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Περίληψη 
 

Η δυναμική των αγορών ενέργειας αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών 

ερευνητών και οικονομολόγων. Αντκείμενο πολλών ερευνών τα τελευταία χρόνια αποτελεί ο ρόλος 

του πετρελαίου στις αγορές αυτές και πώς οι διακυμάνσεις των τιμών του επηρεάζουν την απόδοση 

των περισσότερων οικονομικών τομέων σε διάφορα επίπεδα, καθώς επίσης και τις τιμές άλλων 

προϊόντων ενέργειας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστούν οι χρονοσειρές των 

αποδόσεων πέντε βασικών προϊόντων ενέργειας: του αργού πετρελαίου, της βενζίνης, του 

πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και τέλος του προπανίου, με απώτερο σκοπό να 

αναδειχθεί ο ρόλος του πετρελαίου στις αγορές ενέργειας και το κατά πόσο ισχυρό είναι το 

συγκεκριμένο ενεργειακό δίκτυο μέσα στο πέρας του χρόνου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 

αυτός μελετούμε τις συσχετίσεις των πέντε αυτών προϊόντων μεταξύ τους. Η περίοδος εξέτασης 

ήταν από 05/01/2000 έως 19/12/2016 και οι μέθοδοι οι οποίοι εφαρμόστηκαν ήταν της απλής και 

σταθμισμένης συσχέτισης καθώς επίσης και της μερικής συσχέτισης. Η έρευνα πραγματοποιείται 

αρχικά στο σύνολο του δείγματος, όπου παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των 

τριών μεθόδων μεταξύ τους. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος της μερικής συσχέτισης σε 

επιμέρους δείγματα, χωρισμένα ανά ημερολογιακό έτος από το 2000 έως και το 2016, 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με αυτά της μεταβαλόμενης συσχέτισης. 

Η ανάλυση των δεδομένων μας έδειξε ότι υπάρχουν θετικές συσχετίσεις, με στατιστικά 

σημαντικές τιμές (p<0,05), μεταξύ του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του (βενζίνη, 

πετρέλαιο θέρμανσης) επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη του petroleum complex, οι οποίες 

συσχετίσεις παραμένουν σχεδόν σταθερές στο χρόνο. Αντίθετα παρατηρούμε ότι το φυσικό αέριο 

είναι ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου, που συνεπάγεται ότι δεν επηρεάζει και 

δεν επηρεάζεται από τις μεταβολλές των τιμών των υπόλοιπων προϊόντων. Αντίστοιχη 

συμπεριφορά φαίνεται να παρουσιάζει και το προπάνιο, το οποίο αποτελεί παράγωγο του φυσικού 

αερίου. Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε την ύπαρξη ισχυρών αλληλεπιδράσεων 

και αλληλεξαρτήσεων  μεταξύ κύριων και παραγώγων προϊόντων, με κυριότερες αυτές του 

petroleum complex στο ενεργειακό μας δίκτυο, καθιστώντας έτσι κυρίαρχο το ρόλο του αργού 

πετρελαίου στις αγορές ενέργειας. 

Λέξεις κλειδιά: αγορές ενέργειας, προϊόντα ενέργειας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, απλή 

συσχέτιση, μερική συσχέτιση, μεταβαλλόμενη συσχέτιση, petroleum complex. 
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Εισαγωγή 
 

Τα ενεργειακά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα το πετρέλαιο, αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές με μεγάλο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Στην παρούσα 

εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο το πετρέλαιο παίζει τόσο σημαντικό 

ρόλο στις αγορές, αλλά και ποια είναι η σχέση του με άλλα προϊόντα ενέργειας όπως για 

παράδειγμα το φυσικό αέριο.  

Ιστορικά, το πετρέλαιο άρχισε να χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα στον οικοδομικό, 

κατασκευαστικό αλλά και στον ιατρικό κλάδο, ενώ η εκμετάλευσή του ξεκίνησε επίσημα από το 19ο 

αιώνα όπου έγινε και η πρώτη γεώτρηση στις ΗΠΑ (1859). Από τον 20ο αιώνα η χρήση του έχει γίνει 

πιο διαδεδομένη μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ η πετρελαιοβιομηχανία σήμερα αποτελεί 

την πρώτη παγκόσμια πηγή ενέργειας. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται για παραγωγή καυσίμων αλλά 

και ως πρώτη ύλη σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή χημικών προϊόντων 

και εκρηκτικών υλών. Η τιμή του και η αξία του καθορίζονται κυρίως από τους νόμους της 

προσφοράς και της ζήτησης, αλλά και από τη ζήτηση των παραγώγων του. Ως προϊόν έχει 

απασχολήσει πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Έχουν ασχοληθεί πολλοί με το κατά πόσο η 

αγορά πετρελαίου είναι παγκοσμοιοποιημένη ή όχι, με την έννοια του κατά πόσο η μία αγορά 

ασκεί επιρροή στην άλλη ή υπάρχει μια ενοποιημένη αγορά. Επίσης πολλές μελέτες αφορούν στο 

κατά πόσο τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου. Τέλος 

έχει παρατηρηθεί ότι το πετρέλαιο επηρεάζεται κυρίως από γεωπολιτικά συμβάντα (συγκρούσεις, 

πόλεμοι) και σύμφωνα με τον Hamilton (2009) ιστορικές αλλαγές των τιμών του επέρχονται κυρίως 

μετά από εκτενή εξωγενή γεωπολιτικά γεγονότα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται παρατηρώντας τα 

ιστορικά διαγράμματα τιμών του. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε ότι και το φυσικό αέριο 

αποτελλεί πλέον τη δεύτερη σε παγκόσμια κατανάλωση πηγή ενέργειας και καταναλώνεται κυρίως 

σε 4 τομείς της οικονομίας: κατοικία, εμπορία, βιομηχανία και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με έρευνες η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του είναι στενά συνδεδεμένη με τις τιμές του 

αργού πετρελαίου (Nick and Thoenes, 2014). Όλα αυτά μας οδηγούν στο να ερευνήσουμε 

περαιτέρω το τι ακριβώς συμβαίνει με το πετρέλαιο και το ρόλο του στις αγορές και το αν και κατά 

πόσο μια μεταβολλή στις τιμές του επηρεάζει και άλλα ενεργειακά προϊόντα. 

Για το λόγο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται λοιπόν αναφορά σε ιστορικα 

στοιχεία που αφορούν στα δύο βασικά προϊόντα του δικτύου, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

καθώς επίσης και στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές τους. Σημασία δίνεται επίσης 

και στο ρόλο που παίζει κυρίως το πετρέλαιο στη παγκόσμια οικονομία παρουσιάζοντας 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση. Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του πετρελαίου στις 

αγορές ενέργειας καθώς η επίδραση του πετρελαίου στα υπόλοιπα προϊόντα ενέργειας, στο 

δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μελέτη σε ένα σύνολο 4420 παρατηρήσεων των αποδόσεων 

πέντε βασικών προϊόντων ενέργειας (πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, 

προπάνιο) για το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2000 έως 19 Δεκεμβρίου 2016. Εξετάζουμε 

αναλυτικά τις συσχετίσεις του δικτύου αυτών των ενεργειακών προϊόντων και ακολουθούμε την 

εξέλιξη του δικτύου μας ανά ημερολογιακό έτος και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα συγκρίνοντας 

τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα έχουν συγκεντρωθεί σε 

συγκριτικούς πίνακες προκειμένου να είναι ευκολότερη η εξαγωγή και συζήτηση των 

συμπερασμάτων. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητική προσέγγιση 

1. 1. Ιστορική εξέλιξη του πετρελαίου 
 

Το πετρέλαιο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ενεργειακές πηγές καθώς επίσης και 

έναν από τους πιο σημαντικούς παραγωγικούς συντελεστές. Μεγάλη θεωρητική και εμπειρική 

βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με τη μελέτη και με την επίδρασή του στην οικονομία. Στη συνέχεια  

θα επιχειρήσουμε μια ιστορική αναδρομή.  

1. 1. 1. Θεωρίες δημιουργίας πετρελαίου 
 

Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με το τρόπο δημιουργίας του πετρελαίου. Η μία, ανάγει τη 

δημιουργία στις ανόργανες ύλες αλλά έχει πλέον εγκαταλειφτεί. Η δεύτερη, η οποία είναι και η 

πλέον αποδεκτή, έχει να κάνει με φυτικές και ζωικές πρώτες ύλες. Πιο συγκεκριμένα «το πετρέλαιο 

είναι προϊόν αποσύνθεσης ζωικών και φυτικών οργανισμών που εγκλείστηκαν μέσα στα πετρώματα 

σε μεγάλο βάθος στη Γη και οι οργανισμοί αυτοί ήταν κυρίως θαλάσσιοι. Τα λείψανά τους 

συγκεντρώθηκαν στους πυθμένες θαλάσσιων λεκανών. Οι λεκάνες αυτές στη συνέχεια από 

διάφορες αναστατώσεις της επιφάνειας της Γης αποκλείσθηκαν και καταχώθηκαν. Έτσι, εκ του 

αποκλεισμένου αυτού οργανικού υλικού προέκυψε με αποσύνθεση, υπό την επίδραση αναερόβιων 

βακτηρίων, το πετρέλαιο. Η θεωρία αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι τα 

πετρέλαια σήμερα εντοπίζονται πάντα σε τυπικά ιζηματογενή πετρώματα, ενώ στη βάση των 

πετρελαϊκών κοιτασμάτων ανευρίσκεται, σχεδόν πάντα, αλμυρό νερό»1. Ο πρώτος που ξεκίνησε να 

δέχεται αυτή τη θεωρία ήταν ο γεωλόγος Ποτονιέ. Δεν είναι όμως η μοναδική. Στη συνέχεια πολλοί 

άλλοι επιστήμονες, κυρίως Ρώσοι και Ουκρανοί, υιοθετούν την αβιοτική προέλευση του 

πετρελαίου από αποθέσεις άνθρακα κατά το σχηματισμό της γης και όχι από αποθέσεις νεκρών 

φυτικών οργανισμών. Ένας από αυτούς είναι και ο διάσημος Ντμίτρι Μεντελέγιεφ που συνέταξε 

τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων.  

1. 1. 2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 
 

Υπάρχουν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υποδηλώνουν ότι το πετρέλαιο 

χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από το Γερµανό ορυκτολόγο 

Agricola το 1556. Η άσφαλτος χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό για κτίρια και ως στεγανωτικό 

σε πλοία στην αρχαία Βαβυλώνα, στην κατασκευή αδιάβροχης ψάθας και καλαθιών και ως 

                                                           
1 http://www. wikipedia. gr/wiki/Πετρέλαιο 
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συγκολλητικό στα μωσαϊκά. Επίσης το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική σαν καθαρτικό, σαν υγρό 

εντριβών και σαν απολυμαντικό. Η πίσσα χρησιμοποιήθηκε σε έργα οδοποιίας στη Βαγδάτη του 

8ου αιώνα. Και φυσικά, κατά τα Βυζαντινά χρόνια, χρησιμοποιήθηκε το υγρό πυρ ως πολεμικό 

όπλο. Αν και η σύνθεση του δεν είναι γνωστή, εικάζεται ότι περιείχε κάποια μορφή πετρελαϊκού 

προϊόντος. Η εκμετάλλευσή του άρχισε το 19ο αιώνα και η πρώτη γεώτρηση έγινε στην 

Πενσυλβάνια (ΗΠΑ) το 1859 από τον Έντγουιν Ντρέικ, σε βάθος 21 μέτρων. Μέχρι τότε η χρήση του 

πετρελαίου βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο που την είχαν αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι 

γνώριζαν καλά τις χρήσεις του όπως και οι Ρωµαίοι. Την ίδια περίπου περίοδο ανακαλύπτεται 

πετρέλαιο στην Ευρώπη και την Άπω Ανατολή ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τη βιοµηχανία 

πετρελαίου. Στον 20ο αιώνα με τη Βιοµηχανική Επανάσταση και την εµφάνιση του αυτοκινήτου, η 

χρήση του πετρελαίου είχε προχωρήσει τόσο πολύ ώστε το επεξεργασμένο πετρέλαιο για 

φωτιστική χρήση έπαυε να έχει την αρχική σηµασία και η πετρελαϊκή βιοµηχανία έγινε η πρώτη 

πηγή ενέργειας στον κόσµο. Το 1958 λειτούργησαν για πρώτη φορά τα διυλιστήρια και στον 

Ασπρόπυργο. Ορισμένες από τις χρήσεις του πετρελαίου είναι οι εξής: 

 
 Παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης ( η μηχανή του αυτοκινήτου), 

 Πρώτη ύλη για χημικά προϊόντα ( λιπάσματα, φυτοφάρμακα), 

 Πρώτη ύλη για συνθετικά προϊόντα ( πλαστικά, απορρυπαντικά), 

 Πρώτη ύλη για εκρηκτικές ύλες.  

Λόγω της ευκολίας στη μεταφορά και στην αποθήκευσή του η χρήση του είναι ευρέως 

διαδεδομένη  σε πολλές εφαρμογές (όπως αναφέραμε παραπάνω). Επίσης το πετρέλαιο έχει πολλά 

πλεονεκτήματα στον τομέα της θέρμανσης και τα παράγωγά του περιέχουν μεγάλα ποσά 

ενέργειας.  

1. 1. 3. Κατηγορίες πετρελαίου 
 

Η αγορά πετρελαίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικά είδη, τα οποία κατηγοριοποιούνται 

με βάση το ειδικό βάρος και το περιεγχόμενό τους σε θείο. Σύμφωνα με το Αμερικάνικο Ινστιτούτο 

Πετρελαίου (ΑΡΙ)2 το πετρέλαιο κατηγοριοποιείται ως κάτωθι σύμφωνα με το ειδικό του βάρος: 

 Ελαφρύ: ειδικό βάρος < 0,839, 

 Μεσαίο: ειδικό βάρος 0,839-0,865, 

 Βαρύ: ειδικό βάρος > 0,865 

                                                           
2 http://www.api.org/~/media/files/oil-and-natural-gas/crude-oil-product-markets/crude-oil-primer/understanding-crude-
oil-and-product-markets-primer-high.pdf 
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και αντίστοιχα με βάση το περιεγχόμενό του σε θείο: 

 Χαμηλού θείου (ή γλυκό): <0,5% κ. βάρος, 

 Μέσου θείου: ~2% κ. βάρος, 

 Υψηλού θείου (ή στυφό): >2% κ. βάρος.  

 Το ελαφρύ γλυκό ακατέργαστο (Light, Sweet Crude) μπορεί να δώσει παράγωγα μεγαλύτερης αξίας 

και έτσι είναι συνήθως ακριβότερο από το βαρύ, στυφό ακατέργαστο (Heavy, sour crude).  

Οι κύριοι πετρελαϊκοί δείκτες που συναντούμε είναι ο WTI και ο Brent. Πιο συγκεκριμένα, 

 

• West Texas Intermediate ή WTI (διάμεσο του δυτικού Τέξας), το οποίο παράγεται στις ΗΠΑ 

(Τέξας) και είναι ένα μείγμα διάφορων πετρελαίων, πολύ ελαφρύ και πολύ γλυκό (very light 

and very sweet). Αποτελεί κύριο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο που καταναλώνεται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

• Brent (Ευρώπη) το οποίο εξορύσσεται από διάφορες πηγές στη Βόρεια Θάλασσα. Είναι 

γλυκό και ελαφρύ (light and sweet). Η μεταφορά του είναι ευκολότερη σε μακρινές 

τοποθεσίες λόγω του ότι πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης.   

 

Υπάρχουν και άλλα πετρέλαια αναφοράς όπως το Dubai Crude και το Oman Crude αλλά δεν 

πραγματοποιούνται συναλλαγές σε αυτά3.  

 

 Τόσο το Brent όσο και το WTI είναι ελαφρά, γλυκά ακατέργαστα, το WTI είναι ελαφρότερο 

και πιο γλυκό από το Brent και έτσι ιστορικά είναι πιο ακριβό. Το WTI χρησιμοποιείται ως 

πετρέλαιο αναφοράς για το πετρέλαιο των ΗΠΑ, ενώ το Brent χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση 

του πετρελαίου που εξορύσσεται στην Ευρώπη, την Αφρική και μέρη της Μέσης Ανατολής. Σχεδόν 

τα δύο τρίτα του παγκόσμιου εμπορίου του πετρελαίου τιμολογούνται βάσει του Brent.  

Στο Γράφημα 1 παρατηρούμε τα συγκριτικά επίπεδα τιμών μεταξύ WTI και Brent, καθώς 

επίσης και τα spreads, για το χρονικό διάστημα 2006 έως 2013. Αύξηση των τιμών και στους δύο 

δείκτες παρατηρείται κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009). 

Αύξηση των spreads παρατηρείται το 2011, αποτέλεσμα που οφείλεται στο μεγάλο πλεόνασμα 

αποθηκευμένου πετρελαίου στο Cushing της Οκλαχόμα4.  

 

                                                           
3 http://www.investopedia.com 
4 http://www.investopedia.com 
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Γράφημα 1: Συγκριτικά επίπεδα τιμών Brent-WTI για το διάστημα 2006-2013 (Πηγή: http://www.eia.gov).  

1. 2. Ιστορική εξέλιξη των αγορών ενέργειας  
 

Οι αγορές ενέργειας στην ουσία είναι αγορές εμπορευμάτων οι οποίες ασχολούνται 

εξειδικευμένα με το εμπόριο και την παροχή ενέργειας. Αναφέρονται είτε σε αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας είτε σε άλλες πηγές ενέργειας. Η ενεργειακή ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της 

κυβερνητικής πολιτικής η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αντίστοιχης βιομηχανίας με έναν 

ανταγωνιστικό τρόπο.   

Μέχρι τη δεκαετία του ’70, όταν οι ενεργειακές αγορές υπέστησαν δραματικές αλλαγές, 

χαρακτηρίζονταν από μονοπωλιακές οργανωτικές δομές. Τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου 

τα διαχειρίζονταν οι «Seven Sisters»5. Η κατάσταση όμως άλλαξε δραματικά το 1973 καθώς η 

επιρροή του ΟΠΕΚ μεγάλωνε και οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης του ’73 επηρέασαν τις 

παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Σχετικά με τον ΟΠΕΚ θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα.  

Οι αγορές ενέργειας διέπονται από εθνικές και διεθνείς αρχές προκειμένου να 

προστατεύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να αποφύγουν το ολιγοπώλιο. Οι ρυθμιστικές 

αρχές περιλαμβάνουν: 1) Australian Energy Market Commission στην Αυστραλία, 2) Energy Market 
                                                           
5 Επτά εταιρείες πετρελαίου που σχηματίστηκαν με τη σύμπραξη «Κοινοπραξία για το Ιράν» και κυριάρχησαν στην 
παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Η δημιουργία τους 
οφείλεται στη προσπάθεια του State Department των ΗΠΑ να επαναφέρει την Ιρανική παραγωγή πετρελαίου πίσω στις 
αγορές, μετά από το διεθνές εμπάργκο της Anglo-Iranian Oil Company (της σημερινής BP). Αποτελούνταν από τις εξής 
εταιρίες: Anglo-Persian Oil Company (BP), Gulf Oil (αποτελεί μέρος της  Chevron), Standard Oil of 
California (Chevron), Texaco (συγχωνεύτηκε με τη Chevron), Royal Dutch Shell, Standard Oil of New Jersey (Exxon), και 
Standard Oil Company of New York (μέλος της  ExxonMobil) (Πηγή: https://en.wikipedia.org). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Persian_Oil_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/BP
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Texaco
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_of_New_Jersey
https://en.wikipedia.org/wiki/Exxon
https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
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Authority στη Σιγκαπούρη, 3) Energy Community στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας τις : South-East 

Europe Regional Energy Market και Nordic energy market για τις Σκανδιναβικές χώρες. Οι 

ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να αποθαρρύνουν την αστάθεια των τιμών, να κάνουν 

αναδιάρθρωση των αγορών αν χρειαστεί και αναζητούν  αποδείξεις για μη ανταγωνιστικές 

συμπεριφορές, όπως είναι  ο σχηματισμός ενός μονοπωλίου. Λόγω της αύξησης των τιμών του 

πετρελαίου από το 2003 και της αύξησης  της κερδοσκοπίας, οι αγορές ενέργειας  είναι υπό 

επιθεώρηση και μέχρι το 2008 οργανώθηκαν αρκετά συνέδρια προκειμένου να 

επαναπροσδιοριστούν οι σκοποί των πετρελαιοπαραγωγών εθνών. 

1. 2. 1. Το πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας 
 

Το πετρέλαιο θεωρείται ως η πιο σημαντική πηγή ενέργειας και πολύ σημαντικό αγαθό με 

μεγάλο ρόλο  στην οικονομική ανάπτυξη. Η αξία του καθορίζεται από τη ζήτησή του καθώς και από 

τη ζήτηση των παραγώγων προϊόντων του κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Τα προϊόντα που 

προέρχονται από το πετρέλαιο όπως motor gasoline,  jet fuel, diesel fuel και heating oil, αποτελούν 

το 33% της ενέργειας που καταναλώνεται σε σπίτια, επιχειρήσεις και κατασκευαστικές παγκοσμίως. 

Το φυσικό αέριο και ο άνθρακας αποτελούν  το 22% και 28% αντίστοιχα των ενεργειακών αναγκών 

του πλανήτη (BP Statistical Review 2015).  

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά της BP για το 2014 η παγκόσμια κατανάλωση του 

πετρελαίου καθώς και του φυσικού αερίου έχει μειωθεί αναλογικά με τη παγκόσμια παραγωγή. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 αυξήθηκαν από το 1998 κατά το ελάχιστο 

δυνατό. Η κατανάλωση ενέργειας στην  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό της 

από το 1985. Οι εξελίξεις των ενεργειακών τιμών γενικώς εντός του 2014 ήταν μικρές, με τις τιμές 

του πετρελαίου να πέφτουν παγκοσμίως. Οι τιμές του αερίου έπεσαν στην Ευρώπη, ήταν σχετικά 

σταθερές στην Ασία και παρουσίασαν άνοδο στη Νότια Αμερική. Η μέση ετήσια τιμή για το Brent 

και ο διεθνής δείκτης αναφοράς του αργού πετρελαίου μειώθηκαν, αντικατοπτρίζοντας μια 

απότομη πτώση των τιμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η διαφορά μεταξύ του Brent και 

του δείκτη  US WTI μειώθηκε, αλλά παρέμεινε αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα.  

Όπως και με τις τιμές του αργού πετρελαίου, οι διαφορές μεταξύ Βόρειας Αμερικής και των 

διεθνών τιμών του φυσικού αερίου μειώθηκαν γενικά, αλλά παρέμειναν διευρυμένες σε σχέση με 

τα ιστορικά επίπεδα. Το πετρέλαιο παρέμεινε το κορυφαίο καύσιμο παγκοσμίως, με το 32,6% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, αλλά έχασε μερίδιο αγοράς για δέκατο πέμπτο (15ο) 

συνεχόμενο έτος.  
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Σε γενικές γραμμές η δυναμική των αγορών πετρελαίου αποτελεί το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών και οικονομολόγων. Ένα από τα θέματα τα οποία έχουν 

απασχολήσει και έχουν εξετασθεί περισσότερο είναι η πληροφοριακή αποτελεσματικότητα, διότι οι 

διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των περισσότερων 

οικονομικών τομέων σε διάφορα επίπεδα (Lescaroux and Mignon, 2008).  

1. 2. 2. Σύκριση των δύο κυριότερων πετρελαϊκών δεικτών 
 

Το πετρέλαιο όπως και τα υπόλοιπα εμπορεύματα είναι εγγενώς ασταθές. Ως εκ τούτου, οι 

παραγωγοί πετρελαίου χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές αγορές για να μετατοπίσουν μέρος  

του κινδύνου στους κερδοσκόπους και στους καταναλωτές πετρελαίου. Έχουν γίνει μελέτες οι 

οποίες δείχνουν ότι οι απρόβλεπτες διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου μπορούν να έχουν 

μια μικρή θετική επίδραση στην πραγματική τιμή του πετρελαίου. Οι διαταραχές στον εφοδιασμό 

του σε μια περιοχή μπορούν να οδηγήσουν σε ενδογενείς επεκτάσεις της παραγωγής αργού 

πετρελαίου οπουδήποτε στον κόσμο με αποτέλεσμα να αντισταθμίζουν την αρχική μείωση της 

παραγωγής. Ωστόσο, η απότομη μετατόπιση των προσδοκιών των μελλοντικών ελλείψεων 

εφοδιασμού, οδηγεί σε μια άμεση και απότομη μετατόπιση προφύλαξης της ζήτησης στην αύξηση 

της πραγματικής τιμής του.  

Επίσης υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αγορά πετρελαίου σε σχέση με το Brent, 

μετά το 2005, ήταν λιγότερο αποδοτική από ότι το WTI. Επίσης παρατηρείται ένας προφανής αντι-

συγχρονισμός μεταξύ Brent & WTI αγορών μετά τον Οκτώβριο του 2010, ο οποίος εξηγείται από τις 

αλλαγές στην  προσφορά και στη ζήτηση που αποτελούν τον κύριο παράγοντα που συνεισφέρει 

μακροπρόθεσμα στην αποδοτικότητα της αγοράς. Επιπρόσθετα η μεταβλητότητα της τιμής του 

αργού πετρελαίου αυξάνεται όταν εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (Zhang 

2013).  

Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα  2001 έως τις αρχές 2005, οι προμήθειες πετρελαίου WTI 

είχαν σοβαρή εξάντληση λόγω των ακόλουθων παραγόντων: 

Α) Το 2001 τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά WTI 

και μέχρι το τέλος του 2002 τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έπεσαν στα χαμηλότερα 

επίπεδα της τελευταίας 20ετίας.  

Β) Το 2003 οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράκ. Τα προβλήματα 

εφοδιασμού, οι άσχημες καιρικές συνθήκες και το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, είχαν 
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σημαντικές επιπτώσεις στην προσφορά του αργού πετρελαίου, ενώ παράλληλα η εγχώρια ζήτηση 

αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ παρέμεινε υψηλή. 

Γ) Το 2005 μια απότομη πτώση στον εφοδιασμό του αργού πετρελαίου από την Ευρώπη6 

και οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή7, σε συνδυασμό με άλλους εξωτερικούς παράγοντες, 

οδήγησαν σε μια σημαντικά ασθενέστερη αποδοτικότητα της αγοράς του Brent σε σχέση με την 

αγορά WTI. Μετά την οικονομική κρίση του 2008, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ ήταν 

σε υψηλότερα επίπεδα και στις αρχές του 2011 αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. 

Σε σύγκριση λοιπόν με την αυξανόμενη προσφορά, η αδυναμία της αμερικάνικης 

οικονομίας μετά την οικονομική κρίση και η ραγδαία αύξηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

καταφέρνουν να ανακουφίσουν την υπερβολικά μεγάλη ζήτηση αργού πετρελαίου. Η επαρκής 

παροχή λοιπόν, διευκόλυνε την ανοδική πορεία των τιμών του WTI. Ωστόσο, η κατάσταση στην 

αγορά του Brent ήταν ανησυχητική από το 2005. Σε αυτό συντέλεσε επιπλέον και το γεγονός ότι 

αποσύρθηκαν και μεταφέρθηκαν πολλά επενδυτικά κεφάλαια από τη μία αγορά στην άλλη (WTI σε 

Brent) και ως εκ τούτου η αγορά του Brent οδηγούμενη από κερδοσκοπικά κεφάλαια συχνά 

περιείχε πιο ανορθολογικά στοιχεία (Zhang 2013; ΒΡ 2015).  

Μελετώντας ορισμένα δεδομένα (Zhang 2013), παρατηρείται ότι η Κινεζική αγορά 

πετρελαίου ( Daqing oil market), δεν ήταν αποδοτική πριν το 2004, αλλά κατάφερε να αυξήσει την 

αποδοτικότητά της τα τελευταία χρόνια. Επειδή η αγορά πετρελαίου στην Κίνα δεν ήταν ακόμη 

πλήρως ανταγωνιστική και η δυνατότητα της κοινωνίας να ανεχτεί τις υψηλές τιμές παρέμενε 

ασθενής, η κυβέρνηση επέμεινε στη ρύθμιση των τιμών των προϊόντων πετρελαίου. Πιο 

συγκεκριμένα με τη μεταρρύθμιση τιμών με σκοπό να γίνουν περισσότερο προσαρμοσμένες στην 

αγορά, το 1998 καθιερώθηκε ένας εγχώριος μηχανισμός τιμολόγησης. Οι τιμές των πετρελαϊκών 

προϊόντων θα μπορούσαν πλέον να οριστούν με βάση τις διεθνείς τιμές του αργού, λαμβάνοντας 

υπόψη το κόστος επεξεργασίας, την ποιότητα, τους φόρους αλλά και τα κατάλληλα περιθώρια 

κέρδους. Οι κύριες κινέζικες πετρελαιοβιομηχανίες χρησιμοποιούν τις τιμές του Dubai για να 

υπολογίσουν τους αντίστοιχους φόρους τους και από τον Ιούνιο του 2000 οι τιμές των εγχώριων 

προϊόντων έχουν ενσωματωθεί στις διεθνείς αγορές. Η ζήτηση πετρελαίου της Κίνας έχει υπάρξει 

μια σημαντική δύναμη στη στήριξη της τιμής του παραγόμενου πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, 

διότι η ενεργειακή σύνδεση μεταξύ των δύο έχει αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Οι δυο 

αυτές αγορές είναι αμοιβαία επωφελούμενες και κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί 
                                                           
6 Η ευρωπαϊκή παραγωγή αργού πετρελαίου έπεσε κατακόρυφα κατά 41% μέσα σε μια 10ετία,  το οποίο οδήγησε σε 
στενότητα προσφοράς και σε αύξηση της εξωτερικής εξάρτησης.  
7 Η διαμάχη μεταξύ Αραβίας-Ισραήλ, η διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, η αστάθεια στο Λίβανο, ο πόλεμος στη 
Συρία και στη Λιβύη, η τρομοκρατία και ο θρησκευτικός εξτρεμισμός.  
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συγχρονισμός της αποτελεσματικότητας μεταξύ τους, λόγω των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 

στους μηχανισμούς καθορισμού των τιμών οι οποίοι προκαλούν παρόμοια τιμολόγηση.  

Αναφορικά με τα επίπεδα τιμών, παραγωγής και κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια και 

σύμφωνα με στοιχεία από τις ετήσιες αναφορές της BP (BP Statistical Review 2015, 2016) το Brent 

κοστολογούνταν κατά μέσο όρο $98,95 το βαρέλι το 2014, με μια μείωση της τάξης των $9,71 το 

βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα του 2013 και ήταν και η πρώτη φορά που το μέσο ετήσιο επίπεδό 

του έπεσε κάτω από  $100 από το  2010. Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρέμειναν σταθερές στις 

αρχές του 2014, εν όψει των συνεχόμενων και μεγάλων διακοπών εφοδιασμού. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε απότομη πτώση εντός του έτους λόγω της ισχυρής ανάπτυξης της παραγωγής 

χωρών εκτός ΟΠΕΚ σε συνδυασμό με την ασθενέστερη αύξηση της κατανάλωσης (σε σχέση με το 

2013)  και την απόφαση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚ το Νοέμβριο, να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς. Η 

διαφορά μεταξύ WTI και Brent μειώθηκε σε $5,66 ανά βαρέλι παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση 

της παραγωγής των ΗΠΑ. Το 2015 το Brent κοστολογείται κατά μέσο όρο $52,39 το βαρέλι, με 

μείωση της τάξης των $46,56 ανά βαρέλι από το επίπεδο του 2014. Αντίστοιχα στις αρχές του 2015 

οι τιμές του αργού αυξήθηκαν, καθώς η παγκόσμια κατανάλωση ανέκαμψε και η παραγωγή των 

ΗΠΑ άρχισε να καταγράφει πτώση. Αργότερα μέσα στο έτος παρατηρήθηκε ισχυρή αύξηση της 

παραγωγής του ΟΠΕΚ, ιδιαίτερα στο Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία όμως προκλήθηκε απότομη 

πτώση των τιμών. Η διαφορά μεταξύ Brent και  WTI μειώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά σε $3,68 ανά 

βαρέλι.  

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου για το έτος 2014 (Γράφημα 2 και 3) αυξήθηκε κατά 

0,8 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα (b/d), ή αλλιώς κατά 0,8%, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από τον 

πρόσφατο ιστορικό μέσο όρο και σημαντικά μικρότερη από την αύξηση των 1.400.000 b/d που είχε 

παρουσιαστεί το 2013. Οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 

αντιπροσωπεύουν την καθαρή αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η κατανάλωση του ΟΟΣΑ 

μειώθηκε κατά 1,2%, η όγδοη μείωση κατά τα τελευταία εννέα χρόνια. Η αύξηση της κινεζικής 

κατανάλωσης ήταν κάτω από το μέσο, αλλά εξακολουθεί να είναι καταγεγραμμένη ως η 

μεγαλύτερη αύξηση στην παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου (390.000 b/d). Η Ιαπωνία κατέγραψε 

τη μεγαλύτερη πτώση (-220.000 b/d), με την Ιαπωνική κατανάλωση πετρελαίου να πέφτει στα 

χαμηλότερα επίπεδά της από το 1971.  
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Γράφημα 2: Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση πετρελαίου 1989-2014 (Πηγή: http://www.bp.com BP 
Statistical Review 2015).  

 

 
Γράφημα 3 : Επίπεδα παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου το 2014 ( Πηγή: http://www.bp.com BP 

Statistical Review 2015).  
 
 

Αντίστοιχα για το έτος 2015 (Γράφημα 4) η παγκόσμια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,9 

εκατ. βαρέλια ανά ημέρα (ή 1,9%), και σχεδόν διπλάσια από τον πρόσφατο ιστορικό μέσο όρο 

(+1%) και ήταν σημαντικά ισχυρότερη από την αύξηση που παρουσιάστηκε το 2014. Η κατανάλωση 

του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 1,1%. Η ανάπτυξη ήταν αρκετά πάνω από τους τελευταίους ιστορικά 

μέσους όρους. Αναλυτικότερα στις ΗΠΑ υπήρξε αύξηση 1,6%, στην ΕΕ +1,5%, ενώ η Ιαπωνία 

παρουσιάζει και πάλι μείωση -3,9%.  

http://www.bp.com/
http://www.bp.com/
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Γράφημα 4 : Επίπεδα παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου το 2015 (Πηγή: http://www. bp. com BP 

Statistical Review 2016).  
 

 
 

Από την άλλη πλευρά η παγκόσμια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, ήταν υπερδιπλάσια 

της παγκόσμιας κατανάλωσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 εκατομμύρια b/d ή 2,3%. Η 

παραγωγή σε χώρες εκτός του ΟΠΕΚ αυξήθηκε κατά 2,1 εκατομμύρια b/d, η οποία είναι και η 

μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αύξηση. Στις ΗΠΑ υπήρξε αύξηση (+1,6 εκατ. b/d), η μεγαλύτερη 

ανάπτυξη παγκοσμίως, πράγμα το οποίο κατέταξε τις ΗΠΑ ως την πρώτη χώρα που κατάφερε ποτέ 

να αυξήσει την παραγωγή της κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως για 3 συνεχόμενα χρόνια, 

παίρνοντας τη θέση της Σαουδικής Αραβίας ως η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα 

παγκοσμίως. Πέρα από τις ΗΠΑ, η παραγωγή αυξήθηκε τόσο στο Καναδά όσο και στη Βραζιλία, 

κατά (+310.000 b/d) και (+230.000 b/d) αντίστοιχα. Η παραγωγή του ΟΠΕΚ ήταν σταθερή και το 

μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής μειώθηκε στο 41%, στα χαμηλότερα επίπεδά του από το 2003. 

Μειώσεις στη Λιβύη (-490.000 b/d) και στην Αγκόλα (-90.000 b/d)  αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη 

στο Ιράκ (140.000 b/d), Σαουδική Αραβία (110.000 b/d) και στο Ιράν (+90.000 b/d). 

Σε γενικές γραμμές η τιμή του πετρελαίου WTI αποτελεί περισσότερο μια αντανάκλαση της 

κατάστασης της προσφοράς και της ζήτησης του εγχώριου πετρελαίου των ΗΠΑ, ενώ η τιμή του 

Brent επηρεάζεται κυρίως από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στην Ευρώπη και στην Ασία. Το 

2015 για δεύτερη συνεχή χρονιά υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής κατά 3,2%, η 

ισχυρότερη αύξηση από το 2004. Η παραγωγή στο Ιράκ αυξήθηκε κατά 750.000 b/d, στη Σαουδική 

Αραβία ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ (510.000 b/d), οδηγώντας στην αύξηση παραγωγής του ΟΠΕΚ 

από 1,6 εκατ. b/d σε 38,2 εκατ. b/d. Η παραγωγή εκτός του ΟΠΕΚ αυξήθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια 

http://www.bp.com/
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b/d. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, ενώ αύξηση 

παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, 

η οποία όμως αντισταθμίστηκε με τη μείωση που παρουσίασαν χώρες όπως το Μεξικό και η 

Υεμένη.  

Στο Γράφημα 5 βλέπουμε συγκριτικά τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου για τα έτη 1994, 

2004 και 2014. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Μ. Ανατολή (59,4%, 54,9% και 47,7% αντίστοιχα), 

ενώ δεύτερη κατά σειρά ήταν η Β.Αμερική για τις χρονιές 1994 και 2004 με ποσοστά αντίστοιχα 

11,4% και 16,4%, ενώ το 2014 παρατηρούμε ότι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό έχει η κεντρική 

και Ν.Αμερική με ποσοστό 19,4% και μετά η Β. Αμερική (13,7%). Ακολουθεί η Ευρώπη (12,6%, 

10,3% και 9,1% αντίστοιχα) ενώ μικρότερα ποσοστά αποθεμάτων έχουν η Αφρική και η Ασία.   

 

Γράφημα 5: Παγκόσμια κατανομή αποθεμάτων πετρελαίου 1994, 2004 και 2014 αντίστοιχα (Πηγή: 
http://www. bp. com BP Statistical Review 2015).  

1. 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου 
 

Το πετρέλαιο και τα παράγωγά του είναι εμπορεύματα παγκόσμιας κατανάλωσης των 

οποίων οι τιμές καθορίζονται από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης παγκοσμίως. Η τιμή 

του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιρροής στις τιμές των παράγωγων 

προϊόντων του και ιδιαίτερα της βενζίνης. Επιπλέον, οι τιμές αντανακλούν τις αλληλεπιδράσεις 

πολλών προμηθευτών καθώς και αγοραστών με βάση την προσφορά και τη ζήτηση του πετρελαίου 

και των παραγώγων του. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές προκύπτουν τόσο στις φυσικές όσο και στις 

http://www.bp.com/


26 
 

προθεσμιακές αγορές ενώ οι τιμές ανταποκρίνονται άμεσα στις τρέχουσες και στις αναμενόμενες 

μελλοντικές αλλαγές προσφοράς και ζήτησης. 

1. 3. 1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με το αν η αγορά πετρελαίου είναι 

ενοποιημένη ή αν η μία αγορά επηρεάζει τις τιμές της άλλης. Ο Weiner (1991, 1994) υποστηρίζει 

ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται ανεξάρτητα ανάλογα με τη κυβερνητική πολιτική του 

κάθε κράτους, ενώ αντίθετα ο Adelman (1984), θεωρεί την αγορά του πετρελαίου 

παγκοσμιοποιημένη όπως επίσης και οι Rodriquez and Williams (1993, 1994) υποστηρίζουν την ίδια 

θεωρία. Λόγω της μεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης τον 21ο αιώνα οι αγορές έχουν εξελιχθεί και η 

μετάδοση των πληροφοριών γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι οι Lin and Tamvakis (2001) 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο GARCH μελετούν τη σχέση μεταξύ του δείκτη NYMEX (New York 

Mercantile Exchange) της Νέας Υόρκης και του IPE (International Petroleum Exchange) του Λονδίνου 

και αποδεικνύουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο δεικτών δείχνοντας  ότι οι τιμές 

ανοίγματος του δείκτη IPE ήταν επηρεασμένες από τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας 

του δείκτη NYMEX. Οι Milonas and Henker (2001) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ WTI και Brent και 

αποδεικνύουν ότι οι τιμές τους και η μεταβλητότητα μεταξύ τους δεν είναι πλήρως ενοποιημένες. 

Οι Ji and Fan (2016) διερευνούν την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς του αργού πετρελαίου 

και την τιμολογιακή δύναμη των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και των χωρών που καταναλώνουν 

πετρέλαιο, χρησιμοποιώντας μια θεωρία γραφημάτων. Εξετάζουν ποιες είναι οι σχέσεις των τιμών 

του αργού πετρελαίου σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές και πώς η συμπεριφορά της 

ολοκλήρωσης μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου διαφοροποιείται με τον καιρό. 

Χρησιμοποιώντας το minimal spanning tree (MST), ερευνούν τη συστηματική εξέλιξη της 

παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, η οποία αποτελείται από 24 πετρελαιοπαραγωγές χώρες και 

χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο. Αναλύουν τη σχέση των τιμών του πετρελαίου μεταξύ τους, 

κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους 

πετρελαίου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Στα ευρήματά τους, η παγκοσμιοποίηση και τα 

γεωγραφικά  χαρακτηριστικά είναι δύο σημαντικoί παράγοντες για να απεικονιστούν δύο 

διαφορετικές οπτικές της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο συστημικός 

κίνδυνος της παγκόσμιας αγοράς του αργού πετρελαίου δεν έχει αγνοηθεί όπως ένα εξωτερικό σοκ 

το οποίο μπορεί να μεταδοθεί εύκολα και γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα η τοπική αγορά 

αργού πετρελαίου συνήθως παρουσιάζει περιφερειακή απόκλιση σε σχέση με τους γεωγραφικούς 

περιορισμούς.  
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Ο βαθμός της παγκοσμιοποίησης για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου γίνεται όλο και πιο 

παγιωμένος. Με την αυξανόμενη ζήτηση και την υψηλή ρευστότητα, όλο και περισσότερες 

περιφερειακές αγορές εμπλέκονται στο παγκόσμιο σύστημα της τιμολόγησης του πετρελαίου. 

Δημιουργείται ένα περιβάλλον ανοικτής αγοράς, το οποίο ενισχύει την ολοκλήρωση σε συνδυασμό 

με τη βελτίωση της τεχνολογίας μετάδοσης πληροφοριών.  

Η δομή και η διάρθρωση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου όπως επίσης και ο ρόλος του 

πετρελαίου στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες και σε αυτές που καταναλώνουν πετρέλαιο έχουν 

αλλάξει στα πλαίσια της νέας παγκόσμιας οικονομίας και της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών μεταβάλλονται και 

υπάρχουν «παιχνίδια δύναμης» μεταξύ των εθνικών αγορών, τα οποία αντανακλούν κατά μία 

έννοια και την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο ΟΠΕΚ δεν μπορεί 

πλέον να καταλαμβάνει μονοπωλιακή θέση, με τη μείωση της επιρροής του σχετικά με την 

τιμολόγηση του πετρελαίου. Το ποσοστό της προμήθειας πετρελαίου στις χώρες εκτός ΟΠΕΚ 

συνεχίζει να αυξάνεται, γεγονός το οποίο οφείλεται στην έκρηξη της βιομηχανίας πετρελαίου σε 

χώρες εκτός ΟΠΕΚ και στη συνεχιζόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, όπως στις ΗΠΑ και στο 

Καναδά (Hochman and Zilberman, 2015).  

Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας έχει αποδειχθεί ότι οι αλλαγές τιμών σε μία 

αγορά μπορούν να ασκήσουν επιρροή σε άλλες γεωγραφικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι το 

πετρέλαιο που παράγεται σε διαφορετικές χώρες αποτελεί μια ενοποιημένη παγκόσμια αγορά. 

Προφανώς σε αυτό το πλαίσιο καμία χώρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της 

προμήθειάς της σε πετρέλαιο σε μια συγκεκριμένη περιοχή χωρίς παρεμβολές και απειλές από 

άλλες περιοχές.  

Η ευρωστία των σχέσεων μεταξύ των περιφερειακών αγορών αργού πετρελαίου στον 

κόσμο είναι σταθερή. Οι ισχυρότερες συνδέσεις είναι μεταξύ Κίνας-Ινδονησίας και Ρωσίας-

Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι συνδέσεις σε αγορές της Μέσης Ανατολής είναι ευμετάβλητες με 

χαμηλότερη συχνότητα. Καμία χώρα δεν μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα της αγοράς 

πετρελαίου της, με το να περιορίζει την αγορά της εντός της εθνικής της κάλυψης, πράγμα το οποίο 

οδηγεί σε συνεργασία μεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών και των καταναλωτών πετρελαίου, των 

χωρών του ΟΠΕΚ και των χωρών εκτός ΟΠΕΚ.  

Η  ταχύτατη αύξηση της ζήτησης σε χώρες για παράδειγμα όπως η Κίνα και η Ινδία 

κατάφερε μέχρι το 2006 να εξαλείψει την ικανότητα πλεονάζουσας παραγωγής αργού πετρελαίου. 

Επίσης η συνεχής ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες μέχρι το 2010 επηρέασε και τις τιμές. Συγκρούσεις 
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στη Μέση ανατολή και την Αφρική προκάλεσαν μείωση της προσφοράς και αβεβαιότητα σχετικά με 

τη μελλοντική παραγωγή. Η παγκόσμια ύφεση κατά το 2008-2009 μείωσε δραματικά την 

οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση του αργού πετρελαίου καθώς και των παραγώγων 

προϊόντων του, μειώνοντας έτσι τις τιμές μέχρις ότου οι οικονομίες ανακάμψουν. Στη συνέχεια η 

αύξηση των τιμών μετά το 2009 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής  από τον ΟΠΕΚ για 

την αντιμετώπιση της ύφεσης και της μειωμένης ζήτησης.  

Ιστορικές αλλαγές τιμών στο πετρέλαιο κυρίως επέρχονται από σημαντικές διακοπές στην 

παραγωγή του πετρελαίου, οι οποίες επέρχονται από εκτενή εξωγενή γεωπολιτικά γεγονότα 

(Hamilton 2009). Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 6, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί κατά 

τη διάρκεια πολιτικών ή στρατιωτικών κρίσεων και πολέμων. Παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση 

των τιμών κατά τη περίοδο 1859 όπου έγινε το «oil boom» στην Πενσυλβάνια, το οποίο διήρκησε 

μέχρι τις αρχές του 1870. Στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακά και πτώση των τιμών οι οποίες 

παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα μέχρι τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ (ή αλλιώς Δ' 

Αραβοϊσραηλινός Πόλεμος) που συνέβη τον Οκτώβριο του 1973, όπου οι τιμές άρχισαν να έχουν 

μεγάλη ανοδική πορεία φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ 

Ιράν και Ιράκ από το Σεπτέμβρη του 1980 ως τον Αύγουστο του 1988. Επίσης σταδιακή άνοδος 

παρατηρείται από τις αρχές του 2000 με εκτόξευση τιμών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτκής 

κρίσης από το 2008 έως και το 2011 περίπου.  

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου είναι οι καιρικές 

συνθήκες (δριμύ ψύχος, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) όπως επίσης και η εποχικότητα με την 

έννοια της ανάγκης για θέρμανση το χειμώνα και ψύξης αντίστοιχα το καλοκαίρι. Επίσης ένας 

ακόμη καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου είναι και ο τύπος του, 

όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα. Για παράδειγμα, λόγω της ανάγκης για πολύ 

πιο σύνθετη επεξεργασία, το βαρύ και στυφό αργό πετρέλαιο συνήθως πωλείται σε χαμηλότερη 

τιμή από ότι το ελαφρύ και γλυκό.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1973
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Γράφημα 6: Επίπεδα τιμών πετρελαίου 1861-2014 (Πηγή: http://www. bp. com BP Statistical Review 2015).  

 

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου είναι και η μεγάλη 

αύξηση της παραγωγής στην Αμερική. Από το 2008 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 50%, όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 7. Σημαντική αύξηση στην παραγωγή εμφανίζει και ο Καναδάς τα τελευταία 

χρόνια, καθώς επίσης και η Ν.Αμερική , πράγμα που σημαίνει ότι έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

των εισαγωγών πετρελαίου από εξωτερικές πηγές. Για παράδειγμα οι εισαγωγές πετρελαίου στην 

Αμερική το 2007 ήταν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και μειώθηκαν το 2013 σε 8 

εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα. Σύμφωνα με τον ΕΙΑ (Energy Information Administration)8 μειώσεις 

εισαγωγών εκ των οποίων οι περισσότερες προέρχονται από χώρες του ΟΠΕΚ. Σύμφωνα με 

προβλέψεις η παραγωγή στην Αμερική και το Καναδά θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια (συγκεκριμένα 

υπολογίζεται στο δεύτερο μισό της δεκαετίας) ακόμη περισσότερο και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου περίπου στα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.  

 

                                                           
8 www.eia.gov/pressroom/presentations/sieminski_11162015_co.pdf 

http://www.bp.com/
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Γράφημα 7: Επίπεδα παραγωγής πετρελαίου 2003-2013 (πηγή: www.eia.gov).  

1. 4. Ο ΟΠΕΚ και η επιρροή του στις μεταβολές των τιμών του 
πετρελαίου 
 

Ο ΟΠΕΚ ή αλλιώς ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Organization of 

the Petroleum Exporting Countries-OPEC) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός (μπορεί να 

θεωρηθεί και ως καρτέλ πετρελαίου), σκοπός του οποίου είναι να προσφέρει οικονομικοτεχνική 

βοήθεια στα κράτη-μέλη από τα οποία αποτελείται. Ρόλος του είναι ο συντονισμός και η ενοποίηση 

των πετρελαϊκών πολιτικών που χρησιμοποιούν οι χώρες-μέλη του, καθώς επίσης και η διασφάλιση 

μιας αποτελεσματικής, σταθερής και οικονομικής προμήθειας πετρελαίου στους καταναλωτές, η 

εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος στους πετρελαιοπαραγωγούς αλλά και μια λογική 

απόδοση κεφαλαίου στους επενδυτές της πετρελαιοβιομηχανίας.  

Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή του ΟΠΕΚ, από τη σύστασή του 

έως σήμερα και τέλος θα αναλύσουμε βάσει μελετών που έχουν γίνει την οικονομική πολιτική του 

για να κατανοήσουμε το ρόλο του, την επιρροή που ασκεί στις αγορές και τί επιπτώσεις έχει στις 

τιμές του πετρελαίου.  

1. 4. 1. Σύντομη Ιστορία 
 

Η σύσταση του ΟΠΕΚ έγινε κατά τη σύσκεψη της Βαγδάτης (10-14/9/1960) και οι 5 

ιδρυτικές αναπτυσσόμενες πετρελαιοπαραγωγές χώρες ήταν το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η 

Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα.  Στη συνέχεια, τα πέντε ιδρυτικά μέλη, ακολούθησαν και άλλα 
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εννέα κράτη-μέλη9. Ήταν μια μεταβατική περίοδος από οικονομικοπολιτικής άποψης και υπήρχε 

εκτενής απο-αποικοποίηση και δημιουργία πολλών ανεξάρτητων κρατών σε ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον. Στη διεθνή αγορά πετρελαίου κυριαρχούσαν οι «Seven Sisters» 

(αναφορά έχει γίνει σε προηγούμενη ενότητα). Ο ΟΠΕΚ ανέπτυξε το όραμά του και καθιέρωσε τους 

στόχους του, με έδρα του αρχικά τη Γενεύη και στη συνέχεια στη 1 Σεπτέμβρη του 1965 στη Βιέννη. 

Το 1968 εκδίδει τη Δήλωση Πετρελαϊκής Πολιτικής στα κράτη-μέλη (Declaratory Statement of 

Petroleum Policy in Member Countries). Με αυτήν έδωσε έμφαση στο αναφαίρετο δικαίωμα της 

κάθε χώρας-μέλους να έχει και να ασκεί μόνιμη κυριαρχία επί των φυσικών της πόρων, προς το 

συμφέρον της εθνικής της ανάπτυξης. Τη δεκαετία του ’70 ο  ΟΠΕΚ εξελίσσεται ταχύτατα στο 

διεθνές προσκήνιο, καθώς οι χώρες-μέλη του πέρνουν τον έλεγχο των εγχώριων πετρελαϊκών 

βιομηχανιών και αποκτούν σημαντικό λόγο στην τιμολόγηση του αργού πετρελαίου στις διεθνείς 

αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα μία φορά το 1973 λόγω του αραβικού 

εμπάργκο πετρελαίου και το 1979 κατά το ξέσπασμα της ιρανικής επανάστασης. Τη δεκαετία του 

’80, αφού οι τιμές έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, άρχισαν να εξασθενούν και το μερίδιο του 

ΟΠΕΚ στις μικρότερες πετρελαϊκές αγορές άρχισε να πέφτει προκαλώντας σοβαρές οικονομικές 

επιπτώσεις για πολλές από τις χώρες-μέλη. Σταδιακά αρχίζει να ανακάμπτει, με τη θέσπιση ενός 

ανώτατου ορίου παραγωγής διαχωρισμένο μεταξύ των χωρών-μελών του και με ένα «καλάθι 

αναφοράς» σχετικά με την τιμολόγηση καθώς επίσης και με μια σημαντική πρόοδο στο διάλογο και 

τη συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών και των υπολοίπων χωρών, που θεωρείται ως απαραίτητη 

για τη σταθερότητα της αγοράς και για την ύπαρξη λογικών τιμών. Τη δεκαετία του ’90 η κίνηση 

των τιμών δεν είναι τόσο έντονη και με τον καιρό ο ΟΠΕΚ καταφέρνει να μειώσει την επιρροή των 

εχθροπραξιών της Μέσης Ανατολής. Στην επόμενη δεκαετία ο ΟΠΕΚ δημιουργεί ένα μηχανισμό για 

τη ζώνη τιμών του πετρελαίου, ο οποίος συμβάλει στην ενδυνάμωση και τη σταθεροποίηση των 

τιμών αργού πετρελαίου. Στη πορεία όμως, κοντά στο 2004, οι δυνάμεις της αγοράς σε συνδυασμό 

με τη κερδοσκοπία και άλλους παράγοντες, σπρώχνουν ξανά τις τιμές στα ύψη, πριν την 

χρηματοπιστωτική κρίση. Από το 2010 έως και σήμερα οι παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές, η 

αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι που περιβάλλουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποτελούν 

κίνδυνο στην αγορά του πετρελαίου. Οι τιμές παραμένουν σταθερές μεταξύ του 2011 έως και τα 

μέσα του 2014.  

                                                           
9 Το Κατάρ (1961), η Ινδονησία (1962) η οποία ανέστειλε τη συμμετοχή της τον 01/2009, επανεντάχθηκε τον 01/2016 
αλλά αποφάσισε να την αναστείλει ξανά τον 11/2016. Η Λιβύη (1962), τα  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1967), η Αλγερία 
(1969), η Νιγηρία (1971), ο Ισημερινός (1973), όπου ανέστειλε τη συμμετοχή του τον 12/1992, αλλά επανενεργοποιήθηκε 
τον 10/2007. Η Αγκόλα (2007) και η Γκαμπόν (1975) η οποία έπαψε να είναι μέλος τον 01/1995, αλλά επανήλθε τον 
7/2016. (Πηγή: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm) 
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1. 4. 2. Οικονομική πολιτική 
 

Ο ΟΠΕΚ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα καρτέλ εθνών, λόγω του ότι δεν διοικείται από 

κερδοσκοπικές εταιρίες αλλά από πολιτικούς οι οποίοι αποσκοπούν οικονομικά και πολιτικά. Είναι 

γεγονός ότι κατόπιν της σύστασής του, έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη στις διεθνείς αγορές του 

αργού πετρελαίου και ότι οι καταναλωτές βενζίνης και diesel στις χώρες του ΟΠΕΚ, πληρώνουν 

πολύ χαμηλότερα από ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι το 2010 η τιμή της Super βενζίνης σε χώρες εκτός ΟΠΕΚ ήταν 0,66$ ενώ στις χώρες 

εντός ΟΠΕΚ 0,35$. Ο ΟΠΕΚ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου 

από τη στιγμή που κατέχει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Οι αποφάσεις του 

παίρνονται με τη μορφή της «περικοπής», της «διατήρησης» ή της «αύξησης» αναφορικά με τις 

αλλαγές στα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου. Αυτές λοιπόν οι διαφορετικές αποφάσεις, έχουν 

ασύμμετρα αποτελέσματα στις αποδόσεις και στη μεταβλητότητα του πετρελαίου και οδηγούν σε 

διαφορετικές προσδοκίες των αγορών, προτρέποντας έτσι διαφορετικές επενδύσεις και 

στρατηγικές είτε κερδοσκοπικές είτε αντισταθμιστικές (Hochman and Zilberman, 2015). 

1. 4. 3. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Έχει αναπτυχθεί ένα ιδεατό μοντέλο το οποίο αναλύουν στη μελέτη τους οι Hochman and 

Zilberman (2015) σχετικά με την οικονομική πολιτική του ΟΠΕΚ, το οποίο εφαρμόζεται προκειμένου 

να εξηγηθεί το μεγάλο κενό που παρατηρείται μεταξύ των εγχώριων τιμών πετρελαίου (εντός των 

χωρών του ΟΠΕΚ) και των τιμών του στις υπόλοιπες χώρες. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν ένα 

πολιτικοοικονομικό πλαίσιο για τις συγκεκριμένες αποφάσεις που λαμβάνουν οι χώρες του ΟΠΕΚ 

ευρέως και η κάθε μια ξεχωριστά. Επίσης φαίνεται ότι αν η εγχώρια κατανάλωση στις χώρες του 

ΟΠΕΚ είναι μικρή, όπως συνέβη τη δεκαετία του ’70,τότε τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά 

που προέρχονται κάτω από την πολιτική ενός στάνταρ καρτέλ. Παρόλα αυτά, όσο μεγαλύτερο 

βάρος δίνεται στην εγχώρια κατανάλωση καυσίμων, εν συγκρίσει με την παραγωγή πετρελαίου, 

τόσο μεγαλύτερο είναι το κενό μεταξύ των εγχώριων τιμών (εντός ΟΠΕΚ) και των υπολοίπων 

χωρών. Όταν όμως τοποθετούνται ίδια βάρη τότε το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό που 

προκύπτει κάτω από το βέλτιστο φορολογικό μοντέλο.  

Οι Mensi et al., (2014) χρησιμοποιούν το μοντέλο ARMA-GARCH προκειμένου να 

ερευνήσουν τις επιπτώσεις του πληροφοριακού περιεγχομένου του ΟΠΕΚ επάνω στις προσδοκίες 

και στη μεταβλητότητα των WTI και Brent κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταξύ Μαΐου 

1987 και Δεκεμβρίου του 2012. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δείχνουν ότι οι ανακοινώσεις 

του ΟΠΕΚ μπορούν να δημιουργήσουν πολλές εκμεταλλεύσιμες ευκαιρίες και επίσης να οδηγήσουν 
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σε εκτεταμένη κερδοσκοπική συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως ακριβή σήματα σπανιότητας στην αγορά πετρελαίου και την 

τιμολόγηση των παραγώγων του πετρελαίου.  

1. 5. Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου 

1. 5. 1. Τι είναι και πού χρησιμοποιείται  
 

Είναι ένα μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια μορφή και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, 

προπάνιο και βουτάνιο. Το φυσικό αέριο το βρίσκουμε τις περισσότερες φορές στο υπέδαφος. 

Υπολείμματα ζωικής και φυτικής ύλης τα οποία έχουν θαφτεί στο εσωτερικό της γης, έχουν υποστεί 

τεράστιες πιέσεις από ποσότητες λάσπης και ιζημάτων που βρίσκονταν από πάνω. Καθώς όμως 

προχωράμε προς το εσωτερικό της γης, η θερμοκρασία αυξάνεται, όπου σε συνδυασμό με την πολύ 

υψηλή πίεση, καταφέρνουν να σπάζουν οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων άνθρακα και των ζωικών και 

φυτικών υλών, με αποτέλεσμα να παραχθεί το θερμογενές μεθάνιο, βασικό συστατικό του αερίου, 

το οποίο και τελικά ανεβαίνει στην επιφάνεια της γης. Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε υπόγεια 

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

καταναλώνεται κυρίως σε 4 τομείς της οικονομίας: κατοικία, εμπορία, βιομηχανία και παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

1. 5. 2. Τι επηρεάζει τα επίπεδα τιμών του  
 

Οι Nick and Thoenes (2014) στην έρευνά τους αναπτύσσουν ένα μοντέλο VAR για τη 

Γερμανική αγορά φυσικού αερίου, όπου αναλύονται οι καθοριστικοί παράγοντες της τιμής του σε 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και εξετάζονται οι επιπτώσεις που είχαν τα ακόλουθα τρία κομβικής 

σημασίας γεγονότα:  

1. η ρωσο-ουκρανική διαμάχη του φυσικού αερίου τον Ιανουάριο του 2009,  

2. ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη το 2011 και  

3. οι ρωσικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2012.  

Στα συμπεράσματά τους φαίνεται ότι η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζεται από τη 

θερμοκρασία, τις πιθανές ελλείψεις στην προμήθεια και αποθήκευση βραχυπρόθεσμα, ενώ η 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με τις τιμές τόσο του αργού πετρελαίου όσο 

και με του άνθρακα. 
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Συνολικά προκύπτει ότι η τιμή του αερίου έχει σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον διότι 

αποτελεί κύριο καύσιμο και στην εμπορική και στην οικιστική αγορά θέρμανσης, καθώς επίσης 

συμβάλλει σημαντικά στις βιομηχανικές εφαρμογές και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

σχηματισμός των τιμών σε μια απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου είναι περίπλοκος, 

δεδομένου ότι αυτές οι αγορές αντιμετωπίζουν μια ποικιλία επιρροών προσφοράς και ζήτησης, 

όπως είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι επιχειρηματικοί κύκλοι, οι διεθνείς εμπορικές ροές 

καθώς επίσης και φαινόμενα υποκατάστασης μεταξύ των ενεργειακών προϊόντων.  

Επιπλέον, απρόβλεπτες διαταραχές στην προμήθεια φυσικού αερίου μπορεί να 

προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτές τις αγορές. Αυτό ισχύει ειδικά για την ηπειρωτική 

Ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου η οποία πρόσφατα έχει εκτεθεί σε διαταραχές προμήθειας 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως.  

Στο Γράφημα 8 παρατηρούμε τα επίπεδα τιμών του φυσικού αερίου για το χρονικό 

διάστημα 1997-2014. Από το 2002 και μετά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ανοδική πορεία κυρίως 

του δείκτη U.S. Henry Hub. Στη συνέχεια για το διάστημα 2005-2008 οι τιμές παραμένουν σε 

σταθερά επίπεδα και εκτοξεύονται πάλι το 2008, με τα υψηλότερα επίπεδα αυτή τη φορά να 

παρατηρούνται στο δείκτη Japan LNG, ο οποίος μετά από μια μικρή πτώση το 2008-2009 συνεχίζει 

την ανοδική του πορεία, φτάνοντας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα το 2012 έως και το 2014. Μετά 

την κορυφή που παρατηρείται το 2008 οι υπόλοιποι τρεις δείκτες (Γερμανίας, Αγγλίας και ΗΠΑ), 

ακολουθούν πτωτική πορεία από το 2009 και μετά και από το 2012 και μετά οι τιμές παραμένουν 

σε σταθερά επίπεδα. 

 

Γράφημα 8: Επίπεδα τιμών φυσικού αερίου 1997-2014 (BP Statistical Review 2015).   
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1. 5. 3. Επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης  
 

Όπως προκύπτει από τα Γραφήματα 9 και 10 η παγκόσμια κατανάλωση φυσικού αερίου 

αυξήθηκε μόλις κατά 0,4%, πολύ κάτω από το μέσο όρο 2,4% των τελευταίων 10 ετών. Η περιοχή 

της Ευρώπης και της Ευρασίας (-4,8%) είχαν τις πέντε μεγαλύτερες ογκομετρικές μειώσεις στον 

κόσμο σε Γερμανία, Ιταλία, Ουκρανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ΗΠΑ (+2,9%), η Κίνα (+8,6%) 

και το Ιράν (+6,8%) καταγράφουν αντίθετα τις μεγαλύτερες αυξήσεις ανάπτυξης. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο, το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 23,7% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας.  

 

 Γράφημα 9: Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση φυσικού αερίου 1989-2014 (BP Statistical 

Review 2015).  

Η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 1,6%, κάτω από το μέσο όρο των 

τελευταίων 10 ετών της τάξης του 2,5%. Η ανάπτυξη ήταν κάτω του μέσου όρου σε όλες τις 

περιοχές εκτός από τη Βόρεια Αμερική. Η παραγωγή της ΕΕ μειώθηκε σημαντικά (-9,8%) στα 

χαμηλότερα επίπεδά της από το 1971. Οι ΗΠΑ (+6,1%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση 

παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 77% της καθαρής παγκόσμιας ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη 

ογκομετρική μείωση παρατηρήθηκε επίσης στη Ρωσία (-4,3%) και στην Ολλανδία (-18,7%) (BP 

2015). Στο Γράφημα 10 βλέπουμε και τα επίπεδα κατανάλωσης παγκοσμίως για το 2014. 
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Γράφημα 10: Επίπεδα παγκόσμιας κατανάλωσης φυσικού αερίου το 2014 ( BP Statistical Review 

2015).  

1. 6. Οι πετρελαϊκές κρίσεις και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική 
δραστηριότητα  
 

Θα ήταν αναμενόμενο να περιμένουμε ότι μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου θα 

συνδέονται άμεσα και με αλλαγές στις τιμές των μετοχών στην αγορά, αποτέλεσμα της μεγάλης 

σημασίας που έχει το πετρέλαιο ως προϊόν στην οικονομία. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει απόλυτα.  

Σύμφωνα με τη μελέτη των Kilian and Park (2009) έχει αποδειχθεί ότι το χρηματιστήριο μπορεί να 

ανταποκριθεί στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου, είτε θετικά είτε αρνητικά, κυρίως ανάλογα 

με τη φύση της οικονομίας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενότητα, εξαρτάται επίσης 

από τις αιτίες της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, δηλαδή από τη ζήτηση ή την προσφορά των 

παραγόντων της αγοράς πετρελαίου. Αυτό το επιχείρημα υποστηρίζεται από τα ευρήματα των 

Wang et al., (2013) ότι τα μεγέθη, οι διάρκειες και οι κατευθύνσεις της ανταπόκρισης των 

χρηματιστηριακών αγορών στα σοκ των πετρελαϊκών τιμών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα 

με το αν η χώρα είναι εισαγωγέας ή εξαγωγέας πετρελαίου και από το κατά πόσον το σοκ οδηγείται 

από τη ζήτηση ή την προσφορά. Όπως αναφέρουν στην έρευνά τους οι Le and Chang (2015) οι 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αφορούν κυρίως ανεπτυγμένες οικονομίες. Επίσης δεν έχει 

λάβει χώρα κάποια έρευνα για χώρες διύλισης αργού πετρελαίου, όπως είναι για παράδειγμα η 
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Σιγκαπούρη. Στην έρευνά τους μελετώνται κυρίως οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των διαταραχών 

των τιμών του πετρελαίου στις χρηματοοικονομικές αγορές αλλά όχι οι μακροπρόθεσμες.  

Οι Basher et al., (2016) χρησιμοποιούν μοντέλα Markov-switching για τη διερεύνηση των 

επιπτώσεων των πετρελαϊκών κρίσεων στις πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες για ένα δείγμα 

των χωρών που εξάγουν πετρέλαιο και που εισάγουν αντίστοιχα. Είναι ένα σημαντικό θέμα επειδή 

μια πετρελαϊκή κρίση μπορεί να επηρεάσει τους όρους του εμπορίου μιας χώρας το οποίο στη 

συνέχεια μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά της. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται σημαντικές πιέσεις ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε οικονομίες που 

εξάγουν πετρέλαιο μετά από σοκ ζήτησης πετρελαίου. Επίσης, βρίσκουν ενδείξεις για το γεγονός 

ότι οι διαταραχές της προσφοράς πετρελαίου επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα 

παγκόσμια οικονομικά σοκ ζήτησης επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τόσο στις χώρες 

εξαγωγής όσο στις χώρες εισαγωγής πετρελαίου, αν και δεν υπάρχει συστηματικό μοτίβο εκτίμησης 

και υποτίμησης των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα αποτελέσματα στηρίζουν την 

παρουσία της αλλαγής καθεστώτος στις επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων στις πραγματικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Επίσης οι πραγματικές τιμές του πετρελαίου που φαίνονται στην 

αιτιότητα κατά Granger έδειξαν ότι οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι αυξήσεις των 

τιμών του πετρελαίου οδηγούν μακροπρόθεσμα σε ανατιμήσεις του δολαρίου. 

Οι Bénassy-Quéré et al., (2007) επιβεβαιώνουν αυτό το αποτέλεσμα με δεδομένα έως το 

2004, χρησιμοποιώντας παρόμοια οικονομετρικά εργαλεία. Ωστόσο, παρατηρούν ότι κατά την 

περίοδο 2002-2004 το δολάριο υποτιμήθηκε, ενώ η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε. Επίσης ο 

Hamilton (2003; 2008; 2009) χρησιμοποιεί μια καθαρή αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως σχετική 

μεταβλητή για τη μοντελοποίηση της επίδρασης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία. Το 

μέτρο των τιμών του πετρελαίου που χρησιμοποιεί περιλάμβανε μόνο τις αυξημένες τιμές του 

πετρελαίου που αντιπροσωπεύουν νέα υψηλά, ή ανατροπές των πρόσφατων μειώσεων.  

Οι Martin-Barragan et al., (2015) υποστηρίζουν ότι σε μια παγκόσμια οικονομία οι κρίσεις 

που λαμβάνουν χώρα σε μια αγορά μπορούν να επηρεάσουν και τις υπόλοιπες. Ερευνώντας τις 

επιπτώσεις των πετρελαϊκών κρίσεων αλλά και των κρίσεων των αγορών στις συσχετίσεις μεταξύ 

των δύο, αποδεικνύουν ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν τις συσχετίσεις μεταξύ 

των δύο αγορών, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο. Οι συσχετίσεις μεταξύ των δύο αγορών είναι 

ασθενέστερες μετά από μια πετρελαϊκή κρίση, με εξαίρεση τον πόλεμο του Κουβέιτ και την περίοδο 

του cutback του ΟΠΕΚ.  
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Κεφάλαιο 2: Εμπειρική προσέγγιση 
 

Με σκοπό να αναδείξουμε το ρόλο του αργού πετρελαίου και των παραγώγων του στην 

αγορά ενέργειας μελετούμε τις συσχετίσεις μεταξύ  πέντε προϊόντων: αργό πετρέλαιο (crude oil), 

βενζίνη (gasoline), πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil), φυσικό αέριο (natural gas) και προπάνιο 

(propane), καθώς επίσης και την εξέλιξη του δικτύου αυτού μέσα στο χρόνο, για το χρονικό 

διάστημα 2000-2016. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να εξεταστεί το κατά πόσο ισχυρό είναι το 

συγκεκριμένο δίκτυο ενεργειακών προϊόντων διαχρονικά.  

Αρχικά πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση των χρονοσειρών και των αποδόσεων, 

μελετώντας τα διαγράμματα των βασικών χαρακτηριστικών τους και πραγματοποιώντας έλεγχο 

κανονικότητας στο σύνολο του δείγματος. Στη συνέχεια μελετώνται οι συσχετίσεις μεταξύ των 

προϊόντων ενέργειας χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους α) της απλής συσχέτισης 

(Correlation Coefficient Pearson analysis), β) της σταθμισμένης συσχέτισης (Correlation-St. deviation 

analysis) και γ) της μερικής συσχέτισης (Partial Correlation analysis). Τέλος, εφαρμόζεται η 

αποδοτικότερη μέθοδος εκ των τριών στη μελέτη των συσχετίσεων ανά έτος, για το χρονικό 

διάστημα 2000-2016, συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving 

correlation).  

2. 1. Παρουσίαση δεδομένων 
 
Στα πλαίσια της ανάλυσής μας θα μελετηθούν οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος των παρακάτω 

προϊόντων ενέργειας  

 CO        :  Crude Oil Prices: West Texas Intermediate (WTI),  

 NG        :  Henry Hub Natural Gas Spot Price,  

 PRO      :  Propane Prices: Mont Belvieu, Texas,  

 GASOL :  Gasoline Prices: New York Harbor, Regular,  

 HEAT :  Heating Oil Prices: New York Harbor.   

Η περίοδος εξέτασης είναι από τον Ιανουάριο του 2000 έως και το Δεκέμβριο του 2016. Τα στοιχεία 

για τις τιμές των δεικτών προέρχονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Saint Louis.  
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Στο παρακάτω Γράφημα 11 παρουσιάζονται οι χρονοσειρές των πέντε προϊόντων ενέργειας. 

Σε όλα τα προϊόντα παρατηρούμε μια μεγάλη άνοδο  κατα τη διάρκεια του 2007-2008 και αμέσως 

μετά μια κατακόρυφη πτώση των τιμών το 2008-2009, ενώ από τα μέσα του 2009 συνεχίζεται η 

ανοδική πορεία.  Εξαίρεση αποτελεί το φυσικό αέριο, όπου από τα μέσα του 2008 εξακολουθεί την 

πτωτική πορεία.  

Crude Oil Prices: West Texas Intermediate                          Henry Hub Natural Gas Spot Price 

             

   

                Propane Prices: Mont Belvieu, Texas                                                     Gasoline Prices: New York Harbor, Reg 

         

                  

                  Heating Oil Prices: New York Harbor 

                             

 

Γράφημα 11 : Τρέχουσες τιμές  των πέντε προϊόντων ενέργειας (2000-2016).  

 

 

Τι
μέ

ς 
Κλ

ει
σί

μα
το

ς 

Έτη 

Τι
μέ

ς 
Κλ

ει
σί

μα
το

ς 

Έτη 

Τι
μέ

ς 
Κλ

ει
σί

μα
το

ς 
Τι

μέ
ς 

Κλ
ει

σί
μα

το
ς 

Τι
μέ

ς 
Κλ

ει
σί

μα
το

ς 

Έτη 

 

Έτη 

Έτη 



40 
 

 

Οι αποδόσεις των χρονοσειρών υπολογίστηκαν ως πρώτες λογαριθμικές διαφορές των 

ημερήσιων τιμών κλεισίματος. Οι αντίστοιχοι συμβολισμοί τους είναι οι εξής: 

 DLCO        :  για το αργόπετρέλαιο , West Texas Intermediate (WTI),  

 DLNG        :  για το φυσικό αέριο, Henry Hub, 

 DLPRO       :  για το προπάνιο, Mont Belvieu, Texas, 

 DLGASOL  :  για τη βενζίνη, New York Harbor, Regular,  

 DLHEAT     :  για το πετρέλαιο θέρμανσης, New York Harbor.   

2. 2.  Έλεγχος Κανονικότητας  
 

Με τον έλεγχο κανονικότητας ενός δείγματος, διαπιστώνουμε εάν η κατανομή του είναι 

γκαουσιανή, αν παρουσιάζει δηλαδή μηδενική ασυμμετρία και είναι μεσοκυρτική.  

2. 2. 1. Μεθοδολογία 
 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος κανονικότητας σε ένα δείγμα, παρατηρούμε 

τις τιμές τριών διαφορετικών συντελεστών, οι οποίοι είναι: 

 Skewness: Ορίζεται ως το μέτρο της ασυμμετρίας της κατανομής ενός δείγματος γύρω από 

τη διάμεσό του. Εάν η τιμή του δείκτη είναι > 0 τότε υπάρχει θετική ασυμμετρία και οι 

παρατηρήσεις του δείγματος βρίσκονται δεξιά της κορυφής. Αντίστοιχα, αν η τιμή του 

δείκτη είναι < 0 αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρνητική ασυμμετρία  και ότι οι περισσότερες 

παρατηρήσεις βρίσκονται αριστερά από την κορυφή, όπως φαίνονται και στο παρακάτω 

γράφημα (Γράφημα 12). Ο μαθηματικός  τύπος είναι ο εξής: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =  
1
𝑠
��

𝑥𝑖 − �̅�
𝜎�

�
𝑛

𝑖=1

3

 

όπου n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων, 

όπου 𝑥𝑖 οι τιμές της μεταβλητής, 

όπου �̅� είναι η μέση τιμή των παρατηρήσεων 𝑥𝑖, 

όπου 𝜎 � =  𝑠�(𝑛−1)
𝑛

  και  

όπου 𝑠 = �∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

(𝑛−1)
 η τυπική απόκλιση. 
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Γράφημα 12 : Δείκτης ασυμμετρίας (Πηγή: www.develve.net) 

 Kurtosis: Μας δείχνει την πυκνότητα του δείγματος. Αν η τιμή του δείκτη είναι  > 3 τότε 

λέμε ότι η κατανομή είναι λεπτόκυρτη (έχει δηλαδή μεγάλη συχνότητα). Αντίστοιχα αν είναι 

< 3 λέμε ότι είναι πλατύκυρτη (μικρή συχνότητα) και αν είναι = 0 μεσόκυρτη (Γράφημα 13). 

Ο μαθηματικός  τύπος είναι ο εξής: 

                                                                     𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑘𝑠 =  1
𝑛
∑ �𝑥𝑖−�̅�

𝜎�
�𝑛

𝑖=1
4
 

όπου n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων, 

όπου 𝑥𝑖 οι τιμές της μεταβλητής, 

όπου �̅� είναι η μέση τιμή των παρατηρήσεων 𝑥𝑖, 

όπου 𝜎 � =  𝑠�(𝑛−1)
𝑛

  και  

όπου 𝑠 = �∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

(𝑛−1)
  η τυπική απόκλιση. 

 

 

        
Γράφημα 13: Δείκτης kurtosis (Πηγή: www.stats.stackexchange.com).  

http://www.develve.net/
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 Jarque-Bera: Ο δείκτης αυτός μας δείχνει κατά πόσο το δείγμα έχει στοιχεία κανονικης 

κατανομής ή όχι. Μετράει δηλαδή τη διαφορά της ασυμετρίας και της κύρτωσης του 

δείγματος σε σχέση με την κανονική κατανομή. Για να επαληθευτεί το σενάριο της 

κανονικής κατανομής η τιμή του δείκτη θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5,99. Ο έλεγχος 

πραγματοποιείται μέσα από τον παρακάτω τύπο:  

𝐽𝐽 = 𝑠 �
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2

6
+

(𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑘𝑠 − 3)2

24
� 

 

όπου n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων. 

2. 2. 2. Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας 
 

Στα Γραφήματα 14 έως 23 παρουσιάζονται οι αποδόσεις καθώς επίσης και οι περιγραφικές 

τους στατιστικές. Ως μια γενική εικόνα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρατηρείται έντονη 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις κατά τη χρονική περίοδο 2008-2009. Εξαίρεση και πάλι αποτελεί το 

φυσικό αέριο, το οποίο παρουσιάζει μια μικρότερη μεταβλητότητα κατά το τέλος 2009 έως αρχές 

2010, όπως επίσης και το 2014. Οι κατανομές των αποδόσεων δεν είναι κανονικές, είναι 

λεπτόκυρτες και παρουσιάζουν (κατά πλειοψηφία) αρνητική ασυμμετρία (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας περιγραφικών χαρακτηριστικών δείγματος (2000-2016). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
  DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 
MEAN 0,000161 0,000204 0,000183 0,000112 7,69E-05 
MEDIAN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
MAXIMUM 0,164137 0,235051 0,229538 0,576663 0,176737 
MINIMUM -0,170918 -0,253343 -0,470117 -0,568175 -0,499130 
ST. DEVIATION 0,024597 0,027512 0,025978 0,044241 0,025851 
SKEWNESS -0,139553 -0,079192 -1,453643 0,666319 -2,459988 
KURTOSIS 7,480737 9,533337 42,20039 25,53726 51,96351 
            
JARQUE BERA 3715,221 7872,799 284817,7 93955,48 445983,7 
PROBABILITY 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

Αναλυτικότερα, στα Γραφήματα 14 και 15, που αφορούν στο δείκτη WTI του αργού 

πετρελαίου παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις σε αρκετά χρονικά διαστήματα: α) 2001-2002 

όπου φτάνει στο ±10% έως και στο -17%, β) στις αρχές του 2003 (±14%), γ) 2008-2009 όπου είναι 

και η εντονότερη και φτάνει έως το ±17%  και τέλος δ) 2014-2016 όπου φτάνει πάλι το ±10%. Από 

το ιστόγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή των αποδόσεων είναι μη κανονική 
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επειδή ο συντελεστής Jarque-Bera είναι πολύ μεγαλύτερος από 5,99, λεπτόκυρτη, με αρνητική 

συμμετρία, μέσο όρο τιμών 0,000161 και τυπική απόκλιση 0,024.  

 

Γράφημα 14: Αποδόσεις του δείκτη West Texas Intermediate (WTI) (2000-2016).  

 
Γράφημα 15: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείκτη West Texas Intermediate (WTI) (2000-
2016).  

Στα Γραφήματα 16 και 17 που αφορούν στο δείκτη Henry Hub του φυσικού αερίου, δεν 

παρατηρούνται ακραίες τιμές, οι οποίες φτάνουν το ±57% στις αρχές του 2003. Στη συνέχεια 

εμφανίζονται δύο μικρότερες διακυμάνσεις στις αρχές του 2010 καθώς επίσης και του 2014 αλλά 

με ακραίες τιμές που δεν ξεπερνούν το ±35%. Από το ιστόγραμμα προκύπτει ότι η κατανομή των 

αποδόσεων είναι μη κανονική (Jarque-Bera > 5,99) λεπτόκυρτη, με οριακά θετική συμμετρία, μέσο 

όρο τιμών  0,000112 και τυπική απόκλιση 0,044.  

 

Γράφημα 16: Αποδόσεις του δείκτη Henry Hub (2000-2016).  
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Γράφημα 17: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείκτη Henry Hub (2000-2016).  

 

Στα Γραφήματα 18 και 19 που αφορούν στο δείκτη Mont Belvieu, Texas του προπανίου 

παρατηρούνται υπερβάλουσες τιμές, οι οποίες φτάνουν το –49% στις αρχές του 2003 και το -39% 

στις αρχές του 2004. Στη συνέχεια παρατηρείται μια μικρότερη διακύμανση κατά τη διάρκεια 2008-

2010 και μια δεύτερη το 2014-2016 αλλά με πολύ μικρότερες τυπικές αποκλίσεις. Από το 

ιστόγραμμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η κατανομή των αποδόσεων είναι μη κανονική (Jarque-

Bera > 5,99), λεπτόκυρτη, με αρνητική συμμετρία, μέσο όρο τιμών 7,69e_05 και τυπική απόκλιση 

0,025.  

 

Γράφημα 18: Αποδόσεις του δείκτη Mont Belvieu, Texas (2000-2016).  

 

Γράφημα 19: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείκτη Mont Belvieu, Texas (2000-2016).  
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Στα Γραφήματα 20 και 21 που αφορούν στο δείκτη New York Harbor, Regular της βενζίνης 

παρατηρούνται ακραίες τιμές το 2005 όπου φτάνουν το ±23% και το 2016 με 

-25%. Από το ιστόγραμμα προκύπτει ότι η κατανομή των αποδόσεων είναι μη κανονική (Jarque-

Bera > 5,99), λεπτόκυρτη, με οριακά αρνητική συμμετρία, μέσο όρο τιμών 0,000204 και τυπική 

απόκλιση 0,027.  

 

Γράφημα 20: Αποδόσεις του δείκτη New York Harbor, Regular (2000-2016).  

  

Γράφημα 21: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείκτη New York Harbor, Regular (2000-2016).  

Στα Γραφήματα 22 και 23 που αφορούν στο δείκτη New York Harbor, του πετρελαίου 

θέρμανσης παρατηρείται μια έντονη διακύμανση στις αρχές του 2000 με ακραίες τιμές +22% και  

-47% και στη πορεία υπάρχει μια πολύ μικρότερη διακύμανση κατά τη χρονική περίοδο 2014-2016 

αλλά με πολύ μικρότερες τυπικές αποκλίσεις. Η κατανομή των αποδόσεων είναι μη κανονική 

(Jarque-Bera > 5,99), λεπτόκυρτη, με αρνητική συμμετρία, μέσο όρο τιμών 0,000183 και τυπική 

απόκλιση 0,025.  
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Γράφημα 22: Αποδόσεις του δείκτη New York Harbor (2000-2016).  

Γράφημα 23: Ιστόγραμμα και περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείκτη New York Harbor (2000-2016).  

2. 3. Συσχέτιση μεταξύ των προϊόντων 
 

Με τον όρο συσχέτιση εννοούμε τον τρόπο και το βαθμό με τον οποίο συσχετίζονται δύο 

μεταβλητές x και y, δηλαδή το πώς μεταβάλλονται η μία σε σχέση με την άλλη. Η συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών μπορεί να είναι είτε γραμμική είτε μη γραμμική. Ως γραμμική ορίζεται η συσχέτιση 

κατά την οποία τα σημεία των μεταβλητών που εξετάζουμε συγκεντρώνονται σε μια ευθεία, ενώ 

αντίθετα ως μη γραμμική ορίζεται η συσχέτιση κατά την οποία τα σημεία των μεταβλητών 

συγκεντρώνονται σε μια καμπύλη. Σε αυτή την έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε τρεις μεθόδους 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών του δικτύου μας: α) της απλής συσχέτισης (Correlation 

Coefficient Pearson analysis), β) της σταθμισμένης συσχέτισης (Correlation - St. deviation analysis) 

και γ) της μερικής συσχέτισης (Partial Correlation analysis). Παρακάτω θα μελετήσουμε αναλυτικά 

και τις τρεις μεθοδολογίες. 

2. 3. 1. Μεθοδολογία  
 
Α) Απλή συσχέτιση 

Η μέτρηση γίνεται με το συντελεστή συσχέτισης r του Pearson (Correlation Coefficient 

Pearson). Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης μετράει τη βαρύτητα της γραμμικής εξάρτησης 
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μεταξύ των μεταβλητών x και y. Το r κυμαίνεται πάντα στο διάστημα [-1, +1]. Πιο συγκεκριμένα 

όταν το r = -1 σημαίνει ότι μεταξύ των μεταβλητών υπάρχει τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση 

και αντίστοιχα όταν r = 1 τέλεια θετική γραμμική συσχέτιση. Όταν το r = 0 η συσχέτιση είναι 

μηδενική. 

Ο μαθηματικός τύπος του είναι ο εξής: 

𝑘 =
𝑐𝑘𝑐 (𝑋,𝑌)
𝑆𝑥𝑆𝑆

 

όπου: Cov x, y ορίζεται η συνδιακύμανση (covariance) των μεταβλητών x και y, ενώ Sx, Sy είναι οι 

τυπικές αποκλίσεις (st. deviations) των μεταβλητών x και y αντίστοιχα. Ο τύπος της είναι ο 

παρακάτω: 

 𝐶𝑘𝑐𝑥,𝑦 
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−𝑦�)

(𝑛−1)
=∑𝑥𝑦−𝑛𝑥𝑦����

(𝑛−1)
 

 

Αντίστοιχα όπου x� και y� η μέση τιμή των μεταβλητών x και y αντίστοιχα  ενώ n: πλήθος 

μεταβλητών.  

συνεπώς:  

𝑘 =
1

𝑠 − 1
�

(𝑥 − �̅�)
𝑆𝑥

(𝑆 − 𝑆�)
𝑆𝑦

 

Β) Σταθμισμένη συσχέτιση 

Υπολογίζεται όπως και η απλή συσχέτιση σταθμίζοντας όμως και όλες τις υπόλοιπες. Ο 

μαθηματικός τύπος δίνεται παρακάτω: 

�̅�𝑥,𝑦 = 𝜎�(𝑥,𝑦)
𝜎�(𝑥,𝑥)∗𝜎�(𝑦,𝑦)1/2

  

Όπου: 𝜎� =
∑ 𝑤𝑖(𝑥𝑖−𝜇�𝑥)(𝑦−𝜇�𝑦)𝜄

𝑛−𝑘
  και όπου �̅�𝑥 = ∑ 𝑤𝑖 𝑖 𝑥𝑖

𝑛
, αντίστοιχα και για �̅�𝑦. 

Γ ) Μερική συσχέτιση 

Μετράται η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, λαμβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες. Έστω οι παρακάτω 

μεταβλητές A, B, C όπως φαίνονται στον Πίνακα 2: 
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                                                           Πίνακας 2: Παράδειγμα μετρήσεων μερικής συσχέτισης                                                                                   

  A B C 
A N/A 

 
  

B r(AB) N/A   
C r(AC) r(BC) N/A 

 

Η μερική συσχέτιση υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο και εφαρμόζεται για κάθε 

ζεύγος του δείγματός μας διαδοχικά. 

𝑘𝐴𝐴𝐴 = 𝑟𝐴𝐴−𝑟𝐴𝐴𝑟𝐴𝐴

�(1−𝑟𝐴𝐴
2 )(1−𝑟𝐴𝐴

2 )

 

2. 3. 1. 1. Ερμηνεία αποτελεσμάτων  
 

Το εύρος τιμών του συντελεστή r κυμαίνεται πάντοτε στο διάστηµα [-1, +1] όπως 

αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα. Πιο συγκεκριμένα όταν υπάρχει τέλεια αρνητική 

συσχέτιση σημαίνει ότι όταν η μία μεταβλητή αυξάνεται, η άλλη μειώνεται γραµµικά. Αντίστοιχα 

όταν υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση, ότι όταν η μία αυξάνεται, η άλλη επίσης αυξάνεται 

γραμμικά, ενώ όταν είναι ασυσχέτιστες μετξύ τους, μεταβολή της μιας μεταβλητής δεν επηρεάζει 

καθόλου την άλλη. 

 

  

Γράφημα 24: Πιθανές μορφές απλής συσχέτισης για διάφορες τιμές του r (Πηγή: 
communitymedicine4asses.wordpress.com) 

 

Όσο το r βρίσκεται κοντά στο ±1 τόσο πιο ισχυρή θετική (ή αρνητική) συσχέτιση υπάρχει και 

παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές συγκεντρώνονται σε μια ευθεία. Αντίστοιχα όσο το r πλησιάζει στο 

μηδέν (0), τόσο πιο ασθενής συσχέτιση υπάρχει και οι μεταβλητές είναι διάσπαρτες στο 
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διάγραμμα. Στα Γραφήματα 24 και 25 βλέπουμε τη γραφική απεικόνιση συσχετίσεων δυο 

μεταβλητών για τις διαφορετικές τιμές που λαμβάνει το r. 

 

 

Γράφημα 25: Πιθανές μορφές απλής συσχέτισης για διάφορες τιμές του r (2) (statistics.laerd.com ).  

 

Παρακάτω βρίσκεται ο πίνακας  ερμηνίας των αποτελεσμάτων (Πίνακας 3) για το συντελεστή 

συσχέτισης, σύμφωνα με τον οποίο θα γίνουν και οι αναλύσεις.  

Πίνακας 3 : Ερμηνευτικός πίνακας αποτελεσμάτων συσχέτισης. 

Αποτελέσματα Συντελεστή συσχέτισης r Ερμηνεία 

r = ±1 Τέλεια θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

±0,90≤r<±1 Πολύ ισχυρή θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

±0,70≤r≤±0,90 Ισχυρή θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

±0,50≤r≤±0,70 Μέτρια θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

±0,30≤r≤±0,50 Πολύ μικρή θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

0,00<r≤±0,30 Ελάχιστη θετική (/αρνητική) συσχέτιση 

r = 0 Μηδενική συσχέτιση 
 

https://statistics.laerd.com/statistical-guides/pearson-correlation-coefficient-statistical-guide.php
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2. 3. 2. Αποτελέσματα για το σύνολο του δείγματος  
 

Η περίοδος εξέτασης αφορά στο χρονικό διάστημα 2000-2016 και πιο συγκεκριμένα από 

04/01/2000 έως 19/12/2016. Ως δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν οι ημερήσιες αποδόσεις των τιμών 

των πέντε προϊόντων ενέργειας: αργό πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο και 

προπάνιο. Η παρουσίαση και η σύγκριση γίνεται μέσω διαγραμματικής απεικόνισης.  

Στη διαγραμματική απεικόνιση των δικτύων το r = 0 εμφανίζεται όταν το probability > 5% στα 

αποτελέσματα της έρευνας.  

Σύμφωνα με το γράφημα της απλής συσχέτισης (Γράφημα 26), παρατηρούμε ότι σε γενικές 

γραμμές υπάρχουν μέτριες ή πολύ μικρές θετικές συσχετίσεις. Τις ισχυρότερες θετικές συσχετίσεις 

στο δίκτυό μας τις εμφανίζει το αργό πετρέλαιο με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,644) καθώς επίσης 

και με τη βενζίνη (0,615), ενώ μέτρια συσχέτιση εμφανίζει με το προπάνιο (0,450). Επίσης το 

πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζει μέτριες συσχετίσεις (0,592) με τη βενζίνη καθώς επίσης και με 

το προπάνιο (0,414) το οποίο παρουσιάζει και μια πολύ μικρή θετική συσχέτιση με τη βενζίνη. 

Όπως παρατηρούμε το φυσικό αέριο δίνει σχεδόν μηδενικές συσχετίσεις με όλα τα υπόλοιπα 

προϊόντα του δικτύου, το οποίο συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές του δεν θα 

επηρεάσει σχεδόν καθόλου κανένα από τα υπόλοιπα προϊόντα ή θα επηρεαστούν ελάχιστα προς 

την ίδια κατεύθυνση.  

 

Γράφημα 26 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων απλής συσχέτισης (2000-2016).  
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Σύμφωνα με το γράφημα της σταθμισμένης συσχέτισης (Γράφημα 27) παρατηρούμε ότι οι 

δύο προηγούμενες ισχυρότερες θετικές συσχετίσεις που παρουσίαζε το αργό πετρέλαιο με το 

πετρέλαιο θέρμανσης και με τη βενζίνη έχουν μειωθεί κατά ένα μεγάλο βαθμό (0,155 και 0,135 

αντίστοιχα από 0,644 και 0,615) αποτελώντας πλέον συσχετίσεις ελάχιστης έντασης. 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σταθμισμένης συσχέτισης παρατηρούμε ότι τις δυο ισχυρότερες 

θετικές συσχετίσεις του δικτύου τις παρουσιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης με τη βενζίνη (0,539) και 

με το προπάνιο (0,475). Η συσχέτιση της βενζίνης με το προπάνιο παραμένει πολύ μικρή και σχεδόν 

στο ίδιο επίπεδο (0,346 από 0,367). Επίσης παρατηρείται μια πολύ μικρή αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου.  

 

 

Γράφημα 27 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων σταθμισμένης συσχέτισης (2000-2016).  
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Τέλος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μερικής συσχέτισης (Γράφημα 28) προκύπτει ότι η 

πιο ισχυρή θετική συσχέτιση του δικτύου μας είναι μεταξύ του αργού πετρελαίου και του 

πετρελαίου θέρμανσης (0,392). Οι αμέσως επόμενες ισχυρότερες συσχετίσεις είναι μεταξύ της 

βενζίνης και του αργού πετρελαίου(0,353) και της βενζίνης με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,308).  

Πολύ μικρή αρνητική συσχέτιση συνεχίζει να παρατηρείται μεταξύ φυσικού αερίου και αργού 

πετρελαίου το οποίο συνεπάγεται ότι η μεταβολή ενός εκ των δύο προϊόντων θα επιφέρει μια πολύ 

μικρή αλλαγή αντίθετης κατεύθυνσης στο άλλο. Σχεδόν μηδενικές είναι οι συσχετίσεις της βενζίνης 

με το φυσικό αέριο και το προπάνιο, που σημαίνει ότι αλλαγές στις τιμές της δεν επιφέρουν 

αλλαγές σε αυτά τα προϊόντα, ενώ μηδενική συσχέτιση υπάρχει με το φυσικό αέριο. Τέλος το 

προπάνιο έχει ελάχιστη θετική συσχέτιση με το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο. Σε 

γενικές γραμμές συμπεραίνουμε ότι την πιο ουδέτερη συμπεριφορά παρουσιάζει το φυσικό αέριο 

και πάλι, το οποίο είναι σχεδόν ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊοντα του δικτύου.  

 

Γράφημα 28 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2000-2016).  
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα και των τριών 

μεθόδων συσχέτισης, βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μερικής συσχέτισης τα 

αποτελέσματα που πέρνουμε είναι πιο ακριβή και ολοκληρωμένα καθότι όπως προαναφέρθηκε η 

συγκεκριμένη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις που ασκούν οι υπόλοιπες μεταβλητές στο 

ζευγάρι μεταβλητών που εξετάζεται κάθε φορά. Όπως φαίνεται και παρακάτω με την Partial 

analysis οι συσχετίσεις έχουν μειωθεί σημαντικά παρουσιάζοντας σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση 

με αυτές της απλής συσχέτισης και τα περισσότερα προϊόντα του δικτύου μας τείνουν να είναι 

ασυσχέτιστα μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελεί το αργό πετρέλαιο δίνοντας πολύ μικρές θετικές 

συσχετίσεις με τα υπόλοιπα προϊόντα πλην του φυσικού αερίου με το οποίο παρουσιάζει μια 

ελάχιστη αρνητική συσχέτιση (-0,040) και η βενζίνη με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,308). Με κόκκινο 

τονίζονται τα αποτελέσματα όπου ισχύει probability > 5%.  

Πίνακας 4 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Συσχετίσεων (2000-2016). 

 

CORRELATION COEFFICIENT CORRELATION ST. DEV PARTIAL 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,615 0,000 0,135 0,000 0,353 0,000 

CO-HEAT 0,644 0,000 0,155 0,000 0,392 0,000 

CO-NG 0,063 0,000 (0,048) 0,023 (0,040) 0,007 

CO-PRO 0,450 0,000 0,279 0,000 0,222 0,000 

GASOL-HEAT 0,592 0,000 0,539 0,000 0,308 0,000 

GASOL-NG 0,072 0,000 0,135 0,000 0,009 0,516 

GASOL-PRO 0,367 0,000 0,346 0,000 0,071 0,000 

HEAT-NG 0,093 0,000 0,111 0,000 0,033 0,024 

HEAT-PRO 0,414 0,000 0,475 0,000 0,142 0,000 

NG-PRO 0,182 0,000 0,069 0,001 0,161 0,000 
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2. 3. 2. 1. Αποτελέσματα ανά έτος με τη μέθοδο της μερικής και 
μεταβαλλόμενης συσχέτισης 
 

Προκειμένου να μελετήσουμε όσο γίνεται πιο αποδοτικά την εξέλιξη του συγκεκριμένου 

δικτύου ενέργειας μέσα στο χρόνο, θα χρησιμοποιήσουμε τη μερική συσχέτιση αναλύοντας τα 

δεδομένα μας ανά έτος για το χρονικό διάστημα 2000 έως και 2016 λαμβάνοντας υπόψη μας 

παράλληλα και τη μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων μας (ανά ζεύγος) με κυλιόμενο 

παράθυρο 25ημερών. Παρακάτω δίνεται ερμηνευτικός πίνακας για τις ονομασίες που 

χρησιμοποιούνται στα γραφήματα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5 : Ερμηνευτικός πίνακας γραφημάτων μεταβαλλόμενης συσχέτισης.  

Ονομασία Ερμηνεία 

Dcor Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι co-gasol 

Dcor1 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι co-heat 

Dcor2 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι co-ng 

Dcor3 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι co-pro 

Dcor4 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι gasol-heat 

Dcor5 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι gasol-ng 

Dcor6 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι gasol-pro 

Dcor7 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι heat-ng 

Dcor8 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι heat-pro 

Dcor9 Μεταβαλλόμενη συσχέτιση (25ημερών) για το ζευγάρι ng-pro 
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Σύμφωνα με το Γράφημα 29 για το χρονικό διάστημα 1/04/2000 έως 12/29/2000 

παρατηρούμε ότι το φυσικό αέριο είναι το πλέον ουδέτερο προϊόν του δικτύου μας, καθώς 

παρουσιάζει μηδενική συσχέτιση με όλα τα υπόλοιπα. Μέτρια συσχέτιση (0,599) προκύπτει μεταξύ 

του αργού πετρελαίου και της βενζίνης και ελάχιστη με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,181), καθώς 

επίσης μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και προπανίου (0,206). Τα υπόλοιπα προϊόντα είναι 

ασυσχέτιστα μεταξύ τους.  

Παρατηρώντας το γράφημα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης (Γράφημα 30) βλέπουμε ότι 

κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου (Μ1-Μ4) οι συσχετίσεις μεταξύ των προϊόντων του 

δικτύου ξεκινούν από ελάχιστα αρνητικές ή ελάχιστα θετικές και σταδιακά αυξάνονται ως μέτρια 

θετικές (0,4–0,6). Συγκεκριμένα καθ’όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους, μέτριες έως ισχυρές 

συσχετίσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους τα ζεύγη αργό πετρέλαιο-βενζίνη (DCOR), αργό-πετρέλαιο 

θέρμανσης (DCOR1) και βενζίνη-πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4), ενώ ελάχιστα αρνητικές έως πολύ 

μικρές παραμένουν οι συσχετίσεις μεταξύ των υπόλοιπων προϊόντων του δικτύου, 

επιβεβαιώνοντας έτσι και τα αποτελέσματα της μερικής συσχέτισης. 

 

 
Γράφημα 29 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2000).  
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Γράφημα 30: Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2000. 
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Σύμφωνα με το Γράφημα 31 για το χρονικό διάστημα 1/01/2001 έως 12/31/2001, 

αυξάνεται ελάχιστα η συσχέτιση μεταξύ φυσικού αερίου και προπανίου (0,238 από 0) και μεταξύ 

πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης (0,306 από 0). Χαρακτηριστική είναι η αύξηση συσχέτισης 

(0,516 από 0,181) μεταξύ αργού πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης αλλά και η μείωση του 

αργού πετρελαίου με τη βενζίνη (0,383 από 0,599). Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διατηρεί 

μηδενικές συσχετίσεις με τα υπόλοιπα προϊόντα (πλην του προπανίου).  

Συγκρίνοντας με το Γράφημα 32 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης μεταξύ των προϊόντων 

του δικτύου μας, παρατηρούνται πράγματι μέτριες έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ αργού 

πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης (DCOR1), όπως επίσης μεταξύ αργού πετρελαίου-βενζίνης 

(DCOR) και μεταξύ βενζίνης-πετρελαίου θέρμανσης (DCOR4). Το φυσικό αέριο δημιουργεί πολύ 

μικρές αρνητικές συσχετίσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους με τη βεζίνη (DCOR5) και το πετρέλαιο 

θέρμανσης (DCOR7) αντίστοιχα ενώ ελάχιστα αρνητική συσχέτιση δημιουργεί με το αργό πετρέλαιο 

κατά τους θερινούς μήνες (Μ6-Μ8). Πολύ μικρές είναι οι υπόλοιπες συσχετίσεις μεταξύ του 

δικτύου. 

 

 

 

Γράφημα 31: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2001).  
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Γράφημα 32 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση του προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2001.  
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Παρόμοια είναι και η εικόνα του δικτύου κατά τη διάρκεια του διαστήματος 1/01/2002 έως 

12/31/2002 (Γράφημα 33). Η συσχέτιση μεταξύ φυσικού αερίου και προπανίου παραμένει στα ίδια 

επίπεδα (0,222 από 0,238), ενώ η συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αυξάνεται 

ελάχιστα (0,415 από 0,306). Μεταξύ αργού πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης επίσης 

αυξάνεται ελάχιστα (0,606 από 0,516) αλλά παραμένουν μέτρια θετικώς συσχετιζόμενα μεταξύ 

τους. Επίσης βλέπουμε μικρή μείωση στη συσχέτιση του αργού πετρελαίου με τη βενζίνη 

 (0,243 από 0,383). Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να διατηρεί μηδενικές συσχετίσεις με τα 

υπόλοιπα προϊόντα (πλην του προπανίου).  

Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 2002 

(Γράφημα 34) επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη μέτριας θετικής συσχέτισης μεταξύ αργού πετρελαίου-

πετρελαίου θέρμανσης, παρατηρώντας ότι στο συγκεκριμένο διάγραμμα (DCOR1) η συσχέτιση 

μεταξύ των δύο προϊόντων είναι ισχυρή έως πολύ ισχυρή (0,70-0,95) καθ’όλη τη διάρκεια του 

έτους, παρουσιάζοντας μέτριες συσχετίσεις κατά τα τέλη Μαρτίου (Μ3) και το διάστημα Μάϊος-

Ιούνιος (Μ5-Μ6). Επίσης ισχυρές έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις εμφανίζουν μεταξύ τους η βενζίνη 

και το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου έως αρχές Δεκεμβρίου (Μ10-

Μ12) υπάρχει μείωση της συσχέτισης η οποία φτάνει να είναι ελάχιστα θετική. Το αργό πετρέλαιο 

με τη βενζίνη (DCOR) εξακολουθούν να έχουν μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις όπως επίσης και το 

πετρέλαιο θέρμανσης με το προπάνιο (DCOR8) ιδιαίτερα κατά τους μήνες Απρίλιος-Μάιος (Μ4-Μ5) 

και Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Μ9-Μ12). Ισχυρές συσχετίσεις επίσης δίνει το προπάνιο με τη βενζίνη 

(DCOR6) και το φυσικό αέριο (DCOR9), με το οποίο παρατηρούνται όμως και έντονες μεταβολές. 

Παρουσιάζει μικρή αρνητική συσχέτιση κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ πολύ μικρές είναι και οι 

συσχετίσεις μεταξύ των υπόλοιπων προϊόντων του δικτύου. 

 

Γράφημα 33: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2002).  
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Γράφημα 34 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση του προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2002.  
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Κατά τη διάρκεια του διαστήματος 1/01/2003 έως 12/31/2003 (Γράφημα 35) το αέριο 

εξακολουθεί να παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά απέναντι στα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου, 

έχοντας μια μικρή αύξηση συσχέτισης με το προπάνιο (0,357 από 0,000). Ελάχιστη συσχέτιση 

εξακολουθεί να παρουσιάζει το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη, ενώ παράλληλα εμφανίζεται και μια 

ελάχιστη θετική συσχέτιση με το προπάνιο (0,178 από 0). Αργό πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης 

παρουσιάζουν πολύ μικρή συσχέτιση (0,423 από 0,606) όπως επίσης και το πετρέλαιο θέρμανσης 

με τη βενζίνη (0,440 από 0,415). Ασυσχέτιστα παραμένουν το πετρέλαιο θέρμανσης με το 

προπάνιο.  

Στο Γράφημα 36 παρατηρούμε σε γενικές γραμμές ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση μεταξύ 

των προϊόντων του δικτύου μας, όπως μας έδειξαν και τα αποτελέσματα της μερικής συσχέτισης. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζει ισχυρές συσχετίσεις με το αργό πετρέλαιο (DCOR1) σχεδόν 

σε όλη τη διάρκεια του έτους, με μια μικρή μείωση κατά τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Μαϊου (Μ1-

Μ5). Με τη βενζίνη (DCOR4) δίνει μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις πλην το διάστημα Οκτώβριος-

Νοέμβριος (Μ10-Μ11) όπου έχουν πολύ μικρή συσχέτιση μεταξύ τους. Το αργό με τη βενζίνη 

(DCOR) εξακολουθούν να έχουν ως επί τω πλείστον μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις. Στα υπόλοιπα 

προϊόντα οι συσχετίσεις παραμένουν πολύ μικρές ενώ παρατηρούνται και αρνητικές συσχετίσεις 

μεταξύ φυσικού αερίου και αργού (DCOR2), βενζίνης (DCOR5), πετρελαίου θέρμανσης (DCOR7) και 

προπανίου (DCOR9). 

 

 

Γράφημα 35: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2003).  
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Γράφημα 36 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση του προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2003.  
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Στο Γράφημα 37 που αφορά στο διάστημα 1/01/2004 έως 12/31/2004 παρατηρούνται 

μικρές διαφοροποιήσεις στις συσχετίσεις μεταξύ αργού πετρελαίου και προπανίου (0 από 0,178) 

και πετρελαίου θέρμανσης με το προπάνιο (0,198 από 0). Μέτριες παραμένουν επίσης οι 

συσχετίσεις του πετρελαίου θέρμανσης με τη βενζίνη και το αργό πετρέλαιο (0,387 και 0,621 

αντίστοιχα) όπως επίσης πολύ μικρή συσχέτιση εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ αργού πετρελαίου 

και βενζίνης και το φυσικό αέριο παραμένει ασυσχέτιστο με όλα τα προϊόντα του δικτύου.  

Στο Γράφημα 38 παρατηρούμε ότι το αέριο παρουσιάζει ελάχιστα αρνητικές συσχετίσεις με 

όλα τα προϊόντα του δικτύου και κυρίως κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο (Μ8-Μ9) και 

Νοέμβριο-Δεκέμβριο (Μ11-Μ12) (DCOR2, DCOR5, DCOR7, DCOR9). Παρόμοια συμπεριφορά 

βλέπουμε για τα ζεύγη αργό πετρέλαιο-βενζίνη (DCOR), αργό πετρέλαιο-πετρέλαιο θέρμανσης 

(DCOR1) και βενζίνη-πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4), όπου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έχουν 

μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ τους. Οι μέτριες συσχετίσεις και στα τρία ζεύγη λαμβάνουν 

χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους (Μ1-Μ3) και το Μάιο-Ιούνιο (Μ5-Μ6). Επίσης μέτριες και 

ισχυρές συσχετίσεις παρουσιάζει το προπάνιο με όλα τα προϊόντα του δικτύου (πλην του φυσικού 

αερίου) παρουσιάζοντας μια μείωση (0 – 0,5) τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. 

 

Γράφημα 37: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2004).  
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Γράφημα 38 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση του προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2004.  
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Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 39) που αφορά στο διάστημα 1/03/2005 έως 

12/30/2005 προκύπτουν ορισμένες αλλαγές. Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη παρουσιάζουν πλέον 

μηδενική συσχέτιση (από 0,284) ενώ με το προπάνιο και το φυσικό αέριο 0,285 και -0,152 

αντίστοιχα (από 0). Πολύ μικρή εξακολουθεί να παραμένει η συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου 

θέρμανσης και βενζίνης, ενώ έχει αυξηθεί από 0 σε 0,364 η συσχέτιση μεταξύ φυσικού αερίου και 

προπανίου. Τέλος από μέτρια σε πολύ μικρή έχει τροποποιηθεί η συσχέτιση μεταξύ αργού 

πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης (0,439 από 0,621), ενώ μικρή αύξηση παρουσιάζεται στη 

συσχέτιση μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και του προπανίου (0,315 από 0,198).  

Παρατηρώντας το Γράφημα 40 βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο εξακολουθεί να παρουσιάζει 

μικρές έως ελάχιστα θετικές συσχετίσεις με όλα τα προϊόντα του δικτύου(DCOR2, DCOR5, DCOR7, 

DCOR9) με εξαίρεση τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο (Μ4-Μ7) όπου διαφαίνονται μικρές αρνητικές 

συσχετίσεις. Το προπάνιο παρουσιάζει μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις με το αργό (DCOR3), τη 

βενζίνη (DCOR6) και το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR8). Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) 

δίνουν σε όλη τη διάρκεια του έτους μέτριες και ισχυρές συσχετίσεις με εξαίρεση το χρονικό 

διάστημα από τα μέσα Μαρτίου ως τα μέσα Απριλίου (Μ3-Μ4), όπου έχουν πολύ μικρή συσχέτιση. 

Την ίδια ακριβώς συμπεριφορά παρουσιάζει και με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR1) ενώ η βενζίνη 

με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4) διατηρούν ισχυρές συσχετίσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Γράφημα 39 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2005).  
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Γράφημα 40 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2005.  
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Στο Γράφημα 41 που αφορά στη χρονική περίοδο 1/01/2006 έως 12/29/2006 παρατηρείται 

ότι σε γενικές γραμμές όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των προϊόντων ενέργειας του δικτύου μας είναι 

πολύ μικρές έως ελάχιστες με πολύ λίγες διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη χρονιά. Η βενζίνη 

με το προπάνιο παρουσιάζουν μια ελάχιστη συσχέτιση (0,135 από 0) ενώ ασυσχέτιστα είναι το 

φυσικό αέριο με το αργό πετρέλαιο (0 από -0,152). Στην ίδια κλίμακα παραμένουν οι συσχετίσεις 

μεταξύ των υπόλοιπων προϊόντων του δικτύου.  

Συγκρίνοντας με το Γράφημα 42 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης, επιβεβαιώνουμε το 

γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου μας (DCOR2, 

DCOR5, DCOR7, DCOR9), με εξάιρεση το προπανιο (DCOR9) με το οποίο οι συσχετίσεις του μέσα 

στο χρόνο είναι από ελάχιστες έως μέτριες, με εξαίρεση την αρχή του έτους (Μ1) και το χρονικό 

διάστημα μεταξύ Μαϊου και Ιουλίου (Μ5-Μ7). Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) 

παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή μέτριες έως πολύ ισχυρές 

συσχετίσεις εκτός του χρονικού διαστήματος μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου (Μ3-Μ4) όπου οι 

συσχετίσεις είναι πολύ μικρές, ενώ πολύ ισχυρές είναι στο διάστημα Μαϊου-Ιουλίου (Μ5-Μ7). Η 

βενζίνη με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4) κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους εμφανίζουν 

πολύ ισχυρή συσχέτιση, ενώ από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο (Μ7-Μ9) προκύπτει μέτρια 

συσχέτιση με υψηλή συσχέτιση στο τέλος του έτους. Μεταξύ του προπανίου και των υπόλοιπων 

προϊόντων του δικτύου παρατηρούνται πλέον μέτριες και ισχυρές συσχετίσεις. 

 

Γράφημα 41: Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2006).  
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Γράφημα 42 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2006.  
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Κατά την περίοδο 1/01/2007 έως 12/31/2007 (Γράφημα 43) παρουσιάζεται μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης (0,483) καθώς επίσης και μεταξύ πετρελαίου 

θέρμανσης και αργού πετρελαίου (0,548) ενώ πολύ μικρές έως ελάχιστες είναι οι συσχετίσεις που 

έχει το προπάνιο με όλα τα προϊόντα του δικτύου πλην της βενζίνης, με την οποία είναι 

ασυσχέτιστα, όπως επίσης τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου μεταξύ τους.  

Κατά τη διάρκεια του 2007  παρατηρήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της μερικής συσχέτισης, 

μεταξύ αργού πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης μια μέτριας έντασης (0,548) συσχέτιση, η 

οποία επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης (DCOR1) στο 

Γράφημα 44, στο οποίο βλέπουμε ισχυρής έως πολύ ισχυρής έντασης (0,70-0,95) συσχετίσεις 

μεταξύ τους σε όλη τη διάρκεια του έτους. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η βενζίνη με το 

πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4). Μεταξύ αργού και βενζίνης παρατηρούμε στην αρχή του έτους 

πολύ ισχυρές συσχετίσεις (0,70-0,90) όπου σταδιακά όμως μειώνονται μέσα στο χρόνο 

παραμένοντας σε επίπεδα μέτριας συσχέτισης ενώ από το Σεπτέμβριο βλέπουμε ξανά πολύ ισχυρές 

συσχετίσεις. Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να έχει με όλα τα προϊόντα του δικτύου ελάχιστα 

αρνητικές έως πολύ μικρές συσχετίσεις (DCOR2, DCOR5, DCOR7, DCOR9). 

 

Γράφημα 43 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2007).  
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Γράφημα 44 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2007.  

 

 

 

 



71 
 

Κατά την περίοδο 1/01/2008 έως 12/31/2008 (Γράφημα 45) το φυσικό αέριο είναι 

ασυσχέτιστο με όλα τα υπόλοιπα πρόϊόντα του δικτύου. Το αργό πετρέλαιο διατηρεί μέτριες έως 

ελάχιστες θετικές συσχετίσεις με τα υπόλοιπα τρία προϊόντα του δικτύου, ενώ η ισχυρότερη 

συσχέτιση του δικτύου είναι αυτή της βενζίνης με το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία είναι πολύ 

μικρή 0,422.  

Παρατηρώντας το Γράφημα 46 βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο εξακολουθεί να εμφανίζει 

μικρές έως μέτρια θετικές συσχετίσεις με όλα τα προϊόντα του δικτύου(DCOR2, DCOR5, DCOR7, 

DCOR9) με εξαίρεση τους μήνες Απρίλιο-Μάιο (Μ4-Μ5) όπου παρουσιάζονται μικρές αρνητικές 

συσχετίσεις. Το προπάνιο έχει μέτριες έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις με το αργό (DCOR3), τη 

βενζίνη (DCOR6) και το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR8). Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) 

παρουσιάζουν πολύ ισχυρές συσχετίσεις (0,70-0,95) με εξαίρεση το χρονικό διάστημα μεταξύ 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (Μ9-Μ10) όπου βλέπουμε πολύ μικρές συσχετίσεις. Την ίδια 

συμπεριφορά παρατηρούμε και με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR1) όπως επίσης η βενζίνη με το 

πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4). 

 

 

 

Γράφημα 45 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2008).  
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Γράφημα 46 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2008.  
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Σύμφωνα με το Γράφημα 47 που αφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του προϊόντων ενέργειας 

για το χρονικό διάστημα 1/01/2009 έως 12/31/2009, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι το 

πλέον ουδέτερο προϊόν του δικτύου μας, καθώς παρουσιάζει μηδενική συσχέτιση με όλα τα 

υπόλοιπα προϊόντα. Ελάχιστη συσχέτιση (0,173) προκύπτει μεταξύ του αργού πετρελαίου και της 

βενζίνης και πολύ μικρή με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,371) καθώς επίσης και μεταξύ πετρελαίου 

θέρμανσης και προπανίου (0,300). Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μέτρια συσχέτιση με τη βενζίνη 

(0,554 από 0,422) και το αργό με το προπάνιο πολύ μικρή συσχέτιση της τάξεως του 0,290.  

Συγκρίνοντας με το Γράφημα 48 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης, επιβεβαιώνουμε το 

γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου μας (DCOR2, 

DCOR5, DCOR7, DCOR9) όπου παρατηρούνται ελάχιστα αρνητικές έως μέτριες συσχετίσεις. Το αργό 

πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά με το πετρέλαιο θέρμανσης, 

δηλαδή μέτριες στην αρχή του έτους έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις από τον Μάρτιο και μέχρι τα 

τέλη του έτους. Η βενζίνη με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4) επίσης εμφανίζουν πολύ ισχυρές 

συσχετίσεις με εξαίρεση το διάστημα Μάιος-Ιούνιος όπου φαίνονται μέτριες συσχετίσεις. Όσον 

αφορά στο ζευγάρι προπανίου-αργού πετρελαίου (DCOR3) παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις είναι 

πολύ ισχυρές με εξαίρεση τον Ιανουάριο που υπάρχει πολύ μικρή συσχέτιση και στη συνέχεια 

τείνουν προς τη μηδενική συσχέτιση κατά το Φεβρουάριο. Το ζευγάρι προπανίου-φυσικού αερίου 

(DCOR9) έχει μέτριες συσχετίσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους και ελάχιστα αρνητικές τους μήνες 

Μάιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Τέλος το ζευγάρι πετρελαίου θέρμανσης και προπανίου (DCOR8) στην 

αρχή του έτους εμφανίζει μέτριες συσχετίσεις. Στη συνέχεια το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 

παρουσιάζουν μηδενική συσχέτιση και μετά μέχρι και το τέλος του έτους έχουν μέτρια έως ισχυρή 

συσχέτιση. 

 

Γράφημα 47 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2009).  
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Γράφημα 48 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2009.  
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Κατά την περίοδο 1/01/2010 έως 12/31/2010 (Γράφημα 49) παρατηρούμε μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης (0,515) καθώς επίσης και μεταξύ πετρελαίου 

θέρμανσης και αργού πετρελαίου (0,572), ενώ πολύ μικρές έως ελάχιστες είναι οι συσχετίσεις που 

έχει το προπάνιο με το αργό (0,176) και με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,155). Ελάχιστη παραμένει η 

συσχέτιση του αργού πετρελαίου με τη βενζίνη (0,135) ενώ μηδενικές είναι όλες οι συσχετίσεις του 

φυσικού αερίου με τα προϊόντα του δικτύου.  

Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 2010 

(Γράφημα 50), επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη μέτριας θετικής συσχέτισης μεταξύ αργού πετρελαίου-

πετρελαίου θέρμανσης, παρατηρώντας ότι στο συγκεκριμένο διάγραμμα (DCOR1) η συσχέτιση 

μεταξύ των δύο προϊόντων είναι ισχυρή έως πολύ ισχυρή (0,70-0,95) καθ’όλη τη διάρκεια του έτους 

με μέτριες συσχετίσεις κατά τα τέλη Μαϊου έως τέλη Ιουνίου (Μ3-Μ6). Επίσης ισχυρές έως πολύ 

ισχυρές συσχετίσεις παρουσιάζουν μεταξύ τους η βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Παρατηρούμε όμως ότι το Νοέμβριο υπάρχει μείωση της συσχέτισης η οποία φτάνει να είναι 

ελάχιστα θετική. Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) εξακολουθούν να εμφανίζουν μέτριες 

έως πολύ ισχυρές με εξαίρεση πάλι το Νοέμβριο όπου η συσχέτιση φτάνει να είναι ελάχιστα θετική. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης με το προπάνιο (DCOR8) παρουσιάζει επίσης μέτριες έως ισχυρές 

συσχετίσεις ενώ κατά τα τέλη Δεκεμβρίου η συσχέτιση τείνει να είναι ελάχιστα αρνητική. Ισχυρές 

συσχετίσεις επίσης έχει το προπάνιο με τη βενζίνη (DCOR6) μέχρι τον Οκτώβρη, ενώ μέχρι το τέλος 

του έτους η συσχέτιση μεταξύ τους είναι πλέον ελάχιστα αρνητική. Το φυσικό αέριο συσχετίζεται 

αρνητικά με όλα τα προϊόντα του δικτύου και ιδιαίτερα κατά το διάστημα Αύγουστος-Νοέμβριος 

(Μ8-Μ11). 

 

Γράφημα 49 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2010).  
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Γράφημα 50 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2010.   
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Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 51) που αφορά στο διάστημα 1/03/2011 έως 

12/30/2011 το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελάχιστη συσχέτιση 

(0,161 από 0,135), ενώ με το προπάνιο και το φυσικό αέριο 0,192 και 0,135 αντίστοιχα. Μέτρια 

εξακολουθεί να παραμένει η συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης (0,538) ενώ 

μηδενική είναι η συσχέτιση μεταξύ φυσικού αερίου και προπανίου καθώς και φυσικού αερίου και 

πετρελαίου θέρμανσης. Αργό πετρέλαιο και πετρέλαιο θέρμανσης συσχετίζονται θετικά (0,440) ενώ 

ελάχιστη είναι επίσης η συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και προπανίου (0,201).  

Σύμφωνα με το Γράφημα 52 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 2011, 

παρατηρούμε μέτριες έως πολύ ισχυρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ αργού πετρελαίου-βενζίνης 

(DCOR), αργού πετρελαίου-πετρελαίου θέρμανσης (DCOR1) και βενζίνης-πετρελαίου θέρμανσης 

(DCOR4). Μέτριες συσχετίσεις προκύπτουν μεταξύ αργού πετρελαίου-φυσικού αερίου (DCOR2) και 

βενζίνης-προπανίου (DCOR6). Το φυσικό αέριο δίνει από πολύ μικρές αρνητικές συσχετίσεις έως 

πολύ μικρές θετικές συσχετίσεις με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου (DCOR5, DCOR7, DCOR9), 

ενώ το προπάνιο παρουσιάζει από μηδενικές έως ισχυρές συσχετίσεις με το αργό πετρέλαιο και το 

πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR3 και DCOR8 αντίστοιχα). Μηδενική συσχέτιση με το αργό πετρέλαιο 

εμφανίζεται το Μάρτιο ενώ με το περέλαιο θέρμανσης τον Ιανουάριο. 

 

 

Γράφημα 51 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2011).  
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Γράφημα 52 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2011.   

 

 

 



79 
 

Στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 53) που αφορά στην περίοδο 1/02/2012 έως 

12/31/2012 το φυσικό αέριο παρουσιάζει μηδενική συσχέτιση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο 

θέρμανσης, σχεδόν ελάχιστη με το προπάνιο (0,187) και ελάχιστα αρνητική με το αργό πετρέλαιο   

(-0,051). Ελάχιστη συσχέτιση (0,191) προκύπτει μεταξύ του αργού πετρελαίου και της βενζίνης και 

πολύ μικρή με το πετρέλαιο θέρμανσης (0,490) καθώς επίσης μικρή συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου 

θέρμανσης και προπανίου (0,155). Το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσιάζει μέτρια συσχέτιση με τη 

βενζίνη (0,455) και το αργό με το προπάνιο πολύ μικρή συσχέτιση της τάξεως του 0,203.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματά μας με αυτά της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 

2012 (Γράφημα 54) επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη ελάχιστα αρνητικής συσχέτισης μεταξύ αργού 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθότι στο διάγραμμα DCOR2 βλέπουμε ότι έχουν ελάχιστα 

θετικές συσχετίσεις και κατά τον Απρίλιο και Ιούλιο με Σεπτέμβριο αποτυπώνονται μικρές 

αρνητικές συσχετίσεις. Παρόμοια συμπεριφορά ακολουθεί και με το προπάνιο (DCOR9), το 

πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR7) και τη βενζίνη (DCOR5). Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) 

στην αρχή του έτους συσχετίζονται σημαντικά, ενώ κατά τα τέλη Φεβρουαρίου η συσχέτιση φτάνει 

να είναι μηδενική, όπως επίσης και το Σεπτέμβρη. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους οι 

συσχετίσεις είναι μέτριες έως ισχυρές. Σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR1) οι συσχετίσεις 

είναι ισχυρές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους με το Φεβρουάριο να παρατηρούμε πολύ μικρή 

συσχέτιση. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν και η βενζίνη με το πετρέλαιο θέρμανσης 

(DCOR4) με τη διαφορά ότι μικρές συσχετίσεις υπολογίζονται και το διάστημα Σεπτέμβριος-

Δεκέμβριος (Μ9-Μ12). Το προπάνιο παρουσιάζει μηδενικές έως ισχυρές συσχετίσεις με το αργό 

πετρέλαιο (DCOR3), τη βενζίνη (DCOR6) και το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR8). 

 

Γράφημα 53 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2012).  
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Γράφημα 54 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2012.  
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Κατά την περίοδο 1/01/2013 έως 12/31/2013 (Γράφημα 55) προκύπτει μικρή συσχέτιση 

μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης (0,329), μέτρια μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και 

αργού πετρελαίου (0,541) ενώ πολύ μικρή είναι η συσχέτιση μεταξύ προπανίου με το αργό (0,281) 

και τη βενζίνη (0,128). Ελάχιστη παραμένει η συσχέτιση του αργού πετρελαίου με τη βενζίνη (0,132) 

ενώ μηδενικές είναι όλες οι συσχετίσεις του φυσικού αερίου με τα προϊόντα του δικτύου.  

Σύμφωνα με το Γράφημα 56 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 2013, 

παρατηρούμε μέτριες έως πολύ ισχυρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ αργού πετρελαίου-βενζίνης 

(DCOR), αργού πετρελαίου-πετρελαίου θέρμανσης (DCOR1) και βενζίνης-πετρελαίου θέρμανσης 

(DCOR4), με εξαίρεση το χρονικό διάστημα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Απριλίου (Μ2-Μ4) όπου 

εμφανίζονται πολύ μικρές συσχετίσεις. Ελάχιστα αρνητικές έως πολύ μικρές θετικές συσχετίσεις 

παρατηρούνται μεταξύ αργού πετρελαίου-φυσικού αερίου (DCOR2), ενώ μεταξύ βενζίνης-

προπανίου (DCOR6) από ελάχιστα αρνητικές έως πολύ ισχυρές, ιδιαίτερα στο τέλος του έτους 

(Μ11-Μ12). Το φυσικό αέριο παρουσιάζει από πολύ μικρές αρνητικές συσχετίσεις έως πολύ μικρές 

θετικές συσχετίσεις με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου (DCOR5, DCOR7, DCOR9), ενώ το 

προπάνιο έχει από μηδενικές έως ισχυρές συσχετίσεις με το αργό πετρέλαιο και το πετρέλαιο 

θέρμανσης (DCOR3 και DCOR8 αντίστοιχα). Μηδενική συσχέτιση με το αργό πετρέλαιο λαμβάνει 

χώρα τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο ενώ με το περέλαιο θέρμανσης υπολογίζονται ελάχιστα 

αρνητικές συσχετίσεις τον Απρίλιο και το Δεκέμβριο. 

 

Γράφημα 55 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2013).   
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Γράφημα 56 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2013. 
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Κατά την περίοδο 1/01/2014 έως 12/31/2014 (Γράφημα 57) η συσχέτιση του φυσικού 

αερίου με το προπάνιο αυξάνεται ελάχιστα (από 0 σε 0,142). Μηδενική συσχέτιση (από 0,281) είναι 

η συσχέτιση μεταξύ του αργού πετρελαίου και του προπανίου. Τέλος παρατηρείται αύξηση (0,432 

από 0,132) στη συσχέτιση μεταξύ του αργού πετρελαίου και της βενζίνης αλλά και μια μικρή 

μείωση (0,317 από 0,541) με το πετρέλαιο θέρμανσης.  

Συγκρίνοντας με το Γράφημα 58 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης, επιβεβαιώνουμε το 

γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου μας (DCOR2, 

DCOR5, DCOR7, DCOR9). Το αργό πετρέλαιο με τη βενζίνη (DCOR) παρουσιάζει την ίδια 

συμπεριφορά με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή μέτριες έως πολύ ισχυρές συσχετίσεις εκτός του 

χρονικού διαστήματος μεταξύ Μαίου-Ιουνίου (Μ5-Μ6), Αυγούστου-Σεπτεμβρίου (Μ8-Μ9) (DCOR) 

και Φεβρουαρίου (Μ2), Ιουλίου-Αυγούστου (Μ7-Μ8) (DCOR1) όπου οι συσχετίσεις είναι πολύ 

μικρές. Η βενζίνη με το πετρέλαιο θέρμανσης (DCOR4) παρουσιάζουν πολύ ισχυρή συσχέτιση, ενώ 

μεταξύ του προπανίου και των υπόλοιπων προϊόντων του δικτύου παρατηρούνται μέτριες και 

ισχυρές συσχετίσεις (DCOR3, DCOR6, DCOR8). 

 

Γράφημα 57 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2014).  
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Γράφημα 58 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2014.   
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Το χρονικό διάστημα 1/01/2015 έως 12/31/2015 (Γράφημα 59) έχουμε μείωση της 

συσχέτισης φυσικού αερίου-προπανίου (0 από 0,142) και της συσχέτισης βενζίνης-αργού 

πετρελαίου (0,352 από 0,432). Επίσης ελάχιστα αρνητική συσχέτιση παρουσιάζουν φυσικό αέριο-

αργό πετρέλαιο (-0,154) και 0,333 από 0 είναι η συσχέτιση του αργού με το προπάνιο. Τέλος μικρή 

αύξηση προκύπτει μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης-προπανίου (0,124 από 0) και πετρελαίου 

θέρμανσης-φυσικού αερίου (0,225 από 0).  

Σύμφωνα με το Γράφημα 60 της μεταβαλλόμενης συσχέτισης για το έτος 2015, 

εμφανίζονται πλέον μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ όλων των προϊόντων του δικτύου μας. 

Πιο συγκεκριμένα το προπάνιο εμφανίζει για μικρά χρονικά διαστήματα και πολύ μικρές 

συσχετίσεις: τον Ιανουάριο, Ιούλιο-Αύγουστο και Δεκέμβριο με το αργό πετρέλαιο (DCOR3) και με 

τη βενζίνη (DCOR6), και τον Ιανουάριο-Μάρτιο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο με το πετρέλαιο θέρμανσης 

(DCOR8). Εξαίρεση αποτελεί το φυσικό αέριο για το οποίο προκύπτουν μικρές αρνητικές έως μικρές 

θετικές συσχετίσεις με όλα τα προϊόντα του δικτύου (DCOR2,DCOR5, DCOR7, DCOR9). 

 

Γράφημα 59 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2015).  
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Γράφημα 60 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2015.   
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Το χρονικό διάστημα  1/01/2016 έως 12/19/2016 (Γράφημα 61) παρατηρείται μείωση της 

συσχέτισης φυσικού αερίου-πετρελαίου θέρμανσης (0 από 0,225) και αύξηση της συσχέτισης 

πετρελαίου θέρμανσης-αργού πετρελαίου (0,577 από 0,355). Οι υπόλοιπες συσχετίσεις των 

προϊόντων του δικτύου δεν διαφοροποιούνται με αυτές της προηγούμενης χρονιάς.  

Παρατηρώντας το Γράφημα 62 για το 2016, βλέπουμε ότι μεταξύ αργού πετρελαίου και 

βενζίνης (DCOR) οι συσχετίσεις είναι πολύ μικρές έως μέτριες, ενώ αντίθετα μεταξύ αργού και 

πετρελαίου θέρμανσης (DCOR1) οι συσχετίσεις είναι ισχυρές έως πολύ ισχυρές, ιδιαίτερα κατά το 

διάστημα Απριλίου-Ιουνίου (Μ4-Μ6). Το φυσικό αέριο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου 

(DCOR2, DCOR5, DCOR7, DCOR9) παρουσιάζει ελάχιστα αρνητικές έως ελάχιστα θετικές 

συσχετίσεις. Μέτριες είναι και οι συσχετίσεις μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης (DCOR4) 

πλην των διαστημάτων Φεβρουάριος-Απρίλιος και Σεπτέμβριος-Νοέμβριος όπου παρουσιάζονται 

πολύ μικρές συσχετίσεις. Το προπάνιο με το αργό (DCOR3) έχουν μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις 

πλην του διαστήματος Οκτώβριος-Δεκέμβριος (Μ10-Μ12) όπου βγαίνουν μικρές συσχετίσεις. Με τη 

βενζίνη (DCOR6) παρουσιάζουν μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις εκτός του διαστήματος 

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Μ9-Μ12) όπου οι συσχετίσεις είναι πολύ μικρές. Τέλος, το προπάνιο με 

το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζουν μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις, με εξαίρεση τα διαστήματα 

Ιανουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος όπου παρουσιάζονται μικρές συσχετίσεις. 

 

 

Γράφημα 61 : Γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων μερικής συσχέτισης (2016).  
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Γράφημα 62 : Μεταβαλλόμενη συσχέτιση των προϊόντων ενέργειας ανά ζεύγος για το έτος 2016. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρούμε να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο 

που κατέχει το αργό πετρέλαιο στις αγορές ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

επιχειρούμε μια ιστορική αναδρομή στην αγορά του πετρελαίου προσπαθώντας να κατανοήσουμε 

τη χρησιμότητά του, τί επηρεάζει τις τιμές του και γιατί έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

ερευνών τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο εφαρμόζουμε και για το φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικότερο ενεργειακό προϊόν. Στη συνέχεια στο 2ο κεφάλαιο ακολουθούμε την πορεία 

και εξέλιξη ενός δικτύου προϊόντων ενέργειας, αποτελούμενο από το αργό πετρέλαιο και τα 

παράγωγά του (βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης) αλλά και από το φυσικό αέριο και το παράγωγό 

του προπάνιο. Μελετήθηκαν οι χρονοσειρές των αποδόσεων για πέντε βασικά ενεργειακά 

προϊόντα με σκοπό να εξεταστούν οι συσχετίσεις μεταξύ αυτών και η εξέλιξή τους στο χρόνο. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι συσχέτισης (απλή, 

σταθμισμένη και μερική) για το χρονικό διάστημα 2000 έως 2016 και πιο συγκεκριμένα από 

04/01/2000 έως 19/12/2016. Μελετώντας τα αποτελέσματα, η μέθοδος της μερικής συσχέτισης 

κρίνεται ως αποτελεσματικότερη διότι μας παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση καθότι 

λαμβάνει υπόψιν της την επιρροή που ασκούν κάθε φορά τα υπόλοιπα τρία προϊόντα στη σύνδεση 

των άλλων δύο εξεταζόμενων προϊόντων. Η μερική συσχέτιση σε συνδιασμό με τη μεταβαλλόμενη 

συσχέτιση (25 ημερών) που εφαρμόσαμε στο δείγμα, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την 

εξέταση του δείγματος ανά ημερολογιακό έτος. 

Τα κύρια ευρήματα της παρούσας μελέτης εστιάζουν στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης 

μεταξύ του αργού και των παραγώγων του, δηλαδή τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ το 

φυσικό αέριο φαίνεται να αποτελεί το πλέον ουδέτερο προϊόν του δικτύου αφού παραμένει 

ασυσχέτιστο σχεδόν καθ’ολη την περίοδο μελέτης μας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τη 

μέθοδο της μερικής συσχέτισης ανά έτος για το χρονικό διάστημα 2000 έως και 2016, έχουν 

συγκεντρωθεί στον Πίνακα 6, ο οποίος για λόγους ευκολίας αποτυπώνεται στο παράρτημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της μεταβαλλόμενης συσχέτισης στο δείγμα, η οποία 

παρόλο που υπολογίζεται βάσει του τύπου της απλής συσχέτισης, επιβεβαιώνει τις θετικές 

συσχετίσεις μεταξύ των τριών αυτών προϊόντων. Παρατηρώντας τα διαγράμματά της ξεχωριστά για 

κάθε έτος, βλέπουμε ότι εκτός των τριών παραπάνω ζευγαριών προϊόντων, το φυσικό αέριο 

εμφανίζει ως επί το πλείστον πολύ μικρές αρνητικές συσχετίσεις με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, 

εκτός του προπανίου, με το οποίο παρατηρούνται ελαφρώς μικρές θετικές συσχετίσεις. Τέλος, το 

προπάνιο έχει πολύ μικρή θετική συσχέτιση με το αργό πετρέλαιο, αλλά παραμένει σε γενικές 

γραμμές και αυτό σχεδόν ασυσχέτιστο με τα υπόλοιπα προϊόντα του δικτύου μας. 
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Είναι εμφανής επομένως η έντονη συσχέτιση μεταξύ των κύριων προϊόντων με τα 

παράγωγά τους και πιο συγκεκριμένα εντονότερη είναι η ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ του αργού 

πετρελαίου και των παραγώγων του (βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης) επιβεβαιώνοντας έτσι την 

ύπαρξη του petroleum complex που αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών τα τελευταία 

χρόνια. 
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Πίνακας 6 : Συγκεντρωτικά αποτελέσματα με τη μέθοδο της μερικής συσχέτισης των προϊόντων ενέργειας ανά έτος (2000-2016).  

 

PARTIAL 1/04/2000-12/29/2000 PARTIAL 1/01/2001-12/31/2001 PARTIAL 1/01/2002-12/31/2002 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,599 0,000 0,383 0,000 0,243 0,000 

CO-HEAT 0,181 0,003 0,516 0,000 0,606 0,000 

CO-NG (0,015) 0,805 0,019 0,751 0,052 0,404 

CO-PRO 0,111 0,076 0,059 0,337 0,042 0,495 

GASOL-HEAT 0,093 0,137 0,306 0,000 0,415 0,000 

GASOL-NG 0,095 0,127 (0,037) 0,543 (0,021) 0,736 

GASOL-PRO (0,047) 0,448 0,035 0,575 0,048 0,441 

HEAT-NG 0,104 0,097 0,040 0,516 0,014 0,812 

HEAT-PRO 0,206 0,000 0,149 0,016 0,132 0,033 

NG-PRO 0,206 0,000 0,238 0,000 0,222 0,000 

       

 

PARTIAL 1/01/2003-12/31/2003 PARTIAL 1/01/2004-12/31/2004 PARTIAL 1/03/2005-12/30/2005 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,219 0,000 0,284 0,000 0,095 0,126 

CO-HEAT 0,423 0,000 0,621 0,000 0,439 0,000 

CO-NG (0,117) 0,059 (0,075) 0,225 (0,152) 0,014 

CO-PRO 0,178 0,004 0,087 0,160 0,285 0,000 

GASOL-HEAT 0,440 0,000 0,387 0,000 0,381 0,000 

GASOL-NG (0,001) 0,978 (0,033) 0,590 0,110 0,076 

GASOL-PRO 0,052 0,401 (0,086) 0,162 0,069 0,266 

HEAT-NG 0,049 0,425 0,077 0,212 (0,012) 0,836 

HEAT-PRO 0,026 0,667 0,198 0,001 0,315 0,000 

NG-PRO 0,357 0,000 0,105 0,090 0,364 0,000 
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Πίνακας 6 : Συνέχεια 

      

 

PARTIAL 1/02/2006-12/29/2006 PARTIAL 1/01/2007-12/31/2007 PARTIAL 1/01/2008-12/31/2008 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,274 0,000 0,058 0,352 0,166 0,007 

CO-HEAT 0,384 0,000 0,548 0,000 0,412 0,000 

CO-NG 0,026 0,667 0,005 0,929 (0,064) 0,298 

CO-PRO 0,309 0,000 0,364 0,000 0,315 0,000 

GASOL-HEAT 0,277 0,000 0,483 0,000 0,422 0,000 

GASOL-NG 0,027 0,666 (0,050) 0,415 0,049 0,428 

GASOL-PRO 0,135 0,029 0,080 0,198 0,143 0,021 

HEAT-NG (0,056) 0,367 (0,052) 0,401 0,044 0,480 

HEAT-PRO 0,265 0,000 0,193 0,001 0,224 0,003 

NG-PRO 0,192 0,001 0,157 0,011 0,102 0,099 

       

 

PARTIAL 1/01/2009-12/31/2009 PARTIAL 1/01/2010-12/31/2010 PARTIAL 1/03/2011-12/30/2011 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,173 0,005 0,135 0,029 0,161 0,009 

CO-HEAT 0,371 0,000 0,572 0,000 0,440 0,000 

CO-NG (0,070) 0,260 0,050 0,420 0,135 0,029 

CO-PRO 0,209 0,000 0,176 0,004 0,192 0,001 

GASOL-HEAT 0,554 0,000 0,515 0,000 0,538 0,000 

GASOL-NG 0,038 0,541 (0,036) 0,561 (0,141) 0,023 

GASOL-PRO 0,051 0,413 0,074 0,235 0,082 0,187 

HEAT-NG 0,044 0,476 (0,042) 0,499 0,041 0,510 

HEAT-PRO 0,300 0,000 0,155 0,012 0,201 0,001 

NG-PRO 0,089 0,150 0,092 0,137 0,050 0,424 
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Πίνακας 6 : Συνέχεια 

      

 

PARTIAL 1/02/2012-12/31/2012 PARTIAL 1/01/2013-12/31/2013 PARTIAL 1/01/2014-12/31/2014 

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

CO-GASOL 0,191 0,000 0,132 0,033 0,432 0,000 

CO-HEAT 0,490 0,000 0,541 0,000 0,317 0,000 

CO-NG (0,051) 0,005 (0,059) 0,343 0,058 0,349 

CO-PRO 0,203 0,000 0,281 0,000 0,031 0,610 

GASOL-HEAT 0,455 0,000 0,329 0,000 0,399 0,000 

GASOL-NG 0,013 0,471 (0,042) 0,503 (0,019) 0,752 

GASOL-PRO 0,046 0,012 0,128 0,039 0,188 0,002 

HEAT-NG 0,025 0,175 0,017 0,782 (0,070) 0,255 

HEAT-PRO 0,155 0,000 (0,041) 0,505 0,019 0,753 

NG-PRO 0,187 0,000 0,108 0,084 0,142 0,021 

       

 

PARTIAL 1/01/2015-12/31/2015 PARTIAL 1/01/2016-12/19/2016 

  

 

CORRELATION PROBABILITY CORRELATION PROBABILITY 

  CO-GASOL 0,352 0,000 0,086 0,174 

  CO-HEAT 0,355 0,000 0,557 0,000 

  CO-NG (0,154) 0,013 0,083 0,191 

  CO-PRO 0,333 0,000 0,348 0,000 

  GASOL-HEAT 0,358 0,000 0,245 0,000 

  GASOL-NG (0,088) 0,156 0,038 0,548 

  GASOL-PRO 0,125 0,044 0,152 0,016 

  HEAT-NG 0,225 0,000 (0,054) 0,391 

  HEAT-PRO 0,124 0,046 0,139 0,027 

  NG-PRO 0,019 0,760 (0,045) 0,478 
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Οι τιμές με επίπεδο σημαντικότητας (Probability) >=5% εμφανίζονται έγχρωμες, και οι αρνητικές συσχετίσεις σε 
παρενθέσεις.  

Πίνακας Α1.  Πίνακας απλής συσχέτισης των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για την περίοδο 2000-2016.  

Correlation Coefficient Analysis 
Sample 1/04/2000-12/19/2016 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,615 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,644 0,592 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,063 0,072 0,093 N/A   
  0,000 0,000 0,000 ----   
  

    
  

DLPRO 0,450 0,367 0,414 0,182 N/A 
  0,000 0,000 0,000 0,000 ---- 

 

 

Πίνακας Α2.  Πίνακας σταθμισμένης συσχέτισης των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για την περίοδο 2000-2016.   

Correlation Coefficient Analysis (St. Deviation) 
Sample 1/04/2000-12/19/2016 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,135 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,155 0,539 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,048) 0,135 0,111 N/A   
  0,023 0,000 0,000 ----   
  

    
  

DLPRO 0,279 0,346 0,475 0,069 N/A 
  0,000 0,000 0,000 0,001 ---- 
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Πίνακας Α3.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2000-2016.   

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/04/2000-12/19/2016 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,353 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,392 0,308 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,040) 0,009 0,033 N/A   
  0,007 0,516 0,024 ----   
  

    
  

DLPRO 0,222 0,071 0,142 0,161 N/A 
  0,000 0,000 0,000 0,000 ---- 

 

 

 

Πίνακας Α4.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2000.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/04/2000  12/29/2000 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,599 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,181 0,093 N/A 
 

  
  0,003 0,137 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,015) 0,095 0,104 N/A   
  0,805 0,127 0,097 ----   
  

    
  

DLPRO 0,111 (0,047) 0,206 0,206 N/A 
  0,076 0,448 0,000 0,000 ---- 
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Πίνακας Α5.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2001.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2001  12/31/2001 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,383 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,516 0,306 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,019 (0,037) 0,040 N/A   
  0,751 0,543 0,516 ----   
  

    
  

DLPRO 0,059 0,035 0,149 0,238 N/A 
  0,337 0,575 0,016 0,000 ---- 

 

Πίνακας Α6.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2002.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2002  12/31/2002 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,243 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,606 0,415 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,052 (0,021) 0,014 N/A   
  0,404 0,736 0,812 ----   
  

    
  

DLPRO 0,042 0,048 0,132 0,222 N/A 
  0,495 0,441 0,033 0,000 ---- 
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Πίνακας Α7.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2003.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2003  12/31/2003 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,219 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
    

   
  

DL HEAT 0,423 0,440 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,117) (0,001) 0,049 N/A   
  0,059 0,978 0,425 ----   
  

    
  

DLPRO 0,178 0,052 0,026 0,357 N/A 
  0,004 0,401 0,667 0,000 ---- 

 

Πίνακας Α8.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2004.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2004  12/31/2004 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,284 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,621 0,387 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,075) (0,033) 0,077 N/A   
  0,225 0,590 0,212 ----   
  

    
  

DLPRO 0,087 (0,086) 0,198 0,105 N/A 
  0,160 0,162 0,001 0,090 ---- 
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Πίνακας Α9.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2005.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/03/2005  12/30/2005 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,095 N/A 

  
  

  0,126 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,439 0,381 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,152) 0,110 (0,012) N/A   
  0,014 0,076 0,836 ----   
  

    
  

DLPRO 0,285 0,069 0,315 0,364 N/A 
  0,000 0,266 0,000 0,000 ---- 

 

Πίνακας Α10. Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2006.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/02/2006  12/29/2006 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,274 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,384 0,277 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,026 0,027 (0,056) N/A   
  0,667 0,666 0,367 ----   
  

    
  

DLPRO 0,309 0,135 0,265 0,192 N/A 
  0,000 0,029 0,000 0,001 ---- 
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Πίνακας Α11.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2007.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2007  12/31/2007 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,058 N/A 

  
  

  0,352 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,548 0,483 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,005 (0,050) (0,052) N/A   
  0,929 0,415 0,401 ----   
  

    
  

DLPRO 0,364 0,080 0,193 0,157 N/A 
  0,000 0,198 0,001 0,011 ---- 

 

Πίνακας Α12.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2008.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample  1/01/2008  12/31/2008 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,166 N/A 

  
  

  0,007 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,412 0,422 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,064) 0,049 0,044 N/A   
  0,298 0,428 0,480 ----   
  

    
  

DLPRO 0,315 0,143 0,224 0,102 N/A 
  0,000 0,021 0,003 0,099 ---- 

 



106 
 

Πίνακας Α13.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2009.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2009  12/31/2009 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,173 N/A 

  
  

  0,005 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,371 0,554 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,070) 0,038 0,044 N/A   
  0,260 0,541 0,476 ----   
  

    
  

DLPRO 0,209 0,051 0,300 0,089 N/A 
  0,000 0,413 0,000 0,150 ---- 

 

Πίνακας Α14.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2010. 

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2010  12/31/2010 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,135 N/A 

  
  

  0,029 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,572 0,515 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,050 (0,036) (0,042) N/A   
  0,420 0,561 0,499 ----   
  

    
  

DLPRO 0,176 0,074 0,155 0,092 N/A 
  0,004 0,235 0,012 0,137 ---- 
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Πίνακας Α15.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2011.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/03/2011  12/30/2011 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,161 N/A 

  
  

  0,009 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,440 0,538 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,135 (0,141) 0,041 N/A   
  0,029 0,023 0,510 ----   
  

    
  

DLPRO 0,192 0,082 0,201 0,050 N/A 
  0,001 0,187 0,001 0,424 ---- 

 

Πίνακας Α16.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2012.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/02/2012  12/31/2012 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,191 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,490 0,455 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,051) 0,013 0,025 N/A   
  0,005 0,471 0,175 ----   
  

    
  

DLPRO 0,203 0,046 0,155 0,187 N/A 
  0,000 0,012 0,000 0,000 ---- 
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Πίνακας Α17.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2013.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2013  12/31/2013 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,132 N/A 

  
  

  0,033 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,541 0,329 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,059) (0,042) 0,017 N/A   
  0,343 0,503 0,782 ----   
  

    
  

DLPRO 0,281 0,128 (0,041) 0,108 N/A 
  0,000 0,039 0,505 0,084 ---- 

 

Πίνακας Α18.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2014.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2014  12/31/2014 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,432 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,317 0,399 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,058 (0,019) (0,070) N/A   
  0,349 0,752 0,255 ----   
  

    
  

DLPRO 0,031 0,188 0,019 0,142 N/A 
  0,610 0,002 0,753 0,021 ---- 
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Πίνακας Α19.  Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2015.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2015  12/31/2015 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,352 N/A 

  
  

  0,000 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,355 0,358 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG (0,154) (0,088) 0,225 N/A   
  0,013 0,156 0,000 ----   
  

    
  

DLPRO 0,333 0,125 0,124 0,019 N/A 
  0,000 0,044 0,046 0,760 ---- 

 

Πίνακας Α20. Πίνακας μερικής συσχέτισης (Partial Covariance Analysis) των αποδόσεων των πέντε μεταβλητών για 
την περίοδο 2016.  

PARTIAL COVARIANCE ANALYSIS 
Sample 1/01/2016  12/19/2016 

Correlation           
Probability DLCO DLGASOL DLHEAT DLNG DLPRO 

DLCO N/A 
   

  
  ---- 

   
  

  
    

  
DLGASOL 0,086 N/A 

  
  

  0,174 ---- 
  

  
  

    
  

DL HEAT 0,557 0,245 N/A 
 

  
  0,000 0,000 ---- 

 
  

  
    

  
DLNG 0,083 0,038 (0,054) N/A   
  0,191 0,548 0,391 ----   
  

    
  

DLPRO 0,348 0,152 0,139 (0,045) N/A 
  0,000 0,016 0,027 0,478 ---- 
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Γράφημα Α1.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές crude oil-
gasoline την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

 

Γράφημα Α2.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές crude oil-heat 
oil την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

  

Γράφημα Α3.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές crude oil-
natural gas την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  
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Γράφημα Α4.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές crude oil-
propane την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

 

Γράφημα Α5.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές gasoline-heat 
oil την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

 

Γράφημα Α6.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές gasoline-
natural gas την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  
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Γράφημα Α7.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές gasoline-
propane την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

 

Γράφημα Α8.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές heat oil-
natural gas την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  

 

Γράφημα Α9.  Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές heat oil-
propane την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  
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Γράφημα Α10. Γράφημα μεταβαλλόμενης συσχέτισης (moving correlation) για τις μεταβλητές natural gas- 
propane την περίοδο 2000- 2016, μελετώντας τις παρατηρήσεις ανά 25ημέρες.  
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