφώνες κ.α.). Για παράδειγμα το καλοκαίρι του 2005 οι 

τυφώνες κατά μήκος της ακτής των ΗΠΑ στον Κόλπο διέκοψαν σχεδόν το 4% 

της συνολικής παραγωγής φυσικού αερίου των ΗΠΑ για ένα έτος περίπου 

(Αύγουστος 2005 -  Ιούνιος  2006). 

 Η αντοχή της οικονομίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αγορές φυσικού 

αερίου. Κατά τις περιόδους της οικονομικής ανάπτυξης, η αυξημένη ζήτηση 

για αγαθά και υπηρεσίες από τους εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς 

δημιουργεί μια αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

στον τομέα της βιομηχανίας, η οποία χρησιμοποιεί φυσικό αέριο τόσο ως 

καύσιμο όσο και ως πρώτη ύλη για πολλά προϊόντα, όπως τα λιπάσματα και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 

της παραγωγής και υψηλότερες τιμές. Φθίνουσα ή αδύναμη οικονομική 

ανάπτυξη τείνει να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. 

 Ο χειμώνας επηρεάζει έντονα την εμπορική ζήτηση φυσικού αερίου στις 

οικιστικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών, καταναλώνεται  

φυσικό αέριο για θέρμανση, το οποίο θέτει ανοδικές πιέσεις στις τιμές καθώς 

αυξάνεται η ζήτηση. Σε περίπτωση απροσδόκητων ή κακών καιρικών 

συνθηκών, η επίδραση στις τιμές εντείνεται. Οι επιδράσεις των καιρικών 

συνθηκών στις τιμές του φυσικού αερίου μπορεί να επιδεινωθούν αν το φυσικό 

σύστημα μεταφοράς έχει ήδη λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα. Υπό αυτές 

τις συνθήκες, οι τιμές τείνουν να αυξάνονται, πράγμα που μειώνει τη συνολική 

ζήτηση φυσικού αερίου. Αποθέματα φυσικού αερίου που αποθηκεύθηκαν  

κατά τη διάρκεια περιόδων μικρότερης ζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

για να εξομαλύνουν τις επιπτώσεις της υψηλής ζήτησης κατά τη διάρκεια 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 Η ζέστη του καλοκαιριού μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για φυσικό αέριο. 

Περίπου το 27% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ το 2014 δημιουργήθηκε 

με φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια υψηλότερες από το κανονικό επίπεδο  

θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσουν τη ζήτηση για κλιματισμό, και επομένως τη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από το  φυσικό αέριο, με 

αποτέλεσμα την  αύξηση των τιμών του. 

 Η αποθήκευση φυσικού αερίου βοηθά για την κάλυψη εποχικών και ξαφνικών 

αυξήσεων της ζήτησης, η οποία διαφορετικά δεν μπορεί να καλυφθεί από την 

εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη, την 
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αποθήκευση απορροφά το πλεόνασμα της εγχώριας παραγωγής και, 

ενδεχομένως, οι εισαγωγές χαμηλότερου κόστους. Η αποθήκευση  υποστηρίζει 

επίσης λειτουργίες του αγωγού και των υπηρεσιών του κέντρου. Τα επίπεδα 

του φυσικού αερίου που αποθηκεύονται συνήθως αυξάνουν από τον Απρίλιο 

μέχρι τον Οκτώβριο, όταν η ζήτηση για το φυσικό αέριο είναι χαμηλή, και να 

μειώνονται από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, όταν η ζήτηση για το φυσικό 

αέριο για θέρμανση είναι γενικά υψηλή. 

 Ο ανταγωνισμός με άλλα καύσιμα μπορεί  να επηρεάσει  τις τιμές του φυσικού 

αερίου. Ορισμένοι καταναλωτές καυσίμων μεγάλου όγκου, όπως ο σίδηρος, 

χάλυβας, χαρτοβιομηχανίες και γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας εναλλάσσουν 

τη χρήση  μεταξύ του φυσικού αερίου, άνθρακα και πετρελαίου, ανάλογα με το 

κόστος της χρήσης κάθε είδος καυσίμου. Όταν το κόστος των άλλων καυσίμων 

πέφτει, η ζήτηση για το φυσικό αέριο μπορεί να μειωθεί και να οδηγήσει σε 

χαμηλότερες τιμές. Όταν το κόστος των ανταγωνιστικών καυσίμων αυξηθεί σε 

σχέση με το κόστος του φυσικού αερίου, η μετάβαση από τα καύσιμα για 

φυσικό αέριο μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση και τις τιμές του φυσικού αερίου ( 

EIA, U.S. Information Administration). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Η Οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των τιμών του 

φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

πρόκειται για δύο αγαθά τα οποία είναι υποκατάστατα από την πλευρά της 

κατανάλωσης, και συμπληρωματικά – ανταγωνιστικά από την πλευρά της 

παραγωγής. Υπάρχουν λοιπόν οικονομικοί παράγοντες που συνδέουν τις τιμές 

του φυσικού αερίου και του αργού πετρελαίου τόσο από την πλευρά της 

προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης. 

Ωστόσο υπάρχει μία ασύμμετρη σχέση μεταξύ των δύο αυτών αγαθών που 

οφείλεται κυρίως στο σχετικό μέγεθος της κάθε αγοράς. Η τιμή του αργού 

πετρελαίου καθορίζεται στην παγκόσμια αγορά, ενώ οι αγορές του φυσικού 

αερίου τείνουν να είναι περιφερειακά διαχωρισμένες. Ως εκ τούτου η εγχώρια 

αγορά φυσικού αερίου είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την παγκόσμια 

αγορά αργού πετρελαίου. Διακυμάνσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου 

προκαλούν μεταβολές στην τιμή του φυσικού αερίου χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο, καθώς τα γεγονότα και οι 

συνθήκες που επικρατούν σε μία μεμονωμένη αγορά όπως π.χ. η αγορά 

φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σχεδόν απίθανο να μπορούν 

να επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. 

 

3.2  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Μεταβολές που παρατηρούνται στις τιμές του πετρελαίου μπορούν να 

επηρεάσουν την αγορά του φυσικού αερίου με διάφορους τρόπους: 

ΖΗΤΗΣΗ: 

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο αγαθά ανταγωνιστικά 

υποκατάστατα κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και σε 

άλλους βιομηχανικούς τομείς της οικονομίας. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι έως 

και 20% υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με τα δύο 

καύσιμα. Μια αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου παρακινεί τους 

καταναλωτές να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο με το  φυσικό αέριο, με 

συνέπεια  την αύξηση της ζήτησης στο αέριο  και επομένως των τιμών. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 



20 
 

i. Αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση 

της ζήτησής του,  μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής φυσικού 

αερίου ως υποπροϊόν του πετρελαίου, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση των τιμών του αερίου. Το αέριο βρίσκεται σε δύο βασικές μορφές: 

Συσχετιζόμενο αέριο και μη συσχετιζόμενο αέριο. Συσχετιζόμενο αέριο είναι 

το φυσικό αέριο το οποίο προέρχεται από τα αποθέματα πετρελαίου είτε ως 

ελεύθερο αέριο είτε ως αέριο σε διάλυμα με το πετρέλαιο. Μη συσχετιζόμενο 

αέριο είναι το φυσικό αέριο το οποίο δεν είναι σε επαφή με σημαντικές 

ποσότητες αποθεμάτων πετρελαίου. 

ii. Μια αύξηση στις τιμές του πετρελαίου ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

ζήτησης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους 

παραγωγής και ανάπτυξης του φυσικού αερίου, ασκώντας περαιτέρω πίεση 

στις τιμές του αερίου. Οι χειριστές του πετρελαίου και του αερίου 

ανταγωνίζονται για όμοιους οικονομικούς συντελεστές, όπως η εργασία και τα 

εφόδια γεώτρησης. Μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου οδηγεί σε 

υψηλότερα επίπεδα γεώτρησης ή παραγωγικών δραστηριοτήτων των χειριστών 

που ψάχνουν να αναπτύξουν μεγαλύτερους ορίζοντες του πετρελαίου με 

υψηλότερους ρυθμούς. Η αυξανόμενη δραστηριότητα θα αυξήσει το κόστος 

των σχετικών παραγόντων και κατά συνέπεια το κόστος εύρεσης και 

ανάπτυξης των προοπτικών του αερίου. 

iii. Μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

ζήτησης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη γεώτρηση και 

ανάπτυξη των έργων αερίου και κατά συνέπεια σε αύξηση της παραγωγής και 

μείωσης των τιμών του αερίου. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει 

την διαθέσιμη χρηματοροή για τη χρηματοδότηση νέων έργων γεώτρησης και 

ανάπτυξης. 

iv. Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που συνδέει τις αγορές φυσικού αερίου και 

πετρελαίου είναι το  υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο επιτρέπει 

την υπερατλαντική διανομή φυσικού αερίου από παραγωγικές χώρες σε 

μεγάλες καταναλωτικές χώρες. Με την προμήθεια του  LNG επηρεάζεται ο 

βαθμός κατανάλωσης του φυσικού αερίου. Τα περισσότερα συμβόλαια LNG 

τιμολογούνται σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου, έχοντας άμεση συσχέτιση 

των δύο τιμών. Είναι προφανές ότι υπάρχει η τάση να δημιουργηθεί μια 

παγκόσμια αγορά αερίου με αποτέλεσμα την δυνάμωση του δεσμού μεταξύ 

των δύο αυτών καυσίμων (Villar & Joutz, EIA, Office of Oil and Gas, October 

2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μετά την παρουσίαση της προηγούμενης βιβλιογραφίας σχετικά με τα δεδομένα 

που διέπουν τη σχέση μεταξύ των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και   

τους προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών κάθε μιας μεταβλητής χωριστά 

επιχειρείται εμπειρική διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου με τη χρήση 

οικονομετρικών μεθόδων.  

Συγκεκριμένα, αφού παρουσιαστούν τα δεδομένα και η χρονική περίοδος που 

εξετάζεται, θα γίνει πλήρης παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών των 

σχηματιζόμενων μεταβλητών και θα εξαχθούν τα αποτελέσματα των αντίστοιχων 

ελέγχων στασιμότητας και ως εκ τούτου ύπαρξης ή μη στοχαστικής εποχικότητας 

στις χρονολογικές σειρές που χρησιμοποιούνται εν συνεχεία θα διερευνηθεί η 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών 

καθώς και η φύση της ενώ τέλος θα εφαρμοσθεί έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

σε αυτές. Για την παραγωγή των ιστογραμμάτων και τον υπολογισμό των 

στατιστικών χρησιμοποιήθηκε το Eviews (2007). 

Αποσαφηνίζοντας τις μεταβλητές μας με τη σειρά, αυτές απεικονίζουν: 

Oil: τιμή αργού πετρελαίου WTI (West Texas Intermediate) σε δολάρια Η.Π.Α ανά 

1 εκατομμύριο Btu, 

Gas: τιμή φυσικού αερίου Henry Hub σε δολάρια Η.Π.Α. ανά 1 εκατομμύριο Btu. 

Τα στοιχεία των μεταβλητών προκύπτουν από το διάστημα Ιανουάριος 1997 έως 

και Φεβρουάριος 2016 και αναφέρουν τους μηνιαίους Δείκτες Τιμών για το αργό 

πετρέλαιο καθώς και το φυσικό αέριο στην οικονομία των Η.Π.Α.  
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Διάγραμμα 1: Δείκτες τιμής φυσικού αερίου και πετρελαίου στις Η.Π.Α. – διαχρονική τάση. 

 

Παρατηρώντας, την πορεία των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην 

οικονομετρική εφαρμογή, αρχικά βλέπουμε ότι οι τιμές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στην  οικονομία των Η.Π.Α. ακολουθούν σταθερή ανοδική  

πορεία έως το έτος 2008. Ειδικότερα παρατηρείται σταθερή αύξηση και των 

δύο τιμών από το έτος 2006 έως το έτος 2008. Εν  συνεχεία παρατηρούμε 

ραγδαία μείωση τόσο της τιμής του πετρελαίου, όσο και της τιμής του αερίου 

έως το έτος 2009. Η πορεία της τιμής του πετρελαίου παρουσιάζεται αυξητική 

για το διάστημα 2009-2013, για να αντιστραφεί την περίοδο 2013-2014. Τέλος 

παρατηρούμε ότι από τα 2009 και έπειτα η τιμή του αερίου ακολουθεί σταθερή 

πορεία με μικρές διακυμάνσεις. 

Ακολούθως παρουσιάζουμε τις στατιστικές παραμέτρους των δύο 

μεταβλητών: 
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Πίνακας 1: Περιγραφικές στατιστικές 

 GAS OIL 

Mean 4.622 9.750 

Median 4.040 9.138 

Maximum 26.840 25.053 

Minimum 1.050 1.000 

Std. Dev. 2.444 5.358 

Skewness 2.013 0.334 

Kurtosis 11.124 1.905 

Jarque-Bera 16376.570 327.729 

Probability 0.000 0.000 

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι τόσο η μεταβλητή του πετρελαίου 

όσο και η μεταβλητή του αερίου ακολουθούν μια δεξιά/θετικά ασύμμετρη 

κατανομή. 

Oil: (Skewness = 0.333628 > 0) 

Gas: (Skewness = 2.012572 >0) 

Με βάση στον συντελεστή Kurtosis που απεικονίζει την κυρτότητα, ο οποίος 

λαμβάνει τιμή μικρότερη του τρία για την μεταβλητή του πετρελαίου, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανομή των παρατηρήσεων είναι 

πλατυκυρτική. Αντίστοιχα για την μεταβλητή του αερίου όπου ο συντελεστής 

Kurtosis λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη του τρία συμπεραίνουμε ότι η κατανομή 

των παρατηρήσεων είναι λεπτοκυρτική. 

 

4.2 ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Μια χρονική σειρά ονομάζεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω 

από τον μέσο, δηλαδή οι τιμές της στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον 

ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσης μεταξύ των 

δύο χρονικών περιόδων εξαρτάται από την υστέρηση μεταξύ των δύο 

χρονικών περιόδων, δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά 

σημεία και όχι από την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η 

συνδιακύμανση. 

Η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη σχέσης συνολοκλήρωσης μεταξύ μεταβλητών 

ξεκινά με τους αντίστοιχους ελέγχους στασιμότητας ώστε να διαπιστωθεί εάν 

οι σειρές της μελέτης είναι ολοκληρωμένες στο επίπεδο ή στις πρώτες 

διαφορές. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι σειρές των μεταβλητών είναι Ι(1), θα 

μπορούν να εφαρμόσουν έλεγχοι συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger και 

κατά Johansen. 
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Οι υποθέσεις μας για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας είναι οι ακόλουθες: 

1) Η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (δηλαδή η χρονική σειρά 

είναι μη στάσιμη) έναντι της  

2) Της εναλλακτικής υπόθεσης: ύπαρξη στασιμότητας 

Στον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο 

έλεγχο Dickey – Fuller. (ADF).  

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο ADF για κάθε μη λογαριθμική μεταβλητή στο 

επίπεδο λαμβάνονται τα κάτωθι αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 2: Έλεγχος ADF της μεταβλητής Gas 

Null Hypothesis: GAS has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.803 0.000 

Test critical values: 1% level  -3.960  

 5% level  -3.410  

 10% level  -3.127  

 

Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα του πίνακα για την μεταβλητή Gas 

(T-Statistic < από την τιμή στα επίπεδα 1%, 5%, 10% και Probability < 0, 05) 

η χρονοσειρά είναι I(0), δηλαδή είναι στάσιμη στα επίπεδα.   
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Πίνακας 3: Έλεγχος ADF της μεταβλητής Oil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως παρατηρείται η μεταβλητή Oil δεν είναι Ι(0) γεγονός που ωθεί στη 

διενέργεια ελέγχων στασιμότητας στις πρώτες διαφορές. 

 

 

Πίνακας 4: Έλεγχος ADF της μεταβλητής D(Oil) 

Null Hypothesis: D(OIL) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2  

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -47.207  0.000 

Test critical values: 1% level  -3.9600  

 5% level  -3.410  

 10% level  -3.127  

 

Όπως προκύπτει η μεταβλητή D(Oil) είναι ολοκληρωμένη  πρώτης τάξης Ι(1) 

γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της ανάλυσης με τη χρήση των μεθόδων 

συνολοκλήρωσης  κατά Johansen ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη ή μη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές. 

 

 

4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (LAGS) 

Με τη χρήση του προγράμματος Eviews 2007 και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

VAR υπολογίζεται ο ακόλουθος πίνακας. 

 

Null Hypothesis: OIL has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3  

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.521 0.822 

Test critical values: 1% level  -3.960  

 5% level  -3.410  

 10% level    
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Πίνακας 5: Υπολογισμός βέλτιστων Lags 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GAS OIL      

Exogenous variables: C      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -22549.22 NA   156.0464  10.72591  10.72892  10.72697 

1 -4996.866  35079.66  0.037021  2.379484  2.388536  2.382685 

2 -4712.862  567.3318  0.032405  2.246308  2.261395  2.251642 

3 -4645.097  135.3039  0.031437  2.215980   2.237101*  2.223448 

4 -4633.170   23.80407*   0.031319*   2.212209*  2.239366   2.221811* 

5 -4632.010  2.313439  0.031361  2.213560  2.246751  2.225296 

6 -4627.303  9.384408  0.031350  2.213224  2.252450  2.227093 

7 -4625.969  2.658469  0.031390  2.214492  2.259753  2.230495 

8 -4625.551  0.833094  0.031444  2.216196  2.267491  2.234332 

   
 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

Βλέποντας το κριτήριο του Akaike, παρατηρούμε ότι ο βέλτιστος αριθμός 

υστερήσεων είναι τέσσερα. Επομένως σύμφωνα με τον έλεγχο Johansen ο 

βέλτιστος αριθμός υστερήσεων που χρησιμοποιείται είναι r=g=4. 

 

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ JOHANSEN 

Η θεωρία της συνολοκλήρωσης ορίζει ότι δύο χρονολογικές σειρές υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης είναι πιθανό να 

παρουσιάζουν πανομοιότυπη συμπεριφορά στη μακροχρόνια περίοδο. Η 

έννοια της συνολοκλήρωσης διατυπώθηκε πρώτη φορά από τους Engle και 

Granger και αναπτύχθηκε περεταίρω από τον Johansen (1988). 

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του Johansen προτείνει δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις, η πρώτη είναι μέσω του ίχνους του λόγου πιθανοφάνειας, ενώ η 

δεύτερη μέσω της μέγιστης ιδιοτιμής, για να προσδιοριστεί η παρουσία 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης και κατά συνέπεια η ύπαρξη μακροχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας στις εξεταζόμενες σειρές. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 

σχέσης συνολοκλήρωσης ανάμεσα στις μεταβλητές της μελέτης μπορούμε με 

ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι οι εξεταζόμενες χρονολογικές σειρές κινούνται 

στη μακροχρόνια περίοδο στην ίδια τροχιά παρουσιάζοντας σχέση ισορροπίας. 

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eviews 7 δημιουργείται ο ακόλουθος πίνακας 

5.5. Σημαντικό δεδομένο στον υπολογισμό της μακροχρόνιας σχέσης είναι ότι 

χρησιμοποιείται υστέρηση 4. 
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Πίνακας 6: Johansen Cointegration Test 

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: GAS OIL     

Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.006322 30.35907 15.49471 0.0002 

At most 1 0.000529 2.338113 3.841466 0.1262 

      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

          
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None * 0.006322 28.02096 14.26460 0.0002 

At most 1 0.000529 2.338113 3.841466 0.1262 
     

  

Παρατηρώντας τις τιμές των p-value [0.0002 – 0.1262] προκύπτει ότι υπάρχει 

σχέση συνολοκλήρωσης στο επίπεδο 5% στη μακροχρόνια σχέση καθώς trace 

statistic (30.35907) > critical value (15.49471) και Max- Eigenvalue statistic 

(28.02096) > critical value (14.26460). 

 

4.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ECM (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ 

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) 

Η τεχνική του Υποδείγματος Διόρθωσης Λαθών αναπτύχθηκε προκειμένου να μπορεί 

να εξετασθεί η συμπεριφορά σε βραχυχρόνιο επίπεδο αλλά και η ταχύτητα 

προσαρμογής των διακυμάνσεων των μεταβλητών στην ισορροπία δύο χρονολογικών 

σειρών που  παρουσιάζουν μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  Η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου μοντέλου προϋποθέτει την εξασφάλιση της σχέσης συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών ώστε να διαπιστωθεί το είδος της σχέσης τους 

βραχυχρόνια. Στη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχτηκε να μη χρησιμοποιηθούν structural 

breaks. Δεδομένου ότι η τάξη συνολοκλήρωσης των μεταβλητών δεν είναι κοινή με 

τη μεταβλητή Gas να είναι στάσιμη στο επίπεδο και τη μεταβλητή Oil να είναι 

στάσιμη στις πρώτες διαφορές δεν επιτρέπεται η χρήση της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας κατά την εφαρμογής του Υποδείγματος Διόρθωσης Λαθών. Επιπλέον η 

συγκεκριμένη διαδικασία επιβεβαιώθηκε με την εφαρμογή των αντίστοιχων ελέγχων 

Chow όπου ανέδειξαν την μη ύπαρξη structural breaks στις μεταβλητές της μελέτης 
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Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται παρουσιάζονται παρακάτω:  

Πίνακας 7: Vector Error Correction Model 

 Vector Error Correction Estimates 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   Cointegrating Eq:  CointEq1  

GAS(-1)  1.000000  

OIL(-1) -0.118963  

  (0.07788)  

 [-1.52757]  

C -3.422005  

Error Correction: D(GAS) D(OIL) 

CointEq1 -0.016540 -0.001142 

  (0.00313)  (0.00265) 

 [-5.27614] [-0.43125] 

Error Correction D(GAS) D(OIL) 

D(GAS(-1))  0.003603  0.057685 

  (0.01513)  (0.01279) 

 [ 0.23808] [ 4.51089] 

D(GAS(-2)) -0.269696  0.037688 

  (0.02459)  (0.02078) 

 [-10.9686] [ 1.81387] 

Error Correction: D(GAS) D(OIL) 

D(GAS(-3))  0.059894  0.005109 

  (0.02427)  (0.02051) 

 [ 2.46812] [ 0.24913] 

D(GAS(-4)) -0.026946 -0.005080 

  (0.02472)  (0.02088) 

 [-1.09028] [-0.24324] 

D(OIL(-1))  0.039679 -0.403444 

  (0.01808)  (0.01528) 

 [ 2.19450] [-26.4050] 

D(OIL(-2))  0.010675 -0.158962 

  (0.01957)  (0.01653) 

 [ 0.54558] [-9.61429] 

D(OIL(-3))  0.037945 -0.056731 

  (0.01955)  (0.01652) 

 [ 1.94114] [-3.43444] 

D(OIL(-4))  0.010639 -0.015732 

  (0.01815)  (0.01534) 

 [ 0.58616] [-1.02574] 

C -0.002556  2.61E-05 

  (0.00699)  (0.00591) 

 [-0.36554] [ 0.00441] 

 

Από τον πίνακα 5.6 φαίνεται ότι η βραχυχρόνια σχέση του αερίου είναι 

στατιστικά σημαντική (t = 5.27614 > 2) και επηρεάζεται από τη μακροχρόνια 
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σχέση με το πετρέλαιο, ενώ η βραχυχρόνια σχέση του πετρελαίου δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (t = 0.43125) και δεν επηρεάζεται από τη μακροχρόνια 

σχέση με το αέριο.  

 

 

4.6  ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ GRANGER 

Μια στατιστική σχέση, όσο δυνατή και αν είναι, δεν μπορεί να προσδιορίσει 

την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Έτσι αν 

και η ανάλυση παλινδρομήσεως είναι η ανάλυση της εξαρτήσεως ανάμεσα σε 

δυο ή περισσότερες μεταβλητές, εντούτοις, δε συνεπάγεται αιτιότητα. Το είδος 

της αιτιώδους σχέσης μπορεί να διαφέρει καθώς η μεταβολές μιας μεταβλητής 

μπορεί να προηγούνται ή να έπονται ή να είναι σύγχρονες των μεταβολών μιας 

άλλης μεταβλητής. Η διαπίστωση της προηγήσεως είναι ο σκοπός της 

ανάλυσης αιτιότητας γνωστής ως αιτιότητα κατά Granger (Granger Causality) 

(Χρήστου, 2008). 

Για την αποσαφήνιση της διαδικασίας εκτίμησης της αιτιότητας κατά Granger,  

θεωρούμε τα ακόλουθα υποδείγματα: 

      
 
           

 
           (1) 

      
 
           

 
           (2) 

Με βάση τα παραπάνω υποδείγματα, διακρίνουμε τις περιπτώσεις 

(Χρηστου,2008): 

1. Οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-I στην (1) να είναι στατιστικά 

σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές γi των Υt-I στην (2) δεν είναι 

στατιστικά διαφορετικοί από το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή 

παρατηρείται αιτιότητα κατά Granger από την Χ προς την Υ. 

2. Οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-I στην (1) δεν είναι στατιστικά 

σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές γi των Υt-I στην (2) είναι στατιστικά 

σημαντικοί. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αιτιότητα κατά 

Granger από την Υ προς την Χ. 

3. Οι συντελεστές τόσο  βi των μεταβλητών Χt-I στην (1) και οι 

συντελεστές γi των Υt-I στην (2) είναι στατιστικά διαφορετικοί από το 

μηδέν. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αμφίδρομη αιτιότητα κατά 

Granger. 

4. Οι συντελεστές τόσο  βi των μεταβλητών Χt-I στην (1) και οι 

συντελεστές γi των Υt-I στην (2) δεν είναι στατιστικά διαφορετικοί από 

το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ανεξαρτησία κατά 

Granger. 

Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της αιτιότητας κατά Granger εξετάζει τη μηδενική 

υπόθεση μια μεταβλητή αιτιάζει την άλλη με ταυτόχρονο έλεγχο της 

στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμημένων συντελεστών. Με βάση τα έως 

τώρα αποτελέσματα προχωρούμε σε έλεγχο αιτιότητας κατά Granger για τη 
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λογαριθμική και τη μη λογαριθμική μορφή των δεδομένων. Συνεπώς 

εφαρμόζοντας Granger causality test για τις ελεγχόμενες περιπτώσεις 

λαμβάνουμε τα κάτωθι αποτελέσματα: 

Πίνακας 8: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

Lags: 4   

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 OIL does not Granger Cause GAS  4489  2.52084 0.0392 

 GAS does not Granger Cause OIL  6.08288 7.E-05 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιατική σχέση από το πετρέλαιο προς 

το αέριο καθώς η probability είναι μικρότερη του 5% (0.0392), ενώ δεν 

μπορούμε να υποστηρίξουμε το αντίθετο δηλαδή ότι υπάρχει αιτιατική σχέση 

από το αέριο προς το πετρέλαιο καθώς η probability είναι μεγαλύτερη του 5%.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθεί εάν οι τιμές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στις Η.Π.Α έχουν μακροχρόνια σχέση. Τα στοιχεία 

προέκυψαν από του δείκτες τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου στις Η.Π.Α. 

και καλύπτουν την περίοδο Ιανουάριος 1997 – Φεβρουάριος 2016 με μηνιαία 

συχνότητα. 

Για την οικονομετρική ανάλυση προχωρήσαμε σε μελέτη των χρονολογικών 

σειρών η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση στασιμότητας με τη βοήθεια του 

επαυξημένου ελέγχου Dickey  Fuller, τον έλεγχο συνολοκλήρωσης, τη σχέση 

βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας σχέσης, καθώς και τον έλεγχο αιτιότητας των 

μεταβλητών. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι υπάρχει σχέση 

συνολοκλήρωσης στη μακροχρόνια σχέση κατά Johansen. 

Επίσης αποδείχτηκε ότι το αέριο στη βραχυχρόνια σχέση του επηρεάζεται από 

τη μακροχρόνια σχέση του με το πετρέλαιο, ενώ δεν συμβαίνει το αντίστροφο, 

δηλαδή το πετρέλαιο στη βραχυχρόνια σχέση του δεν επηρεάζεται από τη 

μακροχρόνια σχέση του με το αέριο. 

Τα γενικά συμπεράσματα επιβεβαιώνουν ότι τα δύο αυτά ενεργειακά καύσιμα 

είναι υποκατάστατα και ο ανταγωνισμός μεταξύ του δημιουργεί κατά κανόνα 

συνολοκληρώσεις μεταξύ του αλλά και πολύ μικρά διαλλείματα αποσύνδεσης 

τους. Επιπλέον επιβεβαιώνεται ότι ο «μαύρος χρυσός» είναι ο ηγέτης στην 

παγκόσμια αγορά ενέργειας. 
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