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Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά τη Βενζίνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα πετρελαίου και ειδικότερα τα καύσιμα, με κυρίαρχη τη 

βενζίνη, αποτελούν σημαντική μορφή ενέργειας. Αν και τα τελευταία χρόνια 

η αγορά καυσίμων άρχισε να τροφοδοτείται με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εντούτοις στην Ελλάδα η υποκατάσταση αυτή πραγματοποιείται 

με βραδείς ρυθμούς και η σχέση τους με όλους τους τομείς της οικονομίας 

παραμένει σχεδόν σταθερή διαχρονικά.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εξέταση του κλάδου της βενζίνης 

στην ελληνική αγορά. Στο μεγαλύτερο μέρος της είναι περιγραφική και 

παραθέτει στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου, τα μερίδια 

αγοράς τους και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, ενώ γίνεται και μια 

συνοπτική αναφορά στις αγορές καυσίμων άλλων χωρών. Το εμπειρικό 

κομμάτι της προσπαθεί να ερμηνεύσει κατά πόσο παρατηρείται ασυμμετρία 

στις τιμές λιανικής των καυσίμων οποτεδήποτε εμφανίζονται διαταραχές 

στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη παρουσιάζει την παρακάτω διάρθρωση. Στο 

πρώτο κεφάλαιο, εισάγεται η έννοια και οι τύποι των καυσίμων, ενώ στο 

δεύτερο αναλύεται η ζήτησή τους, τα χαρακτηριστικά της και δίνονται 

πληροφορίες σχετικά με την εγχώρια κατανάλωσή τους. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, περιγράφονται τα επίπεδα της ελληνικής αγοράς πετρελαίου, 

που είναι τα διυλιστήρια, οι εταιρείες εμπορίας και τα πρατήρια, ενώ 

παρουσιάζεται με πίνακες η προσφορά καυσίμων στην Ελλάδα. Το τέταρτο 

κεφάλαιο διαπραγματεύεται στατιστικά στοιχεία του International Energy 

Agency σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές 

πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο, που στηρίζεται στη θεωρία της 

βιομηχανικής οργάνωσης και εξετάζει πώς λειτουργούν οι εταιρείες 

εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια κάτω από συνθήκες τέλειου 

ανταγωνισμού και μονοπωλίου. Το έκτο κεφάλαιο, ερμηνεύει τα μερίδια 

αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων του εγχώριου κλάδου, το δείκτη 

συγκέντρωσής τους, ενώ υπολογίζεται και πώς διαμορφώνονται οι τιμές 

καυσίμων από τα διυλιστήρια στα πρατήρια. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται
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αναφορά στη νομοθεσία που περικλείει την ελληνική αγορά 

πετρελαιοειδών.

Στα κεφάλαια που έπονται, στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα 

προβλήματα του ελληνικού κλάδου, και προτάσεις για τη βελτίωσή του, ενώ 

στο ένατο αναλύεται η αγορά καυσίμων τόσο των ευρωπαϊκών χωρών, όσο 

και αυτής των Η.Π.Α. και ερμηνεύεται η άνοδος των τιμών στις διεθνείς 

πετρελαϊκές αγορές.

Το κεφάλαιο δέκα, που αποτελεί το τεχνικό μέρος της εργασίας, κάνει 

χρήση του οικονομετρικού πακέτου Eviews, εξετάζει μια τοπική αγορά 

καυσίμων στην Ελλάδα και προσπαθεί να ερμηνεύσει κατά πόσο οι 

διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου επιδρούν στις τιμές καυσίμων της αγοράς 

αυτής. Στο ενδέκατο κεφάλαιο συνάγονται τα κυριότερα αποτελέσματα της 

εμπειρικής έρευνας, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο, το δωδέκατο, συνοψίζει τα 

σημαντικότερα σημεία της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Οι βενζίνες χρησιμοποιούνται για την κίνηση των βενζινοκίνητων 

οχημάτων και χαρακτηρίζονται από την αντικροτική τους ικανότητα, δηλαδή 

των αριθμό των οκτανίων τους και από την περιεκτικότητα τους σε μόλυβδο 

που περιέχεται στα αντικροτικά πρόσθετα (γραμμάρια μολύβδου ανά λίτρο). 

Στις ημέρες μας, χρησιμοποιείται ευρέως η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία, 

όπως λέει και το όνομά της, δεν περιέχει ενώσεις μολύβδου.

□ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στην Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες των καταλυτικών αυτοκινήτων έχουν τις εξής 

επιλογές :

1) Απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων

2) Σούπερ αμόλυβδη 98 οκτανίων

3) V-power racing 99+ οκτανίων (από τη Shell)

4) Ultimate 100 οκτανίων (από τη ΒΡ)

Η V-power racing 99+ είναι μια αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων με 

κάποια χημικά πρόσθετα. Διατίθεται μόνο στην Ελλάδα (από το 2002) και 

στη Τσεχία. Εισάγεται από την Αγγλία και ανάλογα με την παρτίδα ο 

αριθμός οκτανίου κυμαίνεται από 99,2 μέχρι και 99,9. Πολιτική της Shell σε 

σχέση με την πολιτική της ΒΡ είναι ότι δεν έχει καταργήσει τη σούπερ 

αμόλυβδη. Οι πελάτες της Shell έχουν μια ακόμα επιλογή και το δίλημμα 

μεταφέρεται στους πρατηριούχους, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν 

ποιους τύπους θα διαθέτουν ανάλογα με τον αριθμό των δεξαμενών τους. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η V-power racing διατίθεται σε
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περιορισμένο αριθμό πρατηρίων της Shell, ενώ η Ultimate υπάρχει 

διαθέσιμη σε όλα τα πρατήρια της ΒΡ.

Η V-power είναι ένα καύσιμο που περιέχει πρόσθετο σε σταθερή 

συγκέντρωση. Πολιτική της ΒΡ είναι να απευθύνεται σε όσους αναζητούν 

ακόμα και την ελάχιστη επιπλέον απόδοση από τον κινητήρα τους ή σε 

όσους απλώς θέλουν να τον περιποιηθούν λίγο περισσότερο με μια μικρή 

αναλογικά οικονομική επιβάρυνση. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για 

μια σημαντική καινοτομία για όλη την αγορά καθώς σηματοδοτεί μια νέα 

εποχή, όπου τα προϊόντα των εταιρειών των πετρελαιοειδών θα 

διαμορφώνονται και από τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε εθνικό 

επίπεδο.

Η Ultimate 100 οκτανίων εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2003 στην 

ελληνική αγορά και αντικαθιστά τη σούπερ αμόλυβδη των 98 οκτανίων. Η 

σύνθεσή της εκτιμάται ότι καθαρίζει τον κινητήρα από τα βλαβερά 

κατάλοιπα, με αποτέλεσμα να έχει αυτός μεγαλύτερη αποδοτικότητα, 

μεγαλύτερες επιδόσεις και λιγότερα καυσαέρια (κατά 66% λιγότερες 

εκπομπές θείου).

Αντιθέτως τα μη καταλυτικά χρησιμοποιούν τους εξής τύπους βενζίνης :

1) Βενζίνη σούπερ (βενζίνη με μόλυβδο): τη χρησιμοποιούσαν τα 

αυτοκίνητα μέχρι 31/12/2001. Λόγω των επιταγών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καταργείται και εισάγονται δυο νέα είδη βενζίνης με υποκατάστατα 

μολύβδου:

a) e-plus που περιέχει μαγγάνιο αντί του μολύβδου: μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλα τα αυτοκίνητα , τόσο αυτά της παλαιάς 

τεχνολογίας που κινούνταν με σούπερ, όσο και τα νεότερα

b) super 2002 που περιέχει κάλιο αντί για μόλυβδο

2) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (πετρέλαιο κίνησης - ντίζελ): ο όρος 

εσωτερικής καύσης δεν είναι σωστός δεδομένου ότι στην κατηγορία αυτή 

υπάγεται και το πετρέλαιο θέρμανσης που χρησιμοποιείται σε καυστήρες
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για θερμάνσεις. Το πετρέλαιο κινήσεως χρησιμοποιείται σε μηχανές 

εσωτερικής καύσης (ντίζελ) για διάφορους σκοπούς και για την κίνηση 

αυτοκινήτων, κυρίως φορτηγών, λεωφορείων και ταξί, καθώς και των 

σιδηροδρομικών ντιζελαμαξών και πλοίων.

Η ΕΚΟ εισήγαγε ένα εξελιγμένο προϊόν στο πετρέλαιο κίνησης , το 

Diesel Κίνησης Kinitron 2005, το οποίο με βάση τις προδιαγραφές της 

εταιρείας χαρακτηρίζεται από βελτιωμένη καύση και οικονομία στην 

κατανάλωση καυσίμου , προστατεύει τον κινητήρα, μειώνει αισθητά τις 

εκπομπές καπνού και ρύπων, ενώ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε 

ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα με καταλύτη που κυκλοφορούν ευρέως στην 

Ευρώπη.

□ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι δυο νέοι τύποι βενζίνης που έχουν εισαχθεί στην αγορά από τις δυο 

μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών τη Shell και τη ΒΡ έχουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι :

=> Μειωμένες τιμές ρύπων

=> Καλύτερη καύση και αύξηση απόδοσης του κινητήρα του 

αυτοκινήτου

=> Αύξηση της διάρκειας ζωής των μηχανικών μερών του 

αυτοκινήτου όπως οι βαλβίδες και τα συστήματα ψεκασμού 

διατηρούνται καθαρά

=> Μείωση των ποσοστών θείου, το οποίο ευθύνεται για οξείδια 

αζώτου, οξείδια άνθρακα, νέφος.

Όμως τέτοιοι τύποι βενζίνης έχουν υψηλό κόστος αγοράς και η τιμή τους 

έφθασε να ξεπερνά το 1 ευρώ ανά λίτρο (τιμές 2003) σε σύγκριση με την 

απλή αμόλυβδη που στοίχιζε γύρω στα 0,90 ευρώ το λίτρο.

Από τεχνικής σκοπιάς, για τη σύγκριση των βενζινών και το καθορισμό 

της ποιότητας τους, χρησιμοποιείται η κλίμακα οκτανίου και κάθε βενζίνη 

χαρακτηρίζεται από το σχετικό αριθμό σε σχέση με την κλίμακα αυτή. Όσο
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μεγαλύτερος είναι ο αριθμός οκτανίου μιας βενζίνης τόσο μεγαλύτερη είναι η 

απόδοσή της .

Για να καθοριστεί ο αριθμός οκτανίου, η βενζίνη εισάγεται σε ένα 

πρότυπο ειδικό κινητήρα και μετριέται η συμπίεση στην οποία εμφανίζεται 

το χτύπημα. Μετά, εισάγεται στον ίδιο κινητήρα κανονικό επτάνιο και 

προστίθεται σε αυτό η κατάλληλη ποσότητα ισοοκτανίου, ώστε το μίγμα που 

θα προκύψει να παρουσιάζει το χτύπημα στην ίδια συμπίεση με την 

εξεταζόμενη βενζίνη.

Ως αριθμός οκτανίου ορίζεται το επί τις 100 κατ’ όγκο ποσοστό του 

ισοοκτανίου που περιέχει σε ένα μίγμα από κανονικό επτάνιο και 

ισοοκτάνιο, το οποίο παρουσιάζει το χτύπημα στην ίδια συμπίεση με την 

εξεταζόμενη βενζίνη.

Το 0 της κλίμακας είναι το κανονικό επτάνιο και το 100 το ισοοκτάνιο. Για 

παράδειγμα η απλή αμόλυβδη των 95 οκτανίων παρουσιάζει το χτύπημα 

στην ίδια συμπίεση με μίγμα από 5% κανονικό επτάνιο και 95% ισοοκτάνιο. 

Η αύξηση του αριθμού οκτανίου μιας βενζίνης γίνεται με 

αναμόρφωση(Γθίοππίη9).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Η ζήτηση για βενζίνη εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη και διαμόρφωση 

του στόλου των κυκλοφορούντων δικύκλων και αυτοκινήτων (ιδιωτικής 

χρήσης και επαγγελματικών).

Στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και τη σύνθεση του στόλου των 

κυκλοφορούντων οχημάτων, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών, παρατίθενται στους πίνακες 2.1 έως 2.5 στο τέλος 

αυτού του κεφαλαίου.

Ο πίνακας 2.1 παρουσιάζει τη σύνθεση του στόλου των 

κυκλοφορούντων οχημάτων στη χώρα μας στο τέλος κάθε έτους, για τη 

χρονική περίοδο 1992-2002. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο συνολικός 

στόλος των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, αυξήθηκε την 

περίοδο 1992-2002 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,7%. Συγκεκριμένα, το 

2002 τα οχήματα ανήλθαν σε 5.693 χιλ. έναντι 2.989 χιλ. το 1992. Τα 

ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος του 

συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων σε όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου, σε ποσοστό που κυμάνθηκε από 60,1% έως 

63,4%. Ακολουθούν τα ιδιωτικής χρήσης φορτηγά με μερίδιο που 

διαμορφώθηκε μεταξύ του 18,8% και 25,4% στο σύνολο των 

κυκλοφορούντων οχημάτων για την περίοδο 1992-2002.

Ο πίνακας 2.2 παρουσιάζει τις κυκλοφορίες καινούργιων οχημάτων στη 

χώρα μας κατά την περίοδο 1992-2002. Για το διάστημα 1993-1994 

προκύπτει ότι οι πωλήσεις των καινούργιων οχημάτων εμφάνισαν πτώση, 

κυρίως λόγω του μέτρου της απόσυρσης το Μάρτιο του 1993.Από το 1995 

μέχρι το 2002, οι κυκλοφορίες καινούργιων οχημάτων ακολούθησαν 

ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,1%. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό κατά το 2002 κάλυψαν τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα
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με μερίδιο 77,4% επί του συνόλου και ακολούθησαν οι μοτοσικλέτες με 

αντίστοιχο ποσοστό 16,2%.

Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει τα μεταχειρισμένα οχήματα που 

κυκλοφόρησαν γα πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο. Οι 

κυκλοφορίες μεταχειρισμένων οχημάτων παρουσίασαν διακυμάνσεις το 

χρονικό διάστημα 1992-2002 . Τα ιδιωτικής χρήσης φορτηγά κάλυψαν το 

55,2% του συνόλου των μεταχειρισμένων οχημάτων που κυκλοφόρησαν για 

πρώτη φορά στη χώρα μας το 2002, ενώ τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά 

αυτοκίνητα κάλυψαν το 22,6% και οι μοτοσικλέτες το 13,3%.

Στον πίνακα 2.4 αριθμούνται τα κυκλοφορούντο οχήματα στην 

περιφέρεια της πρωτεύουσας το διάστημα 1992-2002 (στο τέλος κάθε έτους 

). Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόλος των οχημάτων αυξήθηκε με μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,5%. Πιο αναλυτικά, το 2002 τα οχήματα ανήλθαν 

σε 2.458χιλ. έναντι 1.308χιλ. το 1992. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατά το 

2002 καλύφθηκε από τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα με μερίδιο 

73,8% επί του συνόλου και ακολούθησαν οι μοτοσικλέτες με αντίστοιχο 

ποσοστό 16,2%.

Ύστερα από σύγκριση των πινάκων 2.1 και 2.4 , προκύπτει ότι η 

περιφέρεια της πρωτεύουσας συγκέντρωσε το 43,2% του συνόλου των 

οχημάτων που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας στο τέλος του 2002, το 

50,2% των επιβατικών αυτοκινήτων, το 44,5% των λεωφορείων, το 19,6% 

των φορτηγών και το 43,8% των μοτοσικλετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις μοτοσικλέτες, τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στους πίνακες 2.1 έως και 2.4 δεν περιλαμβάνουν τα 

δίκυκλα με κυβισμό μικρότερο των 50 κυβικών εκατοστών(μοτοποδήλατα).

Σχετικά με το συνολικό στόλο των δικύκλων μέχρι 50 κυβ.εκατ., δίνονται 

πληροφορίες στον πίνακα 2.5. Κατά την περίοδο 1992-2002, ο στόλος των 

μοτοποδηλάτων αυξήθηκε με μέσο ρυθμό μεταβολής 4%. Οι νέες εγγραφές 

παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις καθ’ όλη την περίοδο. Συγκεκριμένα, 

κατά το 1993 και 1994 οι ετήσιες νέες εγγραφές μοτοποδηλάτων ξεπέρασαν 

τις 100.000. Έκτοτε, οι νέες εγγραφές κυμάνθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα, 

καταλήγοντας σε 20.986 το 2002 (χαμηλότερη τιμή περιόδου). Θα πρέπει, 

εντούτοις, να αναφέρουμε ότι στα στοιχεία του πίνακα, παρατηρείται ότι 

μετά το 1996 το σύνολο του στόλου κάθε έτους δε συμφωνεί με το άθροισμα
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του συνόλου του στόλου του προηγούμενου έτους και των νέων εγγραφών 

του επομένου. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, 

μοτοποδήλατα που βρίσκονται σε κατάσταση αχρηστίας, λόγω σοβαρών 

βλαβών ή ατυχημάτων, δεν διαγράφονται από τους κατόχους τους στις 

αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα του συνολικά 

καταγεγραμμένου στόλου να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αριθμό 

μοτοποδηλάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Η αύξηση του στόλου των οχημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

ζήτηση για βενζίνη είναι ανοδική και θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα 

χρόνια έως ότου νέες μορφές ενέργειας αντικαταστήσουν το υπάρχον 

προϊόν.

Εντούτοις, δε θα να παραλείψουμε ότι η ζήτηση για βενζίνη επηρεάζεται 

και από κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο το 

συγκεκριμένο προϊόν, αλλά επιδρούν στο πλήρες φάσμα των 

πετρελαιοειδών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε δυο, το ΑΕΠ και τις τεχνολογικές 

αλλαγές.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της 

ζήτησης τόσο για τη βενζίνη όσο και για το σύνολο των πετρελαιοειδών και 

αυτό γιατί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας συνεπάγεται αυξημένες 

ποσότητες ενέργειας και συνεπώς πετρελαιοειδών και κατ’ επέκταση 

βενζίνης.

Οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν σοβαρή επίδραση στη ζήτηση των 

διαφόρων ποιοτήτων πετρελαιοειδών. Ενώ μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, χρησιμοποιούνταν βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας μολύβδου, με 

την εξέλιξη των βενζινοκινητήρων για καλύτερη απόδοση και μικρότερη 

ρύπανση εισήλθαν στην αγορά οι αμόλυβδες βενζίνες, εκτοπίζοντας με 

ταχείς ρυθμούς την προηγούμενη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Είναι προφανές ότι με την αύξηση του αριθμού των βενζινοκίνητων 

οχημάτων αυξάνεται και η ζήτηση βενζινών. Πρόκειται, δηλαδή, για δυο 

αγαθά συμπληρωματικά (complementary goods), που σημαίνει ότι μια 

αύξηση (ή αντίστοιχα μείωση) της καταναλώσεως του ενός αγαθού
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αύξηση (ή αντίστοιχα μείωση) της καταναλώσεως του ενός αγαθού 

συνεπάγεται αύξηση (ή αντίστοιχα μείωση) στην κατανάλωση του άλλου 

αγαθού.

Η ζήτηση για βενζίνη, στις ημέρες μας, παρουσιάζει ανελαστικά 

χαρακτηριστικά, μιας και το προϊόν αυτό αποτελεί ζωτικής σημασίας 

συστατικό για τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου. Μπορεί κανείς 

να συμφωνήσει και με την άποψη ότι η ζήτηση για βενζίνη παρουσιάζει και 

κάποιο βαθμό ελαστικότητας ως προς την τιμή διάθεσης και ως προς το 

είδος της βενζίνης (απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων, αμόλυβδη 100 οκτανίων). 

Στο μέλλον, προβλέπεται ότι η ζήτηση για βενζίνη θα αρχίσει να μειώνεται, 

όταν νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας εισέλθουν στην αγορά και 

χρησιμοποιηθούν αντί της βενζίνης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με τον όρο εγχώρια κατανάλωση καυσίμων εννοείται η κατανάλωση 

των προϊόντων που καλύπτεται από τις εταιρίες εμπορίας και αφορά τη 

βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ). Στην παρούσα μελέτη δε γίνεται 

αναφορά για τα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων.

Ο πίνακας 2.6 δείχνει την κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 

για την περίοδο 1995-2003. Η κατανάλωση βενζίνης στην Ελλάδα 

αυξήθηκε με ρυθμό 32% το 2003 σε σχέση με το 1995, ενώ η κατανάλωση 

πετρελαίου κίνησης προχώρησε με μεγαλύτερους ρυθμούς και άγγιξε τους 

7.801 χιλιάδες μετρικούς τόνους, σημειώνοντας αύξηση ύψους 54%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)
ΕΤΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΒΕΝΖΙΝΗ (MOTOR 

GASOLINE)
2.774 2.940 3.035 3.156 3.215 3.280 3.404 3.543 3.685

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 5.044 5.736 5.838 6.225 6.168 6.332 6.248 6.987 7.801

(GAS/DIESEL)

Πηγή: International Energy Agency
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Μια διαγραμματική απεικόνιση της εγχώριας κατανάλωσης βενζίνης και 

πετρελαίου κίνησης δίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ΣΧΗΜΑ 2.6.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1995-2003

ΕΤΗ

•ΒΕΝΖΙΝΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1992-2002- τέλος του κάθε έτους)

ΕΤΟΣ 1992 1993 1994 1995 1996
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.989.336 3.195.324 3.375.607 3.588.852 3.797.234
Αυτοκίνητα 2.649.562 2.807.447 2.946.654 3.113.184 3.279.344
Επιβατικά 1.829.100 1.958.544 2.074.081 2.204.761 2.339.421
Δ.Χ. 33.556 33.560 33.560 33.560 33.560
IX . 1.795.544 1.924.984 2.040.521 2.171.201 2.305.861
Λεωφορεία 22.674 23.206 23.540 24.600 25.096
Δ.Χ. 13.803 13.900 14.100 14.250 14.450
Ι.Χ. 8.871 9.306 9.440 10.350 10.646
Φορτηγά 797.788 825.697 849.033 883.823 914.827
Δ.Χ. 36.468 36.500 36.495 36.495 36.495
Ι.Χ. 761.320 789.197 812.538 847.328 878.332
Μοτοσικλέτες 339.774 387.877 428.953 475.668 517.890
Επιβατικές 329.235 377.367 418.458 465.144 507.396
Φορτηγές 10.539 10.510 10.495 10.524 10.494
Δ.Χ. 5.725 5.694 5.680 5.680 5.680
Ι.Χ. 4.814 4.816 4.815 4.844 4.814

Πηγή.Υπουργείο Μεταφορών (Στατιστική Υπηρεσία)

1997 1998 1999 2000 2001 2002

4.048.471 4.323.118 4.690.207 5.060.885 5.389.996 5.693.008
3.477.506 3.689.353 3.979.432 4.279.524 4.536.630 4.782.453
2.500.099 2.675.676 2.928.676 3.195.065 3.423.704 3.646.069

33.560 33.560 33.560 33.560 33.560 33.560
2.466.539 2.642.116 2.895.116 3.161.505 3.390.144 3.612.509

25.622 26.320 26.769 27.037 27.115 27.247
14.632 15.069 15.069 15.069 15.069 15.069
10.990 11.251 11.700 11.968 12.046 12.178

951.785 987.357 1.023.987 1.057.422 1.085.811 1.109.137
36.495 36.495 36.495 36.495 36.495 36.495

915.290 950.862 987.492 1.020.927 1.049.316 1.072.642
570.965 633.765 710.775 781.361 853.366 910.555
560.501 623.337 700.358 770.971 843.045 900.338

10.464 10.428 10.417 10.390 10.321 10.217
5.680 5.660 5.660 5.660 5.660 5.660
4.784 4.768 4.757 4.730 4.661 4.557

ro



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ(1992-2002)

ΕΤΟΣ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

251.701 187.851 143.172 164.504 174.993 211.890 243.471 348.926 377.317 368.430 343.493
Αυτοκίνητα 227.607 164.795 123.506 140.656 149.051 178.310 197.860 285.443 313.278 301.955 287.693
Επιβατικά 199.004 147.789 112.567 128.137 136.856 162.030 180.046 261.573 288.502 279.521 267.440
Δ.Χ. 1.083 2.434 2.105 3.010 2.976 2.503 1.848 1.599 1.619 2.047 1.664
IX . 197.921 145.355 110.462 125.127 133.880 159.527 178.198 259.974 286.883 277.474 265.776
Λεωφορεία 306 386 233 344 313 283 359 670 579 862 343
Δ.Χ. 151 216 147 217 128 130 174 378 380 674 166
Ι.Χ. 155 170 86 127 185 153 185 292 199 188 177
Φορτηγά 28.297 16.620 10.706 12.175 11.882 15.997 17.455 23.200 24.197 21.572 19.910
Δ.Χ. 29 28 80 242 407 389 357 413 431 446 397
IX . 28.268 16.592 10.626 11.933 11.475 15.608 17.098 22.787 23.766 21.126 19.513
Μοτοσικλέτες 24.094 23.056 19.666 23.848 25.942 33.580 45.611 63.483 64.039 66.475 55.800
Επιβατικές 24.092 23.056 19.666 23.846 25.942 33.580 45.611 63.483 64.039 66.475 55.800
Φορτηγές 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Δ.Χ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ι.Χ. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών (Στατιστική Υπηρεσία)



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3:ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1992-2002)

ΕΤΟΣ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

46.291 53.870 43.290 54.907 45.341 50.903 47.673 45.786 46.004 46.624 43.968
Αυτοκίνητα 25.963 28.431 21.641 31.165 28.481 30.666 29.000 30.578 37.243 36.944 38.120
Επιβατικά 7.648 7.875 5.521 5.620 4.733 4.748 3.811 7.143 14.118 10.442 10.127
Δ.Χ. 36 15 36 704 35 100 126 129 172 139 185
Ι.Χ. 7.612 7.842 5.485 4.916 4.698 4.648 3.685 7.014 13.946 10.283 9.942
Λεωφορεία 1.034 846 1.013 786 445 570 573 794 901 1.047 1.437
Δ.Χ. 661 567 705 547 274 319 363 524 553 629 1.024
IX . 373 279 308 239 171 251 210 270 348 418 413
Φορτηγά 17.281 19.728 15.107 24.759 23.303 25.348 24.616 22.641 22.224 25.475 26.556
Δ.Χ. 1.730 2.123 2.310 1.744 1.851 2.052 1.757 1.838 1.929 2.238 2.282
IX . 15.551 17.605 12.797 23.015 21.452 23.296 22.859 20.803 20.295 23.237 24.274
Μοτοσικλέτες 20.328 25.439 21.649 23.742 16.860 20.237 18.673 15.208 8.761 9.680 5.866
Επιβατικές 20.327 25.437 21.649 23.715 16.860 20.237 18.673 15.208 8.761 9.680 5.866
Φορτηγές 1 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Δ.Χ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ι.Χ. 1 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0

Πηγή.Υπουργείο Μεταφορών (Στατιστική Υπηρεσία)



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (1992-2002-τέλος του κάθε έτους)

ΕΤΟΣ 1992 1993 1994 1995 1996

1.670.378

1997

1.783.186

1998 1999 2000 2001 2002
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.307.919 1.397.304 1.466.840 1.569.982 1.897.159 2.051.208 2.201.708 2.332.545 2.458.231
Αυτοκίνητα 1.150.977 1.220.442 1.272.581 1.352.000 1.431.143 1.519.285 1.607.545 1.732.372 1.856.905 1.960.852 2.059.446
Επιβατικά 974.082 1.038.196 1.087.431 1.156.261 1.229.467 1.310.625 1.394.305 1.513.915 1.633.156 1.733.665 1.830.030
Δ.Χ. 16.326 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324 16.324
Ι.Χ. 957.756 1.021.872 1.071.107 1.139.937 1.213.143 1.294.301 1.377.981 1.497.591 1.616.832 1.717.341 1.813.706
Λεωφορεία 10.368 10.546 10.642 11.154 11.429 11.650 11.861 11.984 12.116 12.101 12.132
Δ.Χ. 5.361 5.395 5.444 5.500 5.599 5.655 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788
Ι.Χ. 5.007 5.151 5.198 5.654 5.830 5.995 6.073 6.196 6.328 6.313 6.344
Φορτηγά 166.527 171.700 174.508 184.585 190.247 197.010 201.379 206.473 211.633 215.086 217.284
Δ.Χ. 9.958 9.991 9.989 9.989 9.989 9.989 9.989 9.989 9.989 9.989 9.989
Ι.Χ. 156.569 161.709 164.519 174.596 180.258 187.021 191.390 196.484 201.644 205.097 207.295
Μοτοσικλέτες 156.942 176.862 194.259 217.982 239.235 263.901 289.614 318.836 344.803 371.693 398.785
Επιβατικές 154.190 174.133 191.534 215.257 236.520 261.201 286.918 316.148 342.138 369.059 396.169
Φορτηγές 2.752 2.729 2.725 2.725 2.715 2.700 2.969 2.688 2.665 2.634 2.616
Δ.Χ. 1.592 1.569 1.566 1.566 1.566 1.566 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565
Ι.Χ. 1.160 1.160 1.159 1.159 1.149 1.134 1.131 1.123 1.100 1.069 1.051

ΠηγήΎπουργείο Μεταφορών (Στατιστική Υπηρεσία)

οι



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΩΣ 50 ΚΥΒ.ΕΚ. (1992-2002)

ΕΤΟΣ
Νέες

1992 1993

εγγραφές
Στόλος

35.962 110.102

(τέλος
κάθε
έτους)

1.087.850 1.197.952

1994 1995 1996

104.667 43.211 63.712

1.302.619 1.345.830 1.409.542

1997 1998 1999

50.207 50.390 53.518

1.470.794 1.505.424 1.620.881

2000 2001 2002

34.899 30.474 20.986

1.561.210 1.607.912 1.614.090

ΠηγήΎπουργείο Μεταφορών (Στατιστική Υπηρεσία)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

❖ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - 
ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Η ελληνική πετρελαϊκή αγορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 

ρυθμίσεις, χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο υπάγονται η 

διύλιση και οι εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέχρις ότου 

καταλήξουν τα πετρελαιοειδή στην κατοχή των εταιρειών εμπορίας. Στο 

δεύτερο τμήμα υπάγεται η εμπορία των ετοίμων προϊόντων από τις 

εταιρείες μέχρι α) τον τελικό καταναλωτή (εκτός από τους αυτοκινητιστές 

και μερικούς καταναλωτές θέρμανσης) β) τον πρατηριούχο και γ)τον 

μεταπωλητή θέρμανσης, ενώ στο τρίτο επίπεδο υπάγεται η εμπορία από 

τους πρατηριούχους και τους μεταπωλητές θέρμανσης.

Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάλυση των 

εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, όμως θα ήταν 

χρήσιμο να γίνει λόγος και για τα διυλιστήρια, που αποτελούν το αρχικό 

στάδιο της καθετοποιημένης ολοκλήρωσης που ακολουθεί η βενζίνη. Τα 

στοιχεία που παρατίθενται για τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών προέρχονται από επεξεργασία στοιχείων του διαδικτύου.

□ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Στον ελλαδικό χώρο η διύλιση πετρελαίου πραγματοποιείται από 

τέσσερα διυλιστήρια, εκ των οποίων τα δυο είναι κρατικά ενώ τα άλλα δυο 

είναι ιδιωτικά. Στα μεν πρώτα, ανήκουν τα διυλιστήρια των Ελληνικών 

Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη και καλύπτουν το 

60% της ελληνικής αγοράς, ενώ στα δεύτερα περιλαμβάνονται αυτό με την 

επωνυμία Μότορ Όιλ, που ανήκει κατά 50% στον όμιλο Βαρδινογιάννη και 

50% στη Σαουδαραβική εταιρεία SAUDI ARAMCO και εκείνο της Πετρόλα
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που ανήκει στον όμιλο Λάτση, με μερίδια αγοράς 25% και 15% αντίστοιχα 

μέχρι το 2002.

Αξιοσημείωτο γεγονός στην πορεία της ελληνικής αγοράς πετρελαίου 

αποτέλεσε η συγχώνευση μεταξύ της Πετρόλα και των Ελληνικών 

Πετρελαίων το Σεπτέμβριο του 2003. Αυτή οδήγησε από τη μια πλευρά στη 

σταδιακή αποκρατικοποίηση του δευτέρου (πώληση 8,21% των Ελληνικών 

Πετρελαίων στον όμιλο Λάτση) και από την άλλη αποτέλεσε απαρχή για τη 

δημιουργία ενός νέου ενεργειακού κολοσσού στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων. Μετά από τη συγχώνευση αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

διύλιση ουσιαστικά έχει δυο φορείς, τα κρατικά διυλιστήρια των Ελληνικών 

Πετρελαίων και το διυλιστήριο της Μότορ Όιλ.

Τα διυλιστήρια διακρίνονται σε διυλιστήρια απλού τύπου και σε σύνθετα 

διυλιστήρια.

Χαρακτηριστικό των πρώτων είναι ότι η κατανομή των τελικών 

προϊόντων βασίζεται κυρίως στην ποιότητα του αργού πετρελαίου και στον 

αρχικό διαχωρισμό που γίνεται με την κλασματική απόσταξη του αργού. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διάσπασης των υπολειμμάτων 

(μαύρα προϊόντα) και μετατροπής τους σε αποστάγματα (λευκά προϊόντα).

Τα απλά διυλιστήρια μπορεί να είναι τύπου hydroskimming που 

σημαίνει ότι παράγουν βενζίνη και topping που σημαίνει ότι δεν παράγουν 

βενζίνη μέσω της διαδικασίας διύλισης.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα σύνθετα διυλιστήρια έχουν τη εξής 

ιδιότητα, το υπόλειμμα της κλασματικής αποστάξεως του αργού πετρελαίου 

αποστάζεται περαιτέρω σε κενό οπότε λαμβάνονται δυο προϊόντα: το 

απόσταγμα κενού (Vacum Gasoline VGO) και το υπόλειμμα κενού που 

περιέχει τους πολύ βαρείς υδρογονάνθρακες ασφαλτικού κυρίως 

χαρακτήρα.

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι πληροφορίες για την έδρα, 

τις κύριες δραστηριότητες και τον τύπο των τεσσάρων ελληνικών 

διυλιστηρίων, πριν από τη συγχώνευση των ΕΛ.ΠΕ. και της Πετρόλα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Διύλιση Αργού 

Πετρελαίου, 

Παραγωγή,Εισαγωγές

ΣΥΝΘΕΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Α.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Και Χονδρικό 

Εμπόριο

Πετρελαιοειδών, Υγραερίων, 

Πλαστικών Υλών και 

Χημικών.

ΑΠΛΟ

HYDROSKIMMING 

ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΒΕΝΖΙΝΩΝ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Διύλιση Αργού Πετρελαίου, 

Παραγωγή και Εμπόριο 

Πετρελαιοειδών

ΣΥΝΘΕΤΟ

CONVERSION

ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Διύλιση Αργού Πετρελαίου, 

Παραγωγή και Εμπόριο 

Πετρελαιοειδών

ΑΠΛΟ 

TOPPING 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΒΕΝΖΙΝΩΝ

□ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η εμπορία των πετρελαιοειδών 

στην Ελλάδα διεξαγόταν κυρίως από τις εταιρείες SHELL, SOCONY 

(μετέπειτα MOBIL) και SOCOBEL (θυγατρική τη βελγικής PETROFINA), οι 

οποίες διέθεταν εγκαταστάσεις στην περιοχή της Δραπετσώνας και στη 

Θεσσαλονίκη και εφοδιάζονταν με πετρελαιοειδή από τις μητρικές τους 

πολυεθνικές εταιρείες.

Σε μικρότερη κλίμακα, λειτουργούσαν και άλλες εταιρείες όπως η 

STEAUA AGENCIES LTD, Σ. ΡΕΣΤΗΣ και ΣΙΑ που εισήγαγαν 

πετρελαιοειδή κυρίως από τη Ρουμανία.
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Μετά τον πόλεμο, τον εφοδιασμό ανέλαβε η αγγλική στρατιωτική 

υπηρεσία εφοδιασμού EMEL, η οποία υπέδειξε στις εταιρείες SHELL, 

SOCONY, SOCOBEL, STEAUA AGENCIES LTD και Σ. ΡΕΣΤΗΣ και ΣΙΑ 

να συστήσουν κοινοπραξία για τη διακίνηση από κοινού μέσω των 

εγκαταστάσεών τους, των πετρελαιοειδών που παρείχαν δωρεάν οι 

συμμαχικές δυνάμεις στην Ελληνική Κυβέρνηση. Η Κοινοπραξία των 

Εταιρειών Πετρελαίου, γνωστή σαν ΚΕΠ, σύναπτε συμβάσεις με το 

δημόσιο, παρελάμβανε τα υγρά καύσιμα για λογαριασμό του τελευταίου και 

τα διέθετε στην εσωτερική αγορά σε τιμές που καθόριζε η κυβέρνηση.

Το 1951 διαλύθηκε η ΚΕΠ και η κάθε εταιρεία μπορούσε να εισάγει και 

να εμπορεύεται τα πετρελαιοειδή, αλλά με τιμές και περιθώρια αυστηρά 

ελεγχόμενα από το δημόσιο. Από το 1958 και μετά άρχισε να λειτουργεί και 

να εφοδιάζει την εσωτερική αγορά με πετρελαιοειδή, το κρατικής 

ιδιοκτησίας διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

ΣΗΜΕΡΑ

Η αγορά στην Ελλάδα καλύπτεται από τις εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών (ΕΕΠ), οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές ή / και 

προμηθεύονται προϊόντα από τα διυλιστήρια ή από άλλες εταιρείες 

εμπορίας. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε συνεταιρισμούς πρατηρίων 

να προμηθεύονται πετρελαιοειδή από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και 

να τροφοδοτούν με προϊόντα τα πρατήρια μέλη τους .

Στην εσωτερική αγορά δραστηριοποιούνται συνολικά περί τις 20 

εταιρείες εμπορίας (στοιχεία 2002), ενώ ορισμένες από αυτές λειτουργούν 

και στη διεθνή αγορά.

Οι εταιρείες εμπορίας διακρίνονται με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

τους σε :

a) Εταιρείες του δημοσίου τομέα και είναι η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε. με τρία 

σήματα : ΕΚΟ , elda και Μ (Γ. Μαμιδάκης ).

b) Εταιρείες θυγατρικές πολυεθνικών όπως BP-MOBIL, SHELL-TEXACO.

c) Εταιρείες ελληνικής ιδιοκτησίας όπως AVINOIL, JETOIL, ELI NOIL, 

ΕΒΡΟΙΛ, DRACOIL, KMOIL κ.ά.
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Το 2002 οι εταιρείες εμπορίας προμήθευσαν περίπου 15700kt 

πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά.

□ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στη λιανική πώληση των καυσίμων δραστηριοποιούνται 7.500 

πρατηριούχοι που διαθέτουν βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης για οχήματα, 

αλλά και για μικρά σκάφη, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες καθώς και πετρέλαιο 

θέρμανσης.

Οι πρατηριούχοι συνδέονται με τις ΕΕΠ με διαφόρων τύπων συμβάσεις 

και σχέσεις. Είτε συνεργάζονται με μια εταιρεία που φέρουν το σήμα της και 

αυτοί είναι μεγάλη πλειοψηφία είτε είναι ελεύθεροι πρατηριούχοι.

❖ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

■ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

* ΕΚΟ-ΕΛΔΑ

Η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε. θυγατρική σε ποσοστό 100% της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των 

προτιμήσεων των καταναλωτών και να κατέχει την πρώτη θέση στη 

συνολική αγορά πετρελαιοειδών της Ελλάδας, με πωλήσεις στη χρήση 

2003 ύψους 4,2εκ. τόνων, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων από τη 

χρήση 2002 κατά 2,3%. Σύμφωνα με την εταιρεία, στα σημαντικότερα 

γεγονότα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της κατά το έτος 2003 

συγκαταλέγονται:

• Η δημιουργία και προώθηση στην αγορά νέας γενιάς καυσίμων 

KINITRON, προϊόντων υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών. Η γενιά 

KINITRON περιλαμβάνει την αμόλυβδη KINITRON 95+, την αμόλυβδη
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KINITRON 100 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης KINITRON 2005, 

προϊόντων με υψηλές επιδόσεις, που προστατεύουν τον κινητήρα και 

στοχεύουν σε οικονομία καυσίμου και καθαρότερο περιβάλλον .

• Ο καλύτερος έλεγχος ποιότητας των καυσίμων στο δίκτυο πρατηρίων 

της ύστερα από συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

• Η προώθηση της επιχειρηματικής της δράσης σε Βουλγαρία και Σερβία 

με την κατασκευή, εξαγορά και λειτουργία πρατηρίων και την οργάνωση 

των αντίστοιχων θυγατρικών εταιρειών.

• Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την προώθηση του ψυσικού 

αερίου, με την επωνυμία «ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ».

Η ΕΚΟ διαθέτει δώδεκα εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης 

υγρών καυσίμων σε Σκαραμαγκά, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, 

Κω, Ρόδο, Κρήτη, Βόλο, Αμφιλοχία, Αλεξανδρούπολη. Το 2004 εγκαινίασε 

νέα αυτοματοποιημένη μονάδα φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων 

(αυτοματοποιημένα γεμιστήρια) στις εγκαταστάσεις της στο Δενδροπόταμο 

Θεσσαλονίκης. Διατηρεί δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων, με σήματα 

ΕΚΟ, ΕΛΔΑ , ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ σε 1609 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα.

❖ ΒΡ

Με σημαντική παρουσία από το 1951, τώρα η ΒΡ αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.

Το δίκτυο πρατηρίων της αποτελείται πάνω από 1600 πρατήρια που 

φέρουν τα σήματα της ΒΡ και της CASTROL.

Μετά τη διάλυση της κοινοπραξίας της MOBIL το 2000, μεταφέρεται 

στην ΒΡ το σύνολο του ενεργητικού της πρώτης.
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SHELL

Η Shell είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών στον 

κόσμο, ενώ παρουσιάζει αξιόλογη δραστηριότητα και στον Ελληνικό χώρο, 

με ένα δίκτυο άνω των 1000 πρατηρίων που καλύπτει όλη την επικράτεια.

Ως μέλος του ομίλου εταιρειών Royal Dutch/Shell, η Shell λειτουργεί 

στην Ελλάδα από το 1926. Οι κύριες δραστηριότητές της καλύπτουν τη 

διανομή και εμπορία ενός ευρέως φάσματος πετρελαιοειδών (βενζινών, 

πετρελαίου, μαζούτ, λιπαντικών και υγραερίου) και χημικών προϊόντων, 

ενώ συγκεντρώνει πελάτες από το χώρο της βιομηχανίας, του εμπορίου και 

της ναυτιλίας και παράλληλα προμηθεύει αεροπορικές εταιρείες με καύσιμα 

και λιπαντικά αεροπορίας.

Η Shell αξιοποιώντας περαιτέρω τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα 

και ύστερα από την απόκτηση του τομέα καυσίμων της Texaco στην 

Ελλάδα, έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος του επενδυτικού της 

προγράμματος στον εκσυγχρονισμό του δικτύου πρατηρίων της, 

παρέχοντας και πρόσθετες υπηρεσίες στον καταναλωτή.

❖ AVIN

Η AVINOIL ΑΒΕΝΕΠ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και αριθμεί γύρω 

στα 615 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Ο βασικός προμηθευτής 

της AVIN σε καύσιμα είναι η Motor Oil (Διυλιστήρια Κορίνθου).

Η εταιρεία, με μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων βυτιοφόρων, διαθέτει τα 

καύσιμα στην ελληνική αγορά, κυρίως μέσω των ιδιόκτητων 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους 

Κορινθίας.

Καλύπτει όλους τους τύπους βενζίνης ακόμα και βενζινών ειδικού 

τύπου, όπως βενζίνη 99 οκτανίων. Πραγματοποιεί εξαγωγές καυσίμων και 

λιπαντικών στις γείτονες χώρες, όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, 

Ρουμανία, Κύπρο.
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❖ ΕΛΙΝΟΙΛ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ιδιωτική ελληνική εταιρεία 

στο χώρο της εμπορίας ενέργειας που δεν ανήκει σε όμιλο με διυλιστήριο 

με 400 σχεδόν πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Κατέχει σταθερά μια από τις 

πρώτες θέσεις σε πωλήσεις υγρών και στερεών καυσίμων στην Ελλάδα, με 

επιτυχημένες συναλλαγές με προμηθεύτριες εταιρείες στερεών καυσίμων 

από Η.Π.Α., Ρωσία, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Αγγλία, Ουκρανία, Ιταλία.

❖ DRACOIL

Η DRACOIL -  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 

1965 και αποτελεί μια από τις πρώτες αμιγώς ελληνικές εταιρείες του 

κλάδου με σταθερή αναπτυξιακή πορεία στον πετρελαϊκό χώρο τόσο εντός 

όσο και εκτός της Ελλάδος.

Εμπορεύεται και διακινεί καύσιμα μέσω ενός ελεγχόμενου δικτύου 274 

πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα και ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καυσίμων 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, δυναμικότητας 12.000 τόνων, απ’ ευθείας 

συνδεδεμένες με αγωγό από τα κρατικά διυλιστήρια Ασπροπύργου, με 

ιδιόκτητο στόλο βυτίων μεταφοράς. Κάποια από τα πρατήρια της διαθέτουν 

self service σύστημα ανεφοδιασμού οχημάτων FUELOMAT, το οποίο 

εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στο αυτοκίνητο όχι στον οδηγό 

να εξουσιοδοτεί την αντλία καυσίμων μέσω του πιστολιού.

❖ CYCLON

Η CYCLON ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή 

λιπαντικών, στην παραγωγή και εμπορία συσκευασμένων λιπαντικών 

προϊόντων καθώς και στη διάθεση υγρών καυσίμων. Προϊόντα της 

εταιρείας είναι οι βενζίνες, τα πετρέλαια και τα λιπαντικά CYCLON.

Διαθέτει ιδιόκτητο διυλιστήριο παραγωγής λιπαντικών προϊόντων στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, μονάδα η οποία επαναδιυλίζει ετησίως 38.000
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τόνους ορυκτελαίων και παρέχει μια ευρεία γκάμα βασικών λιπαντικών και 

αποτελεί τη μοναδική μονάδα στην Ελλάδα στην οποία παράγονται τα 

βαρέα ορυκτέλαια (Bright Stock).

❖ EL PETROL

Η παρουσία της ΕΛ ΠΕΤΡΟΛ Α.Ε. στο χώρο της εμπορίας καυσίμων 

χρονολογείται από το 1934, δραστηριοποιούμενη τόσο στον εφοδιασμό 

πρατηρίων υγρών καυσίμων, όσο και στον εφοδιασμό πλοίων με 

ναυτιλιακά καύσιμα.

Η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά καύσιμα είτε μέσω του δικτύου 

των πρατηρίων (απαριθμούνται περισσότερα από 50 πρατήρια) που 

φέρουν το σήμα της, είτε με πλήθος συνεργαζόμενων ελεύθερων 

πρατηρίων. Παράλληλα με τον τελικό καταναλωτή, η εταιρεία εφοδιάζει με 

καύσιμα τόσο άλλες μικρότερες εταιρείες, όσο και βιομηχανικές μονάδες, 

μεταπωλητές καυσίμων, αλλά και κρατικούς φορείς και οργανισμούς.

Η ΕΛ ΠΕΤΡΟΛ είναι συνδεδεμένη μέσω υπόγειου αγωγού με το 

διυλιστήριο των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο, 

εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή καυσίμων προς την εγκατάσταση.

* REVOIL

Η REVOIL ιδρύθηκε το 1982 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία 

πετρελαιοειδών προϊόντων. Είναι 100% ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών 

και η 8η σε μερίδιο αγοράς.

Η εταιρεία πωλεί καύσιμα και λιπαντικά στο δίκτυο των πρατηρίων της, 

το οποίο αποτελείται από 250 πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, που 

φέρουν τα χρώματα και τα σήματά της και εκτείνονται σχεδόν σε όλη την 

ελληνική επικράτεια. Επιπρόσθετα, συνεργάζεται με σαράντα (40) περίπου 

πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα Λ.Π.(Ανεξάρτητο Πρατήριο).

Λειτουργεί δύο ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων 

στη Χίο και στην Καβάλα, συνολικής χωρητικότητας 43.440 m3 .
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* BITOUMINA

Η BITOUMINA αποτελεί πρότυπη βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση 

παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων με σύγχρονες παραγωγικές και 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία διαθέτει παράλληλα άδεια εμπορίας και διανομής 

πετρελαιοειδών προϊόντων -  καυσίμων στην εσωτερική αγορά.

❖ AEGEAN

Η AEGEAN είναι μια ιδιωτική ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών με έδρα 

στον Πειραιά. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 

προϊόντων πετρελαίου τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και την ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων. Διαθέτει ένα στόλο 23 δεξαμενόπλοιων και 

τέσσερις σταθμούς bunkering.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη δεξαμενή στην Αλεξανδρούπολη με την 

οποία προμηθεύει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τις γειτονικές Βαλκανικές 

χώρες, ενώ με τη δεξαμενή του Ασπροπύργου καλύπτει τη ζήτηση της 

Νοτίου Ελλάδας. Στο δίκτυο πρατηρίων της απαριθμούνται 344 πρατήρια.

❖ KMOIL

Η KMOIL προωθεί τις πωλήσεις της προς τους πελάτες της στη μεν 

Νότια Ελλάδα μέσω των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών της στην Καλαμάτα, 

στη δε Κεντρική Ελλάδα μέσω των υποκαταστημάτων που διατηρεί στα 

ΕΛΔΑ και στην Πετρόλα. Στη Βόρεια Ελλάδα διαθέτει υποκαταστήματα στο 

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στα διυλιστήρια της ΕΚΟ Θεσσαλονίκης.
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• ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα πρατήρια στην Ελλάδα αριθμούνται, όπως αναφέραμε και στο 

πρώτο μέρος, γύρω στα 7.500 και η πλειοψηφία τους ελέγχονται με 

συμβάσεις εργασίας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Οι κυριότερες εταιρείες εμπορίας που συνεργάζονται με τα πρατήρια 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

AEGEAN 344

AVIN 615

BP- MOBIL 1600

DRACOIL 274

JETOIL 547

REVOIL 250

SHELL-TEXACO 1000

Ε Κ Ο -Ε Λ Δ Α -Μ  1609

ΕΛΙΝΟΙΛ 400

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 861

Πηγή:Επεξεργασία Στοιχείων Ίντερνετ

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, το 1996 τα ελεύθερα πρατήρια στην Ελλάδα είχαν 

καταγραφεί στα 300 στο σύνολο των 7500. Για το 2004, οι πληροφορίες για 

το πλήθος των ελεύθερων πρατηρίων είναι συγκεχυμένες, μιας και πολλά 

ελεύθερα πρατήρια έχουν αποκτήσει σήμα, ενώ κάποια άλλα με σήμα 

έγιναν ανεξάρτητα. Υπολογίζεται πάντως ότι σήμερα τα ανεξάρτητα 

πρατήρια είναι λιγότερα των 300.
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❖  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Οι συνολικές ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης που 

προσφέρουν τα διυλιστήρια στην ελληνική αγορά παρατίθενται στον πίνακα 

3.2 και καλύπτουν την περίοδο 1995-2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003 

(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)
ΕΤΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΒΕΝΖΙΝΗ 3.545 3.383 3.607 3.671 3.205 3.758 3.770 3.802 3.653

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.987 4.760 5.144 5.544 4.866 5.647 5.452 5.624 6.053

ΚΙΝΗΣΗΣ

Πηγή: International Energy Agency
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ελληνική αγορά χωρίζεται σε δυο επιμέρους αγορές, τόσο την 

εσωτερική αγορά που περιλαμβάνει όλα τα καύσιμα που καταναλίσκονται 

μέσα στην επικράτεια όσο και τη διεθνή αγορά που περιλαμβάνει τα 

καύσιμα που προορίζονται για την αεροπορία, τη ναυσιπλοΐα ή τυχόν 

καύσιμα που εξάγονται σε άλλες χώρες.

Η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου τροφοδοτείται αποκλειστικά 

από τα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην ευρύτερη περιοχή του 

Πρίνου της Θάσου, όπου τα ανακτήσιμα αποθέματά τους υπολογίζονται 

στα 9 εκατομμύρια βαρέλια και αναμένεται να εξαντληθούν μέχρι το 2010. 

Πρόσφατα πραγματοποιούνται έρευνες ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην περιοχή της 

Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (Κατάκολο). Το 2003, η Ελλάδα παρήγαγε 

μόνο 6.400 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, με αποτέλεσμα να εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές της, για να καλύψει την ημερήσια 

κατανάλωση των 429.000 βαρελιών.

□  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες εισάγει πετρέλαιο η Ελλάδα είναι το 

Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, η Λιβύη και η Αίγυπτος. Η ελληνική 

κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει τις εισαγωγές της από τη Ρωσία, για να 

μειώσει την εξάρτησή της από τη Μέση Ανατολή. Αν και μια λύση έδωσε η 

κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ενώνει τη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα με τη Ρωσία, ωστόσο η Μέση Ανατολή 

προσδοκάται ότι θα παραμένει η κύρια χώρα που προμηθεύει τη χώρα μας 

για τα επόμενα χρόνια.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας σε πετρελαιοειδή και κυρίως πετρέλαιο 

ντίζελ, αμόλυβδη βενζίνη, καύσιμα αεροσκαφών και μαζούτ γίνεται με τρεις 

κυρίως τρόπους :
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■ Term contracts κατά 50% από Σαουδική Αραβία, Ιράν, Λιβύη, 

Πρίνο

■ Frame contracts διάρκειας λίγων μηνών κατά 49% από Ρωσία 

(URALS)

■ Φορτία spot από Αίγυπτο και Ιράκ (KIRKUK)

Στον πίνακα 4.1 (στο παράρτημα του κεφαλαίου 4) εμφανίζονται οι 

συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας για κάθε μια κατηγορία πετρελαιοειδών 

προϊόντων, έτσι όπως αυτές αναλύονται στο International Energy Agency 

για την περίοδο 1995 έως 2003. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που εισάγει η 

χώρα είναι σε αργό πετρέλαιο, πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα και ντίζελ. Το 

2003, οι ποσότητες αργού πετρελαίου που εισήχθησαν ήταν αυξημένες 

κατά 29% σε σχέση με το 1995. Αύξηση για το 2003 σε σχέση με το 1995 

παρουσίασαν και οι εισαγωγές ντίζελ κατά 30,9% και τελικών προϊόντων 

κατά 26%, ενώ οι ποσότητες πρώτων υλών μειώθηκαν κατά 39%.

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι εισαγωγές αργού πετρελαίου κατά 

χώρα προέλευσης για μια περίοδο εννέα ετών. Ο μεγαλύτερος όγκος 

αργού πετρελαίου φθάνει από τη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα από το 

Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία. Δεύτερη μεγάλη εισαγωγέας της 

Ελλάδας είναι η Ρωσία, ενώ ένα μέρος των εισαγωγών προέρχεται και από 

την Αφρική.

Όσον αφορά τη βενζίνη, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.3, η χώρα 

προμηθεύεται μικρά ποσά και κυρίως από χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

(Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) όπως η 

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ην. Βασίλειο. Το 2003 οι ποσότητες βενζίνης που 

εισήχθησαν στη χώρα ήταν τριπλάσιες αυτών του 1995, με κάποιες 

μειώσεις μόνο για την περίοδο 1996-1997 και 2000-2001.

Από τα στοιχεία του πίνακα 4.4, προκύπτουν οι εισαγωγές ντίζελ, οι 

οποίες παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο την εξεταζόμενη περίοδο. Κυριότερες 

χώρες προέλευσης του προϊόντος είναι η Ρωσία, οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., με 

την Ιταλία να παίζει σημαντικό ρόλο, και η Μέση Ανατολή.
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□  ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Στον Ελλαδικό χώρο, τα δυο ιδιωτικά διυλιστήρια της Μότορ Όιλ και της 

Πετρόλα προσανατολίζονται κυρίως σε εξαγωγές πετρελαιοειδών, όπως 

πετρελαίου ντίζελ, νάφθας και καυσίμων αεροσκαφών.

Οι συνολικές εξαγωγές για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών δίνονται 

στον πίνακα 4.5, ενώ στους πίνακες 4.6, 4.7, 4.8 δίνονται οι εξαγωγές της 

χώρας μας σε αργό πετρέλαιο, βενζίνη και πετρέλαιο ντίζελ με βάση τις 

χώρες προορισμού.

Όπως προκύπτει, οι εξαγόμενες ποσότητες της χώρας σε πετρέλαιο 

κίνησης ήταν τρεις φορές μεγαλύτερες το 2003 συγκριτικά με το 1995, με 

υποχώρηση να παρουσιάζουν μόνο κατά το 1997. Κηροζίνη, βενζίνη και 

νάφθα είναι τα προϊόντα που εξάγονται κυρίως από τα ελληνικά διυλιστήρια 

προς τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και προς Τουρκία, Ρωσία, Αφρική, Μέση 

Ανατολή και Η.Π.Α..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003 

(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

199

5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

(CRUDE OIL)

15.3

29

17.529 17.957 15.944 19.371 18.827 18.906 19.116

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

(NATURAL GAS 

LIQUIDS)

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

(FEEDSTOCKS&

OTHERS)

2.18

5

1.031 593 1.343 1.012 1.209 1.175 1.489

ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(TOTAL PRODUCTS)

3.76

8

3.615 3.041 4.208 3.255 3.269 3.397 4.200

YrPAEPIO(LIQUIFIED 

PETROLEUM GASES)

1 ” “ 49 “ “ 1 12

ΝΑΦΘΑ (NAPHTHA) - - - - - 19 19 57

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

(TOTAL

GASOLINE)

217 181 47 481 417 77 121 517

ΚΗΡΟΖΙΝΗ

(KEROSENE)

199 130 79 302 95 256 256 28

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(GAS/DIESEL)

2.29

3

2.788 2.292 2.738 2.013 2.339 2.435 2.993

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

(FUELOIL RESIDUAL)

733 151 435 298 174 169 169 36

ΚΑΡΒΟΥΝΟ 

(PETROLEUM COKE)

288 305 464 292 512 380 366 534

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(OTHER PRODUCTS)

55 60 84 48 44 29 30 23

Πηγή: International Energy Agency

2003

19.782

1.320

4.751

8

756

288

3.003

184

506

6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995- 
2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ
ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΗΝΩΜΕΝΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

69 " -

' ' ' ' '
ΙΤΑΛΙΑ - - - - - - - - 31

ΧΩΡΕΣ Ο.Ο.Σ.Α. 69 - - - - - 31

ΧΩΡΕΣ ΜΗ- 

Ο.Ο.Σ.Α.

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ. 

ΕΝΩΣΗ

1.911 2.733 2.465 835 4.249 5.364 5.742 9.134 7.699

ΙΡΑΝ 6.698 7.447 7.823 6.994 6.204 5.286 5.382 2.693 4.244

ΙΡΑΚ - - 609 1.446 1.841 1.453 1.303 927 253

ΣΑΟΥΔΙΚΗ

ΑΡΑΒΙΑ

3.184 3.991 5.382 5.347 5.821 5.595 5.268 5.128 6.182

ΑΛΛΕΣ 1.134 899 83 - - - - - -

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 11.016 12.337 13.897 13.787 13.866 12.334 11.953 8.748 10.679

ΑΣΙΑ - - - - - - - - -

ΚΙΝΑ - - - - - - - - -

ΑΛΓΕΡΙΑ - - - - 65 - - - -

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - - - 139 - - - 296 380

ΛΙΒΥΗ - - - 1.183 1.191 1.129 1.211 938 970

ΝΙΓΗΡΙΑ - - - - - - - - 23

ΑΦΡΙΚΗ 2.333 2.433 1.595 1.322 1.256 1.129 1.211 1.234 1.373

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 26 - - - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ 15.329 17.529 17.957 15.944 19.371 18.827 18.906 19.116 19.782

Πηγή: International Energy Agency
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΕΛΓΙΟ - - - 54 - - - - -

ΓΑΛΛΙΑ 22 53 23 62 49 8 4 36 40

ΙΤΑΛΙΑ 32 16 18 58 57 16 16 97 272

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 25 - - 55 102 - - 24 67

ΙΣΠΑΝΙΑ - - - - 117 - 39 18 9

ΤΟΥΡΚΙΑ - - - 15 - - - 31 51

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 48 - 3 63 11 30 14 59 11

ΧΩΡΕΣ 0 .0 .Σ.Α. 127 69 44 307 336 54 73 265 450

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - - - - - - - - 5

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - - - - - - - - 5

ΡΟΥΜΑΝΙΑ - - - 5 6 - - 27 43

ΑΛΛΕΣ 64 - - 74 7 18 43 116 43

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο.Ο.Σ.Α. 64 - - 79 13 18 43 143 86

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ - - - - - - - - 17

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - - - 40 39 5 5 5 33

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - - - - 29 - - - 11

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - 27 3 40 68 5 5 5 44

ΑΣΙΑ - 58 - - - - - - 10

ΑΛΓΕΡΙΑ 26 27 - 52 - - - - -

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - - - - - - - 85 84

ΛΙΒΥΗ - - - - - - - 19 60

ΑΦΡΙΚΗ 26 27 - 52 - - - 104 144

ΑΛΛΕΣ - - - 3 - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ 217 181 47 481 417 77 121 517 756

Πηγή: International Energy Agency
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΒΕΛΓΙΟ - 27 - - - - - 38 -

ΚΑΝΑΔΑΣ - - - 38 - - - - -

ΓΑΛΛΙΑ 83 30 7 17 25 - - - -

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - 10 - - - - -

ΙΤΑΛΙΑ 456 519 542 450 433 565 572 461 431

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - - - 28 65 - - 99 -

ΙΣΠΑΝΙΑ - 81 - - - - - - -

ΤΟΥΡΚΙΑ 25 1 3 - 3 - - - 3

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 26 - 7 - 3 - - - -

Η.Π.Α. - - - - - - - 41 -

ΧΩΡΕΣ Ο.Ο.Σ.Α. 590 658 559 543 529 565 572 639 434

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - - - - - - - 33 -

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - - - - - - - 33 -

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 357 236 50 49 29 28 46 29 76

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 50 187 168 95 37 37 30 79 52

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο.Ο.Σ.Α. 407 423 218 144 66 65 76 108 128

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ. ΕΝΩΣΗ 810 1.387 1.207 1.244 1.039 1.465 1.511 1.969 2.013

ΙΡΑΚ - - 44 - - - - - -

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 44 - - 221 - - - - 66

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 

ΕΜΙΡΑΤΑ

42

ΑΛΛΕΣ 363 320 175 246 28 25 28 51 101

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 407 320 219 467 28 25 28 51 209

ΙΝΔΙΑ - - - - - 65 113 165 42

ΑΛΛΕΣ - - - - - - - - 84

ΑΣΙΑ - - - - - 65 113 165 126

ΑΛΓΕΡΙΑ - - 18 93 48 - 20 - -

ΛΙΒΥΗ 58 - 59 207 168 115 85 28 28

ΑΛΛΕΣ - - - - 30 30 30 - -

ΑΦΡΙΚΗ 79 - 89 300 246 145 135 28 28

ΑΛΛΕΣ - - - 40 105 9 - - 65

ΣΥΝΟΛΟ 2.293 2.788 2.292 2.738 2.013 2.339 2.435 2.993 3.003

Πηγή: International Energy Agency

35



Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003 

(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

(CRUDE OIL)

632 260 204 116 “
' '

387 1.105

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

(NATURAL GAS 

LIQUIDS)

11 14 9

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

(FEEDSTOCKS)

“ “ “ “

' ' ' '
ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(TOTAL PRODUCTS)

3.383 4.285 3.518 3.540 3.944 3.817 3.779 3.723 4.728

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

(LIQUIFIED 

PETROLEUM GAS)

63 109 102 139 309 310 288 279 274

ΝΑΦΘΑ (NAPHTHA) 634 815 899 739 865 553 615 522 670

ΒΕΝΖΙΝΗ (MOTOR 

GASOLINE)

881 781 556 653 1.011 808 678 809 942

ΚΗΡΟΖΙΝΗ (TOTAL 

KEROSENE)

742 899 854 930 755 903 965 523 869

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

(GAS/DIESEL)

342 493 185 586 576 782 794 891 1.102

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 

ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΑΡΓΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (FUEL 

OIL RESIDUAL)

616 1.032 696 280 220 272 255 564 649

ΚΑΡΒΟΥΝΟ 

(PETROLEUM COKE) ' ' ' '
~ ” ” “

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(OTHER PRODUCTS)
105 156 226 213 208 189 184 135 222

Πηγή: International Energy Agency
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

1995 1996 1997 1998

ΓΑΛΛΙΑ 206 260 204 -

ΙΤΑΛΙΑ 162 - - -

Η.Π.Α. - - - -

ΧΩΡΕΣ ΟΟΣΑ 368 260 204 -

ΑΦΡΙΚΗ 29 - - -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο .Ο ΣΑ. 

ΕΥΡΩΠΗΣ

235 116

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ - - - -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο.Ο.Σ.Α. 264 - - 116

ΣΥΝΟΛΟ 632 260 204 116

1999 2000 2001 2002 2003

- - - - -

- - - - 79

- - - - 281

- - - - 360

- - - - -

387 648

- - - - 97

- - - 387 745

. . - 387 1.105

Πηγή: International Energy Agency
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΓΑΛΛΙΑ - - - - - - - - -

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - - - - - - -

ΙΤΑΛΙΑ - - 33 19 31 25 25 42 -

ΙΣΠΑΝΙΑ - - - - - 30 63 30 15

ΤΟΥΡΚΙΑ 32 49 106 96 214 90 79 8 135

Η.Π.Α. 1 35 38 1 84 86 35 91 157

ΧΩΡΕΣ ΟΟΣΑ 33 84 177 116 329 231 202 171 307

ΑΦΡΙΚΗ - 3 41 89 196 96 91 156 175

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 59 - - - - - - 1 1

ΑΣΙΑ - - 26 - - - - - -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο.Ο.Σ.Α. 124 312 144 166 195 316 284 387 320

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 271 61 78 83 9 9 7 12 31

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 391 310 80 198 282 156 94 82 108

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 3 11 10 1 - - - - -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ 0 .0 .Σ.Α. 848 697 379 537 682 577 476 638 635

ΣΥΝΟΛΟ 881 781 556 653 1.011 808 678 809 942

Πηγή: International Energy Agency
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1995-2003
(σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)

ΕΤΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ΓΑΛΛΙΑ - - - - - 83 83 29 -

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - - - - - 1 -

ΙΤΑΛΙΑ - - - 25 9 - - 100 6

ΙΣΠΑΝΙΑ - - - - 22 29 29 - 27

ΤΟΥΡΚΙΑ 29 29 - 61 57 6 6 6 20

Η.Π.Α. - 40 - 75 95 93 94 218 372

ΧΩΡΕΣ ΟΟΣΑ 29 69 - 161 183 211 212 354 425

ΑΦΡΙΚΗ 2 55 - 11 9 16 16 10 3

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ - - - - - - - 7 3

ΑΣΙΑ - 13 16 - 20 - - 12 -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο .Ο ΣΑ . 63 180 152 377 359 554 565 498 463

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ 1 24 - 32 2 - - - 15

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 247 152 9 3 3 1 1 10 193

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ - - 8 2 - - - - -

ΧΩΡΕΣ ΜΗ Ο.Ο Σ Α. 313 424 185 425 393 571 582 537 677

ΣΥΝΟΛΟ 342 493 185 586 576 782 794 891 1.102

Πηγή: International Energy Agency

39



Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Στο μέρος αυτό θα ασχοληθούμε με τη διαπραγματευτική δύναμη των 

εταιρειών εμπορίας, που παίζουν το ρόλο των upstream επιχειρήσεων, 

καθώς και των πρατηρίων που χαρακτηρίζονται ως downstream και κατά 

πόσο συμφέρει αυτές να προχωρήσουν σε κάθετη ολοκλήρωση. Θα 

ελέγξουμε τα παρακάτω σενάρια: όταν οι δυο επιχειρήσεις είναι πλήρως 

ανταγωνιστικές, όταν μια εκ των δυο είναι μονοπωλιακή και η άλλη τέλεια 

ανταγωνιστική και όταν και οι δυο είναι μονοπώλια. Βασική είναι η υπόθεση 

ότι το προϊόν είναι ομοιογενές (intrabrand competition).

Πριν προχωρήσει η ανάλυση, είναι χρήσιμο να οριστεί η έννοια της 

«κάθετης ολοκλήρωσης». Η κοινή ιδέα που βρίσκεται πίσω από τον ορισμό 

είναι ότι μια επιχείρηση μπορεί να παράγει ή να πουλάει πιο αποδοτικά 

από ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν τα τμήματα που την απαρτίζουν, εάν 

ενεργούσαν ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης, η πρωτογενής 

επιχείρηση (upstream) είναι κάθετα ολοκληρωμένη εάν ελέγχει (άμεσα ή 

έμμεσα) όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την καθετοποιημένη 

δομή, δηλαδή από αυτήν και από την downstream επιχείρηση. Το κέρδος 

της κάθετης ολοκλήρωσης είναι το μέγιστο συνολικό κέρδος, που μπορεί 

να επιτύχει η καθετοποιημένη δομή, η upstream και η downstream 

επιχείρηση μαζί. Οι δυο επιχειρήσεις συνάπτουν ένα συμβόλαιο χωρίς 

κόστος και ταυτόχρονα η πρωτογενής επιχείρηση αντιμετωπίζει όποιες 

αποφάσεις θα ήθελε να λαμβάνουν οι δευτερογενείς επιχειρήσεις, σε 

θέματα που η ίδια δεν μπορεί να ελέγξει άμεσα.
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Α. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Εξετάζουμε την περίπτωση όπου υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και 

στις δύο αγορές. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε τα παρακάτω:

❖  Υπάρχει μεγάλος αριθμός εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στον 

κλάδο, έτσι ώστε καθεμιά από μόνη της είναι ασήμαντη σε σχέση με τον 

κλάδο ως σύνολο. Το ίδιο ισχύει και για τους βενζινοπώλες, οι οποίοι είναι 

πολυάριθμοι και οι ενέργειες τους δεν έχουν επιδράσεις στην τιμή της 

αγοράς. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ελεύθερων πρατηριούχων και 

πρατηριούχων που φέρουν όνομα θυγατρικής εταιρείας.

❖  Όλες οι επιχειρήσεις εμπορίας προσφέρουν βενζίνη, ένα 

τυποποιημένο και ομογενές προϊόν στους πρατηριούχους. Για 

απλούστευση, υπάρχει ένας τύπος βενζίνης που διατίθεται στην αγορά. 

Έτσι δικαιολογείται και η εξέταση του κλάδου ως συνόλου μάλλον παρά ως 

μιας σειράς υποκλάδων αποτελούμενων από μικρότερο αριθμό 

επιχειρήσεων. Το ίδιο συμβαίνει και για τους πρατηριούχους οι οποίοι 

προσφέρουν την ίδια ποιότητα βενζίνης στους καταναλωτές.

♦> Από μεριά τους οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση για την 

ποιότητα βενζίνης και αναγνωρίζουν ότι τα ταυτόσημα προϊόντα 

διαφορετικών πρατηρίων είναι πράγματι ίδια.

❖  Ελεύθερη είσοδος και έξοδος τόσο από τη πλευρά των εταιρειών 

εμπορίας όσο και των βενζινοπωλών, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνητρο 

για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να συνεννοούνται με στόχο την άσκηση 

κοινής πολιτικής.

Ακόμα και αν οι υπάρχουσες εταιρείες εμπορίας από τη μια πλευρά και 

οι πρατηριούχοι από τη άλλη μπορούσαν να οργανωθούν μεταξύ τους, για 

να περιορίσουν τη συνολική προσφορά βενζίνης και να ανεβάσουν τη 

αγοραία τιμή της, η αύξηση των εσόδων και των κερδών που θα 

προέκυπτε από αυτό θα προσέλκυε απλώς νέες επιχειρήσεις στους 

αντίστοιχους κλάδους, αυξάνοντας έτσι ξανά τη συνολική προσφορά και 

πιέζοντας τη τιμή προς τα κάτω.
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Αντιθέτως, αν οι εταιρείες εμπορίας ή τα πρατήρια έχουν ζημιές, 
κάποιες ή κάποια από αυτά θα κλείσουν. Με τη μείωση του αριθμού των 
επιχειρήσεων, η συνολική προσφορά μειώνεται και η τιμή ανεβαίνει 
επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που παρέμειναν στον κλάδο να 
επιβιώσουν.

Το άριστο επίπεδο προϊόντος σε κάθε τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση 
είναι εκεί όπου το οριακό έσοδο εξισώνεται με το οριακό κόστος, δηλαδή 
MR=MC .

Αυτή η συνθήκη ικανοποιείται από τις εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών (upstream), δηλαδή MRU =MCU, αλλά και από τους 

πρατηριούχους (downstream), δηλαδή MRd = MCd .
Ειδικό χαρακτηριστικό του τέλειου ανταγωνισμού είναι η σχέση του 

οριακού εσόδου και της τιμής, δηλαδή MRU= Pu για την upstream και MRd 
= Pd για την downstream. Κάθε εταιρεία εμπορίας δέχεται την τιμή αγοράς 
ανεξάρτητα από την ποσότητα βενζίνης που πουλά. Δεν έχει συμφέρον να 
ανεβάσει τη τιμή, γιατί δε θα πουλήσει τίποτα στους πρατηριούχους, ούτε 
να μειώσει την τιμή, εφόσον στην αγοραία τιμή πουλά όση βενζίνη 
επιθυμεί.

Η εταιρεία εμπορίας παράγει στο σημείο όπου Pu = MCU. Αν η τιμή είναι 
μικρότερη από το μέσο βραχυχρόνιο μεταβλητό κόστος κλείνει προσωρινά, 
ενώ αν η τιμή είναι μικρότερη από το μέσο μακροχρόνιο κόστος, τότε η 
επιχείρηση εγκαταλείπει τον κλάδο.

Η τιμή του πρατηρίου διαμορφώνεται από την τιμή που προσφέρει τη 
βενζίνη η εταιρεία εμπορίας συν ένα κόστος μεταφοράς που επιβαρύνει το 
πρατήριο. Για απλούστευση, θεωρούμε ότι το μόνο κόστος που υπάρχει 
είναι το κόστος μεταφοράς.

Έστω Pd η τιμή βενζίνης από το πρατήριο
Pu η τιμή βενζίνης από την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών 
t το κόστος μεταφοράς

θα είναι : pd=pu+t

Εφόσον εξετάζουμε την περίπτωση όπου υπάρχει τέλειος 
ανταγωνισμός, οι τιμές είναι δεδομένες τόσο από την πλευρά της upstream
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όσο και από την πλευρά της downstream .Το προϊόν είναι ομογενές, οπότε 
η downstream θα επιλέξει να συνεργαστεί με την upstream που έχει το 
χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.

Στην περίπτωση που το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει την εταιρεία 
εμπορίας, τότε η τιμή που διαμορφώνει αυτή, θα ισούται με :

p u _ p d + t

και αυτό σημαίνει ότι το πρατήριο θα είναι αδιάφορο για το ποια εταιρεία 
εμπορίας θα επιλέξει.

Και στις δυο περιπτώσεις υποθέτουμε ότι το κόστος μεταφοράς είναι 
ανάλογο της απόστασης, δηλαδή όσο πιο μακριά βρίσκεται το πρατήριο 
από την εταιρεία εμπορίας, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος μεταφοράς.

Β. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Στη συγκεκριμένη υποενότητα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών 
λειτουργούν σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και ισχύουν για 
αυτές όλα όσα υποθέσαμε προηγουμένως.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των πρατηρίων είναι ατελής και 
ειδικότερα μονοπωλιακός, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα και μόνο πρατήριο 
στην αγορά που πωλεί βενζίνη στους καταναλωτές. Σημειώνεται ότι μπορεί 
να υπάρχουν και πολλά πρατήρια, τοποθετημένα όμως σε μεγάλη 
απόσταση το ένα από το άλλο, με αποτέλεσμα καθένα από αυτά να 
αποτελεί μονοπώλιο στην τοπική αγορά που απευθύνεται. Η αγορά, 
δηλαδή, διαμοιράζεται μεταξύ των πρατηριούχων και κάθε πρατηριούχος 
έχει αποκλειστικές περιοχές δράσης (exclusive territories). Ο όρος περιοχή 
δράσης μπορεί να πάρει είτε τη χωρική έννοια, είτε την έννοια του 
κατακερματισμού της αγοράς (δημόσια και ιδιωτικά πρατήρια).

Υποθέτουμε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν στενά υποκατάστατα της 
βενζίνης που προσφέρει ο πρατηριούχος και υπάρχουν περιορισμοί για την
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είσοδο άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο. Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να 

είναι μια πολιτική μειωμένων τιμών ή μια διαφήμιση.

Η περίπτωση του μονοπωλίου είναι ακριβώς αντίθετη του πλήρους 

ανταγωνισμού. Αν και εδώ εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός 

αγοραστών, κανένας όμως από αυτούς δεν είναι αρκετά μεγάλος για να 

επηρεάσει με την αγοραστική του συμπεριφορά την τιμή.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών χρεώνουν 

τιμή, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της 

ζήτησης. Η συνθήκη για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους δίνεται από τη 

σχέση MRU= MCU και ακριβώς επειδή είναι πλήρως ανταγωνιστικές 

χρεώνουν τιμή ίση με το οριακό κόστος Pcu = MCU , άρα και Pcu = MCU = 

MRU.

Αντίθετα, ο μονοπωλητής πρατηριούχος χρεώνει τιμή Pd πάνω από το 

οριακό του κόστος MC d. Αυτή ακριβώς η διαφορά του πόσο απέχει η τιμή 

από το οριακό κόστος δηλώνει και το μέγεθος της μονοπωλιακής του ισχύς 

και από αυτήν προέρχονται τα κέρδη του.

Συγκεκριμένα, αυτός επιλέγει εκείνη την ποσότητα, που μεγιστοποιεί τα 

κέρδη του, εκεί όπου MRd(Q)= MCd .

Το οριακό κόστος του πρατηριούχου ισούται με την τιμή που θέτουν οι 

πλήρως ανταγωνιστικές εταιρείες πετρελαιοειδών Puc συν ένα κόστος 

μεταφοράς t που τον επιβαρύνει, οπότε MCd=Puc +t και κατά συνέπεια 

MRd(Q)= Puc +t.

Επειδή το t είναι ανάλογο της απόστασης, ο βενζινοπώλης επιλέγει να 

συνεργαστεί με εκείνη την εταιρεία πετρελαιοειδών που έχει το μικρότερο 

κόστος και κατ’ επέκταση βρίσκεται πιο κοντά στο σταθμό του .

C. ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι ο κλάδος των εταιρειών 

εμπορίας πετρελαιοειδών λειτουργεί σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού 

και συγκεκριμένα μονοπωλίου, που σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός
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προμηθευτής βενζίνης του κλάδου και δεν ανησυχεί για την πιθανότητα 

εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο.

Αντιθέτως, τα πρατήρια που είναι οι downstream επιχειρήσεις δρουν σε 

ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και γενικά διέπονται από όλα τα 

χαρακτηριστικά που αναλύσαμε παραπάνω στις πλήρως ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής 

υποπεριπτώσεις:

❖  Οι πρατηριούχοι ασκούν εξωτερικότητα στην εταιρεία εμπορίας 

μέσω του ανταγωνισμού τους και δεν παρέχουν το επίπεδο υπηρεσιών, 

που επιθυμεί η μονοπωλήτρια εταιρεία εμπορίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

βενζινοπώλες προσφέρουν στους καταναλωτές εκείνο το πακέτο τιμών και 

υπηρεσιών που τους συμφέρει καλύτερα, χωρίς να έχουν ζημιά. Οι 

καταναλωτές με τη σειρά τους, θα αγοράσουν από τον βενζινοπώλη εκείνο 

που τους παρέχει τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και υπηρεσιών.

❖  Υπάρχουν εξωτερικότητες μεταξύ των ίδιων των πρατηριούχων .

ί. Αυτό σημαίνει ότι ένας πρατηριούχος μπορεί να παρέχει στους 

καταναλωτές πληροφορίες για άλλους πρατηριούχους πριν από την 

πώληση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές τελικά να αγοράσουν από τους 

άλλους και όχι από τον εν λόγω. Ο Telser (1960) υποστηρίζει ότι ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των λιανοπωλητών μπορεί να εμποδίσει την παροχή 

τέτοιων πληροφοριών. Ένας λιανοπωλητής, που δέχεται το κόστος 

παροχής τέτοιων πληροφοριών, θα χρεώνει υψηλότερη τιμή από εκείνον 

που δεν παρέχει τέτοιες πληροφορίες. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι 

καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο να επισκέπτονται τον πρώτο 

λιανοπωλητή, ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες και ύστερα να αγοράζουν 

βενζίνη από το δεύτερο (βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών).

Είναι πιθανό, ακόμα και στην περίπτωση του πλήρους 

ανταγωνισμού στον κλάδο των πρατηρίων, να υπάρχει ένα πρατήριο που 

να λειτουργεί ως τοπικό μονοπώλιο, για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί 

να βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή («οιονεί» ή «εν δυνάμει» 

μονοπώλιο), οπότε οι καταναλωτές, μην έχοντας άλλη επιλογή, 

προμηθεύονται βενζίνη από το συγκεκριμένο πρατήριο ανεξαρτήτου τιμής. 

Υπάρχει, συνεπώς, το ενδεχόμενο οι καταναλωτές να αγοράσουν και από
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τον ακριβότερο πρατηριούχο, όταν το κόστος μεταφοράς του να πάνε σε 

άλλον σταθμό εφοδιασμού βενζίνης είναι μεγάλο .

ϋ. Οι βενζινοπώλες προσπαθούν να διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

όσο το δυνατόν περισσότερο και να βρίσκονται όσο το δυνατό πιο μακριά 

ο ένας από τον άλλο (διαφοροποίηση με βάση τη γεωγραφική τους θέση), 

προκειμένου να αποφύγουν τον έντονο ανταγωνισμό και να θέτουν διμερή 

τιμολόγηση.

ίϋ. Μπορεί κάποιοι πρατηριούχοι να διαφημίζουν στην τοπική περιοχή 

τις υπηρεσίες τους, όμως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει θετικές 

επιδράσεις και σε πρατηριούχους άλλων περιοχών (διάδοση των 

πληροφοριών από τους καταναλωτές). Αυτό παρατηρείται μόνο όταν τα 

πρατήρια ανήκουν στην ιδιοκτησία κάποιων εταιρειών εμπορίας και όχι 

όταν είναι ανεξάρτητα.

❖  Δημιουργία καρτέλ από τους πρατηριούχους. Οι ανταγωνιζόμενοι 

πρατηριούχοι μπορεί να πιέσουν τη μονοπωλήτρια εταιρεία εμπορίας να 

επιβάλει περιορισμούς καθετοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, η πρωτογενής 

επιχείρηση (εταιρεία εμπορίας) δεν έχει πλέον μονοπωλιακή δύναμη, ενώ η 

δευτερογενής επιχείρηση (πρατήρια) είναι αυτή που ουσιαστικά 

ανταγωνίζεται για την τελική τιμή. Σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, οι 

πρατηριούχοι θέτουν τιμή ίση με το οριακό κόστος και δεν πραγματοποιούν 

κέρδη. Τελικά, μπορούν να συσπειρωθούν σε υποομάδες, για παράδειγμα 

δημιουργούν ένα εμπορικό σήμα και ιδρύουν έναν οργανισμό που 

πιστοποιεί το προϊόν τους. Στη συνέχεια, αυτός ο οργανισμός επιβάλλει 

είτε RPM (Resale Price Maintenance) είτε αποκλειστικές περιοχές δράσης 

στους πρατηριούχους. To RPM καθορίζει μια ελάχιστη τελική τιμή, που 

υπερβαίνει το οριακό κόστος, ενώ οι αποκλειστικές περιοχές δράσης 

χωρίζουν την αγορά σε υποαγορές, σε καθεμιά από τις οποίες έχει 

μονοπωλιακή δύναμη ένας πρατηριούχος. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπεται 

στα πρατήρια να αποσπούν μονοπωλιακή ισχύ και να αυξάνουν τα κέρδη 

τους.

❖  Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των πρατηρίων έχει όμως και το 

πλεονέκτημα ότι παρέχει κάποια ασφάλεια στους πρατηριούχους. Εάν ένας 

από αυτούς αντιμετωπίζει κάποιο υψηλό κόστος εμπορίας, αυτό επηρεάζει 

και τους ανταγωνιστές του. Οι ανταγωνιστές αυξάνουν τις τιμές τους ή
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μειώνουν τις υπηρεσίες τους και αυτό αυξάνει τη ζήτηση για τον έμπορο και 
μειώνει την απώλεια τω κερδών του.

Ο upstream μονοπωλητής, δηλαδή η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, 
έχει τη δυνατότητα να εξάγει όλα τα κέρδη της αγοράς θέτοντας την 
κατάλληλη χονδρική τιμή και ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη 
μονοπωλιακή της ισχύ, χωρίς να ολοκληρωθεί κάθετα με τα πρατήρια.

Η τιμή ισορροπίας στη μονοπωλιακή εταιρεία εμπορίας προσδιορίζεται 
από την αλληλεπίδραση της αγοραίας προσφοράς και της αγοραίας 
ζήτησης. Ουσιαστικά, η εταιρεία εμπορίας είναι εκείνη που καθορίζει την 
τιμή στην οποία πουλάει τη βενζίνη. Έστω για παράδειγμα ότι αποφασίζει 
να προσφέρει στα πρατήρια ποσότητα βενζίνης Οι. Αυτό που ουσιαστικά 
κάνει είναι να ορίσει τιμή Ρι, γνωρίζοντας ότι τα πρατήρια θα ζητήσουν 
ακριβώς Q-i μονάδες προϊόντος (η πρόβλεψη της εταιρείας εμπορίας 
στηρίζεται σε στοιχεία της προηγούμενης περιόδου).

Σε κάθε επίπεδο βενζίνης, η τιμή είναι μεγαλύτερη από το οριακό έσοδο 
της μονοπωλιακής εταιρείας εμπορίας. Η μονοπωλιακή της ισχύς φαίνεται 
και από το δείκτη LERNER (ρ-ο)/ρ=-1/ε.

Η μονοπωλιακή εταιρεία εμπορίας έχει τη δυνατότητα να παράγει 
λιγότερη βενζίνη από ότι εάν ήταν ανταγωνιστικός ο κλάδος, αλλά σε 
υψηλότερη τιμή. Χαρακτηριστικό του μονοπωλίου είναι η απουσία εισόδου 
νέων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τον πλήρη ανταγωνισμό, όπου η 
είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο οδηγεί σε μηδενικά κέρδη.

Έστω Pd(Q) η τελική ζήτηση για βενζίνη στα πρατήρια. Εφόσον τα 
τελευταία είναι πλήρως ανταγωνιστικά, η τιμή και η ποσότητα που 
εκκαθαρίζουν την αγορά θα είναι εκεί που:

Pd(Q)=Pu+t
Αναδιατάσσοντας τους όρους, η ζήτηση για την εταιρεία εμπορίας θα 

είναι:
Pu=Pd(Q)-t

που σημαίνει ότι η συνάρτηση ζήτησης Pd(Q) των πρατηρίων για βενζίνη 
έχει μεταφερθεί κατά t. Η συνάρτηση εσόδων που αντιστοιχεί σε αυτή τη 
συνάρτηση ζήτησης θα είναι MRu(Q)-t.

Η μονοπωλιακή εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών θα μεγιστοποιεί τα 
κέρδη της εκεί όπου τα οριακά έσοδα εξισώνονται με το οριακό κόστος,
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δηλαδή MRU(Q) -t=cu. Αναδιατάσσοντας τους όρους, έχουμε MRu(Q)=cu+t. 
Η τελική τιμή και ποσότητα είναι ίδιες με αυτές που ο κάθετα 
ολοκληρωμένος μονοπωλητής θα επέλεγε. Εφόσον τα πρατήρια έχουν 
μηδενικά κέρδη, τα κέρδη της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών θα είναι 
ίδια με εκείνα που θα είχε εάν προχωρούσε σε κάθετη ολοκλήρωση.

Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο από τη άποψη της ενδυνάμωσης 
της μονοπωλιακής ισχύος της εταιρείας εμπορίας να ολοκληρωθεί κάθετα 
με το πρατήριο.

Τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο σενάριο η κάθετη ολοκλήρωση δε 
συμφέρει. Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: Όταν μια από τις δυο 
επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστική, με την έννοια ότι καθορίζει τιμή ίση με το 
οριακό κόστος, και κατά συνέπεια πραγματοποιεί μηδενικά κέρδη, τότε η 
κάθετη ολοκλήρωση δεν αυξάνει το κέρδος της μονοπωλιακής επιχείρησης, 
οπότε δεν είναι και συμφέρουσα να γίνει.

D. ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ

ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ.

Στην περίπτωση αυτή, ελέγχουμε την αγορά των εταιρειών εμπορίας 
πετρελαιοειδών όσο και την αγορά πρατηρίων βενζίνης κάτω από 
συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε και τις 
δυο αγορές ως μονοπώλια.

Χαρακτηριστικό του μονοπωλίου είναι ότι έχει τη δύναμη να καθορίσει 
είτε την τιμή είτε την ποσότητα, όχι και τα δυο μαζί. Προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη του ο μονοπωλητής, θα επιλέξει εκείνο το επίπεδο 
παραγωγής, για το οποίο το οριακό έσοδο είναι ίσο με το οριακό κόστος. Η 
μονοπωλιακή επιχείρηση αντιμετωπίζει μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική 
κλίση, η τιμή της αγοράς θα υπερβαίνει το οριακό έσοδο αλλά και το οριακό 
κόστος της επιχείρησης σε αυτό το επίπεδο παραγωγής. Η τιμή της αγοράς 
κινείται ανάλογα με το οριακό κόστος.

Έστω Ρυ η τιμή βενζίνης από την εταιρεία εμπορίας
Pd η τιμή βενζίνης από το πρατήριο-η τελική τιμή
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q η ποσότητα που αγοράζεται από το λιανέμπορο πρατηριούχο 
και ταυτόχρονα πάει στην τελική κατανάλωση.

Για απλούστευση, δεν υπάρχει κόστος που επιβαρύνει το λιανοπωλητή 
βενζινοπώλη (κόστος μεταφοράς).
Μερικές από τις πιο κοινές συμφωνίες ανάμεσα στην εταιρεία εμπορίας και 
τον πρατηριούχο είναι οι εξής:
❖ Linear price : συμβόλαιο γραμμικής τιμολόγησης, στο οποίο η 
πληρωμή από τον πρατηριούχο στην εταιρεία εμπορίας παίρνει γραμμική 
μορφή, δηλαδή T(q)=Pu q . Η ποσότητα q της βενζίνης αποτελεί επιλογή 
του πρατηριούχου.
❖ Franchise fee A : συμβόλαιο μη γραμμικής τιμολόγησης, με τη μορφή 
μιας αμοιβής Α για χρήση δικαιωμάτων. Εδώ ο πρατηριούχος πληρώνει 
στην εταιρεία εμπορίας, T(q)=A+Pu q .
❖ Resale price maintenance : καθορισμός της τελικής τιμής για το 
λιανοπωλητή. Στο συμβόλαιο αυτό, ο λιανοπωλητής διατηρεί μια επιλογή 
ως προς την τελική τιμή. Παραλλαγές της RPM είναι ο περιορισμός για 

ανώτατη τιμή (price ceiling) με Ρ<Ρκαι περιορισμός για κατώτατη τιμή 

(floor price) μεΡ >Ρ . Η RPM είναι τέτοια ώστε Ρ = Ρ

❖ Quantity fixing : καθορισμός ποσότητας. Συμβόλαιο που δείχνει την 
ποσότητα q που αγοράζεται από το βενζινοπώλη. Όπως και στην RPM έτσι 
και εδώ έχουμε δυο παραλλαγές , το κατώτατο όριο (quantity forcing) όπου 

q > q και το ανώτατο όριο (quantity rationing) όπου q < q .

Πρατήρια (downstream)

Όσον αφορά τα πρατήρια, που αποτελούν τη downstream επιχείρηση, 
θεωρούμε τη συνάρτηση Pd(Q) ως την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης 
βενζίνης στα πρατήρια και MRd(Q) τη καμπύλη οριακών εσόδων των 
πρατηρίων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συνάρτηση ζήτησης.

Ο μονοπωλητής πρατηριούχος επιλέγει εκείνη την ποσότητα στην οποία 
μεγιστοποιούνται τα κέρδη του, δηλαδή εκεί όπου MRd(Q)=MCd .
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To MCd είναι το οριακό κόστος του πρατηριούχου, το οποίο ισούται με 
την τιμή Pu που θέτει η εταιρεία εμπορίας σε αυτόν συν το κόστος 
μεταφοράς t που τον επιβαρύνει, δηλαδή MCd = Pu+t.

Συνεπώς, MRd(Q)= Pu+t.
Σημειώνεται ότι η τιμή Pu, που θέτει η εταιρεία εμπορίας, περιλαμβάνει 

την ανταγωνιστική τιμή Puc και το κέρδος του μονοπωλητή.

Εταιρεία Εμπορίας ΠετρελαιοειδώνζυρείΓβθΐη)

Αναδιατάσσοντας τους όρους, έχουμε Pu =MRd(Q)-t. Η ισότητα που 
προκύπτει είναι η ζήτηση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για 
βενζίνη και δηλώνει ότι σε κάθε τιμή που θέτει η μονοπωλιακή εταιρεία 
εμπορίας, η ζήτηση για βενζίνη από τους πρατηριούχους δίνεται από την 
ποσότητα Q του δεξιού μέλους της.

Αφού αυτή η ισότητα δίνει τη ζήτηση της εταιρείας εμπορίας, θα υπάρχει 
και μια συνάρτηση που δίνει τα οριακά έσοδά της και η συνθήκη για τη 
μεγιστοποίηση των κερδών της θα είναι εκεί όπου MRU=MCU .

ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Εξετάζουμε τα κέρδη του πρατηρίου και της εταιρείας εμπορίας πριν και 
μετά την κάθετη ολοκλήρωση και ελέγχουμε αν συμφέρει τις δύο εταιρείες 
να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση.

Ως γνωστόν, η μόνη απόφαση του πρατηρίου ως μονοπωλητή είναι ο 
καθορισμός της λιανικής τιμής βενζίνης.

Υποθέτουμε ότι στο πρώτο στάδιο, η εταιρεία εμπορίας θα επιλέξει τη 
γραμμική τιμολόγηση T(q)=Pu ' q και στο δεύτερο στάδιο ο πρατηριούχος 
επιλέγει την τελική τιμή καταναλωτή Pd .
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ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

rip aT q p ia (d o w n stream )

Ο πρατηριούχος βενζινοπώλης έχει περιθώριο κέρδους Pd-Pu 
(περιθώριο λιανοπωλητή) και μεγιστοποιεί τα κέρδη του που είναι :

nd=(Pd-Pu).D(Pd)

όπου D(Pd) είναι η συνάρτηση τελικής ζήτησης βενζίνης του πρατηριούχου.
Έστω ότι η D(Pd) είναι γραμμική και έχει τη μορφή D(Pd)=1-Pd και cu <1 

τότε τα κέρδη του πρατηρίου θα είναι:

|-|d= ( p d_p u) ( 1 . p d)

= 0 <=> 1 -  2Pd + P u = 0 ο  P d = 1 + Ρ 
dPd 2

άρα η ζήτηση για την τελική βενζίνη που παρέχει ο πρατηριούχος, αλλά και 
η εταιρεία εμπορίας θα είναι :

= l - P d = 1- 1 + Ρ" 
2

2 -1 -Ρ "
2

<=> q '
1 - P u 

2

οπότε τα κέρδη της άοννηβίτθαπι επιχείρησης, ύστερα από αντικατάσταση 
θα είναι:

U d = (Pd - P u) ( \ - P d) = (
1+ P U 

2
- P “)( 1-

\ + P u \ + P u - 2 P U 2 - \ - P u f  1 - P “

2 ~ 2 2 _  { 2

Εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδώνίυρΒίτβθπι)

Από την πλευρά της, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών έχει 
περιθώριο κέρδους Pu-cu (περιθώριο χονδρεμπόρου) και μεγιστοποιεί τα 
κέρδη της που είναι:
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1 - ρ “
Π" = (Pu -  cu)(—-— )

δΓΓ
~dr

= ο<=>—  Ρ“ + - c u =0 o P u =
1 + cu

1 + c" 1 - c u
Οπότε qu = \ - P u <^qu =1---------<P>qu = --------

και τα κέρδη της upstream:

f  1 + c“ ^

Π" = f \ + cu , Λ 1 + cu-2c u V 2-1 —ca \ f l - c B>\
V /

' l - c u) ( l - c u)2

< 4 j  8

Με αντικατάσταση της Pu στα κέρδη του πρατηρίου n d, τα τελευταία θα 

είναι:

ΓΓ =·

1 + cU \ 2 2 - 1 - c u λ

4 <=> Π'
16

Εφόσον οι δυο επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε κάθετη ολοκλήρωση, τα 
κέρδη από τη μη ολοκλήρωση θα είναι:

ΠΠ/ =Π" +ΓΡ =
ή Λ 2 (
\l~ C ) | 1l~ c )

16 16

και Pd
1 + Ρ“ 

2

1 +
1 + cu 

2

2

3 + c" 
4
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ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Έστω τώρα ότι επέρχεται κάθετη ολοκλήρωση και οι δυο 
επιχειρήσεις συνάπτουν συμφωνία. Το μόνο κόστος που υπάρχει είναι της 

upstream, το cu . Τα κέρδη όλης της κάθετα ολοκληρωμένης μονάδας θα 
είναι:

n'=(Pd-cu). (1-Pd)

= 0 <=> 1 -  2Pd +cu = 0 o P d = —  
dUd 2

οπότε

Π ' =
1 + cu

-  c
1 + cU \ 1 + cu-2c u V 2-1 -c “ λ 1 - c u λ 1 - c U λ

4

και Γΐ > Πηί

Η κάθετα ολοκληρωμένη βιομηχανία κάνει περισσότερα κέρδη από τη 
μη ολοκληρωμένη, ενώ η τελική τιμή είναι μικρότερη στην περίπτωση της 
κάθετης ολοκλήρωσης. Στόχος της κάθετης ολοκλήρωσης είναι να 
αποφεύγεται η διπλή οριακή αύξηση (double marginalisation), που 
συμβαίνει όταν κάθε επιχείρηση προσθέτει το δικό της περιθώριο κέρδους 
σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εξωτερικότητα αυτή συμβαίνει, λοιπόν, γιατί το πρατήριο δε λαμβάνει 
υπόψη του το Pu-cu , όταν θέτει τη λιανική τιμή. Όταν τα πρατήρια θέλουν 
να αυξήσουν την τιμή της βενζίνης, έχουμε δυο αποτελέσματα στα κέρδη:

❖ Η αύξηση της τιμής τείνει να αυξήσει τα κέρδη
❖ Ενώ η μείωση του όγκου της βενζίνης τείνει να τα μειώσει
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Αυτά τα αποτελέσματα δεν επηρεάζουν τα κέρδη της μονοπωλήτριας 

εταιρείας εμπορίας. Και αυτό, γιατί, με μια αύξηση της τιμής της βενζίνης 

από τα πρατήρια, η εταιρεία εμπορίας θα μειώσει την ποσότητα που 

προσφέρει, οπότε τα κέρδη της θα είναι ίδια όπως προηγουμένως. 

Αντίστοιχα, με μια μείωση της ποσότητας από τα πρατήρια, η εταιρεία 

εμπορίας από την πλευρά της θα αυξήσει την τιμή, και πάλι τα κέρδη της 

θα είναι ίδια με πριν. Η εξωτερικότητα συνεπάγεται υψηλές τιμές λιανικής 

και οδηγεί σε κάθετη ολοκλήρωση, προκειμένου να αυξήσουν τόσο οι 

upstream όσο και οι downstream τα κέρδη τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

□  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΑ

Με τον όρο «αγορά» στα πετρελαιοειδή, υπονοούνται γενικά πολλές 

έννοιες ταυτοχρόνως. Αναλυτικότερα, η αγορά μπορεί να υποδιαιρεθεί στις 

ακόλουθες :

a) Την αγορά της λιανικής πωλήσεως μέσω των πρατηρίων

b) Την αγορά των βιομηχανικών πωλήσεων ή ευρύτερα την αγορά 

εφοδιασμού μονάδων σχετικά μεγάλης καταναλώσεως (βιομηχανία, 

εταιρείες συγκοινωνιών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, νοσοκομεία)

ο) Την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης

d) Την αγορά των διεθνών πωλήσεων

Τα όρια μεταξύ των υποομάδων αυτών δεν είναι απολύτως σαφή και 

υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, όπως στην αγορά πετρελαίου θερμάνσεως, 

η οποία έχει σχέση και με την αγορά λιανικής, δεδομένου ότι μέρος του 

προϊόντος αυτού πωλείται μέσω πρατηρίων.

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η λιανική αγορά, δηλαδή οι 

πρατηριούχοι της βενζίνης, και πώς αυτοί συνδέονται με τις εταιρείες 

εμπορίας που τους προμηθεύουν.

□  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Στην Ελλάδα οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αποκαλούνται έτσι, 

και όχι εταιρείες πετρελαίου όπως κατά κανόνα ονομάζονται στις άλλες 

χώρες, για να τονιστεί η μη ανάμιξή τους σε δραστηριότητες εκτός της 

εμπορίας όπως για παράδειγμα η διύλιση.

Στις άλλες χώρες, σχεδόν κατά κανόνα, το έργο, που εδώ διεξάγεται 

από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, εκτελείται από Διευθύνσεις ή
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Τμήματα μιας άλλης εταιρείας πετρελαίου, η οποία κατά κανόνα παράγει 

αργό πετρέλαιο, το διυλίζει και εμπορεύεται τα προϊόντα.

■  ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Για το πρώτο εξάμηνο του 2002, σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα της 

Stat Bank, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες εμπορίας καυσίμων 

διεύρυναν την απόσταση που τους χωρίζει από τις πολυεθνικές και 

απέσπασαν συνολικό μερίδιο της τάξεως του 68% της αγοράς. Από το 

1997 και έπειτα, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πετρελαίου BP, Shell, 

Mobil και Texaco (σήμερα αυτές έχουν συγχωνευτεί σε δυο επιχειρηματικά 

σχήματα) άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς πετρελαίου 

και το ποσοστό τους βαίνει συνεχώς μειούμενο. Το πρώτο εξάμηνο του 

1997, οι τέσσερις πολυεθνικές επιχειρήσεις ήλεγχαν το 53,1 % της εγχώριας 

αγοράς καυσίμων, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2002 οι δυο 

εναπομείναντες πολυεθνικές - ΒΡ και Shell, που απορρόφησαν αντίστοιχα 

τη Mobil και τη Texaco - ελέγχουν περίπου το 32% της αγοράς. Στον 

υπόλοιπο κόσμο οι τάσεις κινούνται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, με 

τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να διευρύνουν την παρουσία τους 

στις αγορές.

Η ποσοστιαία συμμετοχή στην αγορά των εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών ή αλλιώς το μερίδιο της κάθε μίας στην κατανάλωση των 

προϊόντων βενζίνης, πετρελαίου κίνησης καθώς και στο σύνολο των 

πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά για τα έτη 2001 και 2002 

παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι ετήσιες συνολικές πωλήσεις 

βενζινών στην εσωτερική αγορά για τις χρήσεις 2001 και 2002. Η ΕΚΟ 

ΕΛΔΑ παρουσίασε μια μείωση περίπου του ποσού του 1% στις πωλήσεις 

βενζινών της από 18,7% το 2001 σε 17,6% το 2002 όπως και η πολυεθνική 

εταιρεία της ΒΡ από 24,4% το 2001 σε 23,1% το 2002. Σε αντίθεση με τις 

προαναφερθείσες, η SHELL παρουσίασε αύξηση του ποσού συμμετοχής 

της στις πωλήσεις βενζινών από 17,7% σε 20,3% την εξεταζόμενη
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περίοδο. Οι πωλήσεις των υπόλοιπων εταιρειών κυμαίνονταν στα ίδια 

περίπου επίπεδα κατά τα δύο έτη. Η JETOIL είχε μια μικρή μείωση στις 

πωλήσεις της από 7% σε 6,5%, ενώ η ΕΛΙΝΟΙΛ και η AEGEAN σημείωσαν 

και οι δυο αύξηση από 3,2% σε 3,5%.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων 

συγκεντρώνονται από τις πολυεθνικές εταιρείες ΒΡ και SHELL, καθώς και 

από την ελληνική εταιρεία του δημοσίου ΕΚΟ ΕΛΔΑ. Οι τρεις αυτές 

εταιρείες συγκεντρώνουν ποσοστό συμμετοχής στις πωλήσεις βενζινών 

ύψους 61,3%, γεγονός που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες έχουν την ισχύ και 

ελέγχουν την αγορά. Στα σχήματα 6.1.1 και 6.1.2 φαίνονται διαγραμματικά 

οι πωλήσεις βενζίνης για την περίοδο 2001-2002 καθώς και τα μερίδια 

αγοράς βενζίνης των εταιρειών για το 2002 αντίστοιχα.

Στον πίνακα 6.2, παρατίθενται οι ετήσιες συνολικές πωλήσεις 

πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) στην ελληνική αγορά για την περίοδο 2001- 

2002. Και στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης, παρατηρεί κανείς ότι 

τα μεγαλύτερα ποσοστά της αγοράς κατέχει η ΒΡ, ενώ έπονται η κρατική 

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ και η πολυεθνική Shell. Σημαντικό μερίδιο του ποσού 10,3% 

για το 2002 έχει η Avin, εταιρεία συγγενική της Μότορ Όιλ, με τη Jetoil να 

την ακολουθεί με μερίδιο 9,4%. Διαγραμματικά, οι συνολικές πωλήσεις και 

τα μερίδια αγοράς ντίζελ φαίνονται στα σχήματα 6.2.1 και 6.2.2.

Στον πίνακα 6.3, αναλύονται οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών 

στην εσωτερική αγορά κατά τα έτη 2001 και 2002. Όσον αφορά τις 

συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών των εταιρειών ΕΚΟ-ΕΛΔΑ και ΒΡ 

κυμαίνονταν στο 19,3% και 19,8% αντίστοιχα το 2001 , ενώ για το 2002 

μειώθηκαν και για τις δυο στο 18,8%. Μείωση στις πωλήσεις για το 2002 

σημειώθηκε και για την EL PETROL στο 0,3%,τη KMOIL στο 0,2% και τη 

SUNOIL στο 0,1%. Αντίθετα, σημαντική αύξηση ύψους 0,9% παρουσίασε 

η JET OIL και ακολουθεί η AEGEAN με ποσοστό 0,6%. Μικρότερες 

αυξήσεις του 0,1% παρατηρήθηκαν για τη REVOIL, SILK OIL, KAOIL, 

CYCLON/LPG, ARGO. Τα παραπάνω απεικονίζονται στα σχήματα 6.3.1 

και 6.3.2.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΕΝΖΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2001 2002

(ποσά σε χ ιλ .€ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

SHELL 598.004 17,7% 726.502 20,6%

ΒΡ 824.644 24,4% 816.197 23,1%

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 630.071 18,7% 620.640 17,6%

JET OIL 235.226 7,0% 228.964 6,5%

AVIN 217.804 6,5% 224.416 6,4%

ΕΛΙΝΟΙΛ 106.630 3,2% 124.127 3,5%

AEGEAN 106.399 3,2% 123.764 3,5%

REVOIL 124.506 3,7% 122.912 3,5%

SILK OIL 101.120 3,0% 107.948 3,1%

ETEKA 120.618 3,6% 125.957 3,6%

DRACOIL 65.821 1,9% 64.790 1,8%

CYCLON/LPG 42.845 1,3% 49.607 1,4%

KAOIL 38.316 1,1% 46.395 1,3%

EL PETROL 53.997 1,6% 47.873 1,4%

SUN OIL 39.355 1,2% 36.409 1,0%

KMOIL 33.948 1,0% 30.217 0,9%

MEDOIL 23.045 0,7% 23.673 0,7%

ARGO 9.830 0,3% 11.011 0,3%

BITOUMINA 1.330 0,0% 412 0,0%

PETROFOS 2.427 0,1% 0 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ 3.375.936 100,0% 3.531.814 100,0%

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης
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ΣΧΗΜΑ 6.1.1
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2001-2002

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΣΧΗΜΑ 6.1.2
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2002

□  Ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας
□  Κρατικές εταιρείες εμπορίας
□  Θυγατρικές εταιρείες SHELL
□  Θυγατρικές εταιρείες ΒΡ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ποσά σε χ ιλ .€ )

2001 2002

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 1.025.595 17,8% 1.045.338 17,4%

ΒΡ 1.074.836 18,6% 1.056.129 17,6%

SHELL 810.147 14,0% 790.835 13,2%

AVIN 633.957 11,0% 616.189 10,3%

JET OIL 448.827 7,8% 566.274 9,4%

ΕΛΙΝΟΙΛ 231.443 4,0% 263.712 4,4%

AEGEAN 176.309 3,1% 231.246 3,8%

REVOIL 167.895 2,9% 194.397 3,2%

SILK OIL 189.666 3,3% 201.386 3,4%

DRACOIL 174.765 3,0% 190.923 3,2%

ETEKA 163.064 2,8% 192.347 3,2%

KAOIL 149.742 2,6% 161.089 2,7%

EL PETROL 171.058 3,0% 152.416 2,5%

CYCLON/LPG 107.644 1,9% 111.180 1,8%

SUN OIL 67.445 1,2% 69.213 1,2%

KMOIL 91.398 1,6% 79.753 1,3%

MEDOIL 57.255 1,0% 55.971 0,9%

ARGO 22.613 0,4% 27.887 0,5%

BITOUMINA 6.395 0,1% 4.135 0,1%

PETROFOS 6.647 0,1% 0 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ 5.776.601 100,0% 6.010.420 100,0%

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης
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ΣΧΗΜΑ 6.2.1
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2001-2002

■ 200 )

■2 0 0 2

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΣΧΗΜΑ 6.2.2
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2002

□  Κρατικές

□  ΒΡ

□  SHELL

□  Ιδιωτκές
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  6.3

Ε Τ Η Σ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ε Σ  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Ε Ι Δ Ω Ν  Σ Τ Η Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Α Γ Ο Ρ Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2001 2002

(ποσά σ ε  χ ιλ .€ ) M.T. % M.T. %

ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 1.890.870 19,3% 1.914.706 18,8%

ΒΡ 1.944.679 19,8% 1.915.747 18,8%

SHELL 1.516.167 15,4% 1.584.795 15,5%

AVIN 958.080 9,8% 966.445 9,5%

JET OIL 716.295 7,3% 834.535 8,2%

ΕΛΙΝΟΙΛ 455.323 4,6% 515.187 5,0%

AEGEAN 282.708 2,9% 355.163 3,5%

REVOIL 294.796 3,0% 319.733 3,1%

SILK OIL 293.162 3,0% 311.605 3,1%

ETEKA 284.541 2,9% 318.304 3,1%

DRACOIL 243.333 2,5% 258.070 2,5%

KAOIL 189.406 1,9% 208.077 2,0%

EL PETROL 228.715 2,3% 203.228 2,0%

CYCLON/LPG 151.694 1,5% 162.161 1,6%

SUNOIL 107.851 1,1% 105.856 1,0%

KMOIL 126.297 1,3% 111.312 1,1%

MEDOIL 80.300 0,8% 79.644 0,8%

ARGO 32.443 0,3% 38.989 0,4%

BITOUMINA 10.352 0,1% 7.976 0,1%

PETROFOS 11.673 0,1% 0 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ 9.818.685 80,7% 10.211.533 81,2%

Πηγή : Υπουργείο Ανάπτυξης
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ΣΧΗΜΑ 6.3.1
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2001-2002

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΣΧΗΜΑ 6.3.2
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2002

□  Κρατικές εταιρείες εμπορίας
□  θυγατρικές ΒΡ
□  θυγατρικές SHELL
□  Ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας
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■ Ο ΗΗΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Ο Herfindahl Hirschman Index είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιούν οι 
οικονομολόγοι, για να μετρήσουν το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς.

Ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς όλων 
των επιχειρήσεων, δηλαδή

H H I= Z S i2

όπου Si =qi/Q το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης ί .
Ο ΗΗΙ μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 (τέλειος ανταγωνισμός) και 1 

(μονοπώλιο). Λιγότερες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες διακυμάνσεις στα 
μερίδια αγοράς αυξάνουν το δείκτη, δηλώνοντας υψηλότερο βαθμό 
συγκέντρωσης.

Η εργασία αυτή θα περιοριστεί στο δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς 
των εταιρειών εμπορίας και δε θα ασχοληθούμε με το βαθμό 
συγκέντρωσης των πρατηρίων βενζίνης για τον απλούστατο λόγο ότι είναι 
πολυάριθμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες συνολικές πωλήσεις βενζινών στην 
εσωτερική αγορά για τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών 
μπορεί κανείς να εξάγει το δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς των εταιρειών 
εμπορίας για τα έτη 2001 και 2002.

Για το 2001

ΗΗΙ = £ s 2 = 17,72 + 24,42 +18,72 + 72 + 6,52 + 3,22 + 3,22 + 3,72 + 32 + 3,62 + 1,92 + 1,32 + 

+ 1,12 +1,62 +1,22 +12 +0,72 +0,32 +02 +0,12 = 1417,02

Γ ια το 2002

ΗΗΙ = = 2 0 ,6 2 + 2 3 ,1 2 + 1 7 ,6 2 + 6 ,5 2 + 6 ,4 2 + 3 ,5 2 + 3 ,5 2 + 3 ,5 2 + 3 ,1 2 + 3 ,6 2 + 1,8 2 + 1,4 2 +

+ 1,3 2 + 1,4 2 + 1 2 + 0 ,9 2 + 0 ,7 2 + 0 ,3 2 + Ο2 + Ο2 = 1 4 1 2 , 1 5
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Ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς των εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών βρίσκεται και για τις δυο περιόδους 2001 και 2002 στην 

κλίμακα 1000-1800, γεγονός που σημαίνει ότι στην αγορά παρατηρείται 

μέτρια συγκέντρωση (moderately concentrated).

Με βάση το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς οι εταιρείες εμπορίας είναι κατά 

κύριο λόγο ιδιωτικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάτω από ποια διεύθυνση 

λειτουργούν ορισμένες από αυτές: η Aegean του κ. Μελισσανίδη, η Avin 

του ομίλου της Motor Oil και υπό τη διεύθυνση του κ. Σεραφειμάκη, η Elin 

του κ. Κυνηγού, η Cyclon του κ. Κονταξή, η Revoil του κ. Ρούσσου, η Kaoil 

του κ. Κούτλα, η Silk Oil από τους κ. Μπέρση και Χαλκιόπουλο, η Kmoil του 

κ. Μπουφέα, η ΕΤΕΚΑ από τον κ. Σπανό, η Mamidoil-Jetoil από τους 

αδελφούς Μαμιδάκη.

□  ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Όλες οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κάνουν γνωστή την 

παρουσία τους στον καταναλωτή βενζινών και ντίζελ, μέσω των 

πρατηρίων, που φέρουν τα εμπορικά τους σήματα και τους ιδιαίτερους 

συνδυασμούς χρωμάτων της κάθε εταιρείας. Η διακόσμηση, οι μετρητές, ο 

τύπος των γραμμάτων και κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο 

που δίνει έκδηλα την ταυτότητα της κάθε εταιρείας.

Στην πραγματικότητα, τα προϊόντα έχουν την προέλευση από τις 

εταιρείες αυτές, ωστόσο ο καταναλωτής τα αγοράζει από επιχειρηματία, ο 

οποίος λειτουργεί αυτόνομη επιχείρηση, το πρατήριο.

Ο πρατηριούχος δεσμεύεται με τη σύμβαση που έχει με την εταιρεία 

εμπορίας να τηρεί ορισμένους όρους, εντούτοις καθορίζει ελεύθερα τις 

τιμές που πουλάει τα προϊόντα του, μέσα στα πλαίσια των τιμών που του 

χρεώνει η εταιρεία εμπορίας και του περιθωρίου που του είναι απαραίτητο 

για την κάλυψη των δαπανών του και την επίτευξη κέρδους.

Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή που 

πωλούν στα πρατήριά τους, μόνο από τις αναγνωρισμένες σύμφωνα με το 

νόμο εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Υπάρχουν δυο είδη πρατηρίων :
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a) Εκείνα τα οποία έχουν σύμβαση συνεργασίας με συγκεκριμένη 

αναγνωρισμένη εταιρεία πετρελαιοειδών για αποκλειστική προμήθεια 

από αυτή. Τα πρατήρια αυτά φέρουν τα εμπορικά σήματα της εταιρείας 

με την οποία έχουν τη σύμβαση. Οι συμβάσεις μεταξύ των δύο μερών 

ποικίλουν. Σε ορισμένες, ιδιοκτήτης του πρατηρίου είναι η εταιρεία και ο 

πρατηριούχος είναι μισθωτής, σε άλλες ο πρατηριούχος διαθέτει το 

οικόπεδο και η εταιρεία εγκαθιστά με δαπάνη της τον εξοπλισμό, ενώ σε 

άλλες ιδιοκτήτης του πρατηρίου είναι ο πρατηριούχος και η εταιρεία 

προσφέρει τα σήματά της. Με οποιαδήποτε μορφή συμβάσεως, όμως, η 

εταιρεία είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των καυσίμων.

b) Εκείνα τα οποία δεν είναι δεσμευμένα με αποκλειστική σύμβαση 

συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία. Τα πρατήρια αυτά, 

αποκαλούμενα «λευκά», προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή από 

οποιαδήποτε εταιρεία αναγνωρισμένη από το νόμο και τα πωλούν 

χωρίς εμπορική ονομασία και χωρίς καμιά αναφορά στην εταιρεία 

εμπορίας που εκάστοτε τους τα προμήθευσε. Είναι ανεξάρτητα, 

ελεύθερα πρατήρια.

Τα περισσότερα πρατήρια είναι συγκεντρωμένα στην Αττική, στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης και στις μεγάλες πόλεις, όπως και κατά μήκος 

των εθνικών οδών και των μεγάλης κυκλοφορίας οδικών αρτηριών. Για τη 

στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών σε κάθε περιοχή απαιτείται ένας 

ελάχιστος αριθμός πρατηρίων. Ιδιαίτερη περίπτωση για την Ελλάδα, 

αποτελεί ο εφοδιασμός των νησιών, ιδίως των μικρών που δε διαθέτουν 

αποθηκευτικούς χώρους και οι μεταφορές είναι δαπανηρές.

Ο αριθμός των πρατηρίων είναι υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με τις 

ποσότητες που διακινούν και σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αριθμούς 

πρατηρίων που λειτουργούν σε άλλες χώρες. Το πρόβλημα των 

ανωμαλιών που παρατηρούνται στον εφοδιασμό ορισμένων 

απομακρυσμένων περιοχών δε σχετίζεται με τον αριθμό των πρατηρίων, 

αλλά προκύπτει από την πολύ κακή κατανομή τους.
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□  ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΠΡΑ ΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Οι λιανικές τιμές των καυσίμων στα πρατήρια διαμορφώνονται ως το 

άθροισμα:

=> Της τιμής πώλησης προϊόντων από τα διυλιστήρια

=> Των φόρων και δασμών

=> Των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών 

και των πρατηριούχων.

Οι τιμές διυλιστηρίου εξαρτώνται από την εξέλιξη των διεθνών 

δολαριακών τιμών των καυσίμων και της ισοτιμίας ευρώ /δολαρίου.

Οι φόροι και δασμοί περιλαμβάνουν κυρίως τον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης και το Φ.Π.Α.

Τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών είναι συνάρτηση των συνθηκών 

του εγχώριου ανταγωνισμού.

❖  Τιυή διυλιστηρίου

Οι τιμές διυλιστηρίου υπολογίζονται και μεταβάλλονται καθημερινά με 

βάση τις διεθνείς δολαριακές τιμές των προϊόντων στην περιοχή της 

Μεσογείου (πρακτικά στην Ιταλία) και την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ 

/δολαρίου.

Για τον υπολογισμό των εκάστοτε τρεχουσών τιμών λαμβάνεται ο μέσος 

όρος των τεσσάρων τελευταίων δημοσιεύσεων FOB PLATT’S και ο 

αντίστοιχος των ισοτιμιών ευρώ /δολαρίου. Στις προκύπτουσες τιμές 

προστίθεται μια σταθερή προσαύξηση που περιλαμβάνει το κόστος 

μεταφοράς, το κόστος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, το κόστος 

διακίνησης και αποθήκευσης και διαμορφώνεται ώστε να είναι 

ανταγωνιστική με την τιμή εισαγωγής στη χώρα. Για το λόγο αυτό, οι τιμές 

που διαμορφώνονται στην Ελλάδα οφείλουν να είναι παραπλήσιες με τις 

τιμές που επικρατούν στην Ιταλία.
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Το σύστημα τιμολόγησης στην Ελλάδα παρακολουθεί άμεσα τις 

ανοδικές ή καθοδικές μεταβολές των διεθνών τιμών προϊόντων στη 

Μεσόγειο, και έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο από το 1992 μέχρι 

σήμερα, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια οι τιμές διυλιστηρίου στην 

Ελλάδα να έχουν μειωθεί σε σχέση με τις διεθνείς τιμές.

Με την τρέχουσα ισοτιμία 1 = 1,20 $ (στοιχεία 2003), η μεταβολή στις

διεθνείς τιμές της βενζίνης ή του ντίζελ κατά 100$/t ισοδυναμεί με μεταβολή 

της τελικής τιμής πρατηρίου κατά 6,3 λεπτά /λίτρο στις βενζίνες και 7,1 

λεπτά /λίτρο στο ντίζελ.

❖  Φόροι -  Δασυοί

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει τους παρακάτω φόρους και τέλη 

στα πετρελαιοειδή προϊόντα:

■ Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου 2127/93 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του 

φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, 

αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων ποτών και άλλες 

διατάξεις». Οι συντελεστές του Ε.Φ.Κ. σε ευρώ /1 OOOIt στην Ελλάδα 

είναι :

ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ
296 337 245

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι συντελεστές του Ε.Φ.Κ. σε 

εθνικό επίπεδο δε δύνανται να είναι μικρότεροι από:

ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ

287 337 245
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Εισφορά ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών 

Από το άρθρο 19 του Ν.3054/2002 η εισφορά ορίζεται σε 1% στην 

προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Τέλος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

Ανέρχεται σε 0,16 ευρώ/1 OOOIt

Ειδικό Τέλος (Ν.2093/92)

Το Ειδικό Τέλος ανέρχεται σε 0,5% και υπολογίζεται επί του 

αθροίσματος της τιμής εκ του διυλιστηρίου, του Ε.Φ.Κ., του τέλους της 

Ρ.Α.Ε. και της εισφοράς 1%.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2093/92) ο συντελεστής 

Φ.Π.Α. ορίζεται σε 18% στη φορολογητέα αξία. Σημειώνεται ότι για τα 

νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Θάσος, 

Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος ο συντελεστής μειώνεται κατά 

30%.

❖  Περιθώριο Κέρδους

Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται άλλοτε ως μεικτό περιθώριο 

κέρδους, που προκύπτει ως η διαφορά του κόστους πωληθέντων από τις 

πωλήσεις και άλλοτε ως καθαρό περιθώριο κέρδους που υπολογίζεται με 

αναφορά στα κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων (εναλλακτικά, το 

καθαρό περιθώριο κέρδους μπορεί να υπολογιστεί και με αναφορά στα 

κέρδη πριν από φόρους).
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□  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Οι πηγές προμήθειας των πετρελαιοειδών είναι, κατά κύριο λόγο, 

σήμερα τα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων καθώς και τα δυο 

ιδιωτικά, της ΠΕΤΡΟΛΑ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις 

των εταιρειών εμπορίας μπορούν να παραλαμβάνουν καύσιμα και από το 

εξωτερικό.

Οι διακινήσεις πετρελαιοειδών από τις παραπάνω πηγές προς τις 

εγκαταστάσεις των εταιρειών, που βρίσκονται κοντά στα διυλιστήρια, 

γίνονται με πετρελαιαγωγούς. Οι διακινήσεις προς εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται μακριά από τα διυλιστήρια γίνονται με δεξαμενόπλοια. 

Διακινήσεις μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου, εφόσον υπάρχουν 

συνδέσεις, περιορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει σταθερό και 

προγραμματισμένο μεταφορικό έργο.

Ο εφοδιασμός των πρατηρίων γίνεται με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, είτε 

απευθείας από τα διυλιστήρια για λογαριασμό των εταιρειών εμπορίας, είτε 

από τις εγκαταστάσεις των τελευταίων.

Στις ημέρες μας, παρατηρείται ανεπάρκεια στο σύστημα ανεφοδιασμού 

με καύσιμα των διαφόρων περιοχών της χώρας μέσω των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης των εταιρειών. Η αδυναμία για εγκατάσταση νέων δεξαμενών 

σε περιοχές της χώρας δημιουργούν συνθήκες για αύξηση του κόστους 

μεταφοράς και δυσκολίες του εφοδιασμού τους.

□  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΙ

Το Γενάρη του 1997, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρωσία συμφώνησαν 

στην κατασκευή ενός πετρελαιαγωγού, που να συνδέει το λιμάνι της 

Μπουργκάς στη Μαύρη Θάλασσα με την Αλεξανδρούπολη στις ελληνικές 

ακτές της Μεσογείου. Ο υπόγειος αγωγός, που υπολογίζεται στα 178 μίλια, 

θα επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο μέσω της Μαύρης Θάλασσας, 

περνώντας από το Βόσπορο και τα στενά των Δαρδανελίων. Η Ελλάδα 

συζητά και με το Καζακστάν το ενδεχόμενο να μεταφέρει και από εκεί 

πετρέλαιο.
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Η Ελλάδα σχεδιάζει, επίσης, την κατασκευή ενός αγωγού που συνδέει 

το διυλιστήριο ΟΚΤΑ των Ελληνικών Πετρελαίων στα Σκόπια με τις 

εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη. Ο αγωγός θα 

μεταφέρει γύρω στα 50.200 βαρέλια ημερησίως, μειώνοντας τα κόστη 

μεταφοράς αργού πετρελαίου από Θεσσαλονίκη στα Σκόπια κατά 40%, 

που μέχρι τώρα μεταφέρονταν μέσω σιδηροδρόμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

□  ΓΕΝΙΚΑ

Η πετρελαϊκή πολιτική που ασκείται σήμερα στην Ελλάδα και το νομικό 

καθεστώς βάσει του οποίου λειτουργούν οι εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών και τα πρατήρια στηρίζεται στο Ν. 3054/2002. Ο νόμος 

αυτός αποτελεί τροποποίηση των παλαιότερων νόμων Ν.1571/85, Ν. 

1769/88, Ν. 2008/92, Ν. 2081/92, Ν. 2289/95 και του προεδρικού 

διατάγματος Π.Δ. 327/92. Για την εφαρμογή της πετρελαϊκής αυτής 

πολιτικής, οι ανωτέρω νόμοι συνοδεύονται από την έκδοση προεδρικών 

διαταγμάτων, πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και μεγάλου αριθμού 

υπουργικών αποφάσεων.

Με το νόμο 2127/93 ρυθμίζεται η επιβολή του ειδικού φόρου 

καταναλώσεως (Ε.Φ.Κ.) στα πετρελαιοειδή, ενώ η επιβολή του φόρου 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ρυθμιζόταν μέχρι και το 1992 με το Ν. 

1642/86 (άρθρο 37). Από 1/1/1993 το ειδικό αυτό καθεστώς καταργήθηκε 

και η επιβολή του Φ.Π.Α. γίνεται πλέον κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Τέλος, υπάρχει πλήθος αγορανομικών διατάξεων που αφορούν τους 

κανόνες με τους οποίους διεξάγεται η εμπορία των πετρελαιοειδών και τους 

ελέγχους στους οποίους αυτή υπόκειται. Συγκεκριμένα, η Αγορανομική 

Διάταξη 14/1989, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Αγορανομικές Διατάξεις 

5/92, 6/92, 7/92, 10/92, 11/92, 16/92, 18/92, 3/93, 7/93, 13/93 και 15/93, 

ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών, των πρατηριούχων και των μεταφορέων πετρελαιοειδών, 

ώστε να εξασφαλίζεται τόσο ο καταναλωτής όσο και οι εταιρείες και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στη διακίνηση και την εμπορία των ειδών αυτών.
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□  Ο ΝΟΜΟΣ 3054/2002

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής 

πολιτικής της χώρας. Η παροχή υπηρεσιών και κάθε δραστηριότητα που 

έχει σχέση με τη διύλιση, εμπορία, μεταφορά και αποθήκευση αργού 

πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων υπάγεται στις διατάξεις του 

νόμου αυτού (άρθρο 1).

Το κράτος μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου 

και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Οι 

διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται χωρίς καμιά διάκριση μεταξύ των 

πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις 

συνθήκες προμήθειας και διάθεσης προϊόντων πετρελαίου (άρθρο 2).

Παρακάτω εξετάζονται με λεπτομέρεια οι διατάξεις σχετικά με τη 

διάθεση πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά, την υποχρέωση τήρησης 

αποθεμάτων ασφαλείας, την τιμολόγηση των πετρελαιοειδών προϊόντων.

❖  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Αρχικά, όπως προέβλεπε ο νόμος 1571/85, ο εφοδιασμός της ελληνικής 

αγοράς με πετρελαιοειδή αποτελούσε υποχρέωση των εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών. Αυτές προμηθεύονταν τα προϊόντα τους είτε από το 

δημόσιο, το οποίο εισήγαγε ή διύλιζε αργό πετρέλαιο ή απλά εισήγαγε 

έτοιμα προϊόντα, είτε από διυλιστήρια εγκατεστημένα σε χώρες της τότε 

Ε.Ο.Κ. σε ποσοστό 70% τουλάχιστον από διυλιστήρια του δημόσιου τομέα 

ή χωρών μελών της τότε Ε.Ο.Κ. και 30% από την ελεύθερη αγορά (άρθρα 

6 και 9).

Τα παραπάνω τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 2008/92 και 

τελικά οι εταιρείες πετρελαιοειδών προμηθεύονται έτοιμα προϊόντα είτε από 

τα διυλιστήρια της χώρας είτε από εισαγωγές.

Τα πρατήρια με τη σειρά τους δύνανται να προμηθεύονται τα 

πετρελαιοειδή προϊόντα από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών. 

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταρτίσει
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σχετικές τροπολογίες προκειμένου να θεσμοθετηθεί η ελεύθερη πρόσβαση 

των πρατηριούχων υγρών καυσίμων στα διυλιστήρια και να εναρμονιστεί το 

εθνικό μας δίκαιο με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, στις 

10 Σεπτεμβρίου του 2004 έληξε και η δίμηνη προθεσμία την οποία έδωσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελληνική Κυβέρνηση και οι νέες ρυθμίσεις 

σχετικά με την προσβασιμότητα των πρατηριούχων στα διυλιστήρια 

αναμένεται να προωθηθούν άμεσα προς εφαρμογή.

❖  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

για κάθε κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως ορίζεται στις 

εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης 

εφοδιασμού καυσίμων, στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της 

χώρας. Για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας εφαρμόζεται η διάκριση σε 

τρεις κατηγορίες: ελαφρά, μεσαία και βαρέα κλάσματα. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να μεταβάλλονται οι κατηγορίες 

πετρελαιοειδών προϊόντων για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.

Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας (άρθρο 12 του Ν. 

3054/2002) έχουν τόσο όσοι εισάγουν πετρέλαιο, πετρελαιοειδή ή 

ημικατεργασμένα προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά (το 

ύψος αποθέματος του υπόχρεου ισούται με το 90/365 των καθαρών 

εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά κατά το

προηγούμενο ημερολογιακό έτος) όσο και οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, 

που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα για ιδία κατανάλωση (το ύψος 

αποθέματος ασφαλείας του υπόχρεου ισούται με το 90/365 των καθαρών 

εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 

έτος). Τα παραπάνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με υπουργική 

απόφαση, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της 

χώρας.

Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, κατόπιν 

συμφωνίας, να αναθέτουν σε τρίτο που διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες
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τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των 

ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν.

❖  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 11 του Ν.1571/85 περιέγραφε πώς το δημόσιο καθόριζε τις 

τιμές των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια διακινήσεώς τους, από την 

έξοδό τους από το διυλιστήριο, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας, 

στα πρατήρια ή τους μεγάλους καταναλωτές και στους πελάτες λιανικής. Το 

καθεστώς αυτό ίσχυε μέχρι και το 1992, έτος κατά το οποίο και 

απελευθερώθηκε η αγορά.

Σήμερα, οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην 

εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα 

από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών (άρθρο 20 του 

Ν.3054/2002).

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση και κυρίως για λόγους προστασίας 

του ανταγωνισμού, τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών 

υποχρεώνονται να γνωστοποιούν τις τιμές διάθεσης των προϊόντων τους 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, τα διυλιστήρια υποβάλλουν στο Υπουργείο και τη 

Ρ.Α.Ε., εντός της επόμενης ημέρας από το χρόνο τιμολόγησης τις 

εργοστασιακές (ex factory) τιμές στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους 

προς τις εταιρείες εμπορίας με άδειες τύπου Α και Γ και προς τους 

προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηριούχων που 

κατέχουν άδεια απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια. Ως τιμή ορίζεται 

η τελική πραγματική τιμή συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, για 

κάθε προϊόν κατά τόπο παράδοσης.

Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι εισαγωγείς πετρελαιοειδών, οι οποίοι 

κοινοποιούν στις ίδιες αρχές, εντός της επόμενης μέρας από το χρόνο 

εισαγωγής, τις τιμές εισαγωγής παραδοτέων των προϊόντων στο τελωνείο 

και τις τιμές στις οποίες τα διαθέτουν προς τους πελάτες τους.

Στο ίδιο καθεστώς εμπίπτουν και οι εταιρείες εμπορίας με άδειες τύπου 

Α και Γ, οι οποίες εντός της επόμενης μέρας από το χρόνο τιμολόγησης
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κοινοποιούν τις πραγματικές ανώτατες και κατώτατες τιμές στις οποίες 

διαθέτουν τα προϊόντα τους στους πρατηριούχους ανά νομό και ανά 

τρίμηνο κοινοποιούν τον πραγματικό μέσο σταθμικό όρο τιμών, 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς καθώς και τυχόν 

εκπτώσεων.

Με την απόφαση αυτή, υπάρχει δυνατότητα πλήρους γνώσης στη 

διαμόρφωση των τιμών και επιπλέον ενίσχυση του οπλοστασίου για την 

άσκηση μιας ολοκληρωμένης πετρελαϊκής πολιτικής. Εξασφαλίζεται η 

διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών των υγρών καυσίμων και 

συγκρατούνται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, όποτε καταγράφονται έντονα 

ανοδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. επιτρέπεται για την 

αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην 

οικονομία της χώρας λόγω υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου 

και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης 

διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν 

γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή για όλα ή 

ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διενεργεί 

συντονισμένους ελέγχους στην αγορά καυσίμων, συγκεντρώνοντας 

στοιχεία από τις νομαρχίες της χώρας προκειμένου να εξετάσει την 

τιμολογιακή πολιτική στη λιανική και όπου εντοπίσει αδικαιολόγητες 

αυξήσεις προβαίνει σε επιβολή αυστηρότατων προστίμων για τον 

εναρμονισμό των τιμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Τα προβλήματα που προέκυψαν στην ελληνική αγορά πετρελαίου 

σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, καθώς οι 

κανόνες λειτουργίας της αγοράς που έχουν θεσπιστεί δεν επαρκούν για την 

ενίσχυση θεμάτων όπως η ανταγωνιστικότητα και η προστασία του 

καταναλωτή ως προς την τιμή των προϊόντων, την ποιότητα αυτών και την 

παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τα κυριότερα προβλήματα της 

αγοράς είναι :

■ Η έλλειψη δυνατότητας απευθείας πρόσβασης στα διυλιστήρια από 

τους πρατηριούχους και των εταιρειών πετρελαιοειδών να διατηρούν 

πρατήρια καυσίμων.

■ Ο περιορισμός τήρησης από το Ν. 3054/02 των αποθεμάτων 

ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας εμποδίζει τη δυνατότητα 

ανταγωνισμού των ελληνικών εταιρειών διύλισης με εισαγωγές.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα καύσιμα, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά 

τη διάθεσή τους συνοψίζονται στους εξής :

■ Η νοθεία, η πειρατεία και η λαθρεμπορία της βενζίνης.

■ Η κερδοσκοπία στις τιμές των καυσίμων.

■ Η δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων σε τοπικό επίπεδο 

(νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να κατέχει κυρίαρχη θέση στην 

ελληνική αγορά ενέργειας και τις επόμενες δυο δεκαετίες σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α., παρουσιάζοντας ωστόσο χαμηλότερους ρυθμούς 

μεγέθυνσης σε σχέση με το παρελθόν. Η υποκατάσταση των 

πετρελαιοειδών προϊόντων από άλλες μορφές ενέργειας θα
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πραγματοποιηθεί με αργούς ρυθμούς, ως αποτέλεσμα των υψηλών 

κεφαλαιακών επενδύσεων που απαιτούνται για την υποκατάσταση του 

πετρελαίου, τόσο από τη βιομηχανία σε πρώτο στάδιο, όσο και από τα 

νοικοκυριά σε δεύτερο στάδιο.

Ώθηση στην εξέλιξη της εγχώριας προσφοράς πετρελαιοειδών 

αναμένεται ότι θα δώσει ο αγωγός Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπολης, ο 

οποίος προβλέπεται να ενισχύσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, να 

αποφέρει οικονομικά οφέλη, αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

καθυστέρηση μεταφοράς αργού πετρελαίου στα στενά του Βοσπόρου.

Γενικότερα, προκειμένου να βελτιωθεί η πορεία του κλάδου των 

πετρελαιοειδών, απαιτείται η ικανοποίηση σημαντικών προϋποθέσεων, 

όπως :

■ Ο εκσυγχρονισμός των σημερινών δυνατοτήτων του δικτύου 

διανομής, διάθεσης και μεταφοράς των πετρελαιοειδών προϊόντων.

■ Η συνεχής διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού 

πετρελαίου, ώστε να βελτιωθεί η διαπραγματευτική δύναμη της 

χώρας έναντι των προμηθευτών.

■ Η προώθηση των ερευνών για ύπαρξη υδρογονανθράκων, ώστε να 

εκτιμηθεί το πετρέλαιο- δυναμικό της χώρας.

■ Η αντιμετώπιση του περιορισμού από το Ν.3054/02 τηρήσεως των 

αποθεμάτων ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας .

Σχετικά με τα καύσιμα, και πιο συγκεκριμένα τη βενζίνη, προτείνονται ως 

μέτρα τα παρακάτω:

■ Η εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια όργανα για 

περιπτώσεις πειρατείας, λαθρεμπορίας και νοθείας.

■ Η βελτίωση του σημερινού συστήματος φορολογίας των 

πετρελαιοειδών προϊόντων για την αποφυγή περιπτώσεων 

λαθρεμπορίας και νοθείας.

■ Η συγκρότηση αναγκαίων ελεγκτικών μηχανισμών για την 

αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας

■ Η επιβολή αυστηρότατων προστίμων για εναρμονισμένη 

τιμολογιακή πολιτική και ταυτόχρονα ριζική αναθεώρηση του 

συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης των επιβαλλόμενων 

προστίμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

*  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σε διεθνές επίπεδο, το πετρέλαιο αποτελεί το κυρίαρχο ενεργειακό 

αγαθό, αντιπροσωπεύοντας το 2001 το 38% της παγκόσμιας ζήτησης για 

όλα τα ενεργειακά αγαθά.

Η ζήτηση για πετρέλαιο διεθνώς κατέγραψε οριακή υποχώρηση τα 

τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των υψηλών και ολοένα μεταβαλλόμενων 

τιμών του, της ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας, της τρομοκρατικής 

επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, του πολέμου στο Ιράκ το 2003 

και της υποκατάστασης του πετρελαίου με άλλες πηγές ενέργειας 

περισσότερο φιλικών ως προς το περιβάλλον.

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαιοειδών προϊόντων το 2001 

αποτέλεσαν οι βιομηχανοποιημένες χώρες που απορρόφησαν 77,5% του 

συνόλου διεθνώς και κυρίως χώρες όπως οι Η.Π.Α. (29%), η Ιαπωνία 

(13,6%), η Γερμανία (7,1%) και η Γαλλία (4,9%). Αντίστοιχα, από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες που κατανάλωσαν το 22,5% της συνολικής 

ζήτησης διεθνώς το 2001, οι χώρες που απορρόφησαν το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών ήταν η Κίνα (3,7%) και η Βραζιλία (2,7%).

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου διευρυνόταν συνεχώς την περίοδο 

1980-2001, ακολουθώντας την εξέλιξη της ζήτησης , για να προσεγγίσει το 

2001 τα 77 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το 

μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς προερχόταν παραδοσιακά από τις 

χώρες της Μέσης Ανατολής (30% περίπου), κυρίως από τη Σαουδική 

Αραβία (44%), το Ιράν (17%), τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (11,5%), το 

Ιράκ (9%) και το Κουβέιτ (9%), ενώ ακολούθησαν σε συμμετοχή η 

γεωγραφική ζώνη της Βόρειας Αμερικής με 23%, οι χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με 16% και η γεωγραφική 

ζώνη της Ασίας /Ωκεανίας και της Αφρικής με 10% αντίστοιχα για την 

καθεμιά.
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❖  01 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979 συγκλόνισαν όλες τις χώρες, 

πολλές εκ των οποίων κινδύνευσαν να καταρρεύσουν οικονομικά. Οι 

επιπτώσεις ήταν τρομακτικές και χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεραστούν.

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 ανέβασε την τιμή του βαρελιού 

από τα 2,5 δολάρια στα 11, ενώ η δεύτερη κρίση του 1979 ανέβασε την 

τιμή στα 40.

Στα επόμενα χρόνια, η τιμή έπεσε σταδιακά ακόμα και κάτω από τα 10 

δολάρια το βαρέλι, ενώ μέσα στους πρώτους μήνες του 2004 γνώρισε μια 

γρήγορη άνοδο που έφθασε την τιμή στα 37 δολάρια.

Από τις πετρελαϊκές κρίσεις επωφελούνται οι χώρες που παράγουν 

πετρέλαιο, ενώ τεράστια υπερκέρδη αποκομίζουν και οι εταιρείες που 

ελέγχουν το πετρέλαιο. Οι μεγάλες εταιρείες ενδιαφέρονται για υψηλή 

κερδοφορία και όχι για ομαλότητα στις τιμές. Αυτοί που συνήθως χάνουν 

από τέτοιου είδους κρίσεις είναι οι χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο και 

κυρίως οι Η.Π.Α., Ευρώπη και Ιαπωνία.

Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών πετρελαϊκών κρίσεων 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής :

• Η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο και η 

αιολική ενέργεια.

• Η ενεργοποίηση σειράς μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Η προώθηση της έρευνας σε νέες μορφές ενεργειακής τεχνολογίας.

• Ο προσανατολισμός των οικονομιών στην κατεύθυνση λιγότερο 

ενεργοβόρων δράσεων.

• Η πολιτική των στρατηγικών αποθεμάτων.

• Η συγκρότηση ρυθμιστικών αρχών για το σύνολο της ενεργειακής 

πολιτικής.

Τα παραπάνω ισχύουν σχεδόν σε όλες τις χώρες της Δύσης και 

στοχεύουν στον περιορισμό των ενεργειακών αναγκών ανά μονάδα ΑΕΠ, 

στην υποκατάσταση του πετρελαίου και στην προστασία της κρίσης.

80



Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης

*  ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ

Στοιχεία μέχρι και το Μάιο του 2004 δείχνουν ότι οι τιμές στις 

πετρελαϊκές αγορές τείνουν να πλησιάσουν τα 40 δολάρια το βαρέλι. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ένας συνδυασμός βασικών παραγόντων 

διαμορφώνουν τις τάσεις στις αγορές και υπαγορεύουν μια ανοδική πορεία, 

με απώτερο προορισμό τη μετάβαση σε ένα πιο υψηλό επίπεδο 

διακύμανσης τιμών. Οι παράγοντες αυτοί που οδηγούν σε μια τέτοια άνοδο 

είναι οι εξής :

Καταρχάς, η επικρατούσα γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

αποτελεί σοβαρό παράγοντα ανόδου, ιδιαιτέρως μετά από τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική 

Αραβία. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη έκρυθμη κατάσταση στο Ιράκ έχει 

δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές και έχουν ενταθεί οι 

ανησυχίες για την απρόσκοπτη παραγωγή αργού στην ευρύτερη περιοχή. 

Η νευρικότητα αυτή έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την κανονική ζήτηση 

και εντολές για αγορά φορτίων ακόμη και σε υψηλές τιμές.

Κατά δεύτερο λόγο, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από τις μεγάλες 

οικονομίες του πλανήτη, πρωτίστως από τις αγορές των Η.Π.Α., της Κίνας, 

της Ιαπωνίας και ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ζήτηση για 

ενέργεια και πιο συγκεκριμένα για πετρέλαιο εξαρτάται άμεσα από την 

οικονομική δραστηριότητα και τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Η 

οικονομία των Η.Π.Α. συνεχίζει να ανακάμπτεται, ξεπερνώντας την ύφεση 

του 2001/2002 και για το 2004 παρατηρήθηκε ανάπτυξη ύψους 4,4% έναντι 

3,3% το 2003. Ακολουθεί η Ιαπωνία με αύξηση 2,1% και τα κράτη της 

Ευρωζώνης με 1,8%, ενώ η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να 

αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Πιο αναλυτικά, η κινεζική ζήτηση 

για υγρά καύσιμα είναι εντυπωσιακή. Τον Απρίλιο και το Μάιο του 2004 

αυξήθηκε 17% και είναι υπερδιπλάσια των εκτιμήσεων των ειδικών. Όλο το 

2004, η κινεζική οικονομική άνοδος είναι από τις πλέον σημαντικές στον 

κόσμο και γίνεται λόγος για περαιτέρω έκρηξη της ζητήσεως υγρών 

καυσίμων. Δε θα πρέπει να παραλειφθεί ότι χώρες όπως η Ν. Κορέα, η 

Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία έχουν αυξήσει θεαματικά τις εισαγωγές αργού
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την τελευταία δεκαετία, και σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων θα 

συνεχίσουν να εισάγουν ολοένα και περισσότερο πετρέλαιο τα επόμενα 

χρόνια.

Τρίτον, στο χώρο της προμήθειας πετρελαίου την πρωτοβουλία των 

κινήσεων την έχει ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (Ο.ΠΕ.Κ.). 

Ο Ο.ΠΕ.Κ., αν και ευθύνεται μόνο για το 31,5% της παγκόσμιας 

παραγωγής, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 80-82 εκ. βαρέλια ανά ημέρα, έχει 

εντούτοις καταφέρει να χειραγωγήσει την αγορά, αυξάνοντας ή μειώνοντας 

την παραγωγή των κρατών μελών ανάλογα με το πού επιθυμεί να οδηγήσει 

την τιμή. Παράγει τις μέγιστες ποσότητες των δυνατοτήτων του και παρά τις 

αμερικανικές πιέσεις, αρνείται να αντισταθεί στην άνοδο των τιμών. Η 

Ρωσία, από την πλευρά της, εκμεταλλεύεται και αυτή την άνοδο των τιμών 

και ευθυγραμμίζεται με τη σαουδαραβική πολιτική, που είναι και η πλέον 

συγκρατημένη στους κόλπους του πετρελαϊκού καρτέλ.

Τέταρτον, πολλές δυσλειτουργίες παρατηρούνται και στο παγκόσμιο 

παραγωγικό σύστημα, όπου σημειώνεται μειωμένη παραγωγή σε χώρες 

όπως η Νιγηρία, η Βενεζουέλα και Ινδονησία λόγω τοπικών ταραχών και 

άλλων συναφών προβλημάτων.

Εκτός από τα παραπάνω, τρέχουν και κάποιοι συγκυριακοί παράγοντες, 

οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό τη διαμόρφωση 

της τελικής τιμής των διαφόρων προϊόντων.

Παρατηρείται κορεσμός στη διύλιση αργού πετρελαίου, φαινόμενο 

οξύτατο στις Η.Π.Α., όπου τα διυλιστήρια αδυνατούν να ικανοποιήσουν τη 

ζήτηση, με αποτέλεσμα να είναι έντονη η ανάγκη για εισαγωγή διυλισμένων 

προϊόντων. Το γεγονός, όμως, αυτό πιέζει τις διυλιστικές δυνατότητες 

άλλων περιοχών του κόσμου, ιδιαιτέρως δε στην Ευρώπη και την Ασία. Μια 

καλή λύση θα ήταν να κατασκευαστούν νέες υποδομές, όμως για την 

κατασκευή ενός διυλιστηρίου απαιτούνται αρκετά χρόνια, και επομένως με 

την υπάρχουσα υποδομή τα αποθέματα παραμένουν χαμηλά. Συγχρόνως, 

αρκετά διυλιστήρια σε Ευρώπη ήταν κλειστά λόγω εργασιών συντήρησης 

και εκσυγχρονισμού.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε ορισμένες πολιτείες των Η.Π.Α. 

επιβλήθηκαν από το 2004 νέες και αυστηρές περιβαλλοντικές
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προδιαγραφές, οπότε και παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση αργού, χαμηλού 

θείου από τα διυλιστήρια.

Οι επενδυτικές εταιρείες των Η.Π.Α. κερδοσκοπούν στις πετρελαϊκές 

αγορές, με αποτέλεσμα να κατέχουν το 20% των θέσεων της πετρελαϊκής 

αγοράς της Νέας Υόρκης. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλό και υπερβαίνει 

αισθητά τα ανώτατα όρια του έτους 2000, τα οποία κυμαίνονταν μεταξύ 

7% - 8%.

Η ισοτιμία ευρώ -  δολαρίου μεταβάλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται κάθε φορά και οι εισαγωγές πετρελαίου στην ευρωζώνη με 

τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές (συνήθως οι αυξήσεις) να μεταφέρονται 

αμέσως στον καταναλωτή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η άνοδος της τιμής του αργού και γενικά των 

πρώτων υλών έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, 

και κατ’ επέκταση στην ελληνική.

❖  ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

□  ΒΕΛΓΙΟ

Το Βέλγιο είναι μια χώρα με το πιο πυκνό δίκτυο πρατηρίων βενζίνης 

και κύριο χαρακτηριστικό της είναι η συμφωνία που έχει συνάψει η 

βιομηχανία πετρελαίου με τη βελγική κυβέρνηση για τον καθορισμό των 

τιμών.

Η βελγική αγορά διαφέρει από τις αγορές άλλων χωρών, και αυτό γιατί, 

στο Βέλγιο, η κυβέρνηση είναι εκείνη, που ουσιαστικά ρυθμίζει τις ανώτατες 

τιμές πρατηρίων σε καθημερινή βάση και τις ανακοινώνει δημοσίως. 

Λειτουργεί, συνεπώς, ως ηγέτης και καμιά επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να 

χρεώσει τιμή μεγαλύτερη της τιμής που επέβαλε η κυβέρνηση.

Οι περισσότερες βελγικές εταιρείες πετρελαίου ελέγχουν την 

παραγωγική διαδικασία από την εξόρυξη του αργού πετρελαίου και τη 

διύλιση μέχρι και τη διανομή του τελικού προϊόντος (καθετοποιημένες 

επιχειρήσεις).
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Στην αγορά λιανικής, οι παραπάνω επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τα 

τοπικά μη καθετοποιημένα πρατήρια. Είναι γεγονός ότι οι πρώτες έχουν 

ένα πιο ευρύ δίκτυο λιανικής και καλύπτουν μεγαλύτερο έδαφος από ότι οι 

ανεξάρτητοι λιανοπωλητές που επικεντρώνονται σε μικρές τοπικές αγορές.

Σε άρθρο του Wim Van Meerbeeck επισημαίνεται ότι τα πρατήρια κατά 

μήκος των εθνικών οδών χρεώνουν τη μέγιστη τιμή που έχει συμφωνηθεί 

μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων. Τα πρατήρια αυτά αποτελούν μια τοπική 

υποαγορά, γιατί δεν ανταγωνίζονται τα υπόλοιπα πρατήρια που είναι 

τοποθετημένα σε άλλες περιοχές, παρά μόνο εκείνα που βρίσκονται επί της 

εθνικής οδού. Η επιβολή ανώτατης τιμής στην περίπτωση αυτή περιορίζει 

τη μονοπωλιακή δύναμη των πρατηρίων των εθνικών οδών.

Στα τοπικά πρατήρια, οι τιμές είναι κάτω της μέγιστης, δηλαδή τα 

πρατήρια αυτά προσφέρουν μια έκπτωση στην ανώτατη τιμή που έχει 

επιβληθεί με συμφωνία των δυο μερών. Το μέγεθος της έκπτωσης 

εξαρτάται από το βαθμό του ανταγωνισμού στις αγορές αυτές. Όταν στις 

περιοχές υπάρχουν πρατήρια μεγάλων καθετοποιημένων επιχειρήσεων. Οι 

τιμές είναι υψηλές, ενώ όταν στην αγορά υπάρχουν και ανεξάρτητοι 

πρατηριούχοι, οι τιμές των καθετοποιημένων πρατηρίων πέφτουν.

Τέλος, τα πρατήρια που βρίσκονται στα σύνορα του Βελγίου διανέμουν 

καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες που προσφέρουν οι 

γειτνιάζουσες χώρες Γερμανία και Γαλλία.

□  ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Ισπανία έχει χαμηλά αποθέματα πετρελαίου, γύρω στα 158 εκ. 

βαρέλια στις αρχές του 2004 και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και αυτή από 

τις εισαγωγές της.

Όσον αφορά τις ισπανικές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, μέχρι το 

1992, το κράτος είχε το αποκλειστικό μονοπώλιο στην αγορά πετρελαίου 

με την εταιρεία Compania Arrendataria Del Monopolio De Petroleos 

(Campsa). H Campsa έλεγχε τις εισαγωγές, τη διανομή και τις πωλήσεις 

αργού πετρελαίου. Μετά το 1992, η αγορά απελευθερώθηκε και η Campsa 

ιδιωτικοποιήθηκε. Το κράτος δημιούργησε μια νέα εταιρεία, τη Compania
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Logistics de Hidrocarburos, η οποία αναλάμβανε την αποθήκευση των 

πετρελαιοειδών, τη διανομή και μεταφορά με αγωγούς, βυτιοφόρα και 

δεξαμενόπλοια σε όλη την Ισπανία.

Στα διυλιστήρια, η Repson, πρώην κρατική, νυν Repson-YPF, είναι η 

εταιρεία που ελέγχει το 45% της αγοράς πετρελαίου (διύλιση και λιανική). 

Λειτουργεί τέσσερα διυλιστήρια και ελέγχει και ένα πέμπτο, το Bilbao, μέσω 

της θυγατρικής της Petronor. Η Compania Espanola de Petroleos (Cepsa) 

είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στην Ισπανία, με μερίδιο 

αγοράς 25% και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, ενώ τέλος σημαντική είναι και 

η παρουσία της BP Oil Espana με ένα διυλιστήριο.

□  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Μεγάλη Βρετανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός και εξαγωγέας 

πετρελαίου στην Ευρώπη. Στις αρχές του 2004 είχε αποθέματα αργού 

πετρελαίου γύρω στα 4,7 δις βαρέλια. Το 2002 εξήγαγε το 22,6% της 

παραγωγής της στις Η.Π.Α., 18,4% στην Ολλανδία, 9,3% στη Γαλλία, 7,5% 

στη Γερμανία και 12,3% σε άλλους προορισμούς, ενώ για το ίδιο έτος οι 

εισαγωγές της σε πετρέλαιο προέρχονται κατά 73% από τη Νορβηγία, 9% 

από Ρωσία, 5% από Αλγερία και 3% από Μέση Ανατολή (κυρίως Σαουδική 

Αραβία) και 2% από το Μεξικό.

Από το 1964 υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη δομή τη αγοράς 

πετρελαίου της Μεγάλης Βρετανίας. Νέες επιχειρήσεις μπήκαν στην αγορά, 

επιχειρήσεις ανεξάρτητες και επιχειρήσεις θυγατρικές μεγάλων διεθνών 

εταιρειών πετρελαίου.

Οι πρώτες είχαν απλά σχέσεις χονδρικής -  λιανικής με τους 

προμηθευτές τους, ενώ οι δεύτερες ακολουθούσαν κάθετη ολοκλήρωση και 

προσέφεραν τα προϊόντα από τη διύλιση στον τελικό καταναλωτή. Το 

αποτέλεσμα ήταν οι πρώτες σταδιακά να χάνουν μερίδιο αγοράς, το οποίο 

άρχισαν να το κερδίζουν οι δεύτερες.

Σε αυτές τις κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες, που παραμένουν μέχρι 

και σήμερα οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαιοειδών, ανήκουν οι ΒΡ,
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Royal Dutch/Shell, Exxon/Mobil, TotalFina ELF, Chevron Texaco και 

Amerada Hess.

□ Η.Π.Α.

Η βενζίνη που παράγεται από τα διυλιστήρια των Η.Π.Α. μπορεί να 

διανεμηθεί είτε άμεσα από τα διυλιστήρια στα πρατήρια, είτε μέσω 

ενδιάμεσων αποκαλούμενων ως «jobbers». Το 55% της βενζίνης στις 

Η.Π.Α. διανέμεται από τους jobbers ή από άλλες επιχειρήσεις που δεν 

ελέγχονται από τα διυλιστήρια. Ένας jobber προμηθεύει πρατήρια 

διαφόρων μαρκών είτε είναι ιδιοκτησίας του είτε όχι.

Η βενζίνη που δεν αγοράζεται από τους jobbers μεταφέρεται είτε από τα 

διυλιστήρια κατευθείαν σε πρατήρια, που ελέγχονται και λειτουργούν από 

τα πρώτα, είτε σε ανεξάρτητα πρατήρια.

Το 17% της βενζίνης πωλείται μέσω πρατηρίων, που είναι ιδιοκτησίας 

διυλιστηρίων και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν κόστη μεταφοράς, 

σε αντίθεση με τα ανεξάρτητα πρατήρια, όπου η τιμή επιβαρύνεται.

Πιο συγκεκριμένα, η διανομή τη βενζίνης μπορεί να χωριστεί σε 4 

κατηγορίες:

• Company owned (refiner direct): άμεση διανομή από τα διυλιστήρια. Τα 

διυλιστήρια επιλέγουν να ολοκληρωθούν κάθετα με πρατήρια δικιάς τους 

ιδιοκτησίας, στα οποία μισθώνουν υπαλλήλους, που τους δίνουν κίνητρα 

για να πετύχουν καλύτερες αποδόσεις.

• Lesee dealer (franchising): το διυλιστήριο είτε έχει στην ιδιοκτησία του 

το πρατήριο, είτε το νοικιάζει σε κάποιον τρίτο. Αυτές οι ενοικιάσεις είναι 

μακράς διάρκειας, σε αντίθεση με εκείνες που συνάπτονταν τη δεκαετία του 

’60, οι οποίες ήταν μικρής διάρκειας.

• Open dealers: οι open dealers είναι ανεξάρτητα πρατήρια και 

συνάπτουν συμφωνίες με τα διυλιστήρια, για την προμήθεια 

πετρελαιοειδών. Στην πραγματικότητα, τα διυλιστήρια επιλέγουν, εάν θα 

προμηθεύσουν τα πρατήρια των open dealers ή όχι. Κατ’ επέκταση, είτε
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συνάπτουν συμβόλαια προμήθειας με τους dealers, είτε ανοίγουν δικά τους 

πρατήρια, τα οποία διοικούν απευθείας τα ίδια ή τα μισθώνουν σε τρίτους. 

• Branded jobbers: οι jobbers λειτουργούν ως χονδρέμποροι μεγάλων 

διυλιστηρίων και προμηθεύουν τους dealers των προηγούμενων 

κατηγοριών ή δημιουργούν δικά τους κανάλια διανομής. Οι jobbers 

λειτουργούν γύρω στα 25 πρατήρια με σήμα και περίπου άλλα τόσα 

ανεξάρτητα. Εμπορεύονται πετρελαιοειδή που φέρουν σήματα μεγάλων 

εταιρειών καθώς και προϊόντα που δε φέρουν σήμα.

Εκτός από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες, η βενζίνη μπορεί να 

πωληθεί απ’ ευθείας στους τελικούς καταναλωτές ή να μεταφερθεί σε 

ανεξάρτητα ή χωρίς σήμα κανάλια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ενότητα αυτή προσπαθεί μέσω της οικονομετρίας και εμπειρικών 

αναλύσεων να ελέγξει εάν παρατηρείται ασυμμετρία μεταξύ των λιανικών 

τιμών των καυσίμων και των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, δηλαδή 

εξετάζει κατά πόσο μια μεταβολή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου 

θα επηρεάσει τις τιμές της βενζίνης σε τοπικό επίπεδο.

I. ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πλήθος ξένης βιβλιογραφίας εξετάζει εμπειρικά το αν παρατηρείται 

ασυμμετρία μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου, που αποτελεί την 

εισροή, και της βενζίνης, που είναι ένα από τα τελικά προϊόντα διύλισης του 

αργού.

Η βενζίνη είναι το προϊόν που έχει εξεταστεί περισσότερο από όλα τα 

πετρελαιοειδή και αυτό γιατί έχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης 

καθώς και τις μεγαλύτερες πωλήσεις από όλα τα προϊόντα πετρελαίου.

Ασυμμετρία σημαίνει ότι οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν με πιο 

γρήγορους ρυθμούς από ότι μειώνονται, οποτεδήποτε υπάρχουν 

διαταραχές στις διεθνείς αγορές του αργού πετρελαίου, και αυτό το 

φαινόμενο προσπαθούν να εξηγήσουν οι οικονομετρικές έρευνες. 

Ασύμμετρη σχέση εμφανίζεται και μεταξύ των τιμών εκ του διυλιστηρίου και 

των τιμών χονδρικής. Οι αποκλίσεις εδώ είναι συνήθως μικρές και βραχείας 

διάρκειας. Μια άλλη μορφή ασυμμετρίας εντοπίζεται μεταξύ τιμών 

χονδρικής και τιμών λιανικής, που είναι σχετικά μικρού όγκου, αλλά μακράς 

διάρκειας.

Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα ποικίλλουν. Ένα άρθρο των 

Galleotti, Lanza και Manera (2003) εξηγεί ότι οι ασυμμετρίες αυτές 

συμβαίνουν σε ατελείς αγορές κυρίως, μιας και κύριο χαρακτηριστικό τόσο
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των ολιγοττωλιακών όσο και των μονοπωλιακών αγορών είναι οι ποικίλοι 

βαθμοί τιμολόγησης. Ωστόσο, επειδή η δομή της αγοράς και οι ασυμμετρίες 

στις τιμές δεν μεταφράζονται εύκολα σε εμπειρικά μοντέλα, τα 

αποτελέσματα δεν αποτελούν ισχυρή απόδειξη για το ότι οι τιμές λιανικής 

αυξάνονται πιο γρήγορα από ότι πέφτουν.

Κάθε έρευνα που γίνεται για την ασυμμετρία μπορεί να διαφέρει από τις 

υπόλοιπες, γιατί τα δεδομένα που κάθε φορά χρησιμοποιούνται αλλάζουν. 

Μπορεί τα δεδομένα να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια, η περίοδος 

των ετών που εξετάζεται να διαφέρει, να γίνεται έλεγχος ασυμμετρίας 

μεταξύ τιμών χονδρικής και τιμών λιανικής ή μεταξύ τιμών αργού 

πετρελαίου και τιμών λιανικής.

Σε άρθρο των Balke, Brown και Yucel (1998) θεωρούνται ως πιθανές 

ερμηνείες της ασυμμετρίας οι εξής:

- δύναμη της αγοράς (market power)

- κόστη έρευνας (search costs)

- ανταπόκριση των καταναλωτών σε αλλαγές των τιμών (consumer 

response to changing prices)

- διαχείριση αποθεμάτων (inventory management)

- πρακτικές λογιστικής (accounting practices)

- κόστη διυλιστηρίου (refinery adjustment costs)

Όσον αφορά την αγορά βενζίνης, καμιά από τις παραπάνω ερμηνείες 

περί ασυμμετρίας δεν έχει ελεγχθεί οικονομετρικά. Δεν έχει αναλυθεί εάν η 

ασυμμετρία είναι αποτέλεσμα της μονοπωλιακής δύναμης ή άλλων πιο 

ισχυρών δυνάμεων.

Δύναυη rnc αγοράς

Όταν κάποια πρατήρια έχουν ατελή πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές 

που προμηθεύονται τη βενζίνη οι ανταγωνιστές τους, αυτά μπορούν να 

ακολουθήσουν μια πολιτική μείωσης των τιμών.

Όταν οι τιμές εκ του διυλιστηρίου ανεβαίνουν, τα πρατήρια θα αυξήσουν 

γρήγορα την τιμή πώλησης, για να δώσουν το σινιάλο στους ανταγωνιστές 

τους για την πολιτική που ακολουθούν και τα περιθώρια κέρδους τους.

8 9



Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης

Όταν, όμως, οι τιμές εκ του διυλιστηρίου πέφτουν, τα πρατήρια θα 

καθυστερήσουν να μειώσουν τις τιμές, για να μη δείξουν στους υπόλοιπους 

πρατηριούχους ότι δε συμφωνούν με τη συμφωνία.

Κόστη έρευνας

Στη λιανική αγορά βενζίνης, τα κόστη έρευνας των καταναλωτών 

μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή δύναμη στην αγορά των πρατηρίων 

και σε μια ασύμμετρη αντίδραση στις αλλαγές της χονδρικής τιμής βενζίνης. 

Κάθε πρατήριο έχει τοπικό μονοπώλιο, που περιορίζεται από την έρευνα 

του καταναλωτή.

Αφού ερευνήσουν οι καταναλωτές τα περιθώρια κέρδους κάθε 

πρατηρίου, πέφτουν σε ένα αυστηρώς ανταγωνιστικό επίπεδο. Όταν οι 

τιμές χονδρικής ανεβαίνουν, κάθε πρατήριο προσπαθεί να διατηρήσει το 

περιθώριο κέρδους του και κατευθείαν μεταφέρει την αύξηση στους 

καταναλωτές. Όταν οι τιμές χονδρικής πέφτουν, κάθε πρατήριο, για να 

διατηρήσει το περιθώριο κέρδους του, μεταφέρει αργά τη μείωση αυτή 

στους καταναλωτές.

Μόνο όταν οι καταναλωτές βρουν τις χαμηλότερες τιμές λιανικής, τότε 

τα πρατήρια αναγκάζονται να μειώσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικό επίπεδο. 

Βέβαια, συχνά το κόστος αυτής της αναζήτησης ίσως να είναι υψηλότερο 

και να μη συμφέρει τους καταναλωτές η έρευνα, παρά μόνο όταν η 

διαφορά των νέων τιμών είναι σημαντική.

Ανταπόκριση των καταναλωτών στκ αλλαγές των τιμών

Μια ασύμμετρη αντίδραση των καταναλωτών στις αλλαγές των τιμών 

της βενζίνης μπορεί να συμβάλει στην ασυμμετρία μεταξύ των τιμών αργού 

πετρελαίου και βενζίνης.

Εάν οι καταναλωτές επιταχύνουν τις αγορές καυσίμων, για να 

επωφεληθούν από περαιτέρω αυξήσεις των τιμών αργότερα, θα αυξήσουν 

τα αποθέματα βενζίνης στα αυτοκίνητά τους.
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Εάν οι καταναλωτές φοβηθούν ότι ξεμένουν από βενζίνη και δεν 

μειώνουν τις αγορές καυσίμων, όταν οι τιμές πέφτουν, τότε η τιμή βενζίνης 

θα πέσει πιο αργά από ότι όταν αυξάνεται.

Διαγείριση αποθεμάτων

Παρομοίως, οι εταιρείες πετρελαίου μπορούν να θεωρήσουν τα 

βραχυπρόθεσμα κόστη των απρόσμενων αλλαγών στα αποθέματά τους ως 

μη συμμετρικά.

Εάν τα κόστη λειτουργίας αυξάνονται απότομα, όταν τα αποθέματα 

μειώνονται κάτω από το κανονικό επίπεδο, μια μείωση στην προσφορά 

των εταιρειών αυτών, θα τις οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των προϊόντων 

της απότομα , για να εμποδίσει την απώλεια των αποθεμάτων.

Εάν μια αύξηση των αποθεμάτων πάνω από τα κανονικά επίπεδα, έχει 

ένα σχετικά μικρό αποτέλεσμα στα κόστη, η επιχείρηση θα μειώσει πιο 

αργά τις τιμές πώλησης, όταν υπάρχει αύξηση της προσφοράς των 

εταιρειών.

Πρακτικές λογιστικής

Η ασυμμετρία αυτών των αλλαγών στα αποθέματα μπορεί να 

ερμηνευτεί και με τη λογιστική, με τη μέθοδο αποτίμησης της FIFO (First In, 

First Out).

Εάν τα αποθέματα πέφτουν, όταν η προσφορά από τις εταιρείες 

πετρελαίου μειώνεται, η κάθε επιχείρηση θα πωλήσει τα προϊόντα της με 

την υψηλότερη χονδρική τιμή όσο πιο σύντομα γίνεται.

Εάν τα αποθέματα αυξηθούν, όταν η προσφορά των εταιρειών 

πετρελαίου αυξάνεται, η επιχείρηση θα πωλήσει τα προϊόντα της, 

καθυστερώντας τη μείωση της τιμής.

Κόστη διυλιστηρίου

Τα διυλιστήρια αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη από τις αλλαγές στις 

ποσότητες των προϊόντων πετρελαίου που προσφέρουν.
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Όταν η προσφορά αργού πετρελαίου μειώνεται και οι μετέπειτα 

μειώσεις των αποθεμάτων στοιχίζουν, τα διυλιστήρια δεν έχουν άλλη 

επιλογή από το να μειώσουν τα προϊόντα τους, γεγονός το οποίο θα 

οδηγήσει σε γρήγορες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.

Αντίθετα, όταν η προσφορά αργού πετρελαίου αυξάνεται, τα διυλιστήρια 

αργούν να αυξήσουν τα προϊόντα τους, καθυστερώντας τις μειώσεις στη 

λιανική τιμή βενζίνης.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, άρθρα του Peltzman (2000) και των 

Brown και Yucel (2000) αποδεικνύουν ότι οι ασυμμετρίες στις τιμές είναι 

ανεξάρτητες από τη δομή της αγοράς και καμιά επίσημη θεωρία δεν έχει 

ελέγξει την ασυμμετρία.

Επίσης, σε άρθρο των Bachmeier και Griffin (2003) εκτιμάται ένα Error 

Correction Model (ECM), στο οποίο χρησιμοποιούνται ημερήσιες τιμές 

χονδρικής για τη βενζίνη και ημερήσιες τιμές αργού πετρελαίου για την 

περίοδο 1985-1998 χωρίς να αποδεικνύεται ούτε αυτή τη φορά ασυμμετρία 

μεταξύ τιμών χονδρικής και τιμών αργού πετρελαίου.

II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης περιλαμβάνουν τις τιμές λιανικής 

των καυσίμων σε μια τοπική αγορά της Ελλάδας και τις διεθνείς τιμές 

αργού πετρελαίου. Η τοπική αγορά που εξετάζεται είναι αυτή της 

Μεσσηνίας, και πιο συγκεκριμένα της πρωτεύουσας του νομού, της 

Καλαμάτας.

Το δείγμα που χρησιμοποιείται αφορά εβδομαδιαία στοιχεία για μια 

περίοδο επτά ετών, από το Γενάρη του 1997 μέχρι και το Δεκέμβριο του 

2003, πρόκειται δηλαδή για 364 παρατηρήσεις (364 εβδομάδες).

Τα εξεταζόμενα καύσιμα είναι η αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων και 

το πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές, στις οποίες διαθέτουν τα πρατήρια και τα 

δυο είδη προϊόντων, προέρχονται ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Αφορούν τις μέσες τιμές του 

συνόλου των 29 πρατηρίων που βρίσκονται εντός της πόλεως της 

Καλαμάτας και υπολογίστηκαν σε εβδομαδιαία βάση. Η νομισματική
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μονάδα που χρησιμοποιείται είναι οι δραχμές ανά λίτρο. Οι τιμές για τα δυο 

τελευταία έτη 2002 και 2003 ήταν εκφρασμένες σε ευρώ και μετατράπηκαν 

σε δραχμές σύμφωνα με την επίσημη ισοτιμία ευρώ /δραχμής, η οποία και 

είναι 1 =340,75 δραχμές.

Οι τιμές αργού πετρελαίου προέκυψαν από την ιστοσελίδα του Weekly 

Petroleum Status Report και αφορούν τις τιμές του πετρελαίου brent, έτσι 

όπως διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά της Ευρώπης. Εκφράζονται σε 

δολάρια ανά βαρέλι και μετατράπηκαν σε δραχμές με βάση την εκάστοτε 

συναλλαγματική ισοτιμία της εξεταζόμενης περιόδου, σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το οικονομετρικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

εργασία είναι το EVIEWS.

III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Στην αγορά καυσίμων της Μεσσηνίας δραστηριοποιούνται τρεις 

εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, η τοπική εταιρεία KMOIL, η οποία 

συνεργάζεται με τη MEDOIL και η θυγατρική της πολυεθνικής εταιρείας ΒΡ, 

οι οποίες εδρεύουν στην πόλη της Καλαμάτας.

Οι δυο πρώτες εταιρείες στεγάζονται στον ίδιο χώρο και στις 

εγκαταστάσεις τους υπάρχουν δεξαμενές χωρητικότητας 26.000 τόνων. 

Έχουν συνάψει συμφωνίες και προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή τους τόσο 

από τα κρατικά διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων καθώς και από τα 

ιδιωτικά, της Πετρόλα και της Μότορ Όιλ. Τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω 

δεξαμενόπλοιων από τα διυλιστήρια και αποθηκεύονται στους χώρους της 

KMOIL. Η KMOIL-MEDOIL εφοδιάζει μόνο τα πρατήρια που φέρουν τα 

σήματά της, ενώ καλύπτει και των εφοδιασμό των πρατηρίων της στους 

νομούς Λακωνίας και Ηλείας.

Αντίστοιχα, η ΒΡ στεγάζεται σε εγκαταστάσεις χωρητικότητας 6.000 

τόνων. Έχει υπογράψει συμβάσεις και με τα διυλιστήρια Κορίνθου, 

Ασπροπύργου και Ελευσίνας και το 80% περίπου των πετρελαιοειδών 

που προμηθεύεται, μεταφέρεται με βυτιοφόρα από αυτά. Το υπόλοιπο 20%
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εισάγεται από το εξωτερικό και αφορά κυρίως τη βενζίνη 100 οκτανίων ΒΡ 

Ultimate. Η ΒΡ ελέγχει και αυτή πέρα από τα πρατήρια της Μεσσηνίας και 

εκείνα της Λακωνίας και Ηλείας.

Συνολικά η Πελοπόννησος διαθέτει εγκαταστάσεις τεσσάρων εταιρειών 

εμπορίας. Με εξαίρεση την Avin, της οποίας οι εγκαταστάσεις είναι στους 

Αγ. Θεοδώρους, κοντά στο διυλιστήριο της συγγενικής της Μότορ Όιλ, οι 

τρεις άλλες εγκαταστάσεις βρίσκονται στη δυτική πλευρά, τροφοδοτούνται 

όλες από τη θάλασσα και εφοδιάζουν την πλευρά αυτή της Πελοποννήσου. 

Σε αυτές ανήκουν οι εγκαταστάσεις της Shell στο Ρίο, που είναι και οι 

μεγαλύτερες και οι εγκαταστάσεις των δυο εταιρειών της Καλαμάτας. Η 

ανατολική πλευρά εφοδιάζεται οικονομικότερα με βυτιοφόρα αυτοκίνητα 

από τα διυλιστήρια της Μότορ Όιλ ή ακόμα και από της Πετρόλα ή των 

Ελληνικών Πετρελαίων.

Σχετικά με τα πρατήρια που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία, 

σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας για το 2004, ο νομός αριθμεί τα 132 πρατήρια, 

τα 29 εκ των οποίων βρίσκονται στην πρωτεύουσα του νομού, την 

Καλαμάτα. Αναλυτικά, στους επόμενους πίνακες παρατίθενται ο αριθμός 

των πρατηρίων με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή της 

Καλαμάτας και γενικότερα στο νομό Μεσσηνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΒΡ 14

KMOIL 3

MEDOIL 3

SHELL 4

ΕΚΟ 2

ΕΛΙΝ 2

AVIN 1

ΣΥΝΟΛΟ 29

Πηγή:Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Εμπορίου
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2004 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΒΡ 29

KMOIL 25

MEDOIL 9

SHELL 18

ΕΚΟ 6

ΕΛΙΝ 4

AVIN 10

DRACOIL 8

SUNOIL 3

SILKOIL 5

JETOIL 7

REVOIL 4

Ε.Π. 4

ΣΥΝΟΛΟ 132

Πηγή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Διεύθυνση Εμπορίου

IV. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η οικονομετρική έρευνα για την ερμηνεία του φαινομένου της 

ασυμμετρίας των τιμών περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια, τα οποία και 

είναι:

1. η εξειδίκευση του υποδείγματος

2. η εμπειρική εκτίμηση του υποδείγματος

3. ο έλεγχος και η αξιολόγηση του υποδείγματος

Προκειμένου να αναλυθεί η εν λόγω ασυμμετρία, οι βασικές μεταβλητές 

που καθορίζουν το υπόδειγμά μας είναι οι τιμές τόσο του αργού πετρελαίου 

όσο και οι λιανικές τιμές των δυο προϊόντων του, της βενζίνης και του 

πετρελαίου κίνησης.
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Πρόκειται για ένα υπόδειγμα χρονολογικών σειρών, το οποίο και θα 
παλινδρομήσουμε. Οι τιμές του αργού πετρελαίου αποτελούν την 
ανεξάρτητη ή αλλιώς ερμηνευτική μεταβλητή και είναι εκείνες που 
καθορίζουν το πώς θα διακυμανθούν οι τιμές των καυσίμων, δηλαδή της 

βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες παίζουν το ρόλο των 
εξαρτημένων μεταβλητών.

Η εξίσωση που θα ερευνηθεί αρχικά και εξηγεί ότι οι μεταβολές στις 
τιμές της αμόλυβδης βενζίνης προσδιορίζονται από τις μεταβολές στις τιμές 
του αργού πετρελαίου είναι η παρακάτω:

ΔΡ unleaded — Οο +α-|ΔΡ crude oil +  6 t (1)

όπου ΔΡ unleaded: οι μεταβολές στην τιμή της αμόλυβδης 
αο : ο σταθερός όρος

ΔΡ crude οΐι : οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου 
et : σφάλμα εξειδίκευσης ή τυχαίος όρος

Ως προς τα πρόσημα των συντελεστών, θα πρέπει να περιμένουμε ότι η 
τιμή του συντελεστή α-ι, δηλαδή των μεταβολών στις τιμές του αργού 
πετρελαίου, θα πρέπει να είναι θετική, για να εξηγεί το γεγονός ότι οι 
μεταβολές στις τιμές του αργού κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με τις 
τιμές της βενζίνης. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση στις τιμές του αργού 
πετρελαίου θα τείνει να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης, ενώ μια μείωση στις 
διεθνείς τιμές θα τείνει να μειώσει τις τιμές των καυσίμων.

Στη συνέχεια, θα εκτιμήσουμε την εξίσωση κάτω από τη μηδενική 
υπόθεση ότι ο συντελεστής αι είναι ίσος με τη μονάδα, δηλαδή οι 
μεταβολές στις τιμές αργού πετρελαίου και στις τιμές βενζίνης είναι 
ισόποσες. Μια αύξηση (ή αντίστοιχα μείωση) των διεθνών τιμών κατά ένα 
ποσό θα έχει ως επακόλουθο την αύξηση (ή αντίστοιχα μείωση) των τιμών 
της βενζίνης κατά το ίδιο ποσό.

Η εναλλακτική υπόθεση είναι ο συντελεστής αι να είναι διαφορετικός της 

μονάδας, δηλαδή οι μεταβολές των δυο μεταβλητών να μην είναι σε ίσα 
ποσοστά.
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Αντίστοιχα, η ίδια ανάλυση θα γίνει και στην περίπτωση που θα 
ερευνηθεί το πώς οι τιμές αργού πετρελαίου προσδιορίζουν τις τιμές 
πετρελαίου κίνησης, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά η υπό εξέταση 
εξίσωση είναι η ακόλουθη:

ΔΡ diesel — βο + βΐΔΡ crude oil +  ώ (2)

όπου ΔΡ diesei: οι μεταβολές στις τιμές πετρελαίου κίνησης 
βο : ο σταθερός όρος
ut : ο τυχαίος όρος

❖  Έλεγχος για Στασιμότητα

Η στασιμότητα μιας χρονολογικής σειράς αποτελεί ένα από τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά της και είναι αναγκαίο να ελεγχθεί, αφού τα 
περισσότερα στατιστικά μοντέλα λειτουργούν με βάση την υπόθεση ότι η 
διαδικασία που δημιουργεί τη σειρά είναι στάσιμη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχρονική σταθερότητα μιας σειράς yt 
είναι η μη μεταβλητότητα κάποιων μέτρων στην πορεία του χρόνου ή 
αλλιώς ανά χρονικές μεταβολές. Τα μέτρα αυτά ορίζονται ως εξής: 

α) ο μέσος της, E(yt) είναι σταθερός και ανεξάρτητος του t 

β) η διακύμανσή της, Var(yt) είναι επίσης σταθερά και ανεξάρτητη του t 
γ) η συνδιακύμανση μεταξύ των yt και ys, Cov(yt , ys) είναι συνάρτηση 

του t-s, αλλά όχι του t ή του s (για κάθε t διάφορο του s).
Αν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες, οι ελάχιστων τετραγώνων εκτιμητές 

δεν είναι συνεπείς, με αποτέλεσμα ο στατιστικός έλεγχος να μην είναι 
έγκυρος. Οι οικονομικές χρονολογικές σειρές, όμως, χαρακτηρίζονται 
συνήθως από τάση, που τις καθιστά ολοκληρωμένες (μη στάσιμες). Με τον 

όρο τάση, εννοούμε τη συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών 
μιας χρονολογικής σειράς. Είναι προφανές ότι αν μια μεταβλητή 
χαρακτηρίζεται από τάση, ο μέσος και πολύ πιθανόν και η διακύμανση 
μεταβάλλονται με το χρόνο, που σημαίνει ότι η σειρά δεν είναι στάσιμη.
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Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να εκτιμάται η σχέση 
ανάμεσα στις πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των μεταβλητών, 
επειδή ακριβώς πολλές οικονομικές χρονολογικές σειρές έχουν τα 
χαρακτηριστικά τυχαίας διαδρομής. Η χρησιμοποίηση, επομένως, των 

πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιμες.
Γι’ αυτό τον λόγο, προηγουμένως αναφερθήκαμε στην εκτίμηση των 

εξισώσεων (1) και (2), αντί για την εκτίμηση των εξισώσεων:

Ρ unleaded — Οθ +α-|Ρ crude oil ®t >

Ρ  diesel — βο + β ΐ Ρ  crude oil +  ώ

♦> Έλενγος Μοναδιαίας Ρίζας

Ο όρος «μοναδιαία ρίζα» προέρχεται από τη συνθήκη στασιμότητας. 
Στην περίπτωση που μια διαδικασία περιέχει μοναδιαία ρίζα (unit root), 
τότε αυτή είναι μη στάσιμη και ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου 
περιπάτου. Ένας έλεγχος αυτού του είδους είναι και ο έλεγχος Dickey- 
Fuller (Dickey-Fuller tests).

■ Έλεγγος Dickey-Fuller

Ο έλεγχος Dickey-Fuller (DF), εξετάζει τη συνθήκη κατά την οποία μια 
διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα, όπως επίσης και κατά πόσο οι πρώτες 
διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση αυτής της ρίζας.

Ο έλεγχος απαιτεί την παλινδρόμηση του υποδείγματος:

Axt = αιΧΜ + et

όπου et είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Εξετάζουμε τη 
στατιστική t-student του συντελεστή α-ι κάτω από τη μηδενική υπόθεση, Η0 : 

α-ι = 0, ότι δηλαδή η σειρά xt ακολουθεί το υπόδειγμα του τυχαίου 
περιπάτου, που σημαίνει ότι περιέχει μια μοναδιαία ρίζα και είναι μη
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στάσιμη. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, εάν η στατιστική t-student 
είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή Τι , της στατιστικής που παρείχαν για 
τον έλεγχο αυτό οι Dickey και Fuller.

Στην παρούσα μελέτη ελέγχουμε την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, στα εξής 

υποδείγματα:

Δ(ΔΡ crude oil) — Ο ΐ ΔΡ crude oil 6 t

Δ(ΔΡ unleaded) — Q i ΔΡ unleaded +  6 t

Δ(ΔΡ diesel) — G l ΔΡ diesel +

■ Επαυξημένος Έλεγγος Dickey-Fuller (ADF)

Ο επαυξημένος έλεγχος ADF (Augmented Dickey-Fuller test) συνίσταται 
σε μια τροποποίηση του DF ελέγχου. Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει 
την εισαγωγή υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής και το υπόδειγμα 
του DF ελέγχου επαυξάνεται στο :

Δχ4 = α-|ΧΜ + Σ cpj Axt.j + et

για j=1,2,...,ρ όπου ο αριθμός ρ μπορεί να εξαχθεί με βάση εξειδικευμένους 
ελέγχους για τον αριθμό των υστερήσεων.

Όπως και πριν με τον έλεγχο DF, έτσι και εδώ ακολουθούμε τα εξής 
βήματα. Αρχικά παλινδρομούμε το υπόδειγμα, στη συνέχεια για κάθε 
περίπτωση και για δοσμένο αριθμό υστερήσεων ρ, υπολογίζουμε τη 
στατιστική t-student των συντελεστών αι και τέλος για επίπεδο 
σημαντικότητας α και αριθμό παρατηρήσεων ρ, επιλέγουμε τις κριτικές 
τιμές r από τον Fuller και απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, εάν η 
στατιστική t-student είναι μεγαλύτερη της κριτικής τιμής r.

9 9



Συνθήκες Ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά της Βενζίνης

❖  Υπόδειγμα με Ψευδομεταβλητές

Το υπόδειγμα που εξετάζεται περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε και πριν, 
χρονολογικά στοιχεία που βασίζονται σε εβδομαδιαίες παρατηρήσεις. Το 
γεγονός ότι η χρονική διάρκεια των παρατηρήσεων είναι μικρή σημαίνει ότι 
το υπόδειγμα περιέχει εποχικές επιδράσεις και υπάρχουν συχνές 
διακυμάνσεις στις τιμές των μεταβλητών.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα των επτά ετών του υποδείγματος μας, 
παρατηρεί κανείς ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι τιμές του αργού 
πετρελαίου κυμαίνονται άλλοτε προς τα επάνω και άλλοτε προς τα κάτω, 
δηλαδή οι μεταβολές της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι κάποιες φορές 
θετικές, ενώ κάποιες άλλες αρνητικές. Για να ερμηνευτούν αυτές οι 
μεταβολές εισάγουμε στο υπόδειγμα μια ψευδομεταβλητή, την Dt. Ρόλος 
των ψευδομεταβλητών είναι η ποσοτικοποίηση των μεταβλητών του 
υποδείγματος, ώστε να εκφραστούν αυτές οι αυξομειώσεις των τιμών. Η Dt 
παίρνει δυο τιμές:

• Dt = 1, αν οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου είναι θετικές, 
δηλαδή έχουμε αυξήσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου (ΔΡ crude οΐι > 0 )

• Dt = 0 , αν οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου είναι 

αρνητικές, δηλαδή έχουμε μειώσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου (ΔΡ crude
oil <  0  )

Αυτό που μας ενδιαφέρει στο υπόδειγμά μας είναι πώς ερμηνεύονται οι 
μεταβολές των τιμών των καυσίμων κάθε φορά που μεταβάλλονται οι τιμές 
του αργού πετρελαίου. Δε μας ενδιαφέρει πώς μεταβάλλεται ο σταθερός 
όρος α0 της εξίσωσης του υποδείγματος (εξίσωση 1), δηλαδή ποια είναι η 
διαφορά μεταξύ αυξήσεων και μειώσεων όταν μεταβάλλονται οι τιμές, αλλά 
πώς μεταβάλλεται η κλίση της εξίσωσης, δηλαδή ο συντελεστής αι .

Συνεπώς, για να εξεταστεί η μεταβολή στην κλίση, θα πρέπει η 
ψευδομεταβλητή να εισαχθεί ως εξής:

ΔΡ unleaded — Go + C(1 ΔΡ crude oil + &2 D t ΔΡ crude oil +  ©t ( 3 )
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για τη βενζίνη

και

ΔΡ diesel — βο +βΐ ΔΡ crude oil ^ 2  Dt ΔΡ crude oil +  Ut , (4)

για το πετρέλαιο κίνησης.

Στην περίπτωση που Dt = 1 ,δηλαδή στην περίπτωση που αυξάνονται οι 
τιμές του αργού, η εξίσωση γίνεται :

ΔΡ unleaded = α0 +(at+a2) ΔΡ crude oil + et , για τη βενζίνη
και

ΔΡ diesel = βο +(βι+β2) ΔΡ crude oil + ut , για το πετρέλαιο κίνησης.

Αυτό δείχνει ότι μια αύξηση της τιμής του αργού κατά μια μονάδα, θα 
αυξήσει την τιμή της βενζίνης κατά α-ι+α2, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο του αι 
και την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά ποσό β-ι+β2 >βι .

Στην αντίθετη περίπτωση που Dt = 0, όταν δηλαδή οι διεθνείς τιμές 
μειώνονται, τότε η εξίσωση γίνεται :

ΔΡ unleaded = αο + α·ι ' ΔΡ crude οϋ + et , για τη βενζίνη 
και

ΔΡ diesel = βο+ βι ΔΡ crude oil + ut , για το πετρέλαιο κίνησης .

Δηλαδή μια μείωση της τιμής του αργού κατά μια μονάδα θα μειώσει την 
τιμή της βενζίνης κατά αι μονάδες και την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 
β1 μονάδες.

Το γεγονός αυτό εξηγεί την ασυμμετρία στις τιμές, δηλαδή ότι μια 

αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση των 
τιμών της αμόλυβδης α-ι+α2 , ενώ μια μείωσή του οδηγεί σε μείωση των 
τιμών κατά αι (αντίστοιχα και για το πετρέλαιο κίνησης).
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Στη συνέχεια, εκτιμούμε καθένα από τα δυο υποδείγματα (3) και (4) με 
τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.

Τέλος, προχωρούμε στον έλεγχο της υπόθεσης κατά πόσο οι μεταβολές 
στις τιμές του αργού πετρελαίου επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Ο 
έλεγχος της υπόθεσης αυτής ισοδυναμεί με έλεγχο σημαντικότητας του 
συντελεστή α2της ψευδομεταβλητής, δηλαδή

Η0 : α2 = 0

Η-ι : α2 >0

Αντίστοιχα, εξετάζουμε και την περίπτωση του πετρελαίου κίνησης, με 
μηδενική υπόθεση το β2 = 0 και έναντι της εναλλακτικής β2 >0.

Αν από τον έλεγχο (με t-student), η μηδενική γίνει δεκτή, τότε 
παρατηρείται συμμετρία μεταξύ των τιμών αργού πετρελαίου και των 
καυσίμων, δηλαδή τόσο οι αυξήσεις όσο και οι μειώσεις των τιμών της 
βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, που προκαλούνται από τις μεταβολές 
των διεθνών τιμών, είναι ισόποσες. Εάν πάλι, απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου 
επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων περισσότερο όταν αυξάνονται παρά 
όταν μειώνονται, δηλαδή υπάρχει ασυμμετρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

❖  Παρουσίαση Χρονολογικών Σειρών

Στο σχήμα 11.1 παρουσιάζονται οι εβδομαδιαίες κινήσεις των τιμών της 

αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης για όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο των επτά ετών, από τον Ιανουάριο του 1997 μέχρι και το 

Δεκέμβριο του 2003. Όπως προκύπτει οι τιμές του πετρελαίου κίνησης 

είναι πιο ευμετάβλητες από τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.

Στο σχήμα 11.2 εμφανίζονται οι τιμές του αργού πετρελαίου και πώς 

αυτές κυμάνθηκαν την ίδια περίοδο.

ΣΧΗΜΑ 11.1
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ΣΧΗΜΑ 11.2

❖  Στασιμότητα

■ Μεταβολές otic τιμές του αονού πετοελαίου

Τα αποτελέσματα του Eviews για έλεγχο στασιμότητας της 

χρονολογικής σειράς ΔΡ crude on (ραίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ADF - Με χρονική τάση

Null Hypothesis. DPCRUDEOIL has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.65409 0.0000

Test critical values: 1 % level -3.983612

5% level -3.422286

10% level -3.133995
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ADF - Χωρίς χρονική τάση

Null Hypothesis: DPCRUDEOIL has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.67833 0.0000

Test critical values: 1 % level -3.448211

5% level -2.869307

10% level -2.570975

Γίνεται έλεγχος ADF κάτω από την υπόθεση:

Η0 : η χρονολογική σειρά έχει μοναδιαία ρίζα και άρα είναι μη στάσιμη 

Ηϊ : η χρονολογική σειρά δεν έχει μοναδιαία ρίζα και είναι στάσιμη.

Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα, η στατιστική τιμή του ADF είναι κατά 

απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από τις κριτικές τιμές για ποσοστό 

σημαντικότητας 1%, 5%, 10%, επομένως, η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας, που συνεπάγεται μη στασιμότητα, απορρίπτεται και η 

σειρά ΔΡ crude on είναι στάσιμη.

Διαγραμματικά, η στασιμότητα της σειράς φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα 11.3, όπου οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται 
γύρω από το μηδέν.

ΣΧΗΜΑ 11.3
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Μεταβολές στις τιμές της αυόλυβδης βενζίνης 

Όσον αφορά τη χρονολογική σειρά ΔΡ unleaded τα αποτελέσματα έδειξαν:

ADF - Με χρονική τάση

Null Hypothesis: DPUNLEADED has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.39653 0.0000

Test critical values: 1% level -3.983612

5% level -3.422286

10% level -3.133995

ADF - Χωρίς χρονική τάση

Null Hypothesis: DPUNLEADED has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.41204 0.0000

Test critical values: 1 % level -3.448211

5% level -2.869307

10% level -2.570975

Και σε αυτή την περίπτωση η σειρά ΔΡ unleaded είναι στάσιμη, γιατί η 

στατιστική τιμή του ADF είναι κατά απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από τις 

κριτικές τιμές για επίπεδα σημαντικότητας α=0,01 , 0,05 και 0,10 και η 

μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται.

Διαγραμματικά, η στασιμότητα αυτής της σειράς παρουσιάζεται στο 

σχήμα 11.4.
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ΣΧΗΜΑ 11.4

97 98 99 00 01 02 03

DPU

■ Μεταβολές στις τιυές του πετρελαίου κίνησης

Αντίστοιχα, ο έλεγχος για τη χρονολογική σειρά ΔΡ diesel φαίνεται 

παρακάτω:

ADF - Με χρονική τάση

Null Hypothesis: DPDIESEL has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.84397 0.0000

Test critical values: 1% level -3.983612

5% level -3.422286

10% level -3.133995
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ADF - Χωρίς χρονική τάση

Null Hypothesis: DPDIESEL has a unit root t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -14.86374 0.0000

Test critical values: 1 % level -3.448211

5% level -2.869307

10% level -2.570975

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ΔΡ diesei είναι στάσιμη σειρά, 

αφού και εδώ η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται.

Η στασιμότητα αυτής της χρονολογικής σειράς επιβεβαιώνεται και από 

το σχήμα 11.5.

ΣΧΗΜΑ 11.5
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♦> Εκτίμηση του υποδείγματος

Εκτίμηση της ΔΡ unleaded = ct0 + α{ ΔΡ crude on + et

Η εκτίμηση της παραπάνω εξίσωσης έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Dependent Variable: DPUNLEADED

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.081159 0.182314 0.445159 0.6565

DPCRUDEOIL 0.001628 0.000387 4.207791 0.0000

Όπως προκύπτει, η ανεξάρτητη μεταβλητή, η ΔΡ crude οΐι είναι στατιστικά 
σημαντική, μιας και :

t-statistic = 4,207791 > critical value = 1,96 για επίπεδο σημαντικότητας 
α=0,05
ρ value = 0 < critical value = 0,05 για επίπεδο σημαντικότητας α= 0,05.

Η συνάρτηση παλινδρόμησης είναι:

^ l i e i  = 0 , 0 8 1 1 5 9  + 0 , 0 0 1 6 2 8  * APcrudeoil

Ο συντελεστής της ΔΡ crude 0ιι δείχνει την κλίση της εξίσωσης που 
εκτιμήθηκε και εκφράζει τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητης και εξαρτημένης 
μεταβλητής. Πιο αναλυτικά, όταν μεταβάλλεται η τιμή του αργού πετρελαίου 
κατά 1%, μεταβάλλεται η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κατά 1,628%. Η 
μεταβολή των δυο μεταβλητών είναι προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή 
αύξηση (αντίστοιχα μείωση) των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου 
συνεπάγεται αύξηση (αντίστοιχα μείωση) των τιμών των καυσίμων, μιας και 
ο συντελεστής είναι θετικός αριθμός.

■ Εκτίμηση της ΔΡ diesei= β ο  +βί  ΔΡ crUde 0u + ut

Από την εκτίμηση της εξίσωσης προέκυψαν τα ακόλουθα:
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Dependent Variable: DPDIESEL

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.156367 0.142757 1.095335 0.2741

DPCRUDEOIL 0.000819 0.000303 2.702174 0.0072

Και σε αυτή την περίπτωση, η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι στατιστικά 
σημαντική, αφού τόσο η t-statistic είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή της 
για α=0,05 (2,702174> 1,96) όσο και η ρ=0.0072<0,05 για α=0.05.

Η συνάρτηση παλινδρόμησης είναι:

Δ / L ,  = 0,156367 + 0,000819 * APcrudeoil

Ο συντελεστής της ΔΡ crude 0ιι αυτή τη φορά είναι 0,000819 που 
σημαίνει ότι μια αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου κατά 1% θα 
οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κίνησης μόνο κατά 0,819%.

❖  Ετεροσκεδαστικότητα

Βασική υπόθεση του κλασικού γραμμικού υποδείγματος είναι η 
διακύμανση του διαταρακτικού όρου et va παραμένει σταθερή για όλες τις 
τιμές του t, δηλαδή ο διαταρακτικός όρος να είναι ομοσκεδαστικός. Αυτό 
σημαίνει ότι η διασπορά των τιμών του γύρω από το μέσο δεν εξαρτάται 
από τις τιμές της ερμηνευτικής μεταβλητής. Στην αντίθετη περίπτωση 
έχουμε ετεροσκεδαστικότητα και το υπόδειγμα πρέπει να «διορθωθεί».

Στην εξίσωση που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, ελέγχουμε τα 
κατάλοιπα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται παρακάτω:

UNLEADED

ARCH Test:

Probability 0.000000

UNLEADED

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6.293056 1.753838 3.588162 0.0004
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RESIDA2(-1) 0.351568 0.059001 5.958653 0.0000

RESIDA2(-2) 0.108675 0.065634 1.655777 0.0986

Με τον έλεγχο ARCH που έγινε, παρατηρούμε ότι μέχρι και την πρώτη 

υστέρηση τα κατάλοιπα βγαίνουν στατιστικά σημαντικά, γιατί η p-value < 

0,05 για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Στη δεύτερη υστέρηση, όμως, τα 

κατάλοιπα βγαίνουν στατιστικά ασήμαντα.

Οπότε από τον έλεγχο της υπόθεσης 

Η0 : δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα ARCH , έναντι της 

Η ι: υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα ARCH

αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση όταν η κριτική τιμή της t-student είναι 

κατά απόλυτη τιμή μικρότερη από 1,96 ή αλλιώς η τιμή της p-value είναι 

μεγαλύτερη από 0,05. Στην αντίθετη περίπτωση, απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση και αποδεχόμαστε την εναλλακτική.

Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα, αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και 

παραδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα ARCH. Αυτό δείχνει 

ότι οι διακυμάνσεις των τιμών της βενζίνης παραμένουν σταθερές για όλη 

την περίοδο.

Στην εξίσωση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, τα αποτελέσματα του 

ελέγχου ARCH για ετεροσκεδαστικότητα δίνονται ακολούθως:

DIESEL

ARCH Test:

Probability 0.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5.641892 1.152485 4.895412 0.0000

RESIDA2(-1) 0.199181 0.052813 3.771465 0.0002

RESIDA2(-2) 0.038098 0.052812 0.721381 0.4711

Παρατηρούμε ότι για την πρώτη υστέρηση, τα κατάλοιπα είναι 

στατιστικά σημαντικά (p-value < 0,05). Στη δεύτερη, όμως, υστέρηση τα
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κατάλοιπα βγαίνουν στατιστικά ασήμαντα, μιας και p-value > 0,05. Οπότε, 
δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα ARCH.

❖  Αυτοσυσγέτιση

Στο κλασικό γραμμικό υπόδειγμα υποθέτουμε επιπλέον πως η 
συνδιακύμανση των διαταρακτικών όρων είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι οι 
διάφορες τιμές του διαταρακτικού όρου δεν συσχετίζονται και ο 
διαταρακτικός όρος της περιόδου t δε συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο 
μιας οποιοσδήποτε άλλης περιόδου. Αν η προηγούμενη υπόθεση δεν 
ικανοποιείται έχουμε το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης.

Ελέγχοντας τα κατάλοιπα στην εξίσωση της αμόλυβδης βενζίνης, 
συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση, μιας και υπάρχει τουλάχιστον 
μια p-value < 0,05. Αυτό σημαίνει ότι για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 
τα κατάλοιπα αυτοσυσχετίζονται, δηλαδή οι μεταβολές στις τιμές της 
αμόλυβδης βενζίνης μιας περιόδου σχετίζονται με τις μεταβολές της 
αμόλυβδης σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο.

UNLEADED

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

•Γ I •Γ I 1 0.098 0.098 3.5449 0.060

•Γ I •Γ I 2 0.102 0.094 7.3911 0.025

3 0.051 0.033 8.3447 0.039

4 -0.008 -0.025 8.3658 0.079

•Γ I ■Γ I 5 0.100 0.097 12.067 0.034
*ι *Ί· I 6 -0.183 -0.205 24.526 0.000

7 -0.049 -0.030 25.428 0.001
*1 *  I 8 -0.134 -0.106 32.087 0.000
* 1 ·Ι· I 9 -0.087 -0.041 34.910 0.000

·Ι· I ·Ι· I 10 -0.038 -0.021 35.441 0.000

·Ι· I ■Ι· I 11 -0.045 0.023 36.196 0.000

■Ι· I ·Ι· I 12 -0.006 -0.026 36.209 0.000

·Ι· I ·Ι· I 13 0.033 0.057 36.625 0.000

■Ι· I ·Ι· I 14 0.020 -0.018 36.775 0.001

·Ι· I ·Ι· I 15 0.023 -0.007 36.975 0.001

•Γ I ·Ι· I 16 0.074 0.048 39.071 0.001
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•Γ I 17 0.074 0.050 41.142 0.001
*1 18 -0.009 -0.061 41.175 0.001

19 -0.041 -0.041 41.808 0.002
★ I * I 1 20 -0.058 -0.059 43.107 0.002

21 -0.004 0.013 43.115 0.003

22 -0.021 0.001 43.285 0.004
★ I 23 -0.068 -0.030 45.082 0.004

24 -0.045 -0.023 45.877 0.005

25 -0.025 0.009 46.124 0.006

26 0.038 0.028 46.705 0.008
* 1 27 -0.046 -0.063 47.543 0.009

28 0.003 0.001 47.546 0.012

■Γ I ■Γ I 29 0.115 0.110 52.817 0.004

·Ι· I ■Ι· I 30 0.012 -0.028 52.876 0.006

■Ι· I ·Ι· I 31 0.003 -0.042 52.881 0.008

■Ι· I ■Ι· I 32 -0.018 -0.014 53.016 0.011

·Ι· I ·Ι· I 33 0.022 0.005 53.216 0.014

·Ι· I ·Ι· I 34 0.038 0.018 53.806 0.017

·Ι· I ·Ι· I 35 -0.037 -0.005 54.363 0.019

Ί · I Ί ·  I 36 -0.062 -0.058 55.902 0.018

Όσον αφορά την αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα στην εξίσωση του 
πετρελαίου κίνησης, παρατηρούμε παρακάτω ότι η p-value είναι παντού 
μικρότερο από 0,05 (p-value< 0,05). Αυτό δείχνει ότι τα κατάλοιπα είναι 
στατιστικά σημαντικά και υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Και στην περίπτωση, 
δηλαδή, του πετρελαίου κίνησης οι μεταβολές στις τιμές μιας περιόδου 
σχετίζονται με αυτές μιας άλλης.

DIESEL

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

■I* I •I* I 1 0.191 0.191 13.338 0.000

■I· I -I- I 2 0.014 -0.023 13.412 0.001

•I· I ■I· I 3 0.018 0.020 13.528 0.004

■I* I •r i 4 0.154 0.153 22.284 0.000

■I* I ■r i 5 0.156 0.104 31.255 0.000

■I· I ■I· I 6 0.022 -0.026 31.430 0.000

*Ι· I *Ι· I 7 -0.107 -0.113 35.660 0.000
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·Ι· 1 8 -0.004 0.015 35.666 0.000

•Γ I ·Ι· 1 9 0.067 0.032 37.333 0.000

■Ι· 1 10 0.011 -0.024 37.383 0.000
*1

■Ι· 1 11 -0.069 -0.042 39.197 0.000
★  1

■Ι· 1 12 -0.071 -0.026 41.107 0.000

■Ι· I 13 0.014 0.021 41.178 0.000

■Ι· I 14 -0.013 -0.044 41.240 0.000
*1

Ί ·  1 15 -0.107 -0.089 45.563 0.000

■1- 1 16 -0.055 0.017 46.725 0.000

·Ι· 1 17 -0.053 -0.040 47.812 0.000

·Ι· 1 18 -0.049 -0.049 48.740 0.000
*1 *1- 1 19 -0.128 -0.101 55.076 0.000
*1

■Ι· 1 20 -0.065 0.015 56.690 0.000

•Γ 1 21 0.057 0.096 57.964 0.000

·Ι· 1 22 0.005 -0.027 57.975 0.000

*1 ·Ι· 1 23 -0.067 -0.040 59.744 0.000

·Ι· 1 ·Ι· 1 24 -0.051 0.004 60.742 0.000

·Ι· 1 ·Ι· 1 25 0.025 0.024 60.991 0.000

·Ι· 1 ■Ι· 1 26 0.057 0.000 62.257 0.000

■Ι· 1 ■!· 1 27 0.028 0.015 62.556 0.000

-I- 1 ·Ι· 1 28 -0.029 0.012 62.882 0.000

•1- 1 ·Ι· 1 29 -0.032 -0.036 63.291 0.000

·Ι· 1 ·Ι· 1 30 0.048 0.006 64.216 0.000

■Ι· 1 Ί ·  1 31 -0.032 -0.085 64.625 0.000

·Ι· 1 ·Ι· 1 32 -0.012 0.020 64.685 0.001

·Ι· 1 ·Ι· 1 33 0.034 0.063 65.138 0.001
I *  I

■Ι· 1 34 0.093 0.054 68.643 0.000

·Ι· 1 35 -0.004 -0.054 68.648 0.001

·Ι· 1 36 -0.008 0.009 68.672 0.001

❖  Υπόδειγμα με ψευδομεταβλητές

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ορίζουμε τη 
ψευδομεταβλητή Dt ως τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές του αργού 
πετρελαίου, που παίρνει την τιμή 1 για τις θετικές μεταβολές και 0 για τις
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αρνητικές. Συγκεκριμένα, στο εξεταζόμενο δείγμα περιέχονται 196 αυξήσεις 
στις τιμές του πετρελαίου brent και 167 μειώσεις.

Προχωρώντας στην εκτίμηση της εξίσωσης:

Δ Ρ  unleaded —  O q +  Ο ι Δ Ρ  crudeoil ^ 2  D t Δ Ρ  crude oil +  6 t

τα αποτελέσματα που δίνει το πρόγραμμα συνοψίζονται στα εξής:

UNLEADED

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

α0 0.151356 0.271783 0.556899 0.5779

dt 0.001803 0.000633 2.848879 0.0046

α2 -0.000406 0.001164 -0.348612 0.7276

Ο συντελεστής α2 είναι αρνητικός (-0,000406) και στατιστικά ασήμαντος 
(p-value=0,7276> p-critical=0,05). Αυτό δηλώνει ότι ο συντελεστής της 

ψευδομεταβλητής είναι ασήμαντος και το γινόμενο α2 Dt ΔΡ crudeoil μπορεί 
να παραλειφθεί. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται συμμετρία τιμών 
μεταξύ τιμών αργού πετρελαίου και βενζίνης και μια αύξηση της 
ανεξάρτητης μεταβλητής θα τείνει να αυξήσει την τιμή της εξαρτημένης 

κατά το ίδιο ποσό όπως και μια μείωση. Αυτή η συμμετρία μπορεί να 
εξηγηθεί από το γεγονός ότι το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε είναι απλής 

γραμμικής μορφής και το δείγμα μας αποτελείται από εβδομαδιαίες 
παρατηρήσεις, ενώ οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων κυμαίνονται 
ημερησίως.

Στα ίδια συμπεράσματα οδηγείται κανείς και από την εκτίμηση της 
εξίσωσης :

ΔΡ diesel βο βΐ ΔΡ crudeoil β2 D t ΔΡ crudeoil Lit

Όπου το πρόγραμμα εμφάνισε τα ακόλουθα αποτελέσματα με το 
συντελεστή της Dt ΔΡ crude oil να είναι πάλι αρνητικός (-0,000402) και 
στατιστικά ασήμαντος (p-va!ue=0,6593>p-critical=0,05). Αυτό σημαίνει ότι ο 
όρος αυτός μπορεί να παραλειφθεί.
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DIESEL

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

βο 0.225940 0.212792 1.061789 0.2890

βι 0.000992 0.000495 2.001576 0.0461

β2 -0.000402 0.000911 -0.441301 0.6593

Από την εξέταση των παραπάνω προκύπτει ότι δεν παρατηρείται 
ασυμμετρία μεταξύ τιμών αργού πετρελαίου και καυσίμων. Αυτό σημαίνει 
ότι όταν οι διεθνείς τιμές μεταβάλλονται, οι τιμές των καυσίμων 
μεταβάλλονται συμμετρικά. Όταν αυξάνονται ή μειώνονται οι τιμές του 
πετρελαίου κατά ένα ποσό, τότε αυξάνονται ή μειώνονται και οι τιμές της 
βενζίνης κατά αι και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης κατά βι.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 

εισαγωγές όσον αφορά το αργό πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ οι 

εισαγόμενες ποσότητες βενζίνης είναι πολύ μικρότερες και αφορούν 

ορισμένους τύπους.

Η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, έτσι όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το νόμο 3054/2002, περιλαμβάνει τρία επίπεδα, τα 

διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια 

καυσίμων. Η κρατική εταιρεία εμπορίας ΕΚΟ - ΕΛΔΑ και οι δυο θυγατρικές 

των πολυεθνικών ΒΡ και Shell είναι αυτές που συγκεντρώνουν περίπου το 

60% της συνολικής αγοράς των προϊόντων πετρελαίου.

Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής των καυσίμων και το πώς 

αυτές επηρεάζονται από τις τιμές των διεθνών πετρελαϊκών αγορών, όπως 

προκύπτει από το εμπειρικό μέρος της παρούσας μελέτης, συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι υπάρχει μια συμμετρική, γραμμική σχέση μεταξύ των δυο 

μεταβλητών για τη χώρα μας.
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