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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το  πετρέλαιο είναι η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και παρά την εμφάνιση 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας παραμένει η βασική πηγή. Όπως και με όλα τα αγαθά η τιμή 

του εξαρτάται τόσο από τη προσφορά και τη ζήτηση αλλά επηρεάζεται και από πλήθος 

γεωπολιτικών παραγόντων. 

Τα παραπάνω θέματα αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 2 ενώ στο κεφάλαιο 3 γνωρίζουμε τον 

ΟΠΕΚ τη δημιουργία και το ρόλο του στην διαμόρφωση   της τιμής του πετρελαίου. 

Οι γνωστές πετρελαϊκές κρίσεις αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 και στο κεφάλαιο 5 γίνεται 

μελέτη χρονοσειρών της τιμής του πετρελαίου WTI –Αμερικανικής προέλευσης –και 

αποτύπωση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος E-VIEWS .Εποχικά 

υποδείγματα ARIMA χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν την επιρροή των πολιτικών 

γεγονότων στη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου το οποίο ελέγχεται και με υποδείγματα 

GARCH. Στο τέλος του κεφαλαίου πραγματοποιείται ενδογενής έλεγχος για την ύπαρξη 

σημείων αλλαγής της τιμής και της μεταβλητότητας με τη νέα μέθοδο PELT. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

Το πετρέλαιο  από τα ελληνικά πέτρα και λάδι  το οποίο αποκαλείται και μαύρος χρυσός 

είναι ένα παχύρευστο υγρό πέτρωμα που αποτελεί τη σπουδαιότερη φυσική πηγή ενέργειας 

σήμερα . 

Είναι μείγμα υδρογονανθράκων  χημικών ενώσεων  που περιέχουν  άνθρακα και υδρογόνο  

και βρίσκονται μέσα σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα μερικών περιοχών του 

φλοιού της γης. 

Αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευσή του η πλέον αποδεκτή υποστηρίζει 

ότι είναι προϊόν αποσύνθεσης ζωικών και φυτικών οργανισμών που εγκλωβίστηκαν μέσα σε 

πετρώματα σε μεγάλο βάθος στη γη . Οι οργανισμοί ήταν κατά κύριο λόγο θαλάσσιοι  τα 

λείψανων οποίων παρασύρθηκαν από ρεύματα  συγκεντρώθηκαν σε λεκάνες  και με την 

επίδραση αναερόβιων βακτηρίων σε υψηλή πίεση δημιούργησαν το πετρέλαιο . 

Το ορυκτό πετρέλαιο ή αργό πετρέλαιο  ποικίλει στη σύνθεση στην εμφάνιση και την 

καθαρότητα 

(Wikipedia) 

 

Εικόνα 
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2.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

To πετρέλαιο ήταν γνωστό από την αρχαιότητα  και το είχαν βρει σε φυσικές πηγές του και 

το χρησιμοποιούσαν για καλαφάτισμα ,ως κόλλα , σαν υγρό για εντριβές καθώς και στα όπλα 

,πολύ γνωστό είναι το υγρό πυρ που εκτοξεύονταν από καταπέλτες και θεωρείται το πρώτο 

όπλο μαζικής καταστροφής . 

Οι Πέρσες έμαθαν να το αποστάζουν και να το χρησιμοποιούν ως καύσιμο στις λάμπες που 

θαυμάζονταν όλη τη μέση Ανατολή περί τον 1ο αιώνα .Ακόμη και στα μέσα του 19Ο αιώνα το 

πετρέλαιο σπάνιζε παρά την ανακάλυψη κοιτασμάτων στην Κασπία και την Πενσυλβάνια .Η 

χρήση του περιστροφικού γεωτρύπανου και η ανάπτυξη της νέας επιστήμης της γεωλογίας 

του πετρελαίου μαζί με την  πετρελαϊκή πλημμυρίδα στο Τέξας  και η πτώση των τιμών του 

πετρελαίου  οι χρήστες του κάρβουνου άρχισαν να στρέφονται προς το πετρέλαιο , οι 

σιδηρόδρομοι και οι ναυτιλιακές μετέτρεψαν τις μηχανές τους ώστε να καίνε πετρέλαιο που 

τα έκανε ταχύτερα και καταλάμβανε μικρότερο χώρο αποθήκευσης . Η άφιξη των 

αυτοκινήτων το εδραίωσε και πέτυχε το μονοπώλιο καθότι ο κόσμος αν ήθελε να οδηγήσει 

δεν είχε εναλλακτική ,μόνο πετρέλαιο. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η απόφαση του Churchill  ο οποίος ως πρώτος λόρδος του 

Βρετανικού Ναυτικού αντικατέστησε τον άνθρακα με πετρέλαιο   παρότι η Βρετανία είχε 

άφθονο κάρβουνο  ενώ ο ανεφοδιασμός δεν θα ήταν εγγυημένος  καθότι δεν παρήγαγε 

σταγόνα πετρελαίου, Η ταχύτητα και η ευελιξία νίκησαν τους φόβους  και στο εγχείρημα 

αυτό αποδίδεται η επιτυχής έκβαση του Α παγκοσμίου πολέμου. 

Το πετρέλαιο γίνεται μοχλός για την μεταπολεμική ευημερία και αληθινό μέτρο της 

γεωπολιτικής δύναμης. 

(Γεωργία Νιφόρα διπλωματική εργασία) 
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2.1.2 ONE BARREL 

 

Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου δίνει (42  γαλόνια ή 159 λίτρα) 

43% βενζίνη 

21,5% απόσταγμα πετρελαίου 

11,5% υπολείμματα 

6,9% καύσιμα αεροσκαφών 

4,7% πρώτες ύλες  για Παρασκευή προϊόντων γενικής χρήσης  

3,8% φυσικό αέριο 

3,1% άσφαλτος 

2,6% κοκ 

2,3% υγραέριο 

1,3% κηροζίνη 

1,3% λιπαντικά 

0,67% άλλα 
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(evolution blogspot) 

 

2.1.3 API  AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE gravity   

Μονάδα μέτρησης που μετρά το πόσο βαρύ ή ελαφρύ είναι το υγρό πετρέλαιο συγκρινόμενο 

με το νερό .Αν ο βαθμός του είναι μεγαλύτερος του 10  είναι ελαφρύτερο και επιπλέει στο 

νερό ,αν είναι μικρότερος  από 10 είναι βαρύτερο και βυθίζεται.  

API gravity  είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας  και χρησιμοποιείται για να 

συγκρίνει  τα διάφορα υγρά πετρέλαια, οι βαθμοί  των οποίων κυμαίνονται από 10 εως 70.  

Light  crude  API>31.1 

Medium oil  22.3<API<31.1 

Heavy crude oil API<22.3 

Extra heavy  API<10.0 

(Wikipedia) 

2.2 ΕΙΔΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  

Αυτή η διαφοροποίηση αλλά και ο τόπος παραγωγής  χωρίζουν το αργό πετρέλαιο σε  

Αργό πετρέλαιο BRENT 

Εξάγεται από τη βόρειο θάλασσα , είναι μείγμα αργού πετρελαίου 38,06 βαθμών της 

κλίμακας API , περιέχει Ι 0,37 % θείο και είναι ιδανικό για την παραγωγή βενζίνης και 

αποσταγμάτων πετρελαίου 

Αργό πετρέλαιο OPEC BASKET  

Προέρχεται από από τις χώρες που ανήκουν στον ΟΠΕΚ  θεωρείται βαρύ πετρέλαιο –κάτω 

από 22,03 της κλίμακας API 

Αργό DUBAI CRUDE 

Εξάγεται από το Dubai έχει περιεκτικότητα 2%σε θείο  και 32 Βαθμούς της API 
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Αργό WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI)  

Πετρέλαιο  ελαφρύτερο από το  Brent ( 39,6 API ) 0,24% σε θείο  και η τιμή του ξεπερνά 

περίπου κατά 1$ το Brent και κατά 2$ του Opec basket 

2.3 TIMH ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

Οι τιμές του αργού  πετρελαίου  διαμορφώνονται τόσο από το νόμο της προσφοράς και της 

ζήτησης όσο και από την ποιότητα του αλλά και  από διεθνείς συγκυρίες  χειραγωγούμενες ή 

μη.  

Το ελαφρύτερο  αργό και αυτό που έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο είναι συνήθως τα 

ακριβότερα. Οι τιμές βασίζονται στις τιμές ορισμένων τύπων αναφοράς όπως το BRENT που 

παράγεται στη Βόρεια Θάλασσα και προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά , το αργό WEST 

TEXAS INTERMEDIATE (WTI) με προορισμό την Αμερική ,το ΟMAN και DUBAI για 

πωλήσεις προς Ασία. 

Το BRENT πήρε το όνομά του από ένα είδος χήνας αφού η εταιρεία εξόρυξής του η Shell 

Oil είχε την πολιτική να δίνει στα πεδία εξόρυξής της ονομασίες πουλιών. Χρησιμοποιείται 

ως δείκτης για την τιμολόγηση των δύο τρίτων επί των συνολικών προμηθειών αργού 

πετρελαίου παγκοσμίως.  

 

Το ΒΡΕΝΤ και το WTI είναι εμπορεύσιμα στα διεθνή χρηματιστήρια. Το BRENT στο 

International Petroleum Exchange (IPE) του Λονδίνου και στο SIMEX της Σιγκαπούρης και 

το WTI στο New York Mercantile Exchange (NYMEX). H εμπορία τους γίνεται με τη μορφή 

προθεσμιακών τίτλων (futures), δηλαδή συμβόλαια αγοράς ή πώλησης τα οποία πρέπει να 

υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον . Τα futures έχουν διάρκεια ως 

δώδεκα μήνες ενώ τα περισσότερα από αυτά έχουν διάρκεια ως τρεις μήνες. 

Η διαπραγμάτευση αργού Brent ξεκίνησε αρχικά στο Διεθνές Χρηματιστήριο Πετρελαίου 

(IPE) στο Λονδίνο. Εν συνεχεία, εφαρμόσθηκε η μέθοδος της εκφώνησης-αντιφώνησης 

(open-outcry). Ωστόσο, η διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου αργού μεταβιβάστηκε στο 

ηλεκτρονικό Διηπειρωτικό Χρηματιστήριο (ICE) το 2005. Το αργό πετρέλαιο Brent αποτελεί 

αντικείμενο συναλλαγής με τα αρχικά LCO, ενώ κάθε συμβόλαιο αντιστοιχεί σε 1.000 
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βαρέλια (160 m3). Τα συμβόλαιο για πετρέλαιο Brent στο ICE τιμολογούνται σε δολάρια 

ΗΠΑ. 

(easy forex) 

2.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗ 

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Η  γεωπολιτική η ασφάλεια και η σταθερότητα των παραγωγών χωρών 

Η βιώσιμη και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών 

Το κόστος διατήρησης και επέκτασης  της παραγωγής , των εξαγωγών και των επενδύσεων 

σε λιμενικές εγκαταστάσεις  νέα δεξαμενόπλοια και διυλιστήρια ( από το 1990 και μετά δεν 

έχει πραγματοποιηθεί καμία κατασκευή νέου διυλιστηρίου ) 

Η ικανότητα της χώρας για χρήση βέλτιστων πρακτικών και υιοθέτηση προηγμένης 

τεχνολογίας  και μεθόδων 

Η ικανότητα διύλισης και η συσσώρευση αποθεμάτων 

Φυσικές καταστροφές ατυχήματα 

Η βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας  

Η γενική υγεία της παγκόσμιας οικονομίας  

Ο καιρός  

Πολιτικές ή στρατιωτικές κρίσεις  

Οι επιδοτήσεις και η φορολογία στους καταναλωτές  

Η προσδοκία των καταναλωτών όσο αφορά την επάρκεια των αποθεμάτων ( η 

συνειδητοποίηση ότι με τη σημερινή  κατανάλωση περίπου 86 εκ. βαρέλια ημερησίως το 

πετρέλαιο μπορεί να μην επαρκεί  ανέβασε την τιμή ιδιαίτερα από το 2000 και μετά) 

(Νιφόρη , Αλεξανδρή ) 

 

2.3.2 TIMH TOY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το πετρέλαιο σήμερα κατέχει τη θέση του ΑΣΤΈΡΟΣ  σαν κύριο γεωπολιτικό εμπόρευμα 

στον κόσμο και πιστεύεται ότι η αστάθεια στις τιμές του  μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

ευημερία και τη σταθερότητα περισσότερο από την τρομοκρατία και τον πόλεμο. 
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Ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό επακόλουθο είναι η μεταφορά πλούτου και ισχύος από 

τη Δύση προς τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής  οι οποίες δε διακρίνονται 

για τα δημοκρατικά τους πολιτεύματα. 

Θεωρείται από τους οικονομικούς επιστήμονες ότι υπάρχει μίας αρνητική σχέση μεταξύ της 

τιμής του πετρελαίου και της οικονομικής ανάπτυξης Οι υψηλές τιμές στηρίζουν τον 

πληθωρισμό και την ανεργία μειώνουν τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες συρρικνώνουν τις 

επενδύσεις και πλήττουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Τα 

φορολογικά έσοδα μειώνονται  ενώ τα ελλείμματα του προϋπολογισμού αυξάνονται  

ωθώντας στην εφαρμογή σφικτών νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών με αύξηση 

των επιτοκίων και μείωση των δαπανών. 

(Γεωργία Νιφόρη διπλωματική  εργασία) 

 

  



9 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  

3.1   Ο.Π.Ε.Κ.  (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΩΝ) 

OPEC  (ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING 

COUNTRIES) 

 

O ΟΠΕΚ δημιουργήθηκε στη Βαγδάτη (Ιράκ) το 1960 από τις ακόλουθες χώρες 

Ιραν,Ιρακ,Κουβέιτ , Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. Πρωτοστάτες ήταν ο Σάχης της 

Περσίας και ο τότε βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας . 
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© 2016 Organization of the Petroleum Exporting Countries 

 

Στόχος αυτού του διεθνούς οργανισμού ήταν η καθιέρωση ενιαίας πετρελαϊκής πολιτικής 

μεταξύ των κρατών μελών και ο προσδιορισμός μέτρων προστασίας των συμφερόντων τους 

με σταθεροποιητικές τιμές της διεθνούς αγοράς με προοπτική την αποφυγή βλαβερών 

συνεπειών για τα ίδια τα μέλη – κράτη και αφετέρου σε μια δίκαιη και ομαλή πετρελαϊκή 

βιομηχανική ανάπτυξη.(Wikipedia) 

Το 1961 η Λιβύη γίνεται το έκτο μέλος του ΟΠΕΚ ενώ από το 1985 τον ΟΠΕΚ συγκροτούν 

12 χώρες Αγκόλα ,Αλγερία ,Γκαμπόν, Ισημερινός ,Ιράκ, Ιράν,  Κατάρ,Κουβέιτ, Λιβύη, 

Νιγηρία,Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. Από  τότε  ο οργανισμός παραμένει ανοικτός και 

για οποιαδήποτε άλλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη ανεξαρτήτως πολιτικού καθεστώτος , 

θρησκείας και γεωγραφικού χώρου. 

Σύμφωνα με το καταστατικό του σκοπός του είναι  

Ο συντονισμός και η ενοποίηση των πετρελαϊκών πολιτικών μεταξύ των κρατών –μελών  

Η προστασία των συμφερόντων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών 

Η εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος για τις χώρες παραγωγής  

Η αποτελεσματική προμήθεια πετρελαίου προς τα κράτη που το καταναλώνουν  

Μια λογική απόδοση των κεφαλαίων των επενδυτών της βιομηχανίας πετρελαίου  

(euretirio.com) 
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O OΠΕΚ συγκροτήθηκε από τις αρχικά 5 χώρες γιατί η διεθνής αγορά πετρελαίου 

εξουσιαζόταν από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις των «επτά αδερφών »( όρος που 

χρησιμοποιήθηκε από τον Ιταλό επιχειρηματία Enrico Mattei ) ,Exxon 

,Shell,BP,Mobil,Texaco,Gulf και Chevron  ,η ιστορία των οποίων ξεκινά τον Αύγουστο του 

1928 στα Highlands της Σκωτίας όπου αρχικά τρεις άντρες αποφάσισαν να σταματήσουν να 

πολεμούν μεταξύ τους και να αρχίσουν να μοιράζονται το πετρέλαιο του κόσμου .Το όραμά 

τους  ήταν οι ζώνες παραγωγής  το κόστος μεταφοράς  οι τιμές πώλησης  θα πρέπει να 

συμφωνηθούν από κοινού. Έτσι ξεκίνησε ένα μεγάλο καρτέλ του οποίου στόχος ήταν να 

κυβερνήσουν τον κόσμο με τον έλεγχο του πετρελαίου . Οι τρείς άντρες ήταν ο Ολλανδός 

Henry Deterding (Shell) o Αμερικανός Walter Teagle που εκπροσωπούσε την Standard Oil 

του Rockfeller και ο Άγγλος Sir John Cadman  της μέλλουσας BP  στην οποία με 

πρωτοβουλία του νεαρού  τότε Churchhill  η βρετανική κυβέρνηση λαμβάνει μερίδιο. 

Τέσσερις ακόμη ενώθηκαν μαζί τους σύντομα και κατέληξαν να είναι  γνωστοί ως Seven 

Sisters. 

Αρχικά η επιρροή του ΟΠΕΚ ήταν περιορισμένη επειδή 

Το μερίδιο του ήταν μόλις το 28% της παγκόσμιας παραγωγής  ( τη δεκαετία του 1970 

αυξάνεται στο 41%) 

Τα κοιτάσματα του  πετρελαίου εκτός του Ιράν ανήκαν σε πολυεθνικές εταιρείες διύλισης 

και εμπορίας στα πλαίσια συμφωνιών για την παροχή τεχνογνωσίας που δε διέθεταν οι χώρες 

αυτές για την εξόρυξη του πετρελαίου 

Η μεγάλη αύξηση στην παραγωγή τη δεκαετία του 1960 περιόριζε τις προσπάθειες αύξησης 

της τιμής του  

Οι χώρες του ΟΠΕΚ είχαν άμεση ανάγκη των εσόδων από την πώληση του πετρελαίου για 

να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους ΄ 

(Αναμουρλόγλου διπλωματική εργασία) 

Ο ΟΠΕΚ ανήλθε στη σκηνή τη δεκαετία του 1970 καθώς οι χώρες μέλη τους πήραν τον 

έλεγχο των εσωτερικών βιομηχανιών πετρελαίου και απέκτησαν τη δυνατότητα  τιμολόγησης 

του ακατέργαστου πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές. Κατάφεραν να αυξήσουν την τιμή και 

οι περίοδοι αυτές είναι γνωστές ως πετρελαϊκές κρίσεις. 
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Διάγραμμα 1 

Τιμή αργού πετρελαίου κατά την ίδρυση του ΟΠΕΚ 

 

3.1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚ  ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Στόχος του ΟΠΕΚ ήταν η διασφάλιση σταθερών και μεγάλων εσόδων στα μέλη του μέσω 

του μηχανισμού επιρροής των τιμών με τον έλεγχο της παραγωγής και τις ποσοστώσεις των 

μελών του. 

Ήταν αποτελεσματικός στον έλεγχο των τιμών, είχε ένα ισχυρό μηχανισμό επιβολής 

ποσοστώσεων όπως η επιτροπή σιδηροδρόμου του Τέξας (Texas Railroad Commision); 

Oχι ,   παρά μόνο η απειλή της μεγάλης αύξησης της παραγωγής και κατ επέκταση η μείωση 

της τιμής και η μείωση των εσόδων συγκρατούσε τα μέλη να μη παραβιάσουν τις 

ποσοστώσεις . 

Δε σημαίνει ότι και η αυξημένη τιμή θα φέρνει και περισσότερα έσοδα γιατί παρατηρούμε 

ότι κατά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση και παρά τις προειδοποιήσεις του υπουργού 
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πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας Ahmed Yamani οι υψηλές τιμές οδηγούσαν σε 

συρρίκνωση της ζήτησης. 

Πραγματικά η αντίδραση των καταναλωτών ήταν άμεση ,καλύτερη μόνωση στα σπίτια, 

αύξηση ενεργειακής αποτελεσματικότητας στη βιομηχανία ,έρευνες στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας  ήταν μέτρα που ήρθαν για να μείνουν καθώς υπήρξε και προσπάθεια εύρεσης 

παραγωγών χωρών εκτός ΟΠΕΚ. Από το 1980 έως το 1986 η εκτός ΟΠΕΚ παραγωγή 

αυξήθηκε κατά 10 εκ. βαρέλια την ημέρα. Έτσι ο ΟΠΕΚ αντιμετώπισε χαμηλότερη ζήτηση 

και υψηλότερη προσφορά εντός οργανισμού.Προσπάθησαν από το 1982-1985 να επιβάλλουν 

ποσοστώσεις για τη συγκράτηση των τιμών κυρίως με μείωση της Σαουδικής Αραβίας όταν 

πια το Αύγουστο του 1985 κουράστηκαν να παριστάνουν το βασικό αρωγό και λόγω της 

χαμηλής τιμής αύξησαν την παραγωγή τους για να εξασφαλίσουν το ύψος εσόδων τους 

σταθερό. 

 Οι τιμές ανέκαμψαν το 1990 με τον πόλεμο του κόλπου την Τρίτη πετρελαϊκή κρίση κατά 

την οποία ο Saddam Hussein  ευελπιστούσε να ελέγξει μαζί με τους Σοβιετικούς που τον 

χρηματοδοτούσαν το 65% της παγκόσμιας παραγωγής. 

Μέχρι το 1994 ακολούθησε περίοδος πτώσης των τιμών και μετά πήρε ξανά ανοδική πορεία 

λόγω της οικονομικής άνθισης στις ΗΠΑ και στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας  και του 

Ειρηνικού ,υπολογίζεται ότι η συνεισφορά της Ασίας στην κατανάλωση ανέρχεται στα 

300000 βαρέλια την ημέρα μέχρι και το 1997. 

Η ανοδική πορεία αντιστράφηκε το 1997-1998 με τα επακόλουθα της οικονομικής κρίσης 

στην Ασία που αγνοήθηκαν ή υποτιμήθηκαν από τον ΟΠΕΚ και έτσι η υψηλή προσφορά και 

χαμηλή ζήτηση έριξαν τις τιμές έως και το  1999 οπού και πάλι η μείωση στην παραγωγή  

αύξησαν τις τιμές. 

Το 2000 έχουμε ένα τοπικό ακρότατο- μέγιστο- μετά το 1981  και μετά από τρεις διαδοχικές 

αυξήσεις στην παραγωγή δεν κατάφεραν να τιθασεύσουν τις τιμές παρά μόνο το Νοέμβριο 

τοθ 2000 μετά από ακόμη μια γενναία αύξηση της παραγωγής.Παράλληλα σημειώνεται και 

ανάκαμψη  της  Ρώσικης παραγωγής  η οποία  -Ρωσία-αποτελεί πλέον βασικό παίκτη του 

παιχνιδιού. 

(Γεωργία Νιφόρα πτυχιακή εργασία) 
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(wtrg) 

Διάγραμμα 2 

Ρώσικη παραγωγή πετρελαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

4.1.1   Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών    

Ο πόλεμος των έξι ημερών γνωστός ως και Αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1967 ή τρίτος 

Αραβοϊσραηλινός πόλεμος ξέσπασε μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του  την 

Αίγυπτο την Ιορδανία και τη Συρία .Το Ιράκ η Σαουδική Αραβία  το Κουβέιτ  και η Αλγερία 

συνεισέφεραν με άντρες και οπλισμό στις αραβικές δυνάμεις . 

Στις 5 Ιουνίου 1967 το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των αεροπορικών 

δυνάμεων της Αιγύπτου φοβούμενο όπως υποστήριξε άμεση εισβολή της Αιγύπτου(η 

Αίγυπτος είχε συγκεντρώσει στρατό στα σύνορα και είχε εκδιώξει τις δυνάμεις του ΟΗΕ από 

τη χερσόνησο του Σινά οι οποίες έδρευαν εκεί από το 1957 συνέπεια της εισβολής του 

Ισραήλ το 1956)και κατέστρεψε τα περισσότερα αιγυπτιακά αεροσκάφη.  

Στο τέλος του πολέμου το Ισραήλ είχε κερδίσει τον έλεγχο της ανατολικής Ιερουσαλήμ,τη 

λωρίδα της Γάζας ,τα υψίπεδα του Γκολάν και τη χερσόνησο του Σινά. 

 

(Wikipedia) 
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Στο πλευρό του Ισραήλ τάχθηκαν οι Η.Π.Α και η Βρετανία ενώ η Γάλλια έμεινε ουδέτερη .Η 

Σοβιετική ένωση υποστήριξε τους Άραβες συμμάχους της . 

4.1.2   1η  Πετρελαϊκή  Κρίση ( ο πόλεμος του Yom Kippur) 

Αρχή  της κρίσης  -Ο πόλεμος του Yom Kippur 

 

Στις  6 Οκτωβρίου 1973 η Συρία και η Αίγυπτος  εξαπολύουν αιφνιδιαστική επίθεση  

εναντίον του Ισραήλ  την ημέρα της πιο ιερής γιορτής των Εβραίων της γιορτής του 

Εξιλασμού –YOM KIPUR –με σκοπό να επανακτήσουν τα εδάφη που έχασαν από τον 

πόλεμο των έξι ημερών. Οι ΗΠΑ επέλεξαν να ανεφοδιάσουν το Ισραήλ με όπλα – παράλληλα 

η Σοβιετική ένωση τροφοδοτούσε τη Συρία – και σε απάντηση ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να προβεί 

σε εμπάργκο πετρελαίου κατά του Καναδά  της Ιαπωνίας της Ολλανδίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου και των ΗΠΑ. 

 Στις  16 0κτωβρίου ο ΟΠΕΚ  ανακοίνωσε την απόφαση να αυξήσει τις ονομαστικές τιμές 

του πετρελαίου κατά 70% σε 5,11 $ το βαρέλι .Την  επόμενη  μέρα οι υπουργοί πετρελαίου 

συμφώνησαν και σε μείωση της παραγωγής κατά 5%  και σε περαιτέρω μειώσεις σε βήματα 

του 5% μέχρι να ικανοποιηθούν οι οικονομικοί στόχοι τους .Η αύξηση των τιμών δεν ήταν 

κεραυνός εν αιθρία , ο Σάχης της Περσίας σε συνέντευξή τους στους New York Times  

δήλωσε ότι ο δυτικός κόσμος αύξησε τις τιμές των σιτηρών της ζάχαρης του τσιμέντου κατά 

300% και όλα αυτά με το πετρέλαιό τους που τους το πουλάνε πίσω μέσω πετροχημικών 

εκατό φορές πάνω στην τιμή θεωρώντας δίκαιη μια αύξηση κατά δέκα φορές . 
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(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα 3 

Παραγωγή αργού πετρελαίου από χώρες του ΟΠΕΚ και τιμή πετρελαίου 
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Διάγραμμα 4 

Παραγωγή ΟΠΕΚ ανά κράτος  από το 1973-1998 
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(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα  5 

Παραγωγή πετρελαίου από χώρες εκτός ΟΠΕΚ 
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(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα  6 

Παραγωγή πετρελαίου 1970-1997 

 

Ο πρόεδρος Νixon  συνεχίζει να  ανεφοδιάζει απροκάλυπτα τους Ισραηλινούς και με 

πρωτοστατούσα τη Λιβύη  κηρύσσουν εμπάργκο συνολικό προς τις ΗΠΑ ως κύρια εχθρική 

χώρα  το οποίο επεκτάθηκε και προς τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία. 

Στις 26 Οκτωβρίου ο πόλεμος τερματίζεται   

Όσο αφορά τον πόλεμο η  αρχική  επιτυχία των Αιγυπτίων και Σύρων έδειχνε ότι οι Άραβες 

είχαν επιτελέσει πρόοδο στο στρατιωτικό τομέα και ήταν σε θέση να εφαρμόσουν 

αιφνιδιαστική στρατιωτική τακτική- κατάφεραν να πείσουν ότι η έντονη στρατιωτική 

δραστηριότητα στα δυτικά της Διώρυγας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά εκπαιδευτικές ασκήσεις 

. Αυτή η παραπλάνηση ήταν ένα από τα εκπληκτικότερα σχέδια εξαπάτησης   που έγιναν σε 

όλη στρατιωτική ιστορία. 
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Το Ισραήλ παραπαίοντας  από την αιφνιδιαστική επίθεση σε δύο μέτωπα και αντιμέτωπο με 

νέες πρακτικές κατάφερε να βρει το βηματισμό του και μέσα σε δυο εβδομάδες να απειλεί  

τις πρωτεύουσες των εχθρών του επίτευγμα που έχει ελάχιστα ιστορικά παράλληλα. 

Το Ισραήλ βγήκε κερδισμένο εδαφικά αλλά αναγκάστηκε σε υποχωρήσεις στο συνέδριο της 

Γενεύης  το Μάιο του 1974 και πέτυχε την αναγνώριση του ως κράτος από την Αίγυπτο – το 

πρώτο Αραβικό κράτος που αναγνώρισε το Ισραήλ- η δε Αίγυπτος αποκόπηκε οριστικά από 

τη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης . 

 

 

Στις 5 Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚ ανακοινώνει μείωση της παραγωγής κατά 25% ενώ προς το τέλος 

του μήνα το εμπάργκο επεκτείνεται σε Πορτογαλία ,Ροδεσία και Νότιο Αφρική. 

Στις 9 Δεκεμβρίου ο ΟΠΕΚ  αποφασίζει επιπλέον μείωση κατά 5%  , στο τέλος του μήνα 

υπαναχωρούν ως προς τη μείωση της παραγωγής κατά 5% ενώ υπόσχονται αύξηση κατά 10% 

Τον Ιανουάριο το Ισραήλ υπογράφει συμφωνία οπού δεσμεύεται να υποχωρήσει από την 

ανατολική πλευρά της διώρυγας  ενώ οι ΗΠΑ παρουσιάζουν  το πρόγραμμα  Ανεξαρτησία  

PROJECT INDEPENDENCE   για την ενεργειακή απεξάρτηση  της χώρας . 

Τον Μάρτιο το Ισραήλ αποσύρει τα στρατεύματά του από τη δυτική όχθη του Σουέζ  και 

στις 17 Μαρτίου  οι Άραβες υπουργοί  με εξαίρεση τη Λιβύη άρουν το εμπάργκο. 
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Το Δεκέμβριο του 1974 το κραχ των αγορών τερματίζεται. 

 

 

(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα  7 

Οι τιμές του αργού πετρελαίου από το 1970-2011   και  πολιτικά  γεγονότα 

 

 

4.1.3   2η  Πετρελαϊκή  Κρίση ( ισλαμική επανάσταση) 

 

Έξι  χρόνια μετά την πρώτη  πετρελαϊκή  κρίση το 1979 σημειώνεται η δεύτερη ως 

αποτέλεσμα των πολιτικών ανακατατάξεων στο Ιράν.  

Η Ιρανική επανάσταση, ή αλλιώς γνωστή ως Ισλαμική επανάσταση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 

του 1978, με τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην εξουσία του σάχη. Μετά από 
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συνεχόμενες απεργίες και διαμαρτυρίες που παρέλυαν την οικονομία της χώρας, ο σάχης 

εγκατέλειψε το Ιράν τον Ιανουάριο του 1979, και ο Ayatollah Khomeini επέστρεψε στην 

Τεχεράνη από την εξορία.  

Η δυναστεία των Παχλαβί κατέρρευσε δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου, όταν ο 

στρατός του Ιράν παρέμεινε ουδέτερος στην πολιτική διαμάχη, μετά από συρράξεις ανταρτών 

και στρατιωτών πιστών στο σάχη. Την 1η Απριλίου του 1979, το Ιράν έγινε και επίσημα 

ισλαμική δημοκρατία με τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος. 

Το Δεκέμβριο του 1979, η χώρα ενέκρινε ένα θεοκρατικό σύνταγμα, με το οποίο ο Khomeini 

έγινε ανώτατος αρχηγός της χώρας. Η ταχύτητα και η επιτυχία της επανάστασης προκάλεσε 

εντύπωση σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν συνοδεύτηκε από πολεμικές αποτυχίες, οικονομική 

κρίση ή αγροτική επανάσταση.  

 

Μετά την πολιτική κρίση και τον Ayatollah Khomeini να ανακτά τον έλεγχο του Ιράν, οι 

διαμαρτυρίες γκρέμισαν τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί  το 

δεύτερο στη σειρά πετρελαϊκό επεισόδιο μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία. 

H τιμή του αργού πετρελαίου έφθασε στα 35-40 δολάρια το βαρέλι. Οι κρίσεις αυτές 

οδήγησαν στην απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και προκάλεσαν ύφεση στην 

οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και επηρέασαν και την Ευρώπη 

 

Παρόλο που το νέο καθεστώς επανέλαβε τις εξαγωγές πετρελαίου, ήταν ασυνεπείς και 

λιγότερες οδηγώντας τις τιμές να εκτοξευθούν στα ύψη  

(news 247) 
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(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα 8 

Τιμές πετρελαίου και παγκόσμια γεγονότα 
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Διάγραμμα 9 

Παραγωγή αργού πετρελαίου από  τον ΟΠΕΚ 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10 

Παραγωγή  αργού πετρελαίου από  το Ιράν 

 

Μετά την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και φοβούμενοι οι Ιρακινοί τη δημιουργία 

αντάρτικου από καταπιεσμένες μειονότητες με τη συνδρομή του Ιράν ξεκινά  ο πόλεμος Ιράν-

Ιράκ στις 22 Σεπτεμβρίου 1980 ο οποίος διήρκεσε 8 χρόνια . Το Ιράκ επιτέθηκε χωρίς να 
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κηρύξει πόλεμο  θέλοντας να επωφεληθεί του χάους της επανάστασης παρόλα αυτά 

αναχαιτίστηκε και μέχρι τον Ιούνιο του 1982 οι Ιρανοί είχαν ανακτήσει όλα τα εδάφη τους.  

Πέρα λοιπόν από τη μείωση της παραγωγής του Ιράν λόγω της επανάστασης έχουμε και 

μείωση στην παραγωγή του Ιράκ λόγω πολέμου  

 

(www.wtrg.com) 

Διάγραμμα 11 

Παραγωγή του Ιράκ 

 

 

4.1.4   3η  Πετρελαϊκή  Κρίση ( ο πόλεμος του κόλπου) 

Το 1980 η παραγωγή πετρελαίου τόσο από το Ιράν όσο και από το Ιράκ έχει σχεδόν 

σταματήσει και ακολουθούν 6 χρόνια παρακμής που κορυφώθηκαν με  46% μείωση της τιμής 

του πετρελαίου το 1986  και τιμή μικρότερη από 10$ το βαρέλι λόγω χαμηλής ζήτησης και 

υπερπαραγωγής του ΟΠΕΚ –ο οποίος από το 1982 προσπαθούσε να επιβάλει ποσοστώσεις 
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στην παραγωγή για να εξισορροπήσει τις τιμές .Αυτό δεν είχε αποτέλεσμα  γιατί πολλά μέλη 

του παρήγαγαν περισσότερο και  η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε ρίχνοντας την παραγωγή 

της να  εμποδίσει την ελεύθερη πτώση των τιμών-  ο οποίος αφήνει πίσω του την πολιτική 

αυξημένων τιμών , ρίχνει τις τιμές για να αυξήσει τη ζήτηση. 

(www.wtrg.com) 

Η τρίτη πετρελαϊκή κρίση εκτοξεύει την τιμή του βαρελιού από 15$ στα 41,7 τον Οκτώβριο 

του 1990. Πως ξεκίνησε αυτή η κρίση ? Μα φυσικά με ένα πόλεμο . Ο Πόλεμος ξεκίνησε με 

την εισβολή του Ιράκ στις 2 Αυγούστου 1990, με την δικαιολογία ότι το Κουβέιτ κάνει 

γεωτρήσεις για πετρέλαιο υπό κλίση και έτσι "κλέβει" ιρακινό πετρέλαιο. Αμέσως μετά την 

εισβολή υποβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις από τον Ο.Η.Ε. και τελικώς οι εχθροπραξίες 

άρχισαν τον Ιανουάριο του 1991, οι οποίες και κατέληξαν στην ολοκληρωτική νίκη των 

συμμαχικών δυνάμεων. 

 

 

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 1991 που έληγε το τελεσίγραφο του ΟΗΕ έγιναν κάποιες χλωμές 

ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά προσέκρουσαν στην άρνηση του Ιράκ, που ήθελε να 

εξαργυρώσει τη δική του αποχώρηση από το Κουβέιτ με την απόσυρση των Ισραηλινών από 

τα κατεχόμενα συριακά και παλαιστινιακά εδάφη. 
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Ο Σαντάμ επεδίωκε να φανεί ως ήρωας στα μάτια των Αράβων. Στις 12 Ιανουαρίου 1991 ο 

πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος έλαβε από το Κογκρέσο την εξουσιοδότηση για την 

ανάμιξη των αμερικανικών δυνάμεων στον επικείμενο πόλεμο. 

Την πρώτη εβδομάδα των αεροπορικών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος της 

στρατιωτικής υποδομής του Ιράκ είχε καταστραφεί. Σχεδόν ανέπαφη έμεινε μόνο η πολεμική 

αεροπορία και αυτό γιατί μετακόμισε στο γειτονικό Ιράν. 

Μετά την επιτυχία των εναέριων επιθέσεων ήλθε η σειρά των χερσαίων επιχειρήσεων για 

την ανακατάληψη του Κουβέιτ. Διήρκεσαν μόλις 100 ώρες (24 - 27 Φεβρουαρίου 1991), 

προς μεγάλη έκπληξη των αμερικανών στρατιωτικών, δείγμα της ανυπαρξίας της 

πολυδιαφημισμένης στρατιωτικής μηχανής του Σαντάμ. 

 Στο διάστημα αυτό οι χερσαίες δυνάμεις των Συμμάχων απελευθέρωσαν το Κουβέιτ και 

έφθασαν 240 χιλιόμετρα από τη Βαγδάτη. 

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους κήρυξε κατάπαυση του πυρός και ο πόλεμος 

έλαβε τέλος  στις 27 Φεβρουαρίου 1991. 

(news 247) 

 

(www.bp.gr) 

Διάγραμμα12 

Τιμές αργού και παγκόσμια γεγονότα 
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4.1.5   4η  Πετρελαϊκή  Κρίση  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια η 

παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και ενέργεια γενικότερα κορυφωνόταν. .Η Ασιατική κρίση 

του 1997 σε συνδυασμό με την αναιμική δραστηριότητα σε Ιαπωνία και Ευρώπη είχαν σαν 

αποτέλεσμα  τη σημαντική μείωση της ζήτησης ενώ η παραγωγή εξακολουθούσε να τρέχει σε 

υψηλούς ρυθμούς με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου από 20$ το βαρέλι στις αρχές του 

1997 να πέσει κάτω από 11$ το βαρέλι το Φεβρουάριο του 1999. Ο ΟΠΕΚ κατά τη διάρκεια 

του 1998  κατάφερε να μειώσει την παραγωγή όχι όμως και να μετριάσει την πτώση της τιμής 

του μαύρου χρυσού. Αυτό πραγματοποιήθηκε ύστερα από συμφωνία του ΟΠΕΚ με το 

Μεξικό και τη Νορβηγία με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί η τιμή του και η παραγωγή να πέσει 

σε επίπεδα χαμηλότερα της ζήτησης .(www.kathimerini .gr) 

Στις αρχές του 1997 οι χώρες της άπω Ανατολής εμφανίζονται στο διεθνές οικονομικό  

στερέωμα ως τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 

θεωρούνται πρότυπα οικονομικής ευρωστίας κάτι που τους απένειμε το προσωνύμιο  

ασιατικές τίγρεις .Οι χρηματιστές όλου του κόσμου  προωθούσαν ως την ασφαλέστερη 

τοποθέτηση για τα χρήματα των πελατών τους .Μόνο το 1996 δυτικοί επενδυτές επένδυσαν 

στην Κορέα 100δις $.(teddygr.blogspot.gr) 

Στις αρχές του Ιουλίου του 1997  ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ταϋλάνδη με 

αποτέλεσμα την υποτίμηση του νομίσματός της και τη μαζική απόδραση των ξένων 

κερδοσκοπικών κεφαλαίων από τη χώρα. Η κεντρική της τράπεζα  χρησιμοποίησε 

συναλλαγματικά αποθέματα σε μια προσπάθεια να στηρίξει την ισοτιμία του νομίσματός της 

αποτυγχάνοντας με αποτέλεσμα τρεις εβδομάδες μετά να μη μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της .  

Στη συνέχεια η κρίση εξαπλώθηκε στις γειτονικές χώρες Ινδονησία Ταιβάν και Κορέα ,τα 

περισσότερα κράτη υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στη βοήθεια του ΔΝΤ, το οποίο 

λειτούργησε όπως στην κρίση στο Μεξικό –εκεί η χαλαρή διακυβέρνηση νομισματική και 

οικονομική  είχαν δημιουργήσει ελλείμματα – παρείχαν δάνεια με εγγύηση την παραγωγή 

πετρελαίου του Μεξικού. 

Το αποτέλεσμα ήταν η επέλαση  βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων  

και η καταστροφή των οικονομιών των χωρών αυτών αλλά και οι άμεσες επιπτώσεις τους σε 
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χώρες με τις οποίες είχαν εμπορικές συναλλαγές κυρίως Ιαπωνία ,Γερμανία ,Κίνα  ΗΠΑ. 

(Βιλιάρδος Β. η Ασιατική κρίση ) 

Η οικονομική κρίση στην Ασία αγνοήθηκε ή υποτιμήθηκε από τον ΟΠΕΚ της οποίας η 

κατανάλωση παρουσίαζε σταθερή άνοδο από το 1982. Ο συνδυασμός της χαμηλής 

κατανάλωσης και της αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ οδήγησε σε καθοδική πορεία 

τις  τιμές  παρόλη την προσπάθεια μείωσης της παραγωγής δύο φορές μέχρι το Δεκέμβρη του 

1998. Οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν τις αρχές του 1999 μετά από μείωση της παραγωγής 

και έφτασαν τα 25$ το βαρέλι .(www.wtrg.com) 

 

  

Διάγραμμα 13 

Διεθνή γεγονότα και τιμή πετρελαίου 
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4.1.6   Κρίση και Χρηματαγορές    

Το 2008 μετά την έναρξη της ύφεσης στην αμερικανική οικονομία το πετρέλαιο συνεχίζει να 

ανεβαίνει . Τα αποθέματα  ενισχύονταν με λιγότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα 

και η κερδοσκοπία στα προθεσμιακά του αργού στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν 

εξαιρετικά ισχυρή .Στις 3 Ιουλίου του 2008 η τιμή του αργού έκλεισε στα 145,29$ το βαρέλι 

,τιμή ρεκόρ. 

Η κερδοσκοπία  στο χρηματιστήριο ήταν συστατικό  της αύξησης της τιμής  και 

αδιαμφισβήτητα υπήρξε χειραγώγηση . Την τελευταία δεκαετία τα μελλοντικά συμβόλαια 

εκπλήρωσης  στο NYMEX  δεκαπλασιάστηκαν  σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση . 

Τα τελευταία χρόνια τα συμβόλαια του Brent  αυξήθηκαν περισσότερα από του NYMEX.  

Πως όμως λειτουργούν αυτά τα προθεσμιακά  μπορούμε να το καταλάβουμε με ένα 

παράδειγμα . Έστω  σε ένα  παραγωγό δίνονται 80$ ανά βαρέλι για 1000 βαρέλια για μία 

παραγγελία τον επόμενο μήνα . Ο παραγωγός βλέπει ότι το συμβόλαιο μελλοντικής 

εκπλήρωσης για τον επόμενο μήνα έχει τιμή 85 $ το βαρέλι ,αποφασίζει να μη πουλήσει το 

πετρέλαιο στον υποψήφιο αγοραστή να αποθηκεύσει το πετρέλαιο με έξοδα που δεν  

υπερβαίνουν τα 5$ το βαρέλι και να το πουλήσει τον επόμενο μήνα . Ο αγοραστής όμως θέλει 

την παραγγελία του άμεσα οπόtε προτείνει μια τιμή πάνω από 80$ και κοντά στα 85$. 

(www.wtrg.com) 

 

Διάγραμμα 14 

Τιμή αργού 
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Διάγραμμα 15 

Τιμή πετρελαίου και futures 
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Διάγραμμα 16 

Τιμές  futures Brent και NYMEX 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Αποτελέσματα Έρευνας 

5.1 Τα δεδομένα της έρευνας 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει μελέτη της τιμής του πετρελαίου μέσω χρονοσειρών 

μηνιαίων τιμών πετρελαίου ανά βαρέλι WTΙ. Spot Oil Price: West Texas Intermediate 

(DISCONTINUED)©, Dollars per Barrel, Monthly, Not Seasonally Adjusted 

Οι χρονοσειρές αντλήθηκαν από Federal Reserve Economic Data, Link: 

https://fred.stlouisfed.org, Economic Research Division, Federal Reserve Bank of St. Louis 

5.2 Χρονοδιαγράμματα – Ιστογράμματα 

5.2.1 Χρονόγραμμα  της Τιμής Του Πετρελαίου 

Το παρακάτω χρονόγραμμα απεικονίζει την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου (BRENT) από 

τον  Ιανουάριο του 1946 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013. 
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Διάγραμμα 17 

Χρονόγραμμα τιμής πετρελαίου 1946-2013 
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Όπως είναι φανερό μέχρι το 1973 η τιμή του πετρελαίου παραμένει σταθερή περίπου 2,9$ το 

βαρέλι,οπου και παρουσιάζεται μία απότομη άνοδος στα 5$ περίπου το βαρέλι αποτέλεσμα 

του πολέμου του YOM KIPPUR. 

Για μερικά χρόνια  παραμένουν οι τιμές σταθερές στα περίπου 5$περίπου το βαρέλι και  το 

1979 παρατηρείται μια ακόμη απότομη άνοδος στα 40$ αποτέλεσμα της Ιρανικής 

επανάστασης .  

Οι τιμές μετά την απότομη μεταβολή τείνουν να σταθεροποιηθούν  σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα αρχικά ενώ αργότερα πέφτουν στα επίπεδα προ επανάστασης μέχρι το 1990 οπού και 

πάλι παρουσιάζεται μια απότομη αύξηση την εποχή που ξεκινά ο πόλεμος του κόλπου. 

Πολύ γρήγορα επανέρχονται στα πρότερα  επίπεδα οι τιμές με συνεχείς αυξομειώσεις . Από 

το 1997 ξεκινά μία κούρσα ταχύτητας για το πετρέλαιο το οποίο φτάνει στην τιμή ρεκόρ των 

145.29 $ το βαρέλι(3/7/2008). Είναι η εποχή των ασιατικών τίγρεων της αναπτυσσόμενης και 

πολλά υποσχόμενης ανάπτυξης στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα η οποία συγκαταλέγεται 

μεταξύ των ηγετών της παγκόσμιας οικονομίας.Η ανάγκη για πετρέλαιο είναι πολύ αυξημένη 

λόγω της τεράστιας  βιομηχανικής ανάπτυξής της .Τα αποθέματα ενισχύονταν με λιγότερα 

από 1000000 βαρέλια την ημέρα και η κερδοσκοπία στα προθεσμιακά του αργού στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν εξαιρετικά ισχυρή. 

Από τη στιγμή που παρουσιάζεται το μέγιστο έχουμε μια μεγάλη πτώση είναι άλλωστε η  

εποχή της οικονομικής ύφεσης ενώ πολύ γρήγορα ανεβαίνει και παραμένει σε πολύ υψηλές 

τιμές . 
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5.2.2 Ιστόγραμμα τιμών πετρελαίου  
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Series: P
Sample 1946M01 2013M07
Observations 811

Mean       21.66475
Median   14.85000
Maximum  133.9300
Minimum  1.170000
Std. Dev.   25.53683
Skewness   1.854600
Kurtosis   6.096115

Jarque-Bera  788.8357
Probability  0.000000

  

 

Διάγραμμα 18 

Ιστόγραμμα τιμών πετρελαίου 

Το ιστόγραμμα των τιμών μας δείχνει τη μέση τιμή στα 21.66$ και διάμεσο 14.85$. Η 

κατανομή παρουσιάζει δεξιά ασυμμετρία που σημαίνει ότι παρατηρείται μεγάλη διακύμανση 

πάνω από τη μέση τιμή. 

Το κριτήριο Jaque-Bera  μας επιβεβαιώνει αυτό που φαίνεται από τη μορφή της κατανομής 

ότι δεν είναι κανονική. 

Μια ανάλογη μελέτη στο ΔP στο ρυθμό μεταβολής των τιμών μας δείχνει ότι  μέχρι το 1973 

δεν υπήρχε σχεδόν μεταβλητότητα στις τιμές , ενώ μέχρι το 2000 μικρή μεταβλητότητα η 

οποία γίνεται υπερβολικά μεγάλη στα επόμενα χρόνια. 
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5.2.3 Χρονόγραμμα ρυθμού μεταβολής 1946-2013 
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Διάγραμμα 19 

Χρονόγραμμα ρυθμού μεταβολής 1946-2013 

5.2.4 Ιστόγραμμα ρυθμού μεταβολής  
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Διάγραμμα 20 

Ιστόγραμμα ρυθμού μεταβολής 



38 
 

Το ιστόγραμμα του ρυθμού μεταβολής παρουσιάζει αριστερή ασυμμετρία που σημαίνει ότι 

οι μεταβολές προς τα κάτω είναι μεγαλύτερες από ότι προς τα πάνω. 

Η κατανομή παρουσιάζει” fat tales”είναι λεπτόκυρτη δηλαδή η πιθανότητα ακραίων 

μεταβολών είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στην κανονική κατανομή. 

5.3 Εποχικά Υποδείγματα ARIMA- SARIMA 

Σε αυτή την παράγραφο δημιουργήσαμε ARIMA υποδείγματα εποχικότητας SARIMA –

seasonal-για τις τιμές του πετρελαίου συμπεριλαμβάνοντας  εξωγενή μεταβλητή και 

ψευδομεταβλητές  οι οποίες αναφέρονται στη χρονική περίοδο της πολιτικής κρίσης που 

επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου. 

Το υπόδειγμα που προκρίθηκε από τα δεδομένα είναιARIMA (3,1,1),  (1,0,0)6 

0 1 731 2 2 3 3 1 1 1 6t P a P a P P DUMtt t t tP a a                   

1973 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 10/18/16   Time: 17:35   

Sample: 1946M02 2013M07   

Included observations: 810   

Convergence achieved after 158 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DUM73 0.200497 0.068747 2.916430 0.0036 

AR(1) 1.234653 0.026341 46.87207 0.0000 

AR(2) -0.220171 0.031449 -7.000781 0.0000 

AR(3) -0.130752 0.016485 -7.931452 0.0000 

SAR(6) -0.123818 0.019273 -6.424403 0.0000 
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MA(1) -0.915892 0.020564 -44.53800 0.0000 

SIGMASQ 5.743664 0.117793 48.76054 0.0000 

     
     R-squared 0.202209     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared 0.196247     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.407018     Akaike info criterion 4.604021 

Sum squared resid 4652.368     Schwarz criterion 4.644613 

Log likelihood -1857.629     Hannan-Quinn criter. 4.619606 

Durbin-Watson stat 1.983547    

     
     Inverted AR Roots  .73-.15i      .73+.15i    .61+.35i  .61-.35i 

  .00-.71i     -.00+.71i        -.23 -.61+.35i 

 -.61-.35i   

Inverted MA Roots       .92   

     
     
 

 

 

0 1 791 2 2 3 3 1 1 1 6t P a P a P P DUMtt t t tP a a                   

1979 

 

 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 10/18/16   Time: 17:36   

Sample: 1946M02 2013M07   

Included observations: 810   
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Convergence achieved after 165 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DUM79 0.192590 0.072931 2.640707 0.0084 

AR(1) 1.231665 0.027744 44.39389 0.0000 

AR(2) -0.218995 0.031674 -6.913983 0.0000 

AR(3) -0.130502 0.016556 -7.882235 0.0000 

SAR(6) -0.124098 0.019306 -6.427989 0.0000 

MA(1) -0.910681 0.022644 -40.21664 0.0000 

SIGMASQ 5.755557 0.118105 48.73240 0.0000 

     
     R-squared 0.200557     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared 0.194583     S.D. dependent var 2.684838 

0 1 901 2 2 3 3 1 1 1 6t P a P a P P DUMtt t t tP a a                   

1990 

 

 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 10/18/16   Time: 17:32   

Sample: 1946M02 2013M07   

Included observations: 810   

Convergence achieved after 155 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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DUM90 0.295730 0.066473 4.448868 0.0000 

AR(1) 1.240980 0.025365 48.92557 0.0000 

AR(2) -0.222532 0.031568 -7.049365 0.0000 

AR(3) -0.130455 0.016517 -7.898394 0.0000 

SAR(6) -0.123996 0.019260 -6.438118 0.0000 

MA(1) -0.924678 0.019016 -48.62581 0.0000 

SIGMASQ 5.729769 0.117549 48.74355 0.0000 

     
     R-squared 0.204139     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared 0.198192     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.404104     Akaike info criterion 4.601648 

Sum squared resid 4641.113     Schwarz criterion 4.642240 

Log likelihood -1856.667     Hannan-Quinn criter. 4.617232 

Durbin-Watson stat 1.983762    

     
     Inverted AR Roots  .74-.15i      .74+.15i    .61+.35i  .61-.35i 

  .00-.71i     -.00+.71i        -.23 -.61+.35i 

 -.61-.35i   

Inverted MA Roots       .92   

 

 

080 1 1 2 2 3 3 1 1 1 6

, 73, 79,90, 97, 08

P a a P a P a P P DUMt tt t t t

DUM ii

   



              


 

2008 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 10/18/16   Time: 17:37   
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Sample: 1946M02 2013M07   

Included observations: 810   

Convergence achieved after 108 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DUM08 -0.276704 0.172405 -1.604968 0.1089 

AR(1) -0.439937 0.076320 -5.764392 0.0000 

AR(2) 0.346465 0.024352 14.22718 0.0000 

AR(3) -0.011119 0.021203 -0.524408 0.6001 

SAR(6) -0.202326 0.019295 -10.48579 0.0000 

MA(1) 0.785000 0.074108 10.59266 0.0000 

SIGMASQ 5.877871 0.117680 49.94796 0.0000 

     
     R-squared 0.183567     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared 0.177467     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.434977     Akaike info criterion 4.626823 

Sum squared resid 4761.076     Schwarz criterion 4.667414 

Log likelihood -1866.863     Hannan-Quinn criter. 4.642407 

Durbin-Watson stat 1.980844    

     
     Inverted AR Roots  .66-.38i      .66+.38i         .38       .03 

  .00+.77i     -.00-.77i   -.66-.38i -.66+.38i 

      -.86   

Inverted MA Roots      -.79   

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι πολιτικές κρίσεις επηρέασαν την τιμή του πετρελαίου γιατί ο 

συντελεστής της ψευδομεταβλητής   για τα έτη 1973,1979,1990,1997 και 2008,  βρέθηκε να 

είναι στατιστικά σημαντικός σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή μικρότερος του 0,05 . Ενώ σε 
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όλα τα έτη έχουμε αύξηση της τιμής εξαίρεση αποτελεί το 08 όπου έχουμε μείωση της τιμής 

και γι αυτό παρατηρείται αρνητική τιμή στο t statistic.Tαυτόχρονα μεγαλύτερη επιρροή 

παρατηρείται το 97 όπου η τιμή του συντελεστή είναι υπερδιπλάσια των αντίστοιχων άλλων 

ετών. 

 

 

5.4 Εκτίμηση Μεταβλητότητας  με υπόδειγμα GARCH 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε αν η μεταβλητότητα –κίνδυνος- της τιμής του 

πετρελαίου επηρεάζεται από τις πολιτικές κρίσεις. 

Χρησιμοποιώντας  

0P t     

2 2
730 1 1 1 DUMt tt           

1970 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (OPG - BHHH / 

        Marquardt steps)   

Date: 10/18/16   Time: 17:39   

Sample (adjusted): 1946M02 2013M07  

Included observations: 810 after adjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 87 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*DUM73 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
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C 1.76E-16 1.04E-13 0.001694 0.9986 

     
      Variance Equation   

     
     C 5.63E-10 1.51E-10 3.722205 0.0002 

RESID(-1)^2 1.790016 0.550467 3.251811 0.0011 

GARCH(-1) 0.220064 0.011520 19.10328 0.0000 

DUM73 4.175455 1.488365 2.805397 0.0050 

     
     GED PARAMETER 0.098714 0.002208 44.70774 0.0000 

     
     R-squared -0.002265     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared -0.002265     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.687877     Akaike info criterion -12.74264 

Sum squared resid 5844.769     Schwarz criterion -12.70785 

Log likelihood 5166.770     Hannan-Quinn criter. -12.72928 

Durbin-Watson stat 1.219739    

 

 

2 2
790 1 1 1 DUMt tt           

1979 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (OPG - BHHH / 

        Marquardt steps)   

Date: 10/18/16   Time: 17:40   

Sample (adjusted): 1946M02 2013M07  

Included observations: 810 after adjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 129 iterations 
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Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*DUM79 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -1.15E-16 1.44E-13 -0.000798 0.9994 

     
      Variance Equation   

     
     C 5.98E-10 1.50E-10 3.983291 0.0001 

RESID(-1)^2 0.783045 0.321228 2.437664 0.0148 

GARCH(-1) 0.171453 0.010489 16.34540 0.0000 

DUM79 16.31562 5.112298 3.191446 0.0014 

     
     GED PARAMETER 0.091542 0.002316 39.52660 0.0000 

     
     R-squared -0.002265     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared -0.002265     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.687877     Akaike info criterion -14.29336 

Sum squared resid 5844.769     Schwarz criterion -14.25857 

Log likelihood 5794.810     Hannan-Quinn criter. -14.28000 

Durbin-Watson stat 1.219739    

 

2 2
900 1 1 1 DUMt tt           

 

 

1990 

Dependent Variable: D(P)   
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Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (OPG - BHHH / 

        Marquardt steps)   

Date: 10/18/16   Time: 17:41   

Sample (adjusted): 1946M02 2013M07  

Included observations: 810 after adjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 122 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*DUM90 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -1.04E-16 1.64E-13 -0.000636 0.9995 

     
      Variance Equation   

     
     C 5.45E-10 1.42E-10 3.849977 0.0001 

RESID(-1)^2 1.421906 0.479410 2.965946 0.0030 

GARCH(-1) 0.244618 0.010141 24.12157 0.0000 

DUM90 27.74951 9.453409 2.935397 0.0033 

     
     GED PARAMETER 0.093538 0.002249 41.58863 0.0000 

     
     R-squared -0.002265     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared -0.002265     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.687877     Akaike info criterion -13.71022 

Sum squared resid 5844.769     Schwarz criterion -13.67542 

Log likelihood 5558.637     Hannan-Quinn criter. -13.69686 

Durbin-Watson stat 1.219739    
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2 2
970 1 1 1 DUMt tt           

 

1997 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (OPG - BHHH / 

        Marquardt steps)   

Date: 10/18/16   Time: 17:42   

Sample (adjusted): 1946M02 2013M07  

Included observations: 810 after adjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 98 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*DUM97 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -1.80E-15 9.14E-15 -0.196485 0.8442 

     
      Variance Equation   

     
     C 4.79E-10 1.33E-10 3.592602 0.0003 

RESID(-1)^2 1.615933 0.501273 3.223656 0.0013 

GARCH(-1) 0.336734 0.010169 33.11248 0.0000 

DUM97 28.25862 11.22170 2.518211 0.0118 

     
     GED PARAMETER 0.099049 0.002302 43.02269 0.0000 

     
     R-squared -0.002265     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared -0.002265     S.D. dependent var 2.684838 
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S.E. of regression 2.687877     Akaike info criterion -12.44628 

Sum squared resid 5844.769     Schwarz criterion -12.41149 

Log likelihood 5046.743     Hannan-Quinn criter. -12.43292 

Durbin-Watson stat 1.219739    

 

2 2
080 1 1 1 DUMt tt           

 

2008 

Dependent Variable: D(P)   

Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (OPG - BHHH / 

        Marquardt steps)   

Date: 10/18/16   Time: 17:42   

Sample (adjusted): 1946M02 2013M07  

Included observations: 810 after adjustments  

Failure to improve likelihood (non-zero gradients) after 115 iterations 

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) + C(5)*DUM08 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -1.60E-16 1.21E-13 -0.001323 0.9989 

     
      Variance Equation   

     
     C 4.73E-10 1.30E-10 3.630295 0.0003 

RESID(-1)^2 1.954993 0.550307 3.552551 0.0004 

GARCH(-1) 0.345042 0.009625 35.84675 0.0000 



49 
 

DUM08 26.38054 21.96494 1.201029 0.2297 

     
     GED PARAMETER 0.100535 0.002247 44.73600 0.0000 

     
     R-squared -0.002265     Mean dependent var 0.127704 

Adjusted R-squared -0.002265     S.D. dependent var 2.684838 

S.E. of regression 2.687877     Akaike info criterion -12.41139 

Sum squared resid 5844.769     Schwarz criterion -12.37659 

Log likelihood 5032.611     Hannan-Quinn criter. -12.39803 

Durbin-Watson stat 1.219739    

 

Παρατηρούμε ότι όλες οι ψευδομεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από αυτή που 

αναφέρεται στο 2008. Η τιμή του DUM είναι θετική που σημαίνει ότι μετά την κρίση 

αυξήθηκε η μεταβλητότητα 

Τη μεγαλύτερη τιμή την έχει ο δείκτης του 1997 

DUM97 28.25862 

 

Και την αμέσως επόμενη  ο δείκτης του 1990 

DUM90 27.74951 

 

 

5.5 Ενδογενής Έλεγχος  

 

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ  
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Χρησιμοποιώντας ένα νέο πακέτο για την εύρεση σημείων αλλαγής- chaingepoints- το R 

Package  το οποίος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει ήδη γνωστές 

μεθόδους εύρεσης σημείων αλλαγής σε συνδυασμό με τον νέο-προτεινόμενο αλγόριθμο 

PELT. H εύρεση σημείων αλλαγής βασίζεται στον προσδιορισμό μιας χρονικής στιγμής κατά 

την οποία δύο διαδοχικές τιμές εμφανίζουν μια διαφορά . Έτσι ο αλγόριθμος προσδιορίζει τις 

θέσεις των αλλαγών οι οποίες στην παρούσα εργασία αναφέρονται στα κελιά που 

αντιστοιχούν στις ημερομηνίες. Οι δε ημερομηνίες αφορούν τη μέση τιμή του πετρελαίου για 

όλο το μήνα, τα δεδομένα μας άλλωστε είναι οι μηνιαίες τιμές του πετρελαίου από το 1/1946 

ως 7/2013 

CHANGE  IN MEAN 

 

Διάγραμμα 21 

CHANGE  IN MEAN 

 

Time
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0
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summary(.)  : 

---------- 

Created Using changepoint version 2.2.2  

Changepoint type      : Change in mean  

Method of analysis    : PELT  

Test Statistic  : Normal  

Type of penalty       : SIC with value, 13.39654  

Minimum Segment Length : 1  

Maximum no. of cpts   : Inf  

Number of changepoints: 88 

 

 24 278 336 368 400 403 406 409 425 433 435 443 462 480 481 492 503 510 516 527 531 

535 536 539 541 570 580 602 608 614 624 629 639 642 646 653 662 668 675 683 687 695 

700 703 705 706 710 712 713 715 720 728 731 732 738 740 741 742 745 748 751 753 754 

755 758 760 761 762 763 765 772 776 777 779 782 785 787 788 790 795 797 798 799 802 

804 806 808 810 

Παρατηρούμε ότι μας έχει δώσει 88 changepoints  

336    

1973-01-01 3,560 

400 

1978-05-01 14,850 

527 

1988-12-01 16,266 
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531 

1989-04-01 21,040 

614 

1996-03-01 21,360 

745 

2007-02-01 59,260 

 

 

CHANGE IN VARIABILITY 

 

Διάγραμμα 22 

CHANGE  IN VARIABILITY 

Created Using changepoint version 2.2.2  

Changepoint type      : Change in variance  

time
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Method of analysis    : PELT  

Test Statistic  : Normal  

Type of penalty       : MBIC with value, 20.0911  

Minimum Segment Length : 2  

Maximum no. of cpts   : Inf  

Changepoint Locations :  330 336 399 534 541 645 704 

 

330 

1972-07-01 3,560 

 

  

 399 

1978-04-01 14,850 

 

 534 

1989-07-01 19,644 

 

 541 

1990-02-01 22,108 

 

 645 

1998-10-01 14,390 
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 704 

2003-09-01 28,290 

 

CHANGE IN BOTH MEAN and VARIANCE 

 

 

Διάγραμμα 22 

CHANGE  IN MEAN AND VARIANCE 

 

 summary(.)  : 

Time
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---------- 

Created Using changepoint version 2.2.2  

Changepoint type      : Change in mean and variance  

Method of analysis    : PELT  

Test Statistic  : Normal  

Type of penalty       : MBIC with value, 26.79307  

Minimum Segment Length : 2  

Maximum no. of cpts   : Inf  

Number of changepoints: 36 

24  59  89 133 154 158 222 248 259 278 299 331 336 345 361 368 379 397 400 407 443 462 

480 535 541 569 599 624 642 697 699 715 740 754 763 777 

Aναφέροντας μερικά από τα σημεία  

345  

1973-10-01 4,310 

 

361 

1975-02-01 11,160 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   

Συμπεράσματα 

Το πετρέλαιο αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά είναι κινητήριος δύναμη της 

παγκόσμιας οικονομίας σε αυτό οφείλεται η ευημερία πολλών λαών αλλά και τα δεινά 

πολλών άλλων. Η τιμή του όπως είδαμε δεν εξαρτάται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση 

όπως σε πολλά προϊόντα  και αγαθά , αλλά εξαρτάται από τις τιμές που επιβάλλουν τα καρτέλ 

όπως στις αρχές του 20ΟΥ αιώνα οι έξι αδερφές ,ενώ αργότερα οργανισμοί όπως ο ΟΠΕΚ.  

Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σταθερές και πολύ χαμηλές μέχρι την πρώτη πετρελαϊκή κρίση  

και το εμπάργκο  και από τότε οι πόλεμοι στη μέση ανατολή είτε για το πετρέλαιο είτε με 

αφορμή το πετρέλαιο ανέβαζαν τόσο την τιμή αλλά και την μεταβλητότητα στην τιμή. 

Ενώ οι τρεις πρώτες πετρελαϊκές  κρίσεις αύξησαν την τιμή του πετρελαίου η τέταρτη  την 

εποχή της ασιατικής κρίσης μειώθηκε  η  τιμή αλλά αυξήθηκε  η μεταβλητότητα , ενώ η 5Η 

πετρελαϊκή κρίση εκτόξευσε την τιμή του πετρελαίου στο ιστορικό υψηλό. Παρατηρούμε 

επίσης ότι οι τελευταίες κρίσεις ξεφεύγουν από  την περιοχή της μέσης ανατολής και πλέον 

μεταφέρονται στα χρηματιστήρια στις αγορές . Η κρίση του 2008 αποδίδεται στην 

κερδοσκοπία  και αποτέλεσε ένα μάθημα γιατί λόγω των υψηλών τιμών περιορίστηκε η 

κατανάλωση αφυπνίστηκε η κοινωνία όσο αφορά τα αποθέματα και την εξάντλησή τους και 

έγινε στροφή προς άλλα είδη ενέργειας πιο φιλικά και ανανεώσιμα. 

Στο 5Ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αποδείχθηκε πειραματικά  με τη χρήση 

ψευδομεταβλητών που αναφέρονταν στις χρονικές περιόδους των κρίσεων , ότι οι πολιτικές 

συνθήκες επηρέασαν την τιμή του πετρελαίου και τον τρόπο που έγινε αυτό.Έγινε επίσης 

φανερό ότι με το πέρασμα των χρόνων οι κρίσεις γίνονται αμιγώς οικονομικές και 

παρουσιάζουν εντονότερες μεταβολές μεγαλύτερες ακραίες τιμές πιο έντονη ,μεταβλητότητα.  

Η μακροχρόνια ανοδική τάση και η αστάθεια των τιμών όπως και η μελλοντική ισορροπία 

προσφοράς ζήτησης μάλλον ουτοπική φαντάζει μας οδηγούν στην ανάγκη ενός σχεδιασμού 

για την ενεργειακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.   

 

 



57 
 

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Aναρμουρόγλου (2009) Τιμές πετρελαίου ,επιτόκια ,ισοτιμίες πληθωρισμός και ανάπτυξη 

Mπαλάσκα Βασιλική (2008) Πετρελαϊκές κρίσεις και χρηματιστήρια, η επίδραση των τιμών του 

πετρελαίου στις χρηματιστηριακές αποδόσεις και ΑΕΠ 

Γεωργία Νιφόρα(2008) Πετρέλαιο: ο πυρετός των τιμών του μαύρου Άτλαντα της παγκόσμιας 

οικονομίας  

Ρίζου Δήμητρα (2012)Προσδιορισμός των επιπτώσεων των δύο πετρελαϊκών 

κρίσεων(1973,1979) στη δημιουργία του φαινομένουτων προβληματικών επιχειρήσεων συην 

Ελλάδα 

Αγγελος Κοτίος  ανάλυση και διαχείρηση διεθνών οικονομκών κρίσεων 

Economist plunging prices have neither halted oil productionnor stimulated a surge in global 

worth 1/2016 

Rebecca Killick , Idris Eckley changepoint 5/2013 

Wikipedia 

Evolution blogspot 

Easy forex 

Euretirio com 

στην ευροζώνη. 

Wtrg com 

News 247 

Bp  

Kathimerini 

Βιλιάρδος Β. Ασιατική κρίση 

Teddygr.blogspot 

. 


