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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ 

θαη πζηεκάησλ Απφθαζεο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

ηνπ ΔΜΠ, ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ 

Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο. 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επξσπατθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ε 

εμαγσγή ζπλνιηθψλ δεηθηψλ θηλδχλνπ γηα ηηο ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ην επξσπατθφ ελεξγεηαθφ 

δίθηπν θαη ε πξνζνκνίσζε πηζαλψλ κεηαβνιψλ γηα ηελ εμαγσγή πξνβιέςεσλ ζε κέζν θαη 

κεγάιν βάζνο ρξφλνπ.  

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ Καζεγεηή ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ 
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ελζάξξπλζε θαη ηε βνήζεηα ηνπ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θ. Μαξία Φινπξή 

γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ηελ θαζνδήγεζή 

ηεο, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 
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Κψζηαο Καζθαβέιεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελέξγεηα ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο κίαο ρψξαο απνηειεί γεγνλφο αδηακθηζβήηεην. Ζ αχμεζε ησλ αλαγθψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δεκηνπξγεί επηπιένλ εμαξηήζεηο, πνπ γηα λα 

θαιπθηνχλ θξίλεηαη αλαγθαία ε πξφιεςε θαη ε κειέηε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ θάζε ρψξαο μερσξηζηά, αιιά θαη σο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ζ ράξαμε κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη εμειίμεηο, θαη ε 

νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθεξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο. ήκεξα, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή εκθαλίδεηαη θαη πάιη 

ζην πξνζθήλην θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο λα αλαπηχμνπλ ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθέο, 

πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο. 

 

ε απην ην πιαίζην, αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάιπζε παξακέηξσλ ηεο ελεξγεηαθήο 

αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε εμαγσγή ζπλνιηθψλ δεηθηψλ θηλδχλνπ απφ 

επηκέξνπο δείθηεο,πνπ ζα απνηεινχλ έλα αθφκε εξγαιείν ζην ζρεδηαζκφ κηαο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο. H εξγαζία απηή, απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

εθνδηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη εμάγεη εθηηκήζεηο γηα ην πσο κπνξεί λα εμειηρζεί ν θίλδπλνο 

απηφο ζηηο επφκελεο δεθαηίεο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη κε 

κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα βαζηδφκελε ζε απηή ηε κεζνδνινγία.  

Λέξειρ Κλειδιά: Αλάιπζε Ρίζθνπ, Δλεξγεηαθφο Δθνδηαζκφο, Αγνξά Φπζηθνχ Αεξίνπ 
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SUMMARY 

 

The important role that energy plays in the evolvement of the social and economic life of any 

country is a fact beyond any doubt. The increase of needs, therefore the increase in energy 

demand and consumption, creates more dependencies, and  in order for them to be covered,  the 

study and prevention of the security of the energy supply is necessary, both in a country scale 

and in a pan-european prospecture.  

The formulation of energy policy is an important procedure for the evolvement of the energy 

sector, considering the international energy challenges and developments and has to reconcile 

with the best way possible the multiplying and usually conflicting priorities and goals. Today, 

energy policy is, once more, in the foreground and this becomes evident from the struggle of 

every country-member of the European Union along with their goverments to develop consistent 

policies, able to respond to the contemporary demand of the energy market.  

Within this frame, objective of this effort is to evaluate and analyze the parameters of the energy 

market for natural gas and the exportation of risk indices from other individual ones, thus creating 

one more tool in the energy policy planning. Aim is to estimate the risk in the security of energy 

supply and to produce forecasts of these indices behavour for the next two decades. Finaly, the 

results are evaluated, while future perspectives for further research based on this particular 

methodology are presented.  

 

Key words: Risk analysis, Energy Supply, Natural Gas Market 
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1.1 ΚΟΠΟ-ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην εξγαζηήξην 

«πζηεκάησλ Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο» ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβην Πνιπηερλείνπ. Ζ αλάζεζε ηνπ 

ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ θ. Η. Φαξξά, Καζεγεηή ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Ζ ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη εμειίμεηο θαη ε 

νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθεξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο. ήκεξα, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή εκθαλίδεηαη θαη πάιη 

ζην πξνζθήλην θαη απηφ θαίλεηαη απν ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο „Δλσζεο θαη ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ζπγθξνηεκέλεο 

πνιηηηθέο πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ αλάιπζε απηή, γίλεηαη ζε επίπεδν ρσξψλ, φπνπ ζθνπφο είλαη ε εμαγσγή ελφο δείθηε 

θηλδχλνπ γηα ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ην ελεξγεηαθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ επξχηεξε 

επξσπατθή πεξηνρή, επηηξέπνληαο, έηζη, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηε δηάθξηζε ησλ ρσξψλ απηψλ  

αλάινγα κε έλα δείθηε επηθηλδπλφηεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ν ηειηθφο δείθηεο θηλδχλνπ, 

παξάγεηαη απφ ηε ζπγρψλεπζε επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ κεηξάλε, ηφζν ηελ εμάξηεζε ηεο ίδηαο ηεο 

ρψξαο απφ  ηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ,  φζν θαη ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη σο πξνκεζεπηήο 

ή σο κεηαθνξέαο, σο ηκήκα δειαδή ελφο αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ επηινγή 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ, γίλεηαη εμαγσγή πξνβιέςεσλ γηα ηνλ δείθηε ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ θάζε 

ρψξαο, γηα έλα δηάζηεκα δέθα θαη είθνζη ρξφλσλ.  

1.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

πεξίνδν 2008-2009 αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ έμη θάζεηο: 
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Φάζη 1

Ανάλςζη ενεπγειακήρ αγοπάρ

Φάζη 3

Δπιλογή μεθόδος

Φάζη 2

Ανάλςζη μεθόδυν για ηην 

ανάλςζη κινδύνος

Φάζη 4

ςλλογή δεδομένυν

Φάζη 5

Δθαπμογή Μεθόδος

Φάζη 6

Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν

 

 

σήμα 1.1: Φάζεηο νινθιήξσζεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
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Φάζη 1: Αλάιπζε ελεξγεηαθήο αγνξάο, κε έκθαζε ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. 

ηελ πξψηε θάζε, έγηλε έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε 

ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή.,ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ραξαμεο ηεο αιια 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα.  

 

Φάζη 2: Αλάιπζε Μεζφδσλ 

ηε θάζε απηή, έγηλε κία ζχγθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο 

κεζνδνινγίεο ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο. 

 

Φάζη 3: Δπηινγή Μεζφδνπ 

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή ησλ κεζφδσλ εθείλσλ πνπ θξίζεθαλ πσο ζα 

εμάγνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάζηεθε.  

 

Φάζη 4: πιινγή Δλεξγεηαθψλ Γεδνκέλσλ 

 

ηε δεχηεξε θάζε, ζπιιέρζεθαλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ 

εθείλσλ πνπ θξίζεθαλ ρξήζηκνη γηα ηελ αλάιπζε.  

 

Φάζη 5: Δθαξκνγή κεζφδνπ θαη εμαγσγή πξνβιέςεσλ 

 

Δδψ, έγηλε εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ θξίζεθαλ ηθαλέο λα δψζνπλ απάληεζε ζην 

πξφβιεκα θαη εμήρζεζαλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο δείθηεο θηλδχλνπ ησλ ρσξψλ πνπ κειεηήζεθαλ.  

 

Φάζη 6: πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο απηήο θάζεο εμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη εμεηάζηεθαλ νη πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη εμέηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία.  
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1.3  ΓΟΜΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

 Αξρηθά ππάξρεη ε Πεπίλητη ηεο εξγαζίαο, ζηελ ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία ηεο εξγαζίαο. 

 ην Κεθάλαιο 1, ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζαγσγή, αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

 ην Κεθάλαιο 2, γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

Δπξψπε, κε έκθαζε ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ νλίδνληαη θαη νη άμνλεο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο θνηλήο πνιηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα. Σέινο, 

αθνινπζεί κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα. 

 ην Κεθάλαιο 3, αλαιχεηαη  ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ θαη γίλεηαη κία 

ζχληνκε παξνπζίαζε νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ πνπ πθίζηαληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ζε νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα.  

 ην Κεθάλαιο 4, έρνληαο θαηαιήμεη ζηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αθνινπζεί ε 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

 ην Κεθάλαιο 5, αλαιχεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ.  

 ην Κεθάλαιο 6, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηείλνληαη εθαξκνγέο γηα κειινληηθέο 

κειέηεο πάλσ ζην ίδην πξφβιεκα.  

 Σέινο, ππάξρνπλ ηα Παπαπηήμαηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία.  
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2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελέξγεηα ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο 

κίαο ρψξαο απνηειεί γεγνλφο αδηακθηζβήηεην. Οη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο έρνπλ ακθίδξνκε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα, άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε θαη αλάπηπμε απηψλ. Αλαηαξαρέο θαη 

γεγνλφηα ηα νπνία ζπλέβεζαλ θαηά θαηξνχο ζην πνιηηηθφ ηνπίν δηαθφξσλ ρσξψλ, πξνθάιεζαλ έλα 

κεγάιν αξηζκφ επηπηψζεσλ ζηηο θνηλσλίεο. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ δεηεκάησλ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα, είλαη απαξαίηεηε ε θαηάζηξσζε κηαο πεξηεθηηθήο θαη πιήξνπο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα, ζα ζπκβηβάδεη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο θαη ζα επλνεί ηε 

ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα ηνλ ππεξθεξαζκφ ησλ 

δηαθφξσλ εκπνδίσλ θαη πξνβιεκάησλ. H ελεξγεηαθή πνιηηηθή εθθξάδεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ, αθελφο 

ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη αθεηέξνπ κηαο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Ζ αλάιπζε πνπ παξαηέζεθε 

ζην θεθάιαην απηφ αλέδεημε ηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ην ζεκαληηθφ βαζκφ αιιεινθάιπςεο θαη αληηθξνπφκελσλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ.   

Σν παξφλ θεθάιαην έρεη σο ζθνπφ λα αλαιχζεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ηε ράξαμε 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζήκεξα ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ 

είλαη ε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη ε 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. 

 

ηηο κέξεο καο, ε ράξαμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο εμειίζζεηαη ζε έλα ζχλζεην πξφβιεκα, κε πνιιέο 

παξακέηξνπο πνπ ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Helm [40], o ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, απηέο ηηο παξακέηξνπο, 

απνηξέπνληαο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ελδερφκελε δηαηάξαμε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαξθή παξνρή ελέξγεηαο αθφκα θαη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεσλ, ζε φζν ην δπλαηφλ πην πξνζηηέο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, επηβαξχλνληαο ζην 

ειάρηζην ην πεξηβάιινλ. 

Γηα λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο ηεο αζθαινχο, αληαγσληζηηθήο θαη αεηθφξνπ ελέξγεηαο, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ) νθείιεη λα πεξηιάβεη θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αλαπηπγκέλεο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα ρψξεο παξαγσγνχο, ρψξεο δηακεηαθφκηζεο ή ρψξεο 
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θαηαλαισηέο. Με κέιεκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλνρή, είλαη δήηεκα νπζίαο λα επηηεπρζεί ε 

πιήξεο ζπλεξγαζία εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ ζε δηεζλή ελεξγεηαθά δεηήκαηα.  

Λφγσ ηεο επάισηεο ζέζεο ηεο, φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ησλ πηζαλψλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο πνπ δηέπεη ηνλ κειινληηθφ εθνδηαζκφ ηεο, ε ΔΔ πξέπεη ηδίσο λα κεξηκλά γηα ηελ 

πξνψζεζε κέηξσλ θαη ζπκπξάμεσλ πνπ λα εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο.  

Όζν γηα ην θπζηθφ αέξην, ην νπνίν απφ αλέθαζελ ζεσξείηαη σο ην θαη' εμνρήλ θαχζηκν γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξν εηδηθφ 

βάξνο κεηαμχ ησλ θαπζίκσλ. Ζ Δπξψπε βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά επλντθή ζέζε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

εθνδηαζκφ ζε θπζηθφ αέξην, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα θαη ην 70 έσο 80% ησλ 

παγθφζκησλ απνζεκάησλ βξίζθνληαη εληφο ηεο νηθνλνκηθήο εκβέιεηαο ηεο επξσπατθήο αγνξάο[41]. ηε 

λέα εζσηεξηθή αγνξά αεξίνπ, δελ ππάξρεη εληαίνο θνξέαο ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη ηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε επζχλε απηή δελ πξέπεη πιένλ λα αθεζεί θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηε 

βηνκεραλία, ε νπνία είλαη εμαξηεκέλε γηα ηνλ εμσηεξηθφ εθνδηαζκφ ηεο αιιά λα απνηειεί θνκκάηη κηαο 

δηεπξπκέλεο, θνηλήο πνιηηηθήο [32]. 

2.2 Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην θπζηθφ αέξην είλαη ην θαχζηκν πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε 

ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά κε ζπλερψο απμαλφκελα κεξίδηα έλαληη ησλ ινηπψλ θαπζίκσλ. Ζ θαηαλάισζε 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε δεθαεηία 1995 – 2005 απμήζεθε θαηά 28% ελψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ε 

αληίζηνηρε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε θαηά 18% [29]. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο 

φηη ην θπζηθφ αέξην είλαη πην θαζαξφ θαχζηκν ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ πεηξειαίνπ. H απμεηηθή ηάζε ηεο εηήζηαο 

θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, θπξίσο ιφγσ ηνπ δηαθνξηθνχ ηηκήο αιιά θαη 

ηεο επρξεζηίαο ηνπ θαη ηεο δηεπξπλφκελεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο.  

Σα κεγαιχηεξα εμαθξηβσκέλα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζχκθσλα κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ηεο ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Θα 

πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ρσζία θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο. ε πεξίπησζε 

πνπ νη επελδχζεηο απηέο δελ γίλνπλ ππάξρεη ην ελδερφκελν λα ππάξμεη έιιεηςε θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο 

αγνξέο ηεο Δπξψπεο κέρξη ην 2010. 
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Δικόνα 2.1: Υάξηεο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγεο θπζηθνχ αεξίνπ, ζε θπβηθά κέηξα αλά έηνο [65]  

Οη κεγαιχηεξνη ζηνλ θφζκν θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη κε δηαθνξά νη HΠΑ θαη ε Ρσζία κε 

εηήζηεο θαηαλαιψζεηο πεξίπνπ 630 θαη 400 bcm αληίζηνηρα. Ζ δηαθνξά ησλ δχν απηψλ ρσξψλ απφ ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ζε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηεξάζηηα θαη νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε 

Ρσζία θαη νη ΖΠΑ είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη ρψξεο κε ηελ πεξηζζφηεξε παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ 

θφζκν. Δπηπιένλ, ε Ρσζία θαηέρεη ηα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν θαη είλαη ε 

κφλε ρψξα φπνπ ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ ηεο 

ζπλνιηθήο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο [28-29]. 

ηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ, ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο είλαη νη ΖΠΑ κε 

εηήζηα εηζαγσγή απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Καλαδά. Αθνινπζεί ε Γεξκαλία κε εηήζηα εηζαγσγή θπξίσο απφ 

ηελ Ρσζία, αιιά θαη ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Ννξβεγία. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε Ηηαιία ε νπνία εηζάγεη 

ην θπζηθφ αέξην απφ ηελ Αιγεξία (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ) αιιά θαη απφ Ρσζία, Οιιαλδία θαη 

Ννξβεγία. ηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή (LNG), εμαηηίαο θπξίσο 

ησλ γεσγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο είλαη ε Ηαπσλία θαη αθνινπζεί ε 

Νφηηνο Κνξέα θαη ε Ηζπαλία [28]. 

Ο κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε Ρσζία, ε νπνία εμάγεη ζε 22 ρψξεο 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο Διιάδαο. Αθνινπζνχλ, σο κεγάινη εμαγσγείο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ 

επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν, ε Ννξβεγία, ε Οιιαλδία θαη ε Αιγεξία [28]. 
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 ε δηεζλέο επίπεδν, ε καδηθή ζηξνθή πξνο ην θπζηθφ αέξην άξρηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ησλ ρσξψλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πςειή εμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο 

απφ ην πεηξέιαην. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ εθηηκάηαη φηη μεπέξαζε ηα 3 ηξηζ. θπβηθά 

κέηξα ην 2007, θαηαγξάθνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,8% ηελ πεξίνδν 1990-2007 [29]. Ζ 

απμαλφκελε πνξεία ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

είλαη έλα απφ ηα «θαζαξφηεξα» πξνο ην πεξηβάιινλ θαχζηκν ζε ζχγθξηζε κε ηνλ άλζξαθα θαη ηα 

πεηξειαηνεηδή. εκαληηθή ψζεζε ζηελ θαηαλάισζε αλακέλεηαη φηη ζα δψζνπλ νη πνιηηηθέο επηινγέο 

ησλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δεδνκέλνπ φηη θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

Δικόνα 2.2: Γηθηχσζε αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε  

χκθσλα κε κειέηε ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο [34], ε δήηεζε εηζαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο Υψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Διβεηίαο, απφ 221 bcm πνπ ήηαλ ην 2000 ζα αλέιζεη 

ζηα 472 bcm ζχκθσλα κε ην ζελάξην ρακειήο δήηεζεο, ελψ αλ ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο ξπζκνχο, αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 652 bcm κέρξη ην 2020. Ζ αχμεζε απηή ζηε δήηεζε, 

απαηηεί αλάινγε αχμεζε θαη ζηελ πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο πξνκεζεπηέο 

ηεο Δπξψπεο –ηε Ννξβεγία, ηε Ρσζία θαη ηε Βφξεην Αθξηθή- θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε πξφζζεησλ 
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επηινγψλ πξνκήζεηαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη απνζέκαηα ίζα κε ην 1,3% 

ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ ελψ αληίζεηα έρεη κεξίδην 17% ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε.  

 

Δικόνα 2.3: Οη πξνβιεπφκελεο αλάγθεο ηεο Δπξψπεο γηα εηζαγσγέο θπζηθνχ 

Σν δπλακηθφ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ κε θπζηθφ αέξην ζε ρξνληθφ νξίδνληα απφ ην 

2005 έσο ην 2030 θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.  
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Δικόνα 2.4: Γπλακηθφ ηξνθνδνζίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

2.3 ΟΗ ΑΓΧΓΟΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ  

χκθσλα κε εθηηκήζεηο νη αγσγνί κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζα απνηεινχλ θαη ζην κέιινλ ηνλ θχξην 

ηξφπν δηαθίλεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. πγθεθξηκέλα, ζην ρακειήο δήηεζεο ζελάξην, ε κεηαθεξφκελε 

πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ ην 2030, ζα θαιχπηεηαη θαηά 83% απφ δίθηπν αγσγψλ, ελψ ην ππφινηπν 

πνζνζηφ  ζα θαιχπηεηαη απφ LNG (πγξνπνηεκέλν αέξην, κεηαθεξφκελν κε πινία). ην πςειήο δήηεζεο 

ζελάξην ε κεηαθνξά κε αγσγνχο θηάλεη ην 81%. Ζ ζχλζεζε ηεο κεηαθνξάο LNG αεξίνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο ρψξεο : Καηάξ θαηά 33%, Νηγεξία (25%), Αιγεξία (17%), Αίγππην (15%) θαη ην ππφινηπν αζξνηζηηθά 

απφ ρψξεο κε κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζηε ηξνθνδνζία ηεο Δπξψπεο. Πξννξίδεηαη γηα ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (28%), ηελ Ηζπαλία (19%), ηελ Ηηαιία (18%), ηε Γαιιία (15%), ηεο ρψξεο ηεο Μπελεινχμ 

(13%) θαη γηα ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο (7%)[28].  

Όζνλ αθνξά ζηνπο αγσγνχο, ζηε πεξίπησζε ηεο ρακειήο δήηεζεο, νη επελδχζεηο ηελ πεξίνδν 2005-

2030 αλακέλνληαη λα θηάζνπλ ηα 90 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ γηα ην πςειήο, ηα 165 δηζεθαηνκκχξηα.  

Οη επελδχζεηο απηέο, αθνξνχλ ζην δίθηπν ησλ ζσιελψζεσλ, ηηο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

ηεξκαηηθά ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ε πγξνπνίεζε θαη ε αεξνπνίεζε  θαη αζθαιψο ζηελ επέθηαζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο [29].  
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Δικόνα 2.5: Οη πξνκήζεηεο θάζε ρψξαο ζε θπζηθφ αέξην θαη LNG γηα ην 2007.                                                                                                    

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο γλσζηφ απφ ηελ αικαηψδε άλνδν ησλ ηηκψλ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ην δήηεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνκήζεηαο 

ελέξγεηαο (diversification of energy supplies), απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, ελψ ηαπηφρξνλα νη πςεινί 

ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ηλδία θαη άιιεο, ζπξψρλεη ζηα χςε ηε 

δήηεζε απνκπδψληαο έηζη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα θαηέιεγαλ ζηηο παξαδνζηαθέο 

βηνκεραληθέο ρψξεο 

Δπηπιένλ, απφ ηα λέα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ, πςειήο πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη 

ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν αγσγψλ ηεο Β. Αθξηθήο κε ηελ Ν. Δπξψπε, ηεο Ννξβεγίαο κε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηεο Σνπξθίαο κε ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε θαζψο πξφθεηηαη λα 

απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ηξνθνδνζίαο ζε αγνξέο πνπ πξφθεηηαη λα δηνγθσζνχλ, θαζψο 

επίθεηηαη θνξεζκφο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ. Αθνινπζεί ε ζχλδεζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Ηηαιία, έξγν ην 

νπνίν ζα είλαη απαξαίηεην κέρξη ην 2015 εμαηηίαο θνξεζκνχ ησλ ππφινηπσλ νδψλ, θαη ε επέθηαζε ηεο 

πθηζηάκελεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηφζν κεηαμχ Δ.Δ. θαη Ννξβεγίαο φζν θαη κεηαμχ Ρσζίαο κε ην 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ησλ Βαιθαλίσλ - Σνπξθίαο.  



Αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε  πξνζνκν ίσζε Monte  Carlo  

 

Η ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηε Δπξψπε 

 
23 

Δπηπιένλ, ε επέθηαζε θαη αχμεζε ηνπ ηεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο εζσηεξηθνχ επξσπατθνχ δηθηχνπ 

είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί εζσηεξηθή ζπκθφξεζε. Απηφ, αθνξά θπξίσο ηεο 

δηαζχλδεζε ηεο Νφηηαο κε ηε Βφξεηα Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ηε ζχλδεζε ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη 

ησλ Βαιθαλίσλ κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιεη ζε απνδνηηθφηεξεο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ θαη ζπλεπψο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο.  

πλνπηηθά, ηα βαζηθφηεξα έξγα εκπινπηηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο ηεο ΔΔ κε θπζηθφ αέξην, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

        Δικόνα 2.6: Ο αγσγφο Medgaz                                             Δικόνα 2.7: Ο αγσγφο Galsi 

Ο αγσγφο Medgaz ζα ζπλδέεη ηελ Αιγεξία κε ηελ Ηζπαλία ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο ηειεπηαίαο. Σν έξγν ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη πξνο ηηο αγνξέο ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. Ζ απφθαζε θαηαζθεπήο ηνπ ιήθζεθε ζην ηέινο ηνπ 2006 θαη νη 

αγσγνί κεηαθνξάο ηνπ αεξίνπ αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε ρξήζε ζην ηέινο ηνπ 2009. To κήθνο ηνπ θηάλεη 

ηα 547 ρηιηφκεηξα θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη ζηα 900 εθαηνκκχξηα επξψ[43].   

O αγσγφο Galsi ζα ζπλδέζεη ηελ Αιγεξία κε ηελ Ηηαιία κέζσ αξδελίαο. Απνηειεί πξσηνβνπιία 

πεηξειατθψλ εηαηξηψλ, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηεί έλα κέξνο απφ ηε ζαιάζζηα ηθαλφηεηα 

κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. H ρσξεηηθφηεηα ηνπ Galsi, ζα είλαη 8-10 bcm θπζηθνχ αεξίνπ ελψ ην 

κήθνο ηνπ ζα είλαη 640 ρηιηφκεηξα, κε θφζηνο πνπ ζα αγγίδεη ηα 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ [44].  
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Δικόνα 2.8: Ο αγσγφο Nord Stream 

Mε ηνλ αγσγφ Nord Stream, ε Ρσζία ζπλδέεηαη κε ηε Γεξκαλία κέζσ ηεο Βαιηηθήο, δίρσο ηε 

κεζνιάβεζε ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Λεπθνξσζίναο. Οη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ 

ππφινηπσλ ρσξψλ, ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν πνπ αξρηθά πξνσζήζεθε απφ ηε ξσζηθή Gazprom.O Nord 

Stream ζα κεηαθέξεη έσο θαη 55 bcm θπζηθνχ αεξίνπ, ζε δχν μερσξηζηνχο αγσγνχο, ρσξεηηθφηεηαο 

27,5 bcm θπζηθνχ αεξίνπ ν θαζέλαο [45]. 

O Nord Stream, ζε αληίζεζε κε ηo Galsi έρεη ηελ ππνζηήξημε κεγάισλ εηαηξηψλ- εηζαγσγέσλ πνπ 

εγγπψληαη έλα ζεκαληηθφ φγθν θπζηθνχ αεξίνπ πξνο κεηαθνξά.  

 



Αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε  πξνζνκν ίσζε Monte  Carlo  

 

Η ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηε Δπξψπε 

 
25 

Δικόνα 2.9: O αγσγφο Langeled  

O κεγαιχηεξνο ππνβξχρηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.166 ρηιηνκέηξσλ 

ζα ζπλδέεη ηε Ννξβεγία κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν λφηην θνκκάηη ηνπ μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2006, ελψ ην βφξεην ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007. Θα κπνξεί λα κεηαθέξεη 22-24 bcm 

θπζηθνχ αεξίνπ [47] 

Δικόνα 2.10: Ο αγσγφο Nabucco 
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ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε γηα θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία, ε ΔΔ επηρεηξεί λα 

μεθηλήζεη ην έξγν ηνπ αγσγνχ αεξίνπ Nabucco. Ο αγσγφο έρεη επίζεο ηε ζηήξημε ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, ελψ ζα κεηαθέξεη 30 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα αεξίνπ απφ ην Αδεξκπατηδάλ κέζσ 

Σνπξθίαο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο, Οπγγαξίαο θαη Απζηξίαο [48]. 

Οη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ εηαίξσλ, πξνκεζεπηψλ αεξίνπ θαη νη αληηπξνζθνξέο ηεο Ρσζίαο, νη νπνίεο 

εμαζθάιηζαλ ζπκθσλία κε ηε Βνπιγαξία, ζπλεξγάηε ζην Νακπνχθν, ζε αληίπαιν αγσγφ ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη South Stream, έρεη κέρξη ζηηγκήο θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ζην έξγν ΔΔ/ΖΠΑ. Ο Nabucco 

ζηνρεχεη ζηε δηαζχλδεζε ηεο Καζπίαο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ηε επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ. Σα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ην έξγν είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο ζα 

εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε ηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ζηελ ηξνθνδνζία θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ 

νινθιήξσζή ηνπ σζηφζν θαληάδεη αθφκε δχζθνιε εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη ζηε 

δηαθίλεζε θαη κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ, ζπλεξγαζίαο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο 

αιιά θαη γηα γεσπνιηηηθνχο ιφγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπαζηεί, ζα κεηαθέξεη κεηαμχ 25 θαη 

30 bcm θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ πξνσζεί θαη κηα πνιηηηθή παξάθακςεο ηνπ ξσζηθνχ 

κνλνπσιίνπ ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη 

εμαηηίαο ηνπ ξφινπ απηνχ, αζθείηαη δηαρξνληθή πίεζε γηα ηελ ππεξπήδεζε ησλ φπνησλ δπζρεξεηψλ 

ππάξρνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ.  

Σέινο, ππάξρεη ν ζρεδηαζκφο γηα ηνλ αγσγφ South Stream, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ηελ Απζηξία πξνο 

ηα βφξεηα θαη ηελ Ηηαιία πξνο ηα λφηηα κε ξσζηθφ θπζηθφ αέξην κέζσ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Ζ 

αλάκεημε ηεο Gazprom ζην ζρέδην, ζρεδφλ απνξξνθά  ηηο ειπίδεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ξσζηθήο 

εηαηξίαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Nabucco.  
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Δικόνα 2.11: O αγσγφο South Stream 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγσγνχ, ζα θνζηίζεη ηα δηπιάζηα απφ ηνλ Nabucco θαη ζεσξείηαη 

άκεζα αληαγσληζηηθφο σο πξνο ηνλ ηειεπηαίν. Χζηφζν, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γεσπνιηηηθά γηα ηε 

Ρσζία θαζψο ζα απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή επηξξνή ηεο ζε φιε ηελ επξχηεξε πεξηνρή, γεγνλφο πνπ σο 

έλα βαζκφ θέξεη ηε δπζαξέζθεηα ηεο ακεξηθαληθήο ζθαίξαο επηξξνήο.  

Έηζη, ζηηο 15 Μαίνπ 2009, ε Ρσζία ππέγξαςε ζεηξά ζπκθσληψλ κε ηελ Ηηαιία, ηελ εξβία, ηελ 

Βνπιγαξία θαη ηελ Διιάδα, θάλνληαο έλα αθφκε βήκα πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ αγσγνχ South Stream 

γηα κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. ε ζπλάληεζε ζην φηζη, ε Ρσζηθή Γθάδπξνκ θαη ε 

Ηηαιηθή ΔΝΗ ζπκθψλεζαλ λα δηπιαζηάζνπλ ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ αγσγνχ ζηα 63 δηζεθαηνκκχξηα 

θπβηθά κέηξα, ελψ ε Γθαδπξνκ ππέγξαςε θαη κλεκφληα ζπλαληίιεςεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ - ΓΔΦΑ, ηελ εξβηθή ξπίδαγθαο θαη ηελ Βνπιγαξηθή Energy Holding. 

Σαπηφρξνλα, ππεγξάθεζαλ θαη ηα έγγξαθα γηα έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κήθνπο 2.000 

ρηιηνκέηξσλ, ν νπνίνο κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ, ην 2015, ζα κεηαθέξεη δηεξρφκελνο απφ Βνπιγαξία, 

εξβία, Οπγγαξία θαη Διιάδα, ξσζηθφ θπζηθφ αέξην ζε ηεξκαηηθνχο ζηε δπηηθή Απζηξία θαη ηελ λφηηα 

Ηηαιία [46]. 
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2.4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 
Ζ ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη εμειίμεηο. Αθφκα θαιέηηαη λα 

ζπγθεξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο 

θαη ζηφρνπο. ήκεξα, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζην πξνζθήλην θαη απηφ θαίλεηαη απν 

ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο „Δλσζεο θαη ησλ 

θπβεξλήζεψλ ηνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθέο πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, φπσο απηε δηακνξθψλεηαη απν ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο ειεθηξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Ζ Δπξψπε, γηα λα επηηχρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ηεο ζηφρνπο, έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο: ηελ απμαλφκελε εμάξηεζή ηεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο, ηηο επκεηάβιεηεο ηηκέο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ηελ άλνδν ηεο 

δήηεζεο θαη ηα εκπφδηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, είλαη μεθάζαξν φηη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή εθθξάδεη ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ, αθελφο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη αθεηέξνπ κηαο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Παξφιν πνπ δηεζλψο θάζε 

θξάηνο ή γεσπνιηηηθή πεξηνρή ζέηεη δηάθνξνπο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, αλάινγα κε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο ζέζεο πνπ έρεη 

(εηζαγσγέαο, παξαγσγφο, εμαγσγέαο ελέξγεηαο), ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ κπνξεί λα 

γίλεη βάζεη ησλ αθφινπζσλ, ζεζπηζκέλσλ απφ ηελ ΔΔ ζηφρσλ [29]: 

 Σηόσορ 1
ορ

, Γηαζθάιηζε ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ: Ζ αλακελφκελε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θπξίσο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πξσηνγελψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Καη ελψ νη θαηαλαιψηξηεο ρψξεο 

πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηπρφλ θηλδχλνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμάξηεζε ηνπο ζε εηζαγσγέο, νη παξαγσγέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

θίλδπλν κείσζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο σζεί ζε πξνζπάζεηεο αλαθάιπςεο 

λέσλ, δπζθνιφηεξσλ θνηηαζκάησλ αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ.  

 Σηόσορ 2
ο
,: Αληαγσληζηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ελεξγεηαθνχ ηνκέα: Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

νη δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνχξγεζαλ πηέζεηο 

ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Ζ αγνξά απειεπζεξψζεθε θαη πιήζνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ άξρηζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο, 
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εηζάγνληαο κία λέα παξάκεηξν ζηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, απηή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γελλήζεθε 

έηζη ε αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη απαηηήζεσλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα.  

 Σηόσορ 3
ορ

, Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: ην ζπλερψο εμειηζζφκελν δηεζλέο πιαίζην, ε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, κεηαβάιιεηαη ζπλερψο ππφ ηελ επήξεηα ηεο δηεζλνχο ηάζεο γηα 

«απειεπζέξσζε» ηεο αγνξάο, ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο πνπ έρεη πξνζιάβεη ε πεξηβαιινληηθή 

δηάζηαζε θαζψο θαη ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» ησλ αγνξψλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αγνξάο 

ελέξγεηαο.  

Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ράξαμε απνηειεζκαηηθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο ηηο ρψξεο, είηε αλαπηπγκέλεο, είηε 

αλαπηπζζφκελεο, είηε εηζαγσγείο είηε παξαγσγνχο. Παξφια απηά, εληνλφηεξε δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ελψ άιιεο είλαη ζεκαληηθνί παξαγσγνί ελέξγεηαο.  

Οη ζηφρνη ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη πνιχπινθνη θαη αξθεηέο θνξέο αληηθαηηθνί, κε απνηέιεζκα νη 

ππεχζπλνη θνξείο λα ζπλαληνχλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.  Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη 

εμειίμεηο, θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθεξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο. Παξφιν πνπ θαη νη ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνη έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο απφ εξεπλεηέο, ειάρηζηεο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ πιήξε 

θαη νινθιεξσκέλε θάιπςε θαη ησλ ηξηψλ ζηφρσλ. Δπηπιένλ, αθφκα ιηγφηεξεο είλαη νη επηζηεκνληθέο 

κειέηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ αλάπηπμε κίαο κεζνδνινγίαο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηε ράξαμε 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Όπσο αλαθέξεη ν Edelman [49] ν ζρεδηαζκφο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί 

κία εμαηξεηηθά πεξίπινθε δηαδηθαζία ε νπνία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα έλα απιφ κνληέιν ην νπνίν ζα 

δίλεη ηε βάζε γηα ηε ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο.  

Ζ αλάγθε απηή θαίλεηαη λα κελ έρεη θαιπθζεί επαξθψο, φπσο απνδεηθλχεη ε αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζην πεδίν ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. Σν πξφβιεκα ράξαμεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο δελ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα, θαη ζίγνπξα φρη ζηελ έθηαζε άιισλ 

πξνβιεκάησλ, ηνπο εξεπλεηέο. Φπζηθά απηφ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνθάζεηο 

πνιηηηθήο απνηεινχλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκπιέθνληαη 

παξάγνληεο ηειείσο δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη ίζσο αθφκα αλεμάξηεηνη απφ ηερληθά ελεξγεηαθά 

ζέκαηα. Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζε κεζνδνινγίεο ελεξγεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, εκπινπηηζκέλεο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο εμειίμεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε 
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ζέκαηα φπσο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη αληαγσληζηηθέο 

αγνξέο. 

Ο ρψξνο αλάπηπμεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο εμ‟ νξηζκνχ απνηειεί πεδίν ην νπνίν παξφιν πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο, φπσο ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε 

ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, είλαη έληνλα επεξεαδφκελν απφ απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ θπξίσο πνιηηηθά 

πξφζσπα. Οη απνθάζεηο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αλέθαζελ απνηεινχζαλ έλα είδνο «καχξνπ θνπηηνχ» 

ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο αλάιπζεο. Oη Lenssen and Flavin [50] αλαθέξνπλ φηη νη 

ελεξγεηαθέο αλαιχζεηο επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο βαζίδνληαη ζεκαληηθά ζε 

κεζνδνινγίεο πνπ ζα απνδψζνπλ επηζηεκνληθά απηφ πνπ ζέινπλ λα αθνχζνπλ νη απνθαζίδνληεο θαη 

φρη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ.  

Ζ αλάιπζε γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή εμεηάδεη θαη ηνπο ηξεηο παξαπάλσ άμνλεο γηα ηνπο νπνίνπο 

επηζεκαίλεη ηα εμήο [29]: 

1. Σν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζεκαληηθνχ ηερλνινγηθνχ 

θαη εκπνξηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. 

2. Ζ ζπληεινχκελε ηερλνινγηθή πξφνδνο (θπζηθφ αέξην ζηε ειεθηξνπαξαγσγή, ζπκπαξαγσγή αηκνχ-

ειεθηξηζκνχ, αλαλεψζηκεο πεγέο, απνηειεζκαηηθέο ζπζθεπέο θαη δηεξγαζίεο, λέεο ηερλνινγίεο 

εμφξπμεο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

νδεγνχλ κεζνπξφζεζκα ζε πην αληαγσληζηηθά επίπεδα γηα ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηηο ηηκέο 

ελέξγεηαο, ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αζθαιέζηεξε νξγάλσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο ε πξφνδνο απηή είλαη ζεκαληηθή θαηά ην δηάζηεκα 

2000-2010. 

3. Παξφιε ηε παξαπάλσ πξφνδν, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο δελ 

επηηπγράλεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Κπφην, δειαδή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 8% 

ην 2010 ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990. Ζ κειέηε πξνηείλεη πξφζζεηα κέηξα θαη ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ κε κεγαιχηεξν κελ θφζηνο ελέξγεηαο, 

αιιά κε ηξφπν ζαθψο εθηθηφ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα απφ ηα πξφζζεηα 

κέηξα εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππεξβεί ην έλα κε δχν ρηιηνζηά ηνπ Δπξσπατθνχ ΑΔΠ ην 2010. 

4. ηνλ ππφινηπν ελεξγεηαθφ ηνκέα ε εμέιημε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ξαγδαία δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη ζπκπαξαγσγή θαη απφ ηελ επξχηαηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε εμειηγκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθέο 

δηεξγαζίεο. Ο ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία.  

Δπνκέλσο νη πνιηηηθέο ξχζκηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, νη ξπζκίζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο 
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αγνξάο απηήο, ηα θίλεηξα γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηηο άιιεο λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ε 

εμαζθάιηζε άθζνλνπ θαη θζελνχ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ Δπξψπε, απνθηνχλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία θαη 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

5. εκαληηθά ζηξαηεγηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ Δπξψπε αλαθχπηνπλ γηα ηε πεξίνδν κεηά ην 2010-2015. 

Φαίλεηαη φηη ζηαδηαθά ην πξφβιεκα ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο Δπξψπεο απφ εηζαγφκελα νξπθηά 

θαχζηκα (θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην) ζα αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ δήηεκα ζηξαηεγηθήο. πγρξφλσο, ην 

πξφβιεκα ηεο απνμήισζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ πάξθνπ ησλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ ηεο Δπξψπεο 

αλαδεηθλχεηαη σο θξίζηκν ζηξαηεγηθφ δήηεκα γηα ηελ πεξίνδν 2018-2030. Οη επηπηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ ζα είλαη ηεξάζηηεο φρη κφλν γηα ην πεξηβάιινλ, ην δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ην 

θφζηνο ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε θαη αζθαιή ηξνθνδνζία ηεο Δπξψπεο. 

2.5 ΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ Δ.Δ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νθείιεη λα αληηκεησπίζεη πξαγκαηηθέο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο κε γλψκνλα 

ηφζν ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ φζν θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη 

ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο. Ζ ράξαμε κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα επηβάιιεηαη σο 

ε απνηειεζκαηηθφηεξε απφθξηζε ζ‟ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, θνηλνχο παξνλνκαζηέο γηα φια ηα θξάηε 

κέιε. 

Ζ ηδέα κηαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο αλάγεηαη ζηηο απαξρέο ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο, 

κε ηε ζπλζήθε ΔΚΑΥ (ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αλζξαθα θαη Υάιπβα) ηνπ 

1951 θαη κε ηε ζπλζήθε ΔΤΡΑΣΟΜ (ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο) ηνπ 1957. Παξά ηηο νηθνλνκηθέο θαη γεσπνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ έθηνηε, ε 

αλάγθε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο παξακέλεη αλαιινίσηε[52].  

Οη αλάγθε γηα επξχηεξε ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ νδήγεζε θαη ζηε ζηαδηαθή 

εμέιημε ηεο ΔΔ ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Πιήζνο ζπλζεθψλ έρσλ ππνγξαθεί πνπ δηαζθαιίδνπλ κηα 

θνηλά απνδερηή πνιηηηθή ελέξγεηαο. Καηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ην Μάξηην ηνπ 2000, νη 

εγέηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκθψλεζαλ ζ‟ έλα λέν ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε: λα ηελ αλαδείμνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ έσο ην 2010. 

Καηά ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2005, νη εγέηεο ηεο ΔΔ έζεζαλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ πξψηε γξακκή ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξψπεο. Ζ αλαλεσκέλε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηέιεζε θαη κία λέα δέζκεπζε εθ κέξνπο φισλ λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ελφο ζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ. 

Όια ηα θξάηε κέιε έρνπλ εθπνλήζεη εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ βάζεη ελφο εληαίνπ ζπλφινπ 

νινθιεξσκέλσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Απηά ηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ ζπληζηνχλ 

θαη ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλαλεσκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο δεδνκέλνπ φηη 
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κέζσ απηψλ νη νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κεηαηξέπνληαη ζε κεηαξξπζκίζεηο, ησλ νπνίσλ 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε είλαη αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Σέινο, ε ζπλζήθε γηα ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ππεγξάθε ζηελ Αζήλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005.  Με ηε 

ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο δεκηνπξγήζεθε κηα νινθιεξσκέλε αγνξά 

ελέξγεηαο (ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ) κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 

Σα κέιε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε Αιβαλία, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε 

Κξναηία, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Γεκνθξαηία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, ε 

εξβία, θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε ηνπ 

Κνζζπθνπέδηνπ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ ςεθίζκαηνο 1244 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. Δμάιινπ, έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ. Μπνξνχλ λα 

γίλνπλ δεθηέο ηξίηεο ρψξεο σο παξαηεξεηέο. 

Ζ ζπλζήθε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2006. Οη ζθνπνί ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο είλαη [29]: 

 λα δεκηνπξγεζεί ζηαζεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη πιαίζην αγνξάο ηθαλφ λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ζηαζεξφο θαη ζπλερήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο 

 λα δεκηνπξγεζεί εληαίνο ρψξνο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο γηα ην εκπφξην δηθηπαθήο ελέξγεηαο 

 λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ απηήο ηεο πεξηνρήο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζρέζεηο κε ηηο 

γείηνλεο ρψξεο 

 λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηε δηθηπαθή 

ελέξγεηα θαη λα αλαπηπρζεί ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 λα αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηεο δηθηπαθήο ελέξγεηαο. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηε ζπλζήθε δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κηα αγνξά ελέξγεηαο 

ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, ζηελ νπνία απαγνξεχνληαη ε επηβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ θαη πνζνηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο δηθηπαθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη φια ηα κέηξα κε αλάινγν 

απνηέιεζκα, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο (γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο θαη δσήο αλζξψπσλ, δψσλ ή θπηψλ, πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο ή ηεο εκπνξηθήο 

ηδηνθηεζίαο). Ζ ζπλζήθε πξνβιέπεη, επίζεο, έλα πιαίζην γηα ηηο ζρέζεηο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ 

ακνηβαία ζπλδξνκή ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ εθνδηαζκνχ. 
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Όια απηά απνηεινχλ βήκαηα ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε 

γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ.  ηε λέα αγνξά ινηπφλ πνπ δεκηνπξγείηαη, ην 

πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί ε Δπξψπε ηεο ελέξγεηαο είλαη ε 

νινθιήξσζε ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ήκεξα, πνιιέο 

εζληθέο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζηαηεπηηζκφ θαη ηελ θπξηαξρία νξηζκέλσλ παξαδνζηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Απηά ηα δχν ζηνηρεία είλαη δεκηνγφλα γηα ηνπο θαηαλαισηέο, δηφηη νη ηηκέο παξακέλνπλ 

πςειέο θαη νη ππνδνκέο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά αληαγσληζηηθέο.[29] 

Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ ζεκαίλεη ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν 

γηα λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ηεο ελέξγεηαο πην αζθαιήο θαη πην αληαγσληζηηθή. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, 

νη θαηαλαισηέο ζα έρνπλ λνκηθά ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ νπνηαδήπνηε επξσπατθή επηρείξεζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα ζε θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηζκφ. Γηα λα νινθιεξσζεί ε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, πξέπεη 

λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο ζηνπο εμήο ηνκείο θαηά πξνηεξαηφηεηα [29]: 

 Σελ αλάπηπμε ελφο επξσπατθνχ δηθηχνπ, κε θνηλνχο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηηο δηαζπλνξηαθέο 

αληαιιαγέο, έηζη ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο πξνκεζεπηέο ελαξκνληζκέλε πξφζβαζε ζηα εζληθά 

δίθηπα. Απηνί νη θνηλνί θαλφλεο ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ ζε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο θαη, εάλ ρξεηαζζεί, κε κηα επξσπατθή ξπζκηζηηθή αξρή.  

 Υξεηάδεηαη επίζεο έλα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζρέδην δηαζπλδέζεσλ γηα λα απμεζνχλ νη επελδχζεηο 

ζηηο ππνδνκέο πνπ ζπλδένπλ ηα δηάθνξα εζληθά δίθηπα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία παξακέλνπλ 

ππεξβνιηθά απνκνλσκέλα, ε επέλδπζε ζε κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα λα αληηκεησπηζζεί ε 

απφηνκε άλνδνο ηεο θαηαλάισζεο, κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

γηα λα ηνλσζνχλ νη επελδχζεηο θαη  ζαθέζηεξνο δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα 

δηαθξίλνληαη κε ζαθήλεηα νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο ηνπο.  

 Σέινο, ρξεηάδεηαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο, κε ηε δηάζεζε 

ελέξγεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο. 

Δμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηεο δηαθχκαλζεο ηεο δήηεζεο, ρξεηάδνληαη επίζεο κέηξα 

γηα λα εμαζθαιηζζεί ζηαζεξφο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο. Ζ ΔΔ πξέπεη λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο απνζεκαηνπνίεζεο θαη αιιειεγγχεο γηα λα απνθεχγνληαη νη θξίζεηο ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ. 

Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ είλαη έλα κέζν, ην νπνίν εγγπάηαη αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. δηφηη πξνηξέπνληαη νη 

επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ. Ζ Δπηηξνπή 

πξνηείλεη επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα επξσπατθφ παξαηεξεηήξην ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, ην νπνίν ζα 

αλαιάβεη λα επηβιέπεη ηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη λα δηαθξίλεη ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο έιιεηςεο 
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ελέξγεηαο. ε πεξίπησζε θξίζεο εθνδηαζκνχ ιφγσ δεκηψλ ζηηο ππνδνκέο κηαο ρψξαο, ζα κπνξνχζε λα 

ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλαο ηαρχο κεραληζκφο αιιειεγγχεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΔ πξέπεη λα απνθηήζεη επαξθή ελεξγεηαθά απνζέκαηα γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηπρφλ δηαθνπέο εθνδηαζκνχ. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ινηπφλ λα επαλεμεηαζζεί ε ππάξρνπζα λνκνζεζία 

πεξί αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ΔΔ. 

Κάζε θξάηνο κέινο είλαη ειεχζεξν λα επηιέμεη ζχλζεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Οη επηινγέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο θαη ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα ζπληνληζζνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κε βάζε κηα ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Ζ αλάιπζε απηή ζα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα επηιέμνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζχλζεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ κέζα ζε έλα ζαθέο επξσπατθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

δηάθνξεο δπλαηφηεηεο εθνδηαζκνχ θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ αζθάιεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ. Ζ αλάιπζε ζα ρξεζηκεχζεη επίζεο σο βάζε δηαθαλνχο θαη 

αληηθεηκεληθνχ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ γηα ηε γεληθφηεξε ζχλζεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο ΔΔ. 

Ζ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη 

απφ ηηο άκεζεο αηηίεο ηεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη ησλ αλεζπρεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

ην «Πξάζηλν Βηβιίν γηα ηελ Δλέξγεηα» πξνηείλεηαη λα απνβεί ε ΔΔ πξσηνπφξνο ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ αχξην θαζαξφηεξε θαη βηψζηκε 

ελέξγεηα[33]. 

Ο πξψηνο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα δξάζεη ε ΔΔ γηα λα ζπλερίζεη λα δίλεη ην παξάδεηγκα ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είλαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε. ηφρνο είλαη λα απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, έηζη ψζηε ε Δπξψπε λα θαηαλαιψλεη ιηγφηεξν θαη ηαπηφρξνλα λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή. 

 ην πξάζηλν Βηβιίν ηνπ 2005 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε πξνβιεπφηαλ δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο 20% έσο ην 2020. Ο ζηφρνο απηφο απνηειεί ην επίθεληξν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε, ην νπνίν δεζκεχεηαη λα πξνηείλεη ε Δπηηξνπή θαη απεπζχλεηαη θαηά κεγάιν κέξνο 

ζηα θξάηε κέιε, κε ζθνπφ λα θηλεηνπνηεζνχλ φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

ππέξκεηξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 

Ζ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο βαζίδεηαη πάλσ απφ φια ζηελ χπαξμε επξσπατθνχ αζθαινχο θαη 

ζπλεθηηθνχ δηθηχνπ ελέξγεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηηο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο. Αγνξά πξαγκαηηθά 

δηαζπλδεδεκέλε, ζπληζηά ινηπφλ ηε βάζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ εθνδηαζκνχ κε ελέξγεηα. 
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ηφρνο επίζεο είλαη λα δνζεί ζηνπο ρξήζηεο ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ., πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, πξαγκαηηθή 

δπλαηφηεηα επηινγήο, θαη λα δξνκνινγεζνχλ νη ηεξάζηηεο επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ εληαία αγνξά είλαη ρξήζηκε, φρη κφλν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αιιά θαη γηα ηελ αεηθνξία 

θαη ηελ αζθάιεηα. Απφ ηελ έξεπλα ζηνλ θιάδν φζνλ αθνξά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη απφ ηελ αλαθνίλσζε 

γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά, πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ, κε ζαθέζηεξν δηαρσξηζκφ ηεο παξαγσγήο απφ ηε δηαλνκή ελέξγεηαο. Υξεηάδεηαη επίζεο 

ηζρπξφηεξνο αλεμάξηεηνο ξπζκηζηηθφο έιεγρνο, πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ επξσπατθή αγνξά, θαζψο 

θαη εζληθά κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα επηηεπρζεί έλα πςειφηεξν 

επίπεδν δηαζχλδεζεο ηνπιάρηζηνλ, κε εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο θαη ηνλ δηνξηζκφ 

ζπληνληζηψλ. 

2.6 ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εηζάγεη ην 82% ηνπ πεηξειαίνπ ηεο θαη ην 57% ηνπ θπζηθνχ ηεο αεξίνπ, πνζνζηά 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ηνπ θφζκνπ ζε θαχζηκα [28]. ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε ιίγα ή 

θαζφινπ απνζέκαηα ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε Κχπξνο πνπ είλαη απφιπηα εμαξηεκέλε απφ 

εηζαγσγέο, ε Πνξηνγαιία πνπ εμαξηάηαη ζε βαζκφ 99,4%, ε Λεηνλία (94%) θαη ε Ηξιαλδία (90,2%). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία κε 

πνζνζηφ εηζαγσγψλ 13%, ε Πνισλία (18,4%), ε Δζζνλία (33,9%), ε Σζερία (37,6%) θαη ε Οιιαλδία 

(38,9%). Δμαίξεζε απνηειεί ε Γαλία, ε νπνία δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο πεγέο ελέξγεηαο απφ φζεο 

απαηηνχληαη γηα λα θαιχςεη ηελ εγρψξηα δήηεζε [30-31].  

Ζ Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ππνγξακκίδεη ηελ αλεζπρεηηθή 

εμάξηεζε απφ ηελ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔE). Δμάιινπ, ε ελ ιφγσ εμάξηεζε ζε θπζηθφ αέξην κπνξεί λα θηάζεη ζην 70% ην 2020 [33]. 

ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηέξρεηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε 

νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ δελ κπνξεί λα αθεζεί ζε έλαλ κφλν ζπληειεζηή ηεο αγνξάο. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαζνξίζνπλ ηνλ ξφιν θαη ηηο επζχλεο φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αγνξάο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ. 

Ζ νδεγία πεξί θπζηθνχ αεξίνπ 2003/55/ΔΚ αλαγλσξίδεη ζηα θξάηε κέιε ην δηθαίσκα λα ζεσξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ σο ππνρξέσζε παξνρήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Ζ ελ ιφγσ νδεγία θαζηεξψλεη 

θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ πνπ επηηξέπνπλ ζηα θξάηε κέιε λα 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα δηαζθάιηζεο ζε πεξίπησζε μαθληθήο θξίζεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε θνηλνηηθή αγνξά αεξίνπ βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο απειεπζέξσζήο ηεο θαη απηφο είλαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη απμαλφκελε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηνπ εθνδηαζκνχ ζε θπζηθφ αέξην. 
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Χζηφζν, ππάξρεη αθφκε αλάγθε λα ππεξληθεζνχλ δηάθνξα εκπφδηα φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ: 

πςειέο ηηκέο πξφζβαζεο ζην δίθηπν, δηαζθάιηζε γεληθψλ φξσλ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη κε δηαθάλεηα φζνλ 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην δίθηπν, δπζθνιίεο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο θαη  έιεγρνο ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ κία ή δχν επηρεηξήζεηο 

Απνηειεί ινηπφλ πξνηεξαηφηεηα ε ζσξάθηζε ηεο ΔΔ έλαληη ησλ εηζαγσγψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ησλ 

δηαθνπψλ ηνπ εθνδηαζκνχ, ελδερφκελσλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

κειινληηθφ εθνδηαζκφ. Ζ αβεβαηφηεηα απηή απνδεηθλχεηαη αθφκε πξνβιεκαηηθφηεξε γηα ηα θξάηε κέιε 

πνπ εμαξηψληαη απφ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ζ λέα ελεξγεηαθή πνιηηηθή επηκέλεη ζπλεπψο ζηε ζεκαζία κεραληζκψλ νη νπνίνη εγγπψληαη ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ θαη ησλ 

δηαδξνκψλ κεηαθνξάο. 

Πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη κεραληζκνί ησλ ζηξαηεγηθψλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ θαη λα αλαδεηεζνχλ 

ηξφπνη βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην θαζψο ππάξρεη κηα ξεαιηζηηθή 

πηζαλφηεηα, αλ νη ζρέζεηο κε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα -ή πεξηζζφηεξεο- ραιάζνπλ, ε ΔΔ λα ππνζηεί κηα 

ελεξγεηαθή θξίζε, φπσο απνδείρηεθε απφ ηελ δηαθνπή παξνρήο αεξίνπ απφ ηε Ρσζία πξνο ηελ 

Οπθξαλία ην 2006 θαη πην πξφζθαηα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009. 

 Ζ πξνηαζείζα θνηλή πνιηηηθή ελέξγεηαο ηεο ΔΔ πξνηξέπεη πξνο έλαλ κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ 

θαη δξφκσλ ηξνθνδνζίαο θαη ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο εληφο ησλ ζπλφξσλ 

ηεο ΔΔ. Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή απηή ζπλζέηεη κηα εληαία ζέζε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζπζζψξεπζε επαξθψλ 

απνζεκάησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ελδερφκελεο θξίζεηο ζηελ ηξνθνδνζία. Δθηφο 

απηνχ, ε ΔΔ επηδεηεί λα αλαπηχμεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο, 

πξψηηζηα δεκηνπξγψληαο αληαγσληζκφ κε ην δηαρσξηζκφ ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηε δηαλνκή 

ελέξγεηαο. 

Ζ αλάπηπμε κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο φρη κφλν ζα εμαιείςεη κέξνο ηεο αλαζθάιεηαο πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηα εηζαγφκελα νξπθηά θαχζηκα, αιιά ζα επλνήζεη επίζεο ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο 

επξσπατθήο αγνξάο, πξνσζψληαο αθελφο ηελ θαηλνηνκία ζηελ ελέξγεηα κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

αθεηέξνπ ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηεζλψλ ππνδνκψλ θαη κεζφδσλ. Δλψ νη επελδπηηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο είλαη ζπλήζσο κεγάιεο, ην θχξην πξφζθνκκα είλαη ε δχλακε ησλ δεκφζησλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνχ ηα πξψελ θξαηηθά κνλνπψιηα ηεο ελέξγεηαο επηκέλνπλ λα δηαηεξνχλ ην πάλσ ρέξη, 

θαζψο νη αληαγσληζηέο κπαίλνπλ ζηελ αγνξά. ην επίπεδν ηεο ρνληξηθήο ππάξρνπλ πνιιέο 

θαηαγγειίεο φηη νη εηαηξίεο πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο αγνξέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζέζε 

ηζρχνο πνπ έρνπλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξνπχξγηα ζε ρψξεο κε αλνηρηέο αγνξέο, ελψ νη εηαηξίεο 

απηψλ ησλ ρσξψλ δελ έρνπλ ακνηβαία ηηο αληίζηνηρεο επθαηξίεο. 
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Σα έξγα πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα είλαη θπξίσο εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

ζπλδέζεσλ πνπ ιείπνπλ ζηα δίθηπα παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη αεξίνπ.  

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, απεηθνλίδνληαη νη ππάξρνληεο αγσγνί, αιιά θαη ηα ζρέδηα κε ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο θαη ππφ-θαηαζθεπή αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν. 

 

 

Δικόνα 2.12: Οη αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν  

Ζ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο εμαξηάηαη νπζησδψο απφ ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ελέξγεηαο. Πιελ 

φκσο, νη εκπνξηθέο απηέο ζπλαιιαγέο απνδεηθλχνληαη ζπρλά δπζρεξείο εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

εζληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη σο πξνο ηελ ππθλφηεηα ησλ δηθηχσλ. 

Απαηηείηαη επίζεο απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Σα θχξηα δεηνχκελα είλαη λα 

ελαξκνληζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη ε αλεμαξηεζία ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ελέξγεηαο, λα εληζρπζεί ε 

ζπλεξγαζία ηνπο, λα ππνρξεσζνχλ λα εμεηάζνπλ ηνλ θνηλνηηθφ ζηφρν πινπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο ελέξγεηαο θαη λα θαζνξηζηνχλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν νη θαλνληζηηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο θαζψο 

θαη ηα θνηλά πξφηππα αζθάιεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην. 
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Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ην επξσπατθφ δίθηπν ηεο ελέξγεηαο, ην ζρέδην δηαζπλδέζεσλ επηκέλεη ζηε 

ζεκαζία κηαο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο γηα πινπνίεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη νπζηαζηηθέο, θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηνπ δηνξηζκνχ Δπξσπαίσλ ζπληνληζηψλ νη νπνίνη 

ζα παξαθνινπζνχλ ηα πξνβιεκαηηθφηεξα έξγα πξνηεξαηφηεηαο. 

2.7 ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε θαη κία αλαζθφπεζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ Διιάδα, φπνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εληαηηθή αλάπηπμε κε έξγα ππνδνκήο θαη ζχλαςε 

δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ επίθεηηαη λα αλαβαζκίζνπλ ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ζθεληθφ.  

2.7.1 Ζ παποσή θςζικού αεπίος  

Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ε 

κεγάιε εμάξηεζε απφ εηζαγφκελν πεηξέιαην, ε έιιεηςε δηαζχλδεζεο κε ηα επξσπατθά δίθηπα θπζηθνχ 

αεξίνπ, ηα πξνβιήκαηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηψηηθνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα 

αζζελή δίθηπα κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πεξηνρέο πςεινχ δπλακηθνχ ΑΠΔ πξνο ηελ 

θαηαλάισζε. Ζ ρψξα επίζεο έρεη αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο γηα πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, φπνπ θεληξηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα παίμεη απμεκέλε δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη θπξηαξρία 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Παξάιιεια, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη κηα ηέηνηα αλακέλεηαη θαη ζηνλ πεξίγπξν ηεο 

ρψξαο, ηα Βαιθάληα. Σέηνηνπ είδνπο αγνξέο ελζαξξχλνληαη θαη απφ ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζφηη ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

ηεο. 

Σν εζσηεξηθφ δίθηπν δηαζχλδεζεο ηεο ρψξαο βξίζθεηαη αθφκα ππφ αλάπηπμε. Δίλαη ραξαρηεξηζηηθφ φηη 

ν ΓΔΦΑ (Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ) αλαθνίλσζε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα 

χςνπο ελφο δηο. επξψ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ηεο ρψξαο θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο 

πνπ γίλνληαη απφ ηε Ρσζία (70%) κέζσ ηεο Βνπιγαξίαο, απφ ην Αδεξκπατηδάλ (15%) κέζσ ηεο 

Σνπξθίαο αιιά θαη ζε κνξθή LNG απφ ηελ Αιγεξία (15%) [28].   
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Δικόνα 2.13: χλδεζε Ρσζίαο Διιάδαο κέζσ Βνπιγαξίαο 

Ζ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ειιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ήηαλ ην κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ έξγν 

κεηά ην εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο. Σν έξγν ζπκπεξηιάκβαλε ηνλ αγσγφ πςειήο πίεζεο (70 bar) κήθνπο 

512 ρικ, ην δίθηπν δηαλνκήο κέζεο πίεζεο (19 bar) ζηηο πφιεηο θαη ζηνπο ζεκεηαθνχο θαηαλαισηέο. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηηο ΓΔΠΑ (Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ) ζα θαηαζθεπαζηνχλ πεξίπνπ 

7000 ρικ αγσγνχ ρακειήο πίεζεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο έσο ην 2010. Έλαο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ απνηειεί επίζεο κέξνο ησλ ππνδνκψλ θαη βξίζθεηαη ζηε Ρεβπζνχζα [35].  

Δπηπιένλ, ζηελ Κξήηε ζα θαηαζθεπαζηεί ζηαζκφο ππνδνρήο LNG πξνθεηκέλνπ ην θπζηθφ αέξην λα 

εληαρζεί ζην ελεξγεηαθφ ηεο ζχζηεκα. Πέξα απφ ηελ θαηαλάισζή ηνπ σο ηειηθνχ πξντφληνο, ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ θαη κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θπζηθφ αέξην γηα λα θαιπθζνχλ νη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ λεζηνχ. Ζ ρξήζε ηνπ αεξίνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή ζα επεθηαζεί θαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα. 
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Αθφκα, ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ SouthStream πνπ 

ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηελ Σνπξθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ 

Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηνπ αγσγνχ πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Διιάδα κε ηελ Ηηαιία, 

ηζρπξνπνίεζε  ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε θαζψο ζα απνηειεί ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ  

θφκβν. Ο ειιεληθφο θιάδνο ηνπ αγσγνχ South Stream ζα μεθηλά απφ ηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα θαη 

ζα κεηαθέξεη θπζηθφ αέξην ζηελ Ηηαιία κέζσ Διιάδαο. Πξνβιέπεηαη φηη ε ζπκθσλία ζα έρεη ηζρχ γηα 30 

ρξφληα θαη κέζσ ηνπ αγσγνχ ζα δηέξρνληαη 10 δηζ. θπβηθά κέηξα αεξίνπ εηεζίσο. Μέξνο ηεο πνζφηεηαο 

απηήο ζα δηνρεηεχεηαη ζηε ρψξα καο, ελψ ε Διιάδα ζα εηζπξάηηεη θαη ηέιε δηέιεπζεο. 

ηελ ειιεληθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ. 

(ΓΔΠΑ). Ζ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3428/2005 ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2005, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αλαπξνζαξκφδεη ηελ δνκή ηεο αγνξάο θαη πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο 

Γηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ) πνπ ζα είλαη μερσξηζηφο απφ ηελ 

ΓΔΠΑ.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θπβέξλεζε πξνσζεί ηελ ίδξπζε ηξηψλ λέσλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ) 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Αλαηνιηθήο ηεξεάο 

θαη Δχβνηαο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε δίθηπα κέζεο θαη ρακειήο 

πίεζεο, ζε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 Ζ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ηνκέαο κεηαηξνπήο) απνξξνθά 

πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνχο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο θπζηθνχ αεξίνπ. ε 

επίπεδν ηειηθήο θαηαλάισζεο, ν βηνκεραληθφο ηνκέαο είλαη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο, κε πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο θαηά κέζν φξν 81% ζηελ ηειηθή ζπλνιηθή δήηεζε ηελ πεληαεηία 2001-2006, θαη 

αθνινπζνχλ ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κε 8,6%, ηα λνηθνθπξηά κε 8,2% θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ κε 

2,3%. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πεξηνρέο ησλ ΔΠΑ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

(βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ, νηθηαθφ), θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2007 ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε. πλνιηθά 

ην 2007 νη λέεο ζπλδέζεηο εθηηκάηαη φηη αλήιζαλ ζε 34.876 έλαληη 31.095 ην πξνεγνχκελν έηνο (αχμεζε 

θαηά 12%). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 νη πεξηζζφηεξεο λέεο ζπλδέζεηο (20.000) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Θεζζαινλίθε, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (19.715). ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Αηηηθή, κε 

ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ λα θηλείηαη ζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα 

απφ απηά ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Θεζζαιίαο (30% έλαληη 13%) [35]. Ζ δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ 

πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκή ηνπ, θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πνιηηεία κέζσ 

θνξνινγηθήο θαη ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ην θπζηθφ αέξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Κξίζηκνο παξάγνληαο είλαη θαη ε 

ειάρηζηε πνζφηεηα εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο βάζε ιακβάλεηαη ε κέζε ηηκή ηνπ 
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πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ηελ ειεχζεξα δηακνξθνχκελε ηηκή δηπιηζηεξίνπ, φπσο απηή 

γλσζηνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

 Ζ ηηκή ηνπ ζηε βηνκεραλία ήηαλ πεξίπνπ θαηά 50% ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

εζσηεξηθήο θαχζεσο ηελ πεξίνδν 1997-2005, θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαηά 20% θαη 60% ρακειφηεξε 

απφ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη απηή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Αλακέλεηαη πσο ην θπζηθφ αέξην ζα δηεηζδχζεη ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά θαη ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε. Σαπηφρξνλα, ζα ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ C02, κε ηε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε  ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο ππνθαζηζηψληαο 

πεηξειατθά πξντφληα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα, νδεγψληαο ζε απμεκέλε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

Σν θπζηθφ αέξην θάιπςε ην 7,5% ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ην 2005 θαη αλακέλεηαη λα 

μεπεξάζεη ην 13% ην 2010, ιφγσ αθελφο κελ ηεο θαηαλάισζήο ηνπ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θιάδνπο, αθεηέξνπ δε ηεο κεγάιεο ρξήζεο ηνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή (πεξίπνπ ην 70% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αεξίνπ)[51].  

Σέινο, παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα πξφβιεςε γηα ηε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηηο ειιεληθέο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ζε νξίδνληα 20 ρξφλσλ.  

 

Δικόνα 2.13: Πξφβιεςε γηα δήηεζε ζε θπζηθφ αέξην (bcm)  

( 1
η
 έκθεζη ΜΕΣ) 
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2.7.2 Ζ Δνεπγειακή Πολιηική ζηην Δλλάδα 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα αθνξά πξνο ην παξφλ θπξίσο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

θαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ζηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ 

ηεο ρψξαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

θαη ζεξκφηεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κεγάια έξγα δηεζλψλ 

ελεξγεηαθψλ δηαζπλδέζεσλ. 

Οη θχξηνη άμνλεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ επξσπατθφ ζηφρν θαη 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο : ζηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκν, ηε δηαθνξνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πεγψλ,  

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

κέζσ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ θαζαξψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο κηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε 

ζαθείο ζηφρνπο: 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο, κε πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφληα ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο. 

 Σε κείσζε ηεο πεηξειατθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο θαη ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ 

ην Φπζηθφ Αέξην. 

 Σελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ησλ βηνθαπζίκσλ ζην 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα.  

 Σελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. 

 Σελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ.  

 Σελ ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ δηαζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο, ζηνπο ηνκείο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ε Διιάδα ζχγρξνλν δηεζλέο 

δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ελέξγεηαο.  

 Σελ επέθηαζε ησλ ειέγρσλ ζε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ, κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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 Σελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε θαηάξηηζε Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ κε νξίδνληα ην 

2020.Ο ξφινο ηνπ Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ ρεδηαζκνχ απνζθνπεί: ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ηεο Υψξαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην θαη ησλ δηεζλψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, ζηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ επίηεπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ. 

 

2.8 ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

ην θεθάιαην απηφ,  έγηλε κηα απνηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε έκθαζε 

ζην θπζηθφ αέξην. Παξνπζηάζηεθαλ νη ζηφρνη ηεο ΔΔ θαη ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη ράξαμε θνηλήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ΔΔ. ην επφκελν θεθάιαην, ζα εμεηαζηνχλ νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα κνληεινπνηεζεί απηή ε θαηάζηαζε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ θαη εθηηκήζεσλ γηα ην κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφ λα ραξαρηεί 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ λα εμππεξεηεί ηνπο θχξηνπο άμνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 



 

  

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 
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3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ 

Δπξσπαηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, ινηπφλ, ηεο έλλνηαο ηνπ 

θηλδχλνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξάζεζε ελφο νξηζκνχ. Χο θίλδπλνο, ινηπφλ, νξίδεηαη «ην 

αξλεηηθφ ελδερφκελν, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαλ 

αλεπηζχκεην ή αξλεηηθφ αληίθηππν, νηηδήπνηε (πξάμε, θαηάζηαζε, ζπκπεξηθνξά θηι) κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή, λα επηθέξεη απψιεηεο θαη θζνξέο ή κπνξεί λα θέξεη ζε επηθίλδπλε ζέζε 

θάπνηνλ/ θάηη . Ο θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο θαη ην 

απνηέιεζκα (ηηο επηπηψζεηο), εάλ θαη εθφζνλ ζπκβεί».[36] 

Σν δηεζλέο ζθεληθφ ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ πεξηέρεη κεγάιν πιήζνο επκεηάβιεησλ 

παξαγφλησλ πνπ γηα λα λα κειεηεζνχλ ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ππάξρνπζα κέζνδνο 

απνηίκεζεο θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη επαθξηβψο νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα 

ζηνραζηηθή αλάιπζε είλαη απαξαίηεηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

νηθνλνκεηξηθά παξαδείγκαηα, γίλεηαη κία αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά θαη 

θαηφπηλ, γίλεηαη κία αλαζθφπεζε θάπνησλ θχξησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ξίζθνπ.  

3.2. ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ηηο κέξεο καο έρεη πξνθχςεη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ξίζθνπ, απφ δήηεκα ηχρεο, ζε 

αληηθείκελν κειέηεο. Ζ αλάπηπμε  καζεκαηηθψλ ζεσξηψλ φπσο ε ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ε 

ζηαηηζηηθή ηνπ Bayes, ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιεπζήο 

ηνπο απφ ηελ εθζεηηθή πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ππνινγηζηψλ ζπλεηέιεζαλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε.  

Παξαθάησ δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εξγαζία.  

Ρίζθν, είλαη έλα γεγνλφο πνπ είλαη αβέβαην θαη έρεη θάπνηα αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ ππφ κειέηε 

ηνκέα [36].  

 H αλάιπζε ξίζθνπ είλαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ξίζθσλ. Απηφ εκπεξηέρεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο εκθάληζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο αιιά θαη ην αληίθηππν. Ζ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε θαη λα εμάγεη ζηξαηεγηθέο ψζηε λα κεηψζεη ή λα εθκεδελίζεη 

πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζέηνληαο θαίξηα ππνζεηηθά εξσηήκαηα [36]. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ μεθίλεζε λα γίλεηαη γλσζηή ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 κέζσ ηεο 

αζθαιηζηηθήο βηνκεραλίαο. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξνζηαζία απφ θαηαζηξνθέο θαη 

πνιπδάπαλεο απψιεηεο. Οη αζθαιηζηέο δηαπίζησζαλ φηη είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηά φηαλ 
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ελζάξξπλαλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζην λα επηδείμνπλ ινγηθή πξνζνρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαζρεκαηίζηεθε απφ κηα θπζηθή δηαδηθαζία δηαίζζεζεο θαη αλαιπηηθήο 

ζθέςεο ζε κηα πην ηππηθή δηαδηθαζία.  

ηε δεθαεηία ηνπ '80 ε ζπλνιηθή πνηνηηθή δηαρείξηζε έγηλε απνδεθηή σο κέζν γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. ήκεξα ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ γίλεηαη απνδεθηή σο 

κέζν πξνζηαζίαο ηνπ θαηψηαηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη βεβαίσζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο 

απφδνζεο.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ ινηπφλ, έρεη γίλεη κηα θαζνιηθή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο ζθέςεο, ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δξάζεο.  

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάιπζή είλαη ην γεγνλφο πσο ζηελ καζεκαηηθή νηθνλνκηθή, νη 

αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ ηειηθά δηαηππψλνληαη αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο είλαη αθξηβείο ή 

αιιηψο, ληεηεξκηληζηηθέο. Απηφ είλαη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο καζεκαηηθήο 

νηθνλνκηθήο απφ ηελ νηθνλνκεηξία. Σα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα έρνπλ ζηνραζηηθφ ραξαθηήξα.  

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην λα εμεγεζνχλ νη φξνη ληεηεξκηληζηηθά θαη ζηνραζηηθά ππνδείγκαηα. Ο 

πξψηνο φξνο ππνδειψλεη φηη ην ππφδεηγκα είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη 

πεξηιακβάλεη φινπο αλεμαξηήηνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θαηλφκελν θαη φηη νη 

ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε βεβαηφηεηα, φηαλ δίλνληαη νη 

ηηκέο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ [53].  

H ζηνραζηηθή κεηαβιεηή ζε έλα νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα πεξηιακβάλεη θαη ηελ επίδξαζε άιισλ 

παξαγφλησλ. Δπεηδή ε θχζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη ελδερφκελν λα επεξεάδεη 

απνθαζηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηνραζηηθήο κεηαβιεηήο ζην ππφδεηγκα θαη ηνχην κε ηε ζεηξά 

ηνπ λα επεξεάδεη ηα ιακβαλφκελα απνηειέζκαηα, παξαθάησ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη πην 

πηζαλνί παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξνπζία ηεο ζηνραζηηθήο κεηαβιεηήο ζην 

ππφδεηγκα.[54]  

1) Η αηέλεια ηυν οικονομικών ςποδειγμάηυν. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ν νηθνλνκνιφγνο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα πνιχπινθα νηθνλνκηθά θαηλφκελα, 

θαηαθεχγεη ζηελ θαηαζθεπή κηα ζεσξίαο ή ελφο ππνδείγκαηνο. Απφ ηε θχζε ηνπο, ηα νηθνλνκηθά 

θαη γεληθά ηα επηζηεκνληθά ππνδείγκαηα είλαη αηειή, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δηεξεπλάηαη. Απηφ είλαη 

ζπλπθαζκέλν κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο ζεσξίαο ε νπνία απνηειεί πάληα αθαίξεζε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

2) Τα ζθάλμαηα πος διαππάηηονηαι καηά ηην αλγεβπική εξειδίκεςζη ηος ςποδείγμαηορ. Σα 

ζθάικαηα απηά είλαη δχν θαηεγνξηψλ. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηα ιάζε πνπ γίλνληαη θαηά ηελ 
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επηινγή ηεο αιγεβξηθήο κνξθήο ηνπ ππνδείγκαηνο. Άιιε πεγή ζθαικάησλ δεκηνπξγείηαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ππφδεηγκα κηαο εμίζσζεο, ελψ ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη πξνζδηνξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ. Ζ επηινγή απηή γίλεηαη ζπλήζσο γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο.   

3) Λάθη πος οθείλονηαι ζηη σπηζιμοποίηζη ζςνολικών μεγεθών. Σα νηθνλνκηθά ππνδείγκαηα 

πεξηγξάθνπλ ζπλήζσο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηθξνκνλάδεο φπσο ηα λνηθνθπξηά, νη 

επηρεηξήζεηο θιπ. πρλά φκσο αλαθέξνληαη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κνλάδσλ. 

Δληνχηνηο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, θαηά θαλφλα είλαη δηαθνξεηηθή  απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ. πλέπεηα ηνχηνπ είλαη φηη ηα ζπλνιηθά κεγέζε πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ άζξνηζε ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ πεξηγξάθνπλ κφλν πξνζεγγηζηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πθηζηάκελε ζρέζε κεηαμχ ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο θαη ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε απνηειείηαη απφ 

ηελ θαηαλάισζε ησλ επηκέξνπο αηφκσλ, ηα νπνία αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε κεηαβνιή ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο. Έηζη, κηα αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα κέλεη 

ακεηάβιεην.  

4) Η παπάλειτη μη ζςζηημαηικών παπαγόνηυν. ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, επηδξνχλ θαη παξάγνληεο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπζηεκαηηθφηεηα θαη γη‟ απηφ ε 

επίδξαζή ηνπο είλαη αδχλαην λα δηεξεπλεζεί πνζνηηθά. Απηνί κπνξεί λα νθείινληαη είηε ζε 

εμσηεξηθά γεγνλφηα είηε ζηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. 

5) Παπάλειτη οςζιυδών επμηνεςηικών μεηαβληηών. Καηά ηηο εθαξκνγέο, πνιιέο θνξέο ν 

εξεπλεηήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα παξαιείςεη κία ή πεξηζζφηεξεο νπζηψδεηο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο επεηδή δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο γη‟ απηέο. 

6) Τα λάθη πος διαππάηηονηαι καηά ηη μέηπηζη ηυν μεηαβληηών. Ζ χπαξμε ησλ ιαζψλ απηψλ 

εκπνδίδεη ηελ εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο πνζνηηθήο ζπκβνιήο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

πάλσ ζηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  

7) Ζ έιιεηςε γξακκηθφηεηαο ζην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε.  

 

3.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Δίλαη θαηαλνεηφ, πσο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε έλα ζχζηεκα, φπσο απηφ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

αλεθνδηαζκνχ, είλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηνχλ. Χο κέηξν ππνινγηζκνχ ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο θηλδχλνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  
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 3.3.1 Ο Ρόλορ ηυν δεικηών ζηη διαδικαζία ςποζηήπιξηρ ενεπγειακών αποθάζευν  

Οη νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί αλαιπηέο βαζίδνληαη θαηά θφξνλ ζε δείθηεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Shipper θαη Haas [22], ζηα παξαδείγκαηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο θαη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ν Jesinghaus [23], γηα απνθάζεηο ζε ςεθνθνξίεο, ζρεδφλ φινη 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηαιαβαίλνπλ βαζηθνχο δείθηεο, παξφιν πνπ ιίγνη είλαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ 

ην επίπεδν αλάιπζεο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηνχο.  

Οη δείθηεο επηιέγνληαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ιεηηνπξγίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη δηαρείξηζεο. 

Πξνζεθηηθή εμέηαζε ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ βνεζά ηνλ αλαιπηή λα βγάιεη βαζηθέο ηάζεηο απφ έλα 

κεγάιν φγθν αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηξήζνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελέξγεηαο ή ηηο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο [21]. Οη δείθηεο βνεζνχλ ζην λα θαλεί ην 

πψο ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο δηακνξθψλεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο.  

 

Ζ άληιεζε ησλ δεηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδένληαο ηε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο κε δνκηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ άληιεζε ζπζηάζεσλ 

γηα έλαλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Μπνξνχλ δειαδή λα βνεζήζνπλ ηηο 

δηάθνξεο θπβεξλήζεηο ζηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ελαιιαθηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο 

ηνπο [22].  

 

Οη δείθηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ελέξγεηαο, ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θηι έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 

πνηθίινπο ιφγνπο [24]: 

 Σε δηεπθξίλεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Σελ εθηίκεζε επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε πινπνηεζεί. 

 Σε ζρεδίαζε κειινληηθψλ θηλήζεσλ θαη δξάζεσλ.  

 Καη ηε Γηαθξαηηθή ζχγθξηζε. 

 

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη απνηεινχλ έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο – ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ή λα πξνάγνπλ ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Όπσο αλαθέξεηαη απφ 
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ηνλ OECD [25], απηφ ζεκαίλεη φηη νη δείθηεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζαθείο, θαηαλνεηνί 

θαη θνηλψο απνδεθηνί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιν πιήζνο δεηθηψλ, νχηε ζα πξέπεη απηνί λα είλαη 

πνιχπινθνη ζηελ πεξηγξαθή ηνπο. ε απηφ ην ζθνπφ ζπκβάιιεη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηελ ζχπηπμε επηκέξνπο δεηθηψλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ δείθηε.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή δεηθηψλ, έηζη φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ OECD [19] 

θαη Jesinghaus [23], έρνπλ σο εμήο: 

 

Πολιηική 

καηαλληλόηηηα 

και σπήζη 

 

 Παξνρή αληηπξνζσπεπηηθήο εηθφλαο ηνπ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη 

 Γηαθάλεηα 

 Απιφηεηα, επθνιία ζηελ επεμήγεζε θαη ηθαλφηεηα παξνπζίαζεο 

ηάζεσλ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

 Ηθαλφηεηα απνηχπσζεο αιιαγψλ 

 Γηεπθφιπλζε ζπγθξίζεσλ κεηαμχ θξαηψλ 

 Ηθαλφηεηα γηα ηηκή-ζηφρν  

 

Αναλςηική 

πληπόηηηα 

 Καιή ζεσξεηηθή βάζε ππφ φξνπο ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

 Γηεζλή αλαγλψξηζε θαη ζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε 

απηψλ 

 Γπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια κνληέια θαη ζπζηήκαηα 

 

Γςναηόηηηα 

μέηπηζηρ 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ δεηθηψλ γξήγνξα θαη εχθνια 

 Ύπαξμε θαιήο πνηφηεηαο δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ 

ησλ δεηθηψλ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Shipper θαη Haas [22], νη δείθηεο θαη νη ζπγθξίζεηο πνπ παξέρνπλ 

ηφζν ζε επίπεδν θξαηηθφ φζν θαη δηαθξαηηθφ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ 

επηθέξνπλ ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο.  
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Οη δείθηεο είλαη ζεκαληηθνί σο νδεγφο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο. Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ εμαξηάηαη 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ απνθαζίδνληαη λα δηεπζεηεζνχλ. Οη πνιηηηθέο απηέο 

θαζνξίδνπλ ην είδνο ησλ δεηθηψλ, ην επίπεδν αλάιπζεο θαη ζπλεπψο ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκα [21]. 

Ζ ρξήζε θαλνληθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε δήηεζε ελέξγεηαο απαζρνιεί ηνπο αλαιπηέο εδψ θαη δεθαεηίεο. 

Ζ δνκεκέλε επηζηεκνληθή αλάπηπμε απηψλ φκσο ζε ζέκαηα ρξήζεο θαη απφδνζεο ηεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο – θπξίσο ζην πεξηβάιινλ – απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο πνπ μεθίλεζε 

κε νξγαλσκέλν ηξφπν κφιηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 [25]. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε 

αηζζεηή ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα θαη γηα ηελ θαηάζηξσζε αξηηφηεξσλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κία 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ γηα θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν.  

3.3.2 Παπάγονηερ κινδύνος ενεπγειακού ανεθοδιαζμού 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ, κε 

εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Κξίλεηαη ζθφπηκνο ινηπφλ ν δηαρσξηζκφο ησλ 

επηκέξνπο ζπληζησζψλ απηνχ ηνπ θηλδχλνπ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηνλ θίλδπλν πνπ 

νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, θαη ηνλ θίλδπλν πνπ νθείιεηαη ζε γεσπνιηηηθνχο 

παξάγνληεο.   

 

Οικονομικοί Παπάγονηερ  

 

Οη δείθηεο απηνί αθνξνχλ ζε ζπληζηψζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ έρεη αληίθηππν θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  

 

 Κίλδπλνο Αγνξάο  

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο πξνέξρεηαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαη κπνξεί λα ζέζνπλ 

ηελ νηθνλνκία εθηφο ηζνξξνπίαο. Μεηά απφ κία βίαηε πνιηηηθή κεηαβνιή ή κηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

κπνξνχλ επίζεο λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οηθνλνκηθέο 

δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ κεηαθέξνπλ ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο, είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ ηξίηεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπζρεξήο θαηάζηαζε 

πνπ πξνέθπςε ην ρεηκψλα ηνπ 2009 απφ ηηο νηθνλνκηθέο δηαθσλίεο κεηαμχ Ρσζίαο θαη 

Οπθξαλίαο.  
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 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη πξνθαιείηαη απφ ηπρφλ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά σο πξνο έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Ζ κε 

εθδήισζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο πιήηηεη ηελ  εκπνξεπζηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ θαη ηα θαζηζηά επάισηα ζε θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο θαη ρεηξαγψγεζεο, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ  πηζαλφηεηα επίηεπμεο κηαο «δίθαηαο ηηκήο». Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλαληάηαη 

θπξίσο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο ή αγνξέο φπνπ δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο κηθξνχ φγθνπ («ξερέο 

αγνξέο»). 

 Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

Ο Πηζησηηθφο θίλδπλνο  αλαθέξεηαη ζηελ άξλεζε ή αδπλακία ηνπ θάπνηνπ κέξνπο λα εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ θάπνηα επίζεκε ζπκθσλία. 

 

Γευπολιηικοί Παπάγονηερ  

 

Ζ δεχηεξε απηή θαηεγνξία, αθνξά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσπνιηηηθή ζέζε θάζε 

ρψξαο,  

 

 Κίλδπλνο Πνιέκνπ  

Αθνξά ζηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν πνιέκνπ, ζην έδαθνο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Δίλαη 

πξνθαλέο πσο ζε απηφ ην ελδερφκελν νη ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ζα είλαη ζεκαληηθέο, θαη 

ζπλήζσο επψδπλεο. Δμαξηάηαη άκεζα απφ ηε γεσγξαθηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο, θαη 

πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ελφο πηζαλνχ πνιέκνπ, επηδξά αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκία σο 

απνηξεπηηθφο παξάγνληαο επελδχζεσλ.  

 Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο 

 

Ο Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο, αλαθέξεηαη ζηηο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ησλ αλζξσπίλσλ ζθαικάησλ, ησλ 

απνηπρηψλ ηεο δηνίθεζεο θαη ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

εηαηξηθήο δηνίθεζεο (κεηφρσλ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη εθπξνζψπσλ εξγαδνκέλσλ) [5]. Σέηνηα 

πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αδπλακία αλάιεςεο πξνιεπηηθήο δξάζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ απφ ελδνγελείο δπζρέξεηεο ή θαη 

εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο 

 

 Κίλδπλνο Φπζηθψλ θαηαζηξνθψλ  
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Φπζηθέο θαηαζηξνθέο φπσο ζεηζκνί, ππξθαγηέο, θαηαηγίδεο, ή πιεκκχξεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πξφβιεκα ζηνλ αλεθνδηαζκφ κηαο ρψξαο, θάλνληαο δεκηά ζηηο ππνδνκέο 

ηξνθνδνζίαο. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα, έζησ θαη εθηφο επξσπατθνχ ρψξνπ ήηαλ ν ηπθψλαο 

Καηξίλα, ηνπ νπνίνπ νη ζπλέπεηεο ήηαλ νιέζξηεο θαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, θαη κάιηζηα γηα πνιχ 

ζεκαληηθφ δηάζηεκα.  

 

 Κίλδπλνο Σξνκνθξαηίαο  

 

Δμαηηίαο ηεο έμαξζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηηο ηξνκνθξαηίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν παξάγνληαο απηφο 

ζα έπξεπε λα ζπλεθηηκάηαη ζηελ ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. Αλαθέξεηαη γηα παξάδεηγκα ην 

πξφζθαην ζπκβάλ ζηνλ αγσγφ πεηξειαίνπ Baku-Tbilisi-Ceyhan ζηνλ νπνίν ζηακάηεζε ε ξνή 

πεηξειαίνπ εμαηηίαο έθξεμεο πνπ νθεηιφηαλ ζε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. Σν ζπκβάλ πξνθάιεζε 

παξσδηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρσξψλ πνπ εκπιέθνληαλ.   

 

 ηαζεξφηεηα πξνκεζεπηψλ  

 

Ζ αμηνπηζηία, ε θαιή ζπλεξγαζία θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ην 

δίθηπν πξνκεζεπηψλ κηαο ρψξαο ζε ελέξγεηα, είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απμνκεηψζνπλ 

ηνλ θίλδπλν ζηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ.  

3.4  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

Ζ δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλνπ ζε ππνδείγκαηα αγνξάο, κε 

θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη εθαξκνγή ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Παξφια απηά, κηα 

επέθηαζε ησλ ελλνηψλ απηψλ είλαη δπλαηή θαη γηα ηελ ππφ κειέηε πεξίπησζε ηεο αγνξάο 

θπζηθνχ αέξηνπ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ, φπσο ζα γίλεη 

θαηαλνεηφ παξαθάησ. 

3.4.1 Αξία ζε κίνδςνο 

Ζ VaR (Value at Risk, [αμία ζε θίλδπλν] ή ζε ειιεληθή βηβιηνγξαθία : ΜΑΕΓ [κέγηζηε 

αλακελφκελε δπλεηηθή δεκία]) είλαη ην κέγηζην πνζφ ρξεκάησλ πνπ κπνξεί λα απνιεζζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ δεδνκέλνπ ελφο επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο [57].  

Οη ηξεηο παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ ηεο VaR είλαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο, ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

θαη ην «παξάζπξν δεδνκέλσλ». Ζ απφθαζε γηα ηελ ηηκή ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηηκή ηεο VaR πνπ ζα πξνθχςεη ηειηθά. 
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Σν επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζπλήζσο ιακβάλεη ηηκέο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 90%, 95%, 98% 

θαη 99%. Ζ επηινγή ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζηάζεο θάζε νξγαληζκνχ 

έλαληη ηνπ θηλδχλνπ. Ζ εθινγή ελφο κεγαιχηεξνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο (π.ρ 99% αληί 95%) 

ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα απνηχρεη ε VaR λα πξνβιέςεη αθξαία θαηλφκελα. 

Σν «παξάζπξν δεδνκέλσλ» είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηεη ην δείγκα ησλ ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ. Γηα ηελ πεξίνδν απηή ππνινγίδνληαη νη δηαθπκάλζεηο θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο ησλ 

απνδφζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ κειεηάηαη. Ζ επηινγή ηνπ εχξνπο ηνπ 

παξαζχξνπ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί δχν αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ, ηφζν αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκπεξηθνξά ηεο ρξνλνζεηξάο 

αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιφγσ ηεο ζηνραζηηθήο ηεο θχζεο. Καηά ζπλέπεηα, ην 

«παξάζπξν δεδνκέλσλ» πνπ βειηηζηνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο VaR, είλαη εθείλν πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έπνληαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ θακπήο ηεο 

ρξνλνζεηξάο ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ εθάζηνηε θηλδχλνπ. 

Σν ειθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο VaR είλαη πσο ππνινγίδνληαο ην δπλεηηθφ κέγεζνο ηνπ 

θηλδχλνπ, κε πηζαλφηεηα Υ%, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν Σ, δίλεη άκεζα κηα 

πνζνηηθή εηθφλα ηεο έθζεζεο ζηνπο θηλδχλνπο αγνξάο.  

Ζ δεκηνπξγία ηεο VaR ήηαλ έλα παξάπιεπξν απνηέιεζκα ησλ απσιεηψλ πςειψλ θεθαιαίσλ, νη 

νπνίεο ζπλέβεζαλ ζε κεγάιεο ηξάπεδεο ή πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Ζ VaR είλαη κηα άκεζα αληηιεπηή κέζνδνο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ν νπνίνο 

ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ ησλ επελδχζεσλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ. 

Σππηθά, ε VaR είλαη κέζνδνο πνπ απνηηκά ηε κέγηζηε δεκία ζε θάπνηα επέλδπζε, ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηξά ινηπφλ ηε ρεηξφηεξε αλακελφκελε απψιεηα ρξεκάησλ 

ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αγνξάο, γηα δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα θαη γηα δεδνκέλν επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο.[57]  

Οη ηζηνξηθέο ηηκέο κπνξνχλ λα δψζνπλ έλα κέηξν ηεο κεηαβιεηφηεηαο κηαο  αμίαο, φκσο ζε πην 

πξνρσξεκέλν επίπεδν, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθα κνληέια φπσο απηά ηεο νηθνγέλεηαο 

κνληέισλ ARCH γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο.  

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ VaR είλαη φηη παξνπζηάδεη ηνλ θίλδπλν σο κνλαδηθή 

έλλνηα. Απηφ θάλεη πην εχθνιε ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

θηλδχλνπ. 

ήκεξα νη ηξεηο κέζνδνη αμίαο ζε θίλδπλν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά είλαη ε κέζνδνο 

ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, ε πξνζέγγηζε δηαθχκαλζεο-ζπλδηαθχκαλζεο (Var-Covar) 
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[παξακεηξηθή κέζνδνο], θαη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ. 

3.4.2  Ηζηοπική πποζομοίυζη  

Ζ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε απνηειεί  ίζσο ηελ πην απιή θαη θαηαλνεηή κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο 

VaR εμαηηίαο ηεο ειάρηζηεο ππνινγηζηηθήο δχλακεο θαη ησλ εθηηκεκέλσλ παξακέηξσλ πνπ 

απαηηνχληαη. Πξφθεηηαη γηα κνληέιν πνπ αλαπαξάγεη πηζηά ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα [62].  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ηζηνξηθήο Πξνζνκνίσζεο απαηηείηαη ε ζπιινγή επαξθψλ ηζηνξηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ θηλδχλνπ, ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη αληίζηνηρεο πηζαλφηεηεο. 

Απηέο νη πηζαλφηεηεο ζπλδπάδνληαη κε ηα δεδνκέλα γηα ην κέγεζνο ησλ κεηαβνιψλ, θαζψο κε θαη 

ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ψζηε λα 

πξνθχςεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα. 

Καηά ηελ Ηζηνξηθή Πξνζνκνίσζε, δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία ππφζεζε φζνλ αθνξά ηελ 

ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο θακίαο παξακέηξνπ. 

Έηζη απνθεχγνληαη πεξίπινθνη ππνινγηζκνί παξακέηξσλ φπσο νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη νη 

ζπζρεηίζεηο. Βνεζά ηέινο, ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο ππνδείγκαηνο ππφ κειέηε. 

Ζ ηζηνξηθή πξνζνµνίσζε παξνπζηάδεη, φκσο, θαη πξνβιήµαηα, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηα 

ηζηνξηθά δεδνµέλα πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε, δεδνµέλνπ φηη ε ηζηνξηθή πξνζνµνίσζε 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν ζηα ηζηνξηθά δεδνµέλα ρσξίο νπζηαζηηθά θαλέλαλ παξαπέξα 

ππνινγηζµφ. Σα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: Σα ηζηνξηθά δεδνµέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά µηαο ξεαιηζηηθήο θαηάζηαζεο εμεηάδνληαο ηφζν πεξηφδνπο φπνπ ε 

αγνξά ήηαλ ζε θαηάζηαζε «εξεµίαο» φζν θαη πεξηφδνπο µε ζεµαληηθέο δηαθπµάλζεηο. Δπίζεο ν 

ππνινγηζµφο ηεο VaR µπνξεί λα επεξεαζηεί ζεµαληηθά εάλ ηα ηζηνξηθά δεδνµέλα πνπ 

ρξεζηµνπνηνχληαη ελζσµαηψλνπλ έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ γεγνλφο, φπσο κηα αλαπάληερε θξίζε, ε 

νπνία  δελ είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ λα επαλαιεθζεί ζην πξνζερέο µέιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

VaR πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζα είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη µάιηζηα, ζα παξαµέλεη πςειή φζν νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζεµαληηθνχ απηνχ γεγνλφηνο ελζσµαηψλνληαη ζηα δεδνµέλα, ελψ µε ηε αθαίξεζή 

ηνπο απφηνµα ε VaR ζα µεησζεί θαηαθφξπθα. Σέινο, απαηηείηαη ν θαηάιιεινο πξνζδηνξηζµφο ηνπ 

πιήζνπο ησλ ηζηνξηθψλ δεδνµέλσλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ. Απφ ηε µία πιεπξά φζν απμάλεηαη 

ην πιήζνο ησλ δεδνµέλσλ, είλαη δπλαηή ε πξαγµαηνπνίεζε εθηηµήζεσλ πςειφηεξεο αθξίβεηαο. 

Σαπηφρξνλα φµσο φηαλ ην πιήζνο ησλ δεδνµέλσλ είλαη µεγάιν ππάξρεη ν θίλδπλνο ηα 

παιαηφηεξα ζηνηρεία λα «θπξηαξρήζνπλ» ζηνλ ππνινγηζµφ ηεο VaR, «εμνπδεηεξψλνληαο» 

νπζηαζηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη πην πξφζθαηεο παξαηεξήζεηο[62].  
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Δθαξκφδνληαο ηελ ηζηνξηθή πξνζνκνίσζε, ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο νκνηφκνξθεο 

θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ ππνλνεί ηελ ηζνβαξή επηξξνή θάζε παξαηήξεζεο ζηελ εθηίκεζε.  

3.4.3 Πποζέγγιζη διακύμανζηρ-ζςνδιακύμανζηρ  

Όπσο πξνδίδεη θαη ην φλνκα απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηεο δηαθχκαλζεο θαη αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηζφδνπο  (κεηαβιεηέο) είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε ζπλδηαθχκαλζε. Ζ ζεηηθή ζπλδηαθχκαλζε δείρλεη φηη νη απνδφζεηο θηλνχληαη 

νκνηφκνξθα ελψ ε αξλεηηθή δείρλεη αλνκνηνκνξθία [63]. Αθφκε γίλεηαη ε ππφζεζε πσο  ε 

κεηαβνιή ηεο δηαθχκαλζεο δηαρξνληθά παξακέλεη ζηαζεξή θαη φηη νη ηηκέο αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Γειαδή ε VaR ππνινγίδεηαη πνιχ εχθνια απφ ην επηιεγκέλν δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο θαη ηε δηαθχκαλζε. 

Σα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κήηξαο 

πλδηαθχκαλζεο (ή αιιηψο Γηαθχκαλζεο – πλδηαθχκαλζεο) θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δηαλχζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ επαηζζεζίαο (derivatives vector), νη νπνίνη πξνθχπηνπλ σο 

κεξηθέο παξάγσγνη ηεο αμίαο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Σέινο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

VaR, πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί ε κήηξα πλδηαθχκαλζεο κε ην δηάλπζκα ησλ ζπληειεζηψλ 

επαηζζεζίαο. 

3.4.4 Πποζομοίυζη Monte Carlo  

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo, είλαη κηα επαλαιεπηηθή κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ελφο 

ληεηεξκηληζηηθνχ κνληέινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηπραία ζχλνια αξηζκψλ σο εηζφδνπο [1]. 

Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ έλα κνληέιν είλαη πνιχπινθν, κε γξακκηθφ ή πεξηιακβάλεη 

κεγάιν αξηζκφ παξακέηξσλ. Μηα πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη αξθεηέο ρηιηάδεο εθηηκήζεηο ηνπ 

κνληέινπ, γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Με ηε 

ρξεζηκνπνίεζε γελλήηξηαο ηπραίσλ αξηζκψλ, κεηαηξέπεηαη ην κνληέιν απφ ληεηεξκηληζηηθφ ζε 

ζηνραζηηθφ.  

Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζηφρν λα απνζαθελίζεη πσο ε ηπραία κεηαβνιή ησλ κεηαβιεηψλ, ην ιάζνο 

ή ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επαηζζεζία, ηελ απφδνζε ή ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ππφ κειέηε. Δίλαη θαηεγνξηνπνηεκέλε σο κηα δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο 

γηαηί νη είζνδνη παξάγνληαη ηπραία απφ θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ψζηε λα πξνζνκνηάζνπκε ηε 

δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο πξαγκαηηθψλ πιεζπζκψλ. Έηζη επηιέγεηαη κηα θαηαλνκή γηα φιεο ηηο 

εηζφδνπο πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα πνπ ή απηά πνπ παξηζηάλνπλ 

θαιχηεξα ηελ ησξηλή εθηίκεζε γηα ηελ θαηάζηαζε.  

Ζ βαζηθή δηαθνξά µεηαμχ ηεο πξνζνµνίσζεο Monte Carlo θαη ηεο ηζηνξηθήο πξνζνµνίσζεο, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνζνµνίσζε Monte Carlo δελ βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηζηνξηθψλ 
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δεδνµέλσλ αιιά αληίζεηα, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ γηα ηηο θαηαλνκέο ησλ αλεμάξηεησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ εξεπλεηή γηα ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο,  παξάγεη θαηά ηπραίν ηξφπν ηα πηζαλά µειινληηθά απνηειέζµαηα ηεο 

επέλδπζεο µέζσ ελφο µεγάινπ αξηζµνχ επαλαιήςεσλ. 

 

 

3.4.5 Θευπία ακπαίυν ηιμών  

Ζ ζεσξία αθξαίσλ ηηκψλ (extreme value theory) πηνζεηήζεθε απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κεραληθή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Αληίζεηα, απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα εδψ θαη 

θαηξφ ζηελ αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο 

ηνκείο ηεο επηζηήκεο φπσο ε κεηεσξνινγία ή ε πδξνινγία, γηα λα εξκελεχζεη αθξαία γεγνλφηα ηα 

νπνία είηε δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην δηαζέζηκν δείγκα ησλ παξειζνπζψλ παξαηεξήζεψλ καο ή 

ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ππνεθηηκά ηελ πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. Ζ ΘΑΣ παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαιπηή κηαο θαηάζηαζεο, λα πξνβιέςεη γεγνλφηα πνπ εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ 

δηαζέζηκνπ δείγκαηνο θαη λα πξνζεγγίζεη θαιχηεξα ηνλ πιεζπζκφ. Σα  έηε 1953 θαη 1986 

(πιεκκχξα ζηελ Οιιαλδία θαη αηχρεκα ηνπ δηαζηεκνπινίνπ Challenger) απνηέιεζαλ ζηαζκφ 

θαζψο ε ρξήζε ηεο αλσηέξσ ζεσξίαο επεθηάζεθε ζε πξνβιήκαηα ηα νπνία ππήξμαλ επξέσο 

γλσζηά.  

Με απιά ιφγηα ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ Θεσξία αθξαίσλ ηηκψλ είλαη : «Ση πξέπεη λα γίλεη γηα 

λα απνθχγνπκε κειινληηθέο θξίζεηο κε κηα επαξθψο πςειή πηζαλφηεηα;». Ζ απινπζηεπκέλε 

ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ  ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε θαζψο ππάξρεη απηφ-ζπζρέηηζε θαη επηξξνή απφ άιινπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη ζπζρεηηζκέλνη κεηαμχ ηνπο. Άξα, ε πην νξζή πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζα ήηαλ ε κεηαηξνπή ησλ απηφ-ζπζρεηηζκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζε παξαηεξήζεηο 

κε ραξαρηεξηζηηθά φκνηα κε απηά πνπ αλακέλνληαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο.  

 

3.5 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ππνθεθάιαην 3.3.1 ε παξνπζία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ, 

δπζρεξαίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ, εηδηθά ζε έλαλ ηνκέα κε ηφζν επκεηάβιεηνπο 

παξάγνληεο, φπσο απηφλ ηελ ελέξγεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαδεηήζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία 

κέζνδνη κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  
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3.5.1 Μέθοδορ PCA ( Principal Components Analysis, Ανάλςζη Κύπιυν ςνιζηυζών) 

Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε (Multivariate analysis) νλνκάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο ελφο πεηξάκαηνο ή ελφο 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ [59]. Ζ αλάιπζε πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

φηαλ ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ p, ε δηάζηαζε δειαδή ησλ δεδνκέλσλ, είλαη κεγάιν. Δπίζεο 

δπζθνιία ππάξρεη ζηελ αλάιπζε, φηαλ νη κεηαβιεηέο είλαη πςειά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο. Μία 

εθ ησλ κεζφδσλ πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο είλαη θαη ε Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ (PCA).[9] 

Ζ αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ είλαη πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

δνκή δηαζπνξψλ – ζπλδηαζπνξψλ, κέζσ κεξηθψλ γξακκηθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ αξρηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Γεληθφηεξα ηα αληηθείκελα ηεο είλαη ε κείσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη  ε αλάιπζή ηνπο. 

Ζ κέζνδνο απηή αξρηθά πεξηγξάθεθε ην 1901 απφ ηνλ Karl Pearson θαη αλαπηχρζεθε 

πεξηζζφηεξν ην 1933 απφ ηνλ Hotelling. Όκσο  ε πξαθηηθή ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο 

αθνινχζεζε κεηά ηελ επξεία δηάδνζε ησλ Ζ/Τ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. 

H βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ  είλαη ε εμήο : Αο ππνηεζεί έλα ζχλνιν 

απφ κεηαβιεηέο ππφ παξαηήξεζε. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο. ηφρνο 

είλαη λα βξεζνχλ γξακκηθνί ζρεδηαζκνί ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ γξακκηθά αλεμάξηεηνη κεηαμχ 

ηνπο πνπ λα εκπεξηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ αξρηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο.  

 

3.5.2 H Παπαγονηική Ανάλςζη  

Έλαο νπζηψδεο ζθνπφο ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο είλαη λα πεξηγξάςεη, φζν είλαη δπλαηφλ, ηελ 

ζπλδηαζπνξά κεηαμχ πνιιψλ κεηαβιεηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ φξνπο ηπραίσλ πνζνηήησλ 

πνπ νλνκάδνληαη παξάγνληεο. Βαζηθά, ην παξαγνληηθφ κνληέιν θηλείηαη ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ επηρείξεκα. Αο ππνζέζνπκε φηη νη κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, βάζε ησλ 

ζπζρεηίζεσλ ηνπο. Γειαδή, φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχλνιν 

είλαη πςειά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο, αιιά έρνπλ ζρεηηθά κηθξέο ζπζρεηίζεηο κε ηηο κεηαβιεηέο 

ησλ άιισλ ζπλφισλ. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη θάζε ζχλνιν κεηαβιεηψλ αλαπαξηζηά κηα κφλν 

θαηαζθεπή, έλα δειαδή παξάγνληα, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο παξαηεξνχκελεο ζπζρεηίζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζπζρεηίζεηο απφ έλα γθξνππ κε βαζκνχο ζηα ηεζη ησλ Γαιιηθψλ, Αγγιηθψλ, 

καζεκαηηθψλ θαη ζηε κνπζηθή πξνηείλεηαη λα είλαη θάησ απφ έλα παξάγνληα επθπΐαο. Έλα 

δεχηεξν ζχλνιν κεηαβιεηψλ, πνπ αλαπαξηζηά βαζκνχο θπζηθψλ δπλαηνηήησλ, κπνξεί λα 
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αληηζηνηρεί ζε έλαλ άιιν παξάγνληα. Δίλαη απηφο ν ηχπνο δνκήο πνπ ε παξαγνληηθή αλάιπζε 

εξεπλά λα επηβεβαηψζεη[60].  

3.5.3 ύγκπιζη Ανάλςζηρ Κςπίυν ςνιζηυζών με Παπαγονηική Ανάλςζη  

Μπνξεί ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δπν κεζφδνπο, δειαδή, ηελ κέζνδν 

ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ θαη ηελ κέζνδν ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Δίλαη θαη νη δπν 

πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 

Γεληθά, αληηθείκελν θαη ησλ δπν κεζφδσλ είλαη ε κείσζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε αλάιπζε 

ηνπο. ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο απφ p κεηαβιεηέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εξκελεπηεί ε ζπλνιηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πεγαίλνπκε ζε k κεηαβιεηέο, κε k < p, ρσξίο λα ράλεηαη κεγάιν 

κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο. Οκνίσο, ζηελ παξαγνληηθή αλάιπζε απφ p κεηαβιεηέο πεγαίλνπκε ζε 

m θνηλνχο παξάγνληεο, ρσξίο λα ράλνπκε πάιη κεγάιν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ππάξρεη 

νκνηφηεηα φζνλ αθνξά θαη ηελ αλάιπζε (εξκελεία) ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη ζηηο θχξηεο ζπληζηψζεο 

απφ p ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο πεγαίλνπκε ζε k αζπζρέηηζηεο κεηαβιεηέο θαη απηφ καο βνεζά 

ζην λα θάλνπκε πνιχ πην θαιχηεξε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Οκνίσο θαη ζηελ παξαγνληηθή 

αλάιπζε, απφ p ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο πεγαίλνπκε ζε m αζπζρέηηζηνπο παξάγνληεο θαη 

θπζηθά έρνπκε θαη εδψ πνιχ θαιχηεξε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, απ‟ φηη είρακε πξηλ [60].  

Παξαηεξψληαο ηηο δπν κεζφδνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο πξφθεηηαη γηα δπν κνληέια πνπ είλαη 

γξακκηθά. Όκσο εδψ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά. ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο, νη λέεο κεηαβιεηέο 

(θχξηεο ζπληζηψζεο) γξάθνληαη σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ, ελψ ζηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε νη αξρηθέο κεηαβιεηέο γξάθνληαη σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ λέσλ 

κεηαβιεηψλ (θνηλνί παξάγνληεο). Δπνκέλσο, είλαη εκθαλέο πσο νη δπν κέζνδνη δνπιεχνπλ 

αλάπνδα, ή πην γεληθά φηη ε κηα κέζνδνο είλαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο άιιεο.  

Καη ζηηο θχξηεο ζπληζηψζεο θαη ζηε παξαγνληηθή αλάιπζε, ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη 

γηα λα εθαξκνζηνχλ νη δπν κέζνδνη είλαη ν πίλαθαο ζπλδηαζπνξψλ (ή ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ). 

Μάιηζηα θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ 

γηαηί έηζη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξεξκελείεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κεηξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ.  

 
3.6 ΔΠΗΛΟΓΟ 
 
Παξνπζηάζηεθε πιήζνο παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟φςηλ αιιά θαη κεγάινο αξηζκφο 

δηαζέζηκσλ κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ. ην επφκελν 

θεθάιαην, ζα γίλεη επηινγή ησλ κεζφδσλ πνπ θξίλνληαη πσο αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ην ππν 
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κειέηε πξφβιεκα, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά θαη ζα νξηζηνχλ ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινζεζνχλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         κεφ.4 
 



Αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε  πξνζνκν ίσζε Monte  Carlo  

 

Δπηινγή κεζφδνπ 

 

61 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν πξφβιεκα πνπ κειεηάηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

γηα ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ θάζε ρψξαο. Πιήζνο κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ ζπλάδνπλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ. Σν πξφβιεκα είλαη, ν ηξφπνο πνπ ζα ζπλελσζνχλ νη επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θάζε ρψξα, ζε έλα ζπλνιηθφ δεηθηε θηλδχλνπ γηα 

απηήλ ηε ρψξα θαη ε κέζνδνο, κε ηελ νπνία, έρνληαο έλαλ δείθηε θηλδχλνπ, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. 

Αξθεηέο δηαζέζηκεο κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε ησλ δχν παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, παξνπζηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Γηα ηελ ζχκπηπμε επηκέξνπο δεηθηψλ θηλδχλνπ, ζε έλα κνλαδηθφ δείθηε, ζεσξήζεθε πσο 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κέζνδνο ηεο PCA. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βξήθε εθαξκνγή, επηιχνληαο παξφκνηα δεηήκαηα [63]. Θεσξήζεθε 

πξνηηκφηεξε απφ ηελ απζαίξεηε εμαγσγή ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ, θαζψο κε ηελ PCA δηεξεπλάηαη 

εθηφο ησλ άιισλ, θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεηαβιεηψλ, ελψ εμάγνληαη θαη 

παξάπιεπξα ρξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξαηηέξσ κειέηε 

φπσο ε αλάιπζε επαηζζεζίαο. Με ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη πιεξέζηεξε απνζαθήληζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχκπηπμεο ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εμαγσγή πξνβιέςεσλ, ε πξνζέγγηζε εθηίκεζεο θηλδχλνο θαηά αλαινγία κε 

ηελ αγνξαία VaR, ε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ αλακελφκελνπ δπλεηηθνχ θηλδχλνπ, αμηνινγήζεθε πσο δίλεη 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην πξφβιεκα. Θεσξήζεθε πσο ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δε ζα 

ππάξμεη αθξαία κεηαβνιή ηηκψλ ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ θαη πσο ε ελεξγεηαθή ζπγθπξία 

ηείλεη πξνο κηα θαηάζηαζε εμηζνξφπεζεο. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά ηηο κεζφδνπο αθξαίσλ ηηκψλ 

θαη ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο αθαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θηλδχλνπ, 

θαζηζηψληαο φκσο θαηάιιειε ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo, πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάμεη 

εθηηκήζεηο πάλσ ζην εθηηκψκελν κνληέιν, κε ζπλζήθεο αγνξάο πνπ ηείλνπλ πξνο ηζνξξνπία.  

Πξηλ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ, αθνινπζεί κηα αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε  ηνπο, θαζψο 

θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ.  

4.2 Μέθοδορ PCA ( Principal Components Analysis, Ανάλςζη Κύπιυν ςνιζηυζών) 

Πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε (Multivariate analysis) νλνκάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο ελφο πεηξάκαηνο ή ελφο 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Ζ αλάιπζε πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε 

φηαλ ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ p, ε δηάζηαζε δειαδή ησλ δεδνκέλσλ, είλαη κεγάιν. Δπίζεο 

δπζθνιία ππάξρεη ζηελ αλάιπζε, φηαλ νη κεηαβιεηέο είλαη πςειά ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο.  
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Μία εθ ησλ κεζφδσλ πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο είλαη θαη ε Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ 

(PCA).[9] 

Ζ αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ είλαη πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

δνκή δηαζπνξψλ – ζπλδηαζπνξψλ, κέζσ κεξηθψλ γξακκηθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ αξρηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Γεληθφηεξα ηα αληηθείκελα ηεο είλαη ε κείσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη  ε αλάιπζή ηνπο. 

Ζ κέζνδνο απηή αξρηθά πεξηγξάθεθε ην 1901 απφ ηνλ Karl Pearson θαη αλαπηχρζεθε 

πεξηζζφηεξν ην 1933 απφ ηνλ Hotelling. Όκσο  ε πξαθηηθή ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο 

αθνινχζεζε κεηά ηελ επξεία δηάδνζε ησλ Ζ/Τ, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ππήξρε κέρξη ηφηε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο. 

H βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ  είλαη ε εμήο : Αο ππνηεζεί πσο έλα 

ζχλνιν απφ κεηαβιεηέο ππφ παξαηήξεζε. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο κεηαμχ ηνπο. 

ηφρνο είλαη λα βξεζνχλ νη γξακκηθνί ζρεδηαζκνί ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη γξακκηθά 

αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο θαη  εκπεξηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο 

ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ κειεηψληαη.[61]  

Έρεη ινηπφλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ, ζε έλα κηθξφηεξν αξηζκφ λέσλ κεηαβιεηψλ πνπ νλνκάδνληαη «θχξηεο ζπληζηψζεο» νη 

νπνίεο είλαη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ θαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, απαηηείηαη κία θνηλή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε κε πεξηνξηζκφ ησλ 

δηαζηάζεσλ απνξξίπηνληαο εθείλεο πνπ δελ παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε κφλν ηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδίδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε ζηα δεδνκέλα.  

Δθκεηαιιέπεηαη ινηπφλ ην γεγνλφο πσο παξφιν πνπ απαηηνχληαη p κεηαβιεηέο γηα λα εξκελεπηεί 

ε ζπλνιηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπρλά, ε πεξηζζφηεξε απφ απηή ηε κεηαβιεηφηεηα 

κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ έλα πην κηθξφ αξηζκφ k θχξησλ ζπληζησζψλ. Αλ πξάγκαηη ζπκβεί απηφ, 

ηφηε, ππάξρεη ζρεδφλ ηφζε πιεξνθνξία ζηηο k ζπληζηψζεο, φζε ππάξρεη ζηηο p αξρηθέο 

κεηαβιεηέο.  Οη k θχξηεο ζπληζηψζεο κπνξνχλ ηφηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αξρηθέο p κεηαβιεηέο, 

θαη ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ n κεηξήζεηο ησλ p κεηαβιεηψλ, κεηψλεηαη 

ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ n κεηξήζεηο ησλ k κεηαβιεηψλ. Οη k θχξηεο 

ζπληζηψζεο είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ p αξρηθψλ κεηαβιεηψλ, θαη κάιηζηα είλαη 

αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο. Έηζη, νδεγνχκαζηε απφ έλα ζχλνιν p ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ, ζ‟ 

έλα κηθξφηεξν ζχλνιν k αζπζρέηηζησλ κεηαβιεηψλ.  
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Ζ κείσζε απηή ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο, δηφηη αληί λα αλαιχνληαη δεδνκέλα 

ζην R
p

, αλαιχνληαη δεδνκέλα ζην R
k

. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην k, ε λέα δηάζηαζε, είλαη 2 ή 3 

θαη ηφηε είλαη δπλαηή κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε, κηα εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ.[9]  

Όηαλ ε  αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ δελ επηηπγράλεη ηελ κείσζε ηεο δηάζηαζεο, απηφ ζπκβαίλεη 

νη αξρηθέο κεηαβιεηέο είλαη ηειείσο αζπζρέηηζηεο. Σφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ άιιεο κέζνδνη 

πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο θπξίσλ ζπληζησζψλ ινηπφλ, αληηζηνηρεί ην αξρηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ 

ζε έλα λέν ρψξν ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξρηθνχ ρψξνπ. Απηά ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 

ηε δηαθχκαλζε πνπ εκθαλίδνπλ ηα δεδνκέλα ζε θάζε θαηεχζπλζε. Ζ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ 

απηνχ ηνπ ρψξνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ απνκάθξπλζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ κηθξή δηαθχκαλζε. Πξέπεη λα ιεθζεί, φκσο, 

ππφςηλ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη βέβαην αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνκαθξχλνληαη δελ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη αλ δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθή  πιεξνθνξία.  

Έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα  είλαη πσο κε ηε κέζνδν ησλ θπξηψλ ζπληζησζψλ εμεηάδνληαη νη  

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο  δηαπηζηψλεηαη θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο κνηάδνπλ ή φρη. 

Δπίζεο ε κέζνδνο επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηλνχξησλ κεηαβιεηψλ (ηηο ζπληζηψζεο) 

παξαηεξψληαο πνηεο απφ ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζε απηέο. 

Έζησ ινηπφλ πσο ρξεηάδεηαη λα εμαρζνχλ νη θχξηεο ζπληζηψζεο  ησλ ζρέζεσλ 5.1 πνπ 

αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε ζειίδα. Γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ νη θχξηεο ζπληζηψζεο ρξεηάδεηαη λα 

βξεζνχλ νη ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ πίλαθα S πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε. Ο 

πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα παξνπζηαζηεί ζην επφκελν 

θεθάιαην.  Ζ κεγαιχηεξε ηδηνηηκή θαη ην ηδηνδηάλπζκα ηεο αληηζηνηρνχλ ζηελ πξψηε θχξηα 

ζπληζηψζα, ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ηδηνηηκή ζηε δεχηεξε θχξηα ζπληζηψζα θιπ.  Ζ δηαθχκαλζε ηεο 

θάζε θχξηαο ζπληζηψζαο είλαη ίζε κε ηελ ηδηνηηκή πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Έηζη αλ ζπκβνιηζηεί κε ιj ε j 

κεγαιχηεξε ηδηνηηκή ηφηε ηζρχεη πσο Var(Yj) = ιj. 

Οη θχξηεο ζπληζηψζεο είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο θαη άξα ν πίλαθαο δηαθχκαλζεο ηνπο είλαη ν 

δηαγψληνο κε δηαγψληα ζηνηρεία ηηο ηδηνηηκέο ιj. Ζ ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ 

ζα είλαη ε ίδηα κε ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ εμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ίρλνπο ζπκκεηξηθνχ θαη ηεηξαγσληθνχ πίλαθα. ζα ηζρχεη tr(S) = tr(Λ) θαη άξα ε ζπλνιηθή 

δηαθχκαλζε δηαηεξείηαη. Δπίζεο ε γεληθεπκέλε δηαθχκαλζε ησλ θπξηψλ ζπληζησζψλ είλαη ε ίδηα 

κε ηε γεληθεπκέλε δηαθχκαλζε ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ. H νξίδνπζα ελφο ηεηξαγσληθνχ πίλαθα 

είλαη ην γηλφκελν ησλ ηδηνηηκψλ ηεο θαη άξα ηζρχεη 
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Ζ πνζφηεηα: 

 

 

δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εμεγεί ε j ζπληζηψζα. Αλ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηφηε ζα δηαηεξήζεη φιε ηε δηαθχκαλζε, ελψ αλ ηειηθά 

παξαιείςεη θάπνηεο ζπληζηψζεο θάπνην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ζα ραζεί. Σν κέηξν ηεο 

δηαθχκαλζεο πνπ ζα απσιεζζεί, δίλεηαη απφ ηε κέζνδν, θαη είλαη επηινγή ηνπ εξεπλεηή ν 

αξηζκφο ησλ ζπληζησζψλ πνπ ζα θξαηήζεη ζηελ αλάιπζή ηνπ. 

Ζ απφθαζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληζησζψλ πνπ ζα θξαηήζνχλ  είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

θνκκάηηα ηεο αλάιπζεο ην νπνίν δπζηπρψο δελ έρεη εχθνιε θαη θνηλψο απνδεθηή απάληεζε, 

θαζψο είλαη ππνθεηκεληθφ δήηεκα.  

Δπηιέγνληαο ιηγφηεξεο θχξηεο ζπληζηψζεο απφ ηηο αξρηθέο κεηαβιεηέο, ράλεηαη αλαγθαζηηθά 

πιεξνθνξία. Απηφ είλαη ην θφζηνο γηα ην θέξδνο απφ ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. πλήζσο απαηηείηαη απφ ηε κέζνδν θάπνηνο  κηθξφηεξνο αξηζκφο ζπληζησζψλ. Αλ 

δηαηεξεζνχλ k ζπληζηψζεο ράλεηαη θάπνην κέξνο απφ ηελ πιεξνθνξία θάζε κεηαβιεηήο θαη 

κπνξεί λα βξεζεί θαη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη ηειηθά.  

Αλ ππάξρνπλ κεδεληθέο ηδηνηηκέο ζεκαίλεη πσο ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε ε αλάιπζε δελ 

είλαη πιήξνπο βαζκνχ θαη άξα θάπνηεο κεηαβιεηέο είλαη γξακκηθά εμαξηεκέλεο θαη πξέπεη λα ηηο 

απνκαθξπλζνχλ. ηελ πξάμε δελ ππάξρνπλ κεδεληθέο ηδηνηηκέο αιιά πνιχ κηθξέο, θνληά ζην 

κεδέλ. Απηφ ππνλνεί φηη θάπνηεο κεηαβιεηέο είλαη ζρεδφλ γξακκηθά εμαξηεκέλεο. Αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο πσο ηέηνηεο ηδηνηηκέο αληηζηνηρνχλ ζε ζπληζηψζεο κε ζρεδφλ κεδεληθή δηαθχκαλζε 

κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. Γειαδή ζηελ πξάμε αθνχ δχν κεηαβιεηέο ζα παξέρνπλ ηελ ίδηα 

πιεξνθνξία, φιε ε πιεξνθνξία ζα πάεη ζε θάπνηα απφ ηηο πξψηεο θχξηεο ζπληζηψζεο θαη φηη 

κείλεη ζα πάεη ζε κηα ζπληζηψζα κε ακειεηέα δηαθχκαλζε. 
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Ζ εξκελεία ησλ λέσλ ζπληζησζψλ  είλαη απφ ηα πην δχζθνια ηεο αλάιπζεο. Αθνχ ινηπφλ έρνπλ 

εμαρζεί νη ζπληζηψζεο πξέπεη λα δσζεί θάπνηα εξκελεία, ηδηαίηεξα ζηηο πξψηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζίγνπξα. Απηφ εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο θαζψο εξκελεχεη ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο αιιά θαη επηηξέπεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε θάπνησλ απφ ηηο 

κε πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαπαξάζηαζε, γεληθά είλαη δχζθνιε ε  γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ. Αλ ινηπφλ αληί γηα ηα αξρηθά δεδνκέλα αλαπαξαζηεζνχλ γξαθηθά νη 

πξψηεο θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ εξκελεχνπλ κεγάιν θνκκάηη ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, 

επηηπγράλεηαη κηα αμηφινγε νπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. 

4.2.1  Σα μαθημαηικά ηηρ μεθόδος  

Αιγεβξηθά, νη θχξηεο ζπληζηψζεο είλαη κεξηθνί γξακκηθνί ζπλδπαζκνί ησλ p ηπραίσλ κεηαβιεηψλ 

Φ
1
, Φ

2
, …, Φ

p
. Γεσκεηξηθά, απηνί νη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί παξηζηάλνπλ ηελ επηινγή ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο κε Φ
1
, 

Φ
2
, …, Φ

p 
σο άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ. Οη λένη άμνλεο παξηζηάλνπλ ηηο δηεπζχλζεηο κε ηελ 

κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα θαη παξέρνπλ κηα απινχζηεξε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο 

ζπλδηαζπνξάο.  

Όπσο ζα γίλεη νξαηφ, νη θχξηεο ζπληζηψζεο εμαξηψληαη κφλν απφ ηνλ πίλαθα ζπλδηαζπνξψλ  (ή 

ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ Ρ) ησλ Φ
1
, Φ

2
, …, Φ

p
. Ζ αλάπηπμε ηνπο δελ απαηηεί πνιπκεηαβιεηή 

θαλνληθή θαηαλνκή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη παξαγφκελεο θχξηεο ζπληζηψζεο γηα ηνπο 

πνιπκεηαβιεηνχο θαλνληθνχο πιεζπζκνχο, έρνπλ ρξήζηκεο εξκελείεο γηα ηνπο φξνπο ησλ 

ειιεηςνεηδψλ ζηαζεξήο ππθλφηεηαο.  

Έζησ ην ηπραίν δηάλπζκα Υ΄ = [Φ
1
, Φ

2
, …, Φ

p
] πνπ έρεη πίλαθα ζπλδηαζπνξψλ  κε ηδηνηηκέο ιi  = 

ι1  ι2   …  ιp  0.  

Έζησ νη  γξακκηθνί ζπλδπαζκνί :  

 

Y1= l11X1 + l21X2 + … + lp1Υp 

 

Y2=l
‟
2X=l12X1 + l22X2 + … + lp2Υp 
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                                              Yp=l
‟
pX=l1pX1 + l2pX2 + … + lppΥp         (5.1) 

 

Σφηε  Var(Yi) = l΄i li     i = 1 , 2 … , p                             (5.2)  

Cov(Yi, Yk) = l΄i li      i, k  = 1 , 2 … , p                          (5.3) 

Οη θχξηεο ζπληζηψζεο είλαη απηνί νη αζπζρέηηζηνη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί Υ
1
, Υ

2
, …, Υ

p 
ησλ νπνίσλ 

νη δηαζπνξέο ζηελ (5.2) είλαη νη κεγαιχηεξεο δπλαηέο.  

Ζ πξψηε θχξηα ζπληζηψζα είλαη ν γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κε ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά. Γειαδή, 

ε κέγηζηε δηαζπνξά είλαη Var(Y
1
) =  l΄1 l1. Δίλαη θαλεξφ φηη ε Var(Y

1
) =  l΄1 l1 κπνξεί λα απμεζεί 

πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε li κε νπνηαδήπνηε ζηαζεξά. Γηα λα εμαιείθζεί απηή ε ανξηζηία είλαη 

βνιηθφ λα πεξηνξηζηεί ε πξνζνρή ε αλάιπζε ζηνπο ζπληειεζηέο δηαλπζκάησλ κε κνλαδηαίν 

κήθνο.  

Έηζη νξίδεηαη:  

Πξψηε θχξηα ζπληζηψζα = γξακκηθφο ζπλδπαζκφο l
‟
1X  πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ Var(l

‟
1X)  ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη l
‟
1 l1 =1.  

Γεχηεξε θχξηα ζπληζηψζα = γξακκηθφο ζπλδπαζκφο l
„
2X πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ Var(l

‟
2X)  ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη l
‟
2 l2 =1 θαη Cov(l

‟
1X, l

‟
2X)=0.  

Γηα ηελ i θχξηα ζπληζηψζα = γξακκηθφο ζπλδπαζκφο l
„
iX πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ Var(l

‟
iX)  ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη l
‟
i li =1 θαη Cov(l

‟
iX, l

‟
kX)=0 γηα θάζε k < i . 

 

4.3  ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΟΝΣΔ CARLO  

Με ηνλ φξν πξνζνκνίσζε (ηερληθή κίκεζεο ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο απηφ 

εμειίζζεηαη ζην ρξφλν) αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε αλαιπηηθή κέζνδν έρεη ζηφρν λα κηκεζεί 

έλα πξαγκαηηθφ ζχζηεκα, ηδίσο φηαλ νη αιιαγέο είλαη πνιχπινθεο καζεκαηηθά ή είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα παξαρζνχλ [1]. 
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Χο κνληέιν ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη εθείλν ην κε πξαγκαηηθφ ζχζηεκα, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ πξνζεγγίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, 

βαζηθή πξνδηαγξαθή ελφο απνδεθηνχ κνληέινπ, ζα πξέπεη λα απνηειεί φζν ην δπλαηφλ ηελ 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο ε 

ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο δε κπνξεί λα κεηξεζεί άκεζα. Δπνκέλσο, ην 

πξφβιεκα ηεο κνληεινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο αλάγεηαη ζην πξφβιεκα ηεο ζρεδίαζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο, φπνπ έρνπκε σο δεδνκέλα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη θαινχκαζηε λα ζρεδηάζνπκε εθείλν ην ζχζηεκα, πνπ γηα δεδνκέλε δηέγεξζε ζα καο δίλεη ηε 

βέιηηζηε πξνζέγγηζε ηεο αληίζηνηρεο απφθξηζεο. Όηαλ ε ζρεδίαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ 

ινγηζκηθνχ, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο πξνζνκνίσζε (simulation). Δπνκέλσο, ε 

πξνζνκνίσζε απνηειεί κηα εηδηθή πεξίπησζε κνληεινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ 

επηηπγράλεη ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζρεδίαζεο, ηελ αζθαιή ζρεδίαζε 

επαίζζεησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπζηεκάησλ, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο αμηνπνηψληαο 

εηδηθά ππνπξνγξάκκαηα θαη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα απφ ηελ 

κεγάιε πνηθηιία παθέησλ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο, θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε ζπγθιίζεσο 

ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα ηεο πξνζνκνίσζεο, πνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά 

ζηελ επηηάρπλζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κνληεινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο. [1] 

Οη κέζνδνη Μonte-Carlo απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ππνινγηζηηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνηθίισλ καζεκαηηθψλ θαη 

θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζε άιινπο ππνινγηζκνχο. Γηαθξίλνληαη απφ ηηο ππφινηπεο 

ηερληθέο πξνζνκνηψζεσλ κε ην λα είλαη ζηνραζηηθέο (ζηαηηζηηθέο), κε άιια ιφγηα φρη 

αηηηνθξαηηθέο. Βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηπραίσλ αξηζκψλ (ή πην ζπρλά ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ) 

πνπ αθνινπζνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο. ηνλ «ηπραίν» 

ραξαθηήξα απηψλ ησλ κεζφδσλ νθείιεηαη θαη ε πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο, θαη' αλαινγία 

κε ηα παηρλίδηα ηεο ηχρεο ησλ νπνίσλ ε πξσηεχνπζα ηνπ πξηγθηπάηνπ ηνπ Μνλαθφ ήηαλ ην 

αδηαθηινλίθεην θέληξν ηελ επνρή ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νπφηε θαη αλαπηχρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο. 

Ο ζηφρνο κηαο πξνζνκνίσζεο Monte-Carlo είλαη λα αλαπαξαγάγεη αμηφπηζηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε θάζε κέζνδν ηπραίσλ αξηζκψλ πνπ ζηνρεχεη ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη ηπραίνη 

αξηζκνί, γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηπραία γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη κέζνδνη Μonte-Carlo ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηιχζνπλ κνληεινπνηεζνχλ πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα ζηα φπνηα νη αλαιπηηθνί ή νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί είλαη δχζθνιν ή θαη αδχλαην 
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λα εθαξκνζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε  ιχζε εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ δχν αηφκσλ είλαη ζρεηηθά απιή, ε ιχζε φκσο ησλ ίδησλ εμηζψζεσλ γηα εθαηνληάδεο ή 

ρηιηάδεο άηνκα είλαη αδχλαηε. Με ηηο κεζφδνπο Μonte-Carlo κπνξεί λα γίλεη δεηγκαηνιεςία ζε 

έλα κεγάιν ζχζηεκα παίξλνληαο έλαλ αξηζκφ ηπραίσλ ζηνηρείσλ θαη απηά ηα δεδνκέλα 

κπνξνχκε έπεηηα λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα λα πεξηγξαθεί ην ζχζηεκα σο εληαίν.  

Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο ησλ πηζαλνηήησλ: Ζ ηπραηφηεηα είλαη λφκνο 

ηεο θχζεο θαη φρη απνηέιεζκα αδπλακίαο εθηέιεζεο δχζθνισλ θαη πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ.[1] 

Υσξίο ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο , έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν κηα κειέηεο ζα έδηλε κφλν κία 

πηζαλή έθβαζε, ηελ πην πηζαλή ή έλα κέζν ζελάξην. Ζ αλάιπζε ξίζθνπ ρξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηηθά θχιια θαη πξνζνκνίσζε πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηελ επηξξνή ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ εηζφδσλ ζηηο εμφδνπο ηνπ εθάζηνηε ππφ κειέηε κνληεινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo, κε ηε ρξήζε γελλεηξηψλ ηπραίσλ αξηζκψλ παξάγεη ηηκέο γηα 

αβέβαηεο κεηαβιεηέο μαλά θαη μαλά ψζηε λα πξνζνκνηψζεη ηελ ηπραία ζπκπεξηθνξά ελφο 

κνληέινπ. Πξνθεηκέλνπ λα ην πεηχρεη απηφ, απηή ε ηερληθή πεξηιακβάλεη ηελ ηπραία 

δεηγκαηνιεςία θάζε θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο κέζα ζην κνληέιν γηα λα παξάγεη απφ κεξηθέο 

εθαηνληάδεο έσο θαη εθαηνκκχξηα ζελάξηα (ηα απνθαινχκελα επαλαιήςεηο ή δνθηκέο). Κάζε 

θαηαλνκή πηζαλφηεηαο παξάγεηαη κε ηε βνήζεηα γελλεηξηψλ ηπραίσλ αξηζκψλ κε έλα ηξφπν πνπ 

αλαπαξάγεη ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο. Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη ηξνθνδνηνχλ ην 

κνληέιν δίδνληαο καο πηζαλέο εθβάζεηο, απεηθνλίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πηζαλφηεηα ησλ 

ηηκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ.  

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ηα αθφινπζα : 

 Οη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξνηχπνπ δε ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηνχλ επαθξηβψο. 

 Οη ζπζρεηηζκνί θαη άιιεο αιιειεμαξηήζεηο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ. 

 Σν επίπεδν ησλ καζεκαηηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

είλαη εληειψο βαζηθφ.  

 Μεγαιχηεξα επίπεδα αθξηβείαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επαλαιήςεσλ. 

 Πνιχπινθα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ρσξίο δπζθνιία. 

 Δίλαη επξέσο απνδεθηή σο κηα αμηφπηζηε ηερληθή ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ 

πηζαλφηεξν λα γίλνπλ απνδεθηά.  
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 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε ηδηαίηεξε επθνιία. 

 Αιιαγέο ζην κνληέιν κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε ακειεηέν ρξφλν θαη ηα απνηειέζκαηα λα 

ζπγθξηζνχλ κε πξνεγνχκελα κνληέια. 

Σν πξψην βαζηθφ ζεµείν ζηε ρξεζηµνπνίεζε ηεο πξνζνµνίσζεο Monte Carlo είλαη ν θαζνξηζµφο 

ηνπ θαηάιιεινπ µνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη ηε µεηαβνιή ζηελ αμία ηνπ εμεηαδφµελνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ µνξθή ηνπ µνληέινπ είλαη εθείλε πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ζα 

πξαγµαηνπνηεζεί ε πξνζνµνίσζε. Αλάινγα µε ηε µνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη ζα 

πξέπεη λα επηιερζεί δηαθνξεηηθφ µνληέιν. 

Ζ δηαδηθαζία ζπλνιηθά ηεο κεζφδνπ έρεη σο εμήο : 

 Γεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηεο κνξθήο y = f (x 1, x2, ….xn) 

 

 

Δηθφλα 4.1 Μνληεινπνίεζε Monte Carlo 
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 Δπηινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπραίσλ εηζφδσλ xi1, xi2, ….xin 

 Αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ θαη απνζήθεπζε ηεο εμφδνπ ζην yi 

 Δπαλάιεςε ησλ βεκάησλ 2 θαη 3 φζεο θνξέο  ρξεηαζηεί (for i = 1 to k) 

 Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά εξγαιεία  

 

Γεληθά, ε ινγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ κηαο πξνζνκνίσζεο, παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ κπινθ 

δηάγξακκα, φπνπ θαίλνληαη ηα ζηάδηα θαη νη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ αιιά θαη νη 

αλαηξνθνδνηήζεηο κηαο πξνζνκνίσζεο.  
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Μπινθ δηάγξακκα κηαο ηππηθήο πξνζνκνίσζεο 
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Απηέο νη δχν κέζνδνη θξίζεθε ινηπφλ πσο είλαη ηθαλέο λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζχκπηπμεο 

ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ δείθηε θαη δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ. ην 

επφκελν ππνθεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ γηα ηελ εθαξκνγή 

απηψλ ησλ κεζφδσλ.  

 

4.4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ εξγαζία είλαη ηα εμήο: 

 ηάδην 1: πιινγή δεδνκέλσλ  

 ηάδην 2: Τπνινγηζκφο δεηθηψλ 

 ηάδην 3: Δλνπνίεζε δεηθηψλ (PCA) 

 ηάδην 4: Πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

 ηάδην 5: Απνηειέζκαηα 

 

H δηαδηθαζία παξνπζίαδεηαη ζην αθφινπζν κπινθ δηάγξακκα.  



Αλάιπζε θηλδχλνπ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε  πξνζνκν ίσζε Monte  Carlo  

 

Δπηινγή κεζφδνπ 

 

73 

ηάδην 5 : 

Απνηειέζκαηα

ηάδην 4 : 

Πξνζνκνίσζε Monte 

Carlo

ηάδην 3 : Δλνπνίεζε 

δεηθηψλ (PCA)

ηάδην 2 : 

Yπνινγηζκφο δεηθηψλ 

θηλδχλνπ

ηάδην 1 : πιινγή 

δεδνκέλσλ

 

 

 

4.4.1 ηάδιο 1: ςλλογή δεδομένυν 

 

ην 1
ν
 ζηάδην, ινηπφλ, γίλεηαη ε ζπιινγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ θάζε ρψξαο. Σα δεδνκέλα 

απηά ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο επηκέξνπο θηλδχλνπο θάζε ρψξαο γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ηεο 

αλεθνδηαζκφ, φπσο νξίζηεθαλ ζην θεθάιαην 3.  

 

4.3.2 ηάδιο 2: Τπολογιζμόρ δεικηών κινδύνος 

 

Αθνχ επηιέγεζαλ νη δείθηεο θηλδχλνπ πνπ ζεσξήζεθαλ πσο αληηπξνζσπέπνπλ ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην ζπλνιηθφ θίλδπλν θάζε ρψξαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεζαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ απηψλ. 
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4.3.3 ηάδιο 3: Δνοποίηζη δεικηών 

 

Όπσο εμεγήηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο  θεθάιαηνπ, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ελνπνίεζε ησλ δεηθηψλ είλαη ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ. Μηα επεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ πνπ 

ππνινγίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, ήηαλ απαξαίηεηε ψζηε λα θαλνληθνπνηεζνχλ νη ηηκέο, 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ.  

 

4.4.4. ηάδιο 4: Πποζομοίυζη Monte Carlo 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ, εθαξκφζηεθε ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo. ην ζηάδην απηφ,  

ρξεηάζηεθε λα ππνηεζνχλ θαηαλνκέο γηα ηνπο επηκέξνπο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ  

αλάιπζε. Σν κνληέιν πνπ νξίζηεθε γηα πξνζνκνίσζε, ήηαλ ν ηχπνο ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηελ PCA. 

 

4.4.5  ηάδιο 5: Αποηελέζμαηα 

 

Σν απνηέιεζκα κηαο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo είλαη έλα δηάγξακκα κε θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, έγηλε θαηά αλαινγία κε ηε κέζνδν VaR, φπνπ ππνινγίζηεθε 

ε κέγηζηε δπλαηή ηηκή θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηα επφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 

10 θαη 20 ρξφλσλ. 
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EIΑΓΧΓΖ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δχν κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ 

εξγαζία. ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη  αλαιπηηθά ηα βήκαηα γηα θάζε κέζνδν μερσξηζηά.  

5.1 ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

5.1.1 Δπιλογή δεικηών  

Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε επηκέξνπο δεηθηνχλ, παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3. Ο 

θίλδπλνο ινηπφλ πνπ αθνξά ηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ θάζε ρψξαο,  ρσξίζηεθε ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο : ηνπο γεσπνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.  Οη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο 

έγηλε ε κειέηε, είλαη νη ρψξεο πνπ απαξηίδνπλ ην επξχηεξν επξσπατθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. 

Οη δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη νη Geopolitical Risk (GR), War Risk, 

Political Risk, Disaster, Gas Intensity, DP/DC, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

Γευπολιηικοί δείκηερ  

 Geopolitical Risk  

Ο δείθηεο Geopolitical Risk (GR) δείρλεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο απφ ηηο ρψξεο 

πξνκεζεπηέο ηεο θαη άξα απεηθνλίδεη εκκέζσο ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ ελεξγεηαθφ 

εθνδηαζκφ ηεο. εκαληηθφ είλαη φηη ε ζχλζεζε ηνπ δείθηε απνηειείηαη, πέξα απφ ην πνζνζηφ 

εηζαγσγψλ, ηεο θάζε ρψξαο, απφ ηηο ρψξεο πξνκεζεχηξηεο, θαη απφ ην κέηξν πνιηηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη απνπζίαο θηλδχλνπ ηξνκνθξαηίαο ησλ ρσξψλ πξνκεζεπηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβιεηή πνπ πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ, κε ηνλ αθφινπζν 

ηξφπν :  

ην statistical review ηεο ΒP γηα ην 2008 [29], ππήξρε ε πιεξνθνξία γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο θάζε ρψξαο ππφ εμέηαζε. Οκαδνπνηήζεθαλ δειαδή φιεο νη ρψξεο-

πξνκεζεπηέο γηα θάζε ρψξα-εηζαγσγέα θαη κεηαηξάπεθε ε πιεξνθνξία απηή ζε πνζνζηφ επί ηνηο 

εθαηφ.  

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ Οιιαλδία, πξνκεζεπηέο είλαη νη : 

Πίνακαρ 5.1: Πξνκεζεπηέο Οιιαλδίαο 

Ππομηθεςηέρ Ολλανδίαρ % 
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ΓΔΡΜΑΝΗΑ 5,5 0,2916225 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 7 0,3711559 

ΖΒ 1,2 0,0636267 

ΡΧΗΑ 2,3 0,1219512 

ΆΛΛΟ 2,24 0,1187699 

ΤΝΟΛΟ 18,86  

φπνπ ζηελ πξψηε ζηήιε θαίλεηαη ε πνζφηεηα εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε bcm θαη ζηε δεχηεξε 

ηα αληίζηνηρα  πνζνζηά (/100) επί ηνπ ζπλφινπ.  

Καηφπηλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο  Political Stability & absence terrorism index απφ ην ην 

aggregate governance indicators [67],. O δείθηεο απηφο, θπκαίλεηαη απφ -2,5 έσο 2,5, επεηδή 

φκσο ην πεδίν ηηκψλ πξέπεη λα αλήθεη ζην πεδίν ηηκψλ  [0,100], θαλνληθνπνηήζεθε σο εμήο : 

πξνζηέζεθε 2,5 γηα λα αλήθεη ζην πεδίν ηηκψλ [0,5] θαη πνιιαπιαζηάζηεθε κε 20, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε πξνζαξκνγή ηνπ δείθηε ζην πεδίν [0,100]. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ν δείθηεο γηα ηε 

Ρσζία είλαη -0,75 νπφηε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε (-0,75+2,5)*20=35.  

Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ην αληίζηξνθν (reciprocal) απηνχ ηνπ δείθηε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

1/(scaled(political stability)/100. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε Ρσζία, γίλεηαη 100/35=2,86. 

Σέινο, ν δείθηεο GR θάζε ρψξαο-πξνκεζεπηή ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηνπ reciprocal κε ην 

ηεηξάγσλν ηνπ πνζνζηνχ  ηεο πξνκήζεηαο. Ο δείθηεο GR θάζε ρψξαο-εηζαγσγέα είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο GR ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο.  

Όιε ε δηαδηθαζία θαίλεηαη παξαθάησ γηα  ην Βέιγην, σο παξάδεηγκα : 

Πίνακαρ 5.2: Παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ GR γηα ην Βέιγην 

Βέλγιο % ^2 risk reciprocal sub gr GR 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1,6 0,0827301 0,0068443 69 1,449275 0,009919 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 7,1 0,3671148 0,1347733 66,2 1,510574 0,203585 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 9,5 0,4912099 0,2412872 74,6 1,340483 0,323441 
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ΖΒ 0,64 0,033092 0,0010951 61,2 1,633987 0,001789 

ΡΧΗΑ 0,5 0,0258532 0,0006684 35 2,857143 0,00191 

ΤΝΟΛΟ 19,34 1    0,540645 

Έηζη, ην Geoplitical Risk γηα ην Βέιγην, ηζνχηαη κε 0,540645.  Αθνινπζεί ν ζπγθεληξσηηθφο 

πίλαθαο ησλ GR ησλ ρσξψλ πνπ κειεηήζεθαλ :  

Πίνακαρ 5.3: Γεσπνιηηηθφ Ρίζθν 

ΥΧΡΔ GR ΥΧΡΔ GR 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 0 ΗΠΑΝΗΑ 2,498 

ΑΛΓΔΡΗΑ 0 ΗΣΑΛΗΑ 0,720 

ΑΤΣΡΗΑ 1,648 ΚΡΟΑΣΗΑ 2,188 

ΒΔΛΓΗΟ 0,540 ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 2,857 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 2,857 ΛΗΒΤΖ 0 

ΓΑΛΛΗΑ 0,525 ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,753 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,810 ΜΑΡΟΚΟ 0 

ΓΔΧΡΓΗΑ 0 ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0,000 

ΓΑΝΗΑ 0,000 ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,357 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,34 ΟΤΓΓΑΡΗΑ 2,031 

ΔΛΛΑΓΑ 2,857 ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0,000 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 0,6 ΠΟΛΧΝΗΑ 1,344 

ΗΡΑΝ 2,06612 ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 3,788 

ΛΟΒΔΝΗΑ 1,630 ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,881 
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 War, Political Risk  

 

Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζε πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ επίπεδν επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 

ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε νξηζκέλε ρψξα (π.ρ. πνιηηηθή 

αλσκαιία, εθινγή θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξεο θπβεξλεηηθέο επηινγέο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο) κπνξνχλ, λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηε ρψξα απηή ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εδξεχνπλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν δείθηεο θηλδχλνπ πνιέκνπ αθνξά ζηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν πνιέκνπ, 

ζην έδαθνο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε απηφ ην ελδερφκελν νη 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ζα είλαη ζεκαληηθέο, θαη ζπλήζσο επψδπλεο. Δμαξηάηαη άκεζα απφ ηε 

γεσγξαθηθή θαη γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο ρψξαο, θαη πέξα απφ ηηο επηπηψζεηο ελφο πηζαλνχ 

πνιέκνπ, επηδξά αξλεηηθά ζηελ νηθνλνκία σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο επελδχζεσλ. 

Οη ηηκέο γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ, βξέζεθαλ ζην http://www.ondd.be/, [68] ηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ondd, κηα πνιπεζληθήο εηαηξίαο εμαγσγψλ κε εηδίθεπζε ζηελ εμαγσγή ηέηνησλ δεηθηψλ θαη 

δηεζλή αμηνπίζηία.  

Να ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, πσο θαη ν δείθηεο GR εκπεξηέρεη θίλδπλν πνιέκνπ, φκσο ε 

νπζηαζηηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ν GR αθνξά θίλδπλν πνιέκνπ πξνεξρφκελν απφ 

ην γεληθφηεξν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλάξηεζε δειαδή κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

θαη ζηηο πξνκεζεχηξηεο ρψξεο, ελψ αληίζεηα, ν δείθηεο θηλδχλνπ War Risk αθνξά κφλν ζε θάζε 

κία ρψξα μερσξηζηά.  

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηνπο δείθηεο War & Political Risk γηα ηηο ρψξεο πνπ κειεηάκε :  

Πίνακαρ 5.4: Κίλδπλνο Πνιέκνπ θαη Πνιηηηθφο Κίλδπλνο  

ΣΟΤΡΚΗΑ 1,809 ΡΧΗΑ 0,000 

ΣΔΥΗΑ 1,673 ΔΡΒΗΑ 2,857 

ΣΤΝΖΗΑ 3,788 ΛΟΒΑΚΗΑ 2,857 

http://www.ondd.be/
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War 

Risk Political Risk 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 4 5 

ΑΛΓΔΡΗΑ 3 3 

ΑΤΣΡΗΑ 1 1 

ΒΔΛΓΗΟ 1 1 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 1 3 

ΓΑΛΛΗΑ  1 1 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 1 

ΓΔΧΡΓΗΑ 5 6 

ΓΑΝΗΑ 1 1 

ΔΛΒΔΣΗΑ 1 1 

ΔΛΛΑΓΑ 1 1 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 1 1 

ΗΡΑΝ 5 6 

ΗΠΑΝΗΑ 1 1 

ΗΣΑΛΗΑ 1 1 

ΚΡΟΑΣΗΑ 1 4 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 4 7 

ΛΗΒΤΖ 3 6 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 1 1 
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ΜΑΡΟΚΟ 3 3 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 1 1 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 1 1 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 1 3 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 2 5 

ΠΟΛΧΝΗΑ 1 2 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 1 1 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 1 3 

ΡΧΗΑ 3 3 

ΔΡΒΗΑ 3 7 

ΛΟΒΑΚΗΑ 1 1 

ΛΟΒΔΝΗΑ 1 1 

ΣΟΤΡΚΗΑ 2 4 

ΣΔΥΗΑ 1 1 

ΣΤΝΖΗΑ 2 3 

 

 Disaster  

O δείθηεο Disaster, είλαη ζχληκεζε ησλ ηξηψλ δεηθηψλ Earthquake, Flood, Storm, απφ ηελ 

ηζηνζειίδα http://www.preventionweb.net/english/countries/ [69], Σν preventionweb είλαη έλα 

δηεζλέο πξφγξακκα κε πνιινχο ζηφρνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ε παξαηήξεζε θαη  κειέηε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξφιεςε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ.  

O δείθηεο disaster, ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ θχξησλ δεηθηψλ γηα θηλδχλνπο 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηνπ θηλδχλνπ ζεηζκνχ, πιεκκχξαο θαη θαηαηγίδαο. Λακβάλεηαη ππφςε 

http://www.preventionweb.net/english/countries/
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γηαηί φπσο έρεη παξαηεξεζεί, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ερνπλ επεξεάζεη έληνλα ζην παξειζφλ 

ηελ αιπζίδα ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ.  

Οικονομικοί Κίνδςνοι  

 Gas Intensity  

Χο gas intensity νξίδεηαη ε πνζφηεηα  (DC / Total Primary Energy Consumption) * 1,25  , φπνπ 

DC (domestic consumption) είλαη ε εγρψξηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη Total Primary 

Energy Consumption, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάζεο ρψξαο κεηξνχκελε ζε ηζφηηκνπο 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο πεηξειαίνπ.  

Ο δείθηεο απηφο, αλαπαξηζηά ην πνζνζηφ πνπ έρεη ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζπλνιηθή 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο.  

 DP/DC  

DP/DC είλαη ν ιφγνο ηνπ Domestic Production (εγρψξηαο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ) πξνο ηνλ 

πξναλαθεξζέληα δείθηε DC. Να ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ κφλν δείθηε κε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε σο πξνο  ην ηειηθφ ξίζθν θάζε ρψξαο, θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο, ηφζν πην αλεμάξηεηε είλαη θαη ε ρψξα απφ εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζπλεπψο 

ιηγφηεξν εθηεζεηκέλε ζηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο.   

Oη δείθηεο DP, DC, Total Primary Energy Consumption, εμήρζεζαλ απφ ηελ ελεξγεηαθή  κειέηε  

ηεο BP γηα ην 2008 [29]. 

Οη ηξεηο δείθηεο ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ γηα ηελ θάζε ρψξα  : 

Πίνακαρ 5.5: Γείθηεο Total primary Energy Consumption, DP, DC 

 

Total primary 

Energy 

Consumption DP DC 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 12,5 13,7 8,3 

ΑΛΓΔΡΗΑ 34,7 83 24,4 

ΓΔΧΡΓΗΑ 2,2 0,014 1,8 

ΔΛΒΔΣΗΑ 28,9 0 2,9 
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ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 215,9 84 91,4 

ΗΡΑΝ 182,9 101 98,2 

ΛΗΒΤΖ 9,85 15,2 5,559 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 3,43 0 1,356 

ΜΑΡΟΚΟ 8,1 0,048 0,045 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 24 0 3,9 

ΛΟΒΔΝΗΑ 4,6 0,004 1,078 

ΣΤΝΖΗΑ 5,87 2,4 4,124 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 56,25 89,70 4,30 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 388,75 14,30 82,70 

ΓΑΝΗΑ 22,75 9,20 4,60 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 114,75 64,50 37,20 

ΒΔΛΓΗΟ 92 0,00 16,90 

ΓΑΛΛΗΑ  318,875 0,95 41,90 

ΡΧΗΑ 865 607,40 438,80 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 170 19,00 64,60 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 49,625 11,60 16,40 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 25,5 0,00 3,10 

ΔΛΛΑΓΑ 42,625 0,24 4,00 

ΛΟΒΑΚΗΑ 21,875 0,13 5,90 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 30,625 2,55 11,80 
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ΑΤΣΡΗΑ 40,75 1,85 8,90 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 30,625 0,16 19,40 

ΠΟΛΧΝΗΑ 118 4,30 13,70 

ΔΡΒΗΑ  0,20 2,10 

ΚΡΟΑΣΗΑ 11,72 2,83 3,30 

ΣΔΥΗΑ 54,125 0,17 8,90 

ΗΠΑΝΗΑ 187,875 0,88 35,10 

ΗΣΑΛΗΑ 224,5 8,90 77,80 

ΣΟΤΡΚΗΑ 127,125 0,89 35,10 

  

Έηζη, νη δείθηεο Disaster, Gas Intensity, DP/DC γηα ηελ θάζε ρψξα, θαίλνληαη παξαθάησ : 

Πίνακαρ 5.6: Γείθηεο Disaster, Gas Intensity, DP/DC 

 Disaster Gas Intensity DP/DC 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 0,333333 0,5312 1,65060241 

ΑΛΓΔΡΗΑ 0,596667 0,562536023 3,401639344 

ΑΤΣΡΗΑ 0,333 21,84% 0,208 

ΒΔΛΓΗΟ 0,367 18,37% 0,000 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 0,240 12,16% 0,000 

ΓΑΛΛΗΑ  0,887 13,14% 0,023 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,773 21,27% 0,173 

ΓΔΧΡΓΗΑ 0,25 0,654545455 0,007777778 

http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=si&v=136
http://www.nationmaster.com/graph/ene_pri_ene_con_mil_ton_oil_equ-consumption-million-tonnes-oil-equivalent
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ΓΑΝΗΑ 0,130 20,22% 2,000 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,396667 0,080276817 0 

ΔΛΛΑΓΑ 0,497 9,38% 0,060 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 0,61 0,338675313 0,919037199 

ΗΡΑΝ 1,513333 0,42952433 1,028513238 

ΗΠΑΝΗΑ 0,417 18,68% 0,025 

ΗΣΑΛΗΑ 0,537 34,65% 0,114 

ΚΡΟΑΣΗΑ 0,163 28,16% 0,858 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 0,110 63,35% 0,008 

ΛΗΒΤΖ 0,333333 0,451492386 2,734304731 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,143333 0,316268222 0 

ΜΑΡΟΚΟ 0,21 0,004444444 1,066666667 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0,167 7,64% 20,860 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,280 32,42% 1,734 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 0,237 38,53% 0,216 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0,373 38,00% 0,294 

ΠΟΛΧΝΗΑ 0,240 11,61% 0,314 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 0,143333 0,13 0 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,643 33,05% 0,707 

ΡΧΗΑ 1,440 50,73% 1,384 
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ΔΡΒΗΑ 0,333 14,00% 0,095 

ΛΟΒΑΚΗΑ 0,303 26,97% 0,022 

ΛΟΒΔΝΗΑ 0,166667 0,187478261 0,003710575 

ΣΟΤΡΚΗΑ 0,793 27,61% 0,025 

ΣΔΥΗΑ 0,333 16,44% 0,019 

ΣΤΝΖΗΑ 0,09 0,562044293 0,581959263 

 

πγθεληξσηηθά ινηπφλ ε εηθφλα ηνπ πίλαθα κε ηηο ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ έρεη σο εμήο :  

Πίνακαρ 5.6: Πίλαθαο φισλ ησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ 

 GR War Risk Political Risk Disaster Gas Intensity DP/DC 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 0 4 5 0,333333 0,5312 1,65060241 

ΑΛΓΔΡΗΑ 0 3 3 0,596667 0,562536023 3,401639344 

ΑΤΣΡΗΑ 1,647519 1 1 0,333333 0,218404908 0,207640449 

ΒΔΛΓΗΟ 0,54 1 1 0,366667 0,183695652 0 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 2,857143 1 3 0,24 0,121568627 0 

ΓΑΛΛΗΑ  0,525 1 1 0,886667 0,131399451 0,02274463 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,810393 1 1 0,773333 0,212733119 0,172914148 

ΓΔΧΡΓΗΑ 0 5 6 0,25 0,654545455 0,007777778 

ΓΑΝΗΑ 0 1 1 0,13 0,202197802 2 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,34 1 1 0,396667 0,080276817 0 

ΔΛΛΑΓΑ 2,857143 1 1 0,496667 0,093841642 0,06 

ΖΝΧΜΔΝΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 0,6 1 1 0,61 0,338675313 0,919037199 

ΗΡΑΝ 2,066116 5 6 1,513333 0,42952433 1,028513238 

ΗΠΑΝΗΑ 2,498372 1 1 0,416667 0,186826347 0,025071225 

ΗΣΑΛΗΑ 0,720018 1 1 0,536667 0,346547884 0,114395887 

ΚΡΟΑΣΗΑ 2,1875 1 4 0,163333 0,281569966 0,858181818 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 2,857143 4 7 0,11 0,633469388 0,008247423 

ΛΗΒΤΖ 0 3 6 0,333333 0,451492386 2,734304731 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,753 1 1 0,143333 0,316268222 0 

ΜΑΡΟΚΟ 0 3 3 0,21 0,004444444 1,066666667 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0 1 1 0,166667 0,076444444 20,86046512 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,357 1 1 0,28 0,324183007 1,733870968 
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ΟΤΓΓΑΡΗΑ 2,031099 1 3 0,236667 0,385306122 0,215677966 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0 2 5 0,373333 0,38 0,294117647 

ΠΟΛΧΝΗΑ 1,344226 1 2 0,24 0,116101695 0,313868613 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 3,787879 1 1 0,143333 0,13 0 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,881 1 3 0,643333 0,330478589 0,707317073 

ΡΧΗΑ 0 3 3 1,44 0,507283237 1,384229717 

ΔΡΒΗΑ 2,857143 3 7 0,333333 0,14 0,095238095 

ΛΟΒΑΚΗΑ 2,857143 1 1 0,303333 0,269714286 0,021694915 

ΛΟΒΔΝΗΑ 1,630257 1 1 0,166667 0,187478261 0,003710575 

ΣΟΤΡΚΗΑ 1,809 2 4 0,793333 0,276106195 0,025356125 

ΣΔΥΗΑ 1,673 1 1 0,333333 0,16443418 0,019101124 

ΣΤΝΖΗΑ 3,787879 2 3 0,09 0,562044293 0,581959263 

 

Σν ηειεπηαίν βήκα πξηλ εθαξκνζηεί ε Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ ζηνλ παξπάλσ πίλαθα, είλαη 

λα θαλνληθνπνηεζνχλ φιεο ηηο ηηκέο, ψζηε λα αλήθνπλ ζην δηάζηεκα [0,1]. Απηφ είλαη απαξαίηεην 

λα γίλεη έηζη ψζηε ππάξρεη κία νκνηνκνξθία ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη απφ ηε κέζνδν 

φιεο νη κεηαβιεηέο.  

Όηαλ είλαη θαζνξηζκέλν ην πεδίν ηηκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην war risk  πνπ βξίζθεηαη ζην 

δηάζηεκα [1,7], γηα λα γίλεη ε θαλνληθνπνίεζε δηαηξείηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

ηηκή, δειαδή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ην 7. Όηαλ φκσο ην πεδίν ηηκψλ δελ είλαη 

θαζνξηζκέλν, θαη ε ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε θαη ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο, ε θαλνληθνπνίεζε δελ επηηπγράλεηαη ηφζν απιά. Αλάινγα κε ηελ απηνζπζρέηηζε 

(ζεηηθή ή αξλεηηθή) ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη ηχπνη :  
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γηα ζεηηθή ζπζρέηηζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο, ε ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

είλαη ε :  
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Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή δεηθηψλ, φπσο αλαθέξζεθε, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπλνιηθνχ 

θηλδχλνπ θαη επηκέξνπο δείθηε, ππάξρεη κφλν γηα ηνλ δείθηε DP/DC.   
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Μεηά ινηπφλ ηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο, πξνθχπηεη ν θαλνληθνπνηεκέλνο πίλαθαο γηα φιεο ηηο 

ρψξεο, φπνπ φιεο νη ηηκέο είλαη ζε εχξνο [0,1]  : 

Πίνακαρ 5.7: Καλνληθνπνηεκέλνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 

 GR War Risk Political Risk Disaster Gas Intensity DP/DC 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 0 0,571429 0,714285714 0,17096 0,810267246 0,920873373 

ΑΛΓΔΡΗΑ 0 0,428571 0,428571429 0,355972 0,858469022 0,836932114 

ΑΤΣΡΗΑ 0,43494491 0,142857 0,142857143 0,17096 0,329118799 0,990046126 

ΒΔΛΓΗΟ 0,14255999 0,142857 0,142857143 0,194379 0,275728241 1 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 0,75428567 0,142857 0,428571429 0,105386 0,180163054 1 

ΓΑΛΛΗΑ  0,13859999 0,142857 0,142857143 0,559719 0,195285048 0,998909667 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,21394373 0,142857 0,142857143 0,480094 0,320394326 0,991710837 

ΓΔΧΡΓΗΑ 0 0,714286 0,857142857 0,112412 1 0,999627149 

ΓΑΝΗΑ 0 0,142857 0,142857143 0,028103 0,304188664 0,904123941 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,08975999 0,142857 0,142857143 0,215457 0,116647061 1 

ΔΛΛΑΓΑ 0,75428567 0,142857 0,142857143 0,285714 0,137512781 0,997123718 

ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 0,15839999 0,142857 0,142857143 0,36534 0,514121441 0,955943168 

ΗΡΑΝ 0,54545451 0,714286 0,857142857 1 0,653867444 0,950695102 

ΗΠΑΝΗΑ 0,65957024 0,142857 0,142857143 0,229508 0,280543947 0,998798135 

ΗΣΑΛΗΑ 0,19008486 0,142857 0,142857143 0,313817 0,526231208 0,994516087 

ΚΡΟΑΣΗΑ 0,57749997 0,142857 0,571428571 0,051522 0,426280712 0,958860455 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 0,75428567 0,571429 1 0,014052 0,967580319 0,999604635 
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ΛΗΒΤΖ 0 0,428571 0,857142857 0,17096 0,687659201 0,86892282 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,19879199 0,142857 0,142857143 0,037471 0,47965435 1 

ΜΑΡΟΚΟ 0 0,428571 0,428571429 0,084309 0 0,948866102 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0 0,142857 0,142857143 0,053864 0,11075202 0 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,09424799 0,142857 0,142857143 0,133489 0,49182905 0,916881643 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 0,53621002 0,142857 0,428571429 0,103045 0,585850002 0,989660823 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0 0,285714 0,714285714 0,199063 0,577688005 0,98590058 

ΠΟΛΧΝΗΑ 0,35487574 0,142857 0,285714286 0,105386 0,171753695 0,984953757 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 0,99999994 0,142857 0,142857143 0,037471 0,193132381 1 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,23258399 0,142857 0,428571429 0,388759 0,501513057 0,966092613 

ΡΧΗΑ 0 0,428571 0,428571429 0,948478 0,773477943 0,933642755 

ΔΡΒΗΑ 0,75428567 0,428571 1 0,17096 0,208514606 0,995434473 

ΛΟΒΑΚΗΑ 0,75428567 0,142857 0,142857143 0,149883 0,408044038 0,998959989 

ΛΟΒΔΝΗΑ 0,43038792 0,142857 0,142857143 0,053864 0,281546735 0,999822122 

ΣΟΤΡΚΗΑ 0,47757597 0,285714 0,571428571 0,494145 0,417876216 0,998784477 

ΣΔΥΗΑ 0,44167198 0,142857 0,142857143 0,17096 0,246099811 0,99908433 

ΣΤΝΖΗΑ 0,99999994 0,285714 0,428571429 0 0,857712632 0,97210202 

  

5.1.2 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ PCA  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, νη παξαθάησ δηεξγαζίεο θαη ππνινγηζκνί πνπ αθνξνχλ απηή ηε 

κέζνδν, γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο XLSTAT ηεο εηαηξείαο Addinsoft,  κηα 
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εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, πνπ παξάιιεια κε ην Microsoft Excel παξέρεη πνιιά ζηαηηζηηθά εξγαιεία, 

έλα εθ ησλ νπνίσλ θαη ε αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ.  

Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν PCA ζηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα 5.8, ην πξφγξακκα XLSTAT, 

παξάγεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα, απφ ηα νπνία εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπζρέηηζε 

ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα (eigenvalue, 

eigenvectors)  γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε, φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην 4. 

ηελ παξάγξαθν απηή, ζα εκθαληζηνχλ θαη γξαθηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξνζθέξεη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζηε ζχκπηπμε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ, θαζψο πξνζθέξεη πιήζνο απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ γηα ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ.   

Πίνακαρ 5.9: Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

Correlation matrix:      

  GR War Risk 

Political 

Risk Disaster Gas Intensity DP/DC 

GR 1 -0,141 0,052 -0,187 -0,112 0,299 

War Risk 

-

0,141 1 0,825 0,291 0,642 0,033 

Political Risk 0,052 0,825 1 0,103 0,567 0,092 

Disaster 

-

0,187 0,291 0,103 1 0,165 0,096 

Gas Intensity 

-

0,112 0,642 0,567 0,165 1 0,121 

DP/DC 0,299 0,033 0,092 0,096 0,121 1 

Mε έληνλν ρξψκα θαίλνληαη φιεο νη ζπζρεηίζεηο κε ζπληειεζηή κεγαιχηεξν ηνπ 0,5. Παξαηεξείηαη 

κεγάιε ζπζρέηηζε ηνπ θηλδχλνπ πνιέκνπ κε ηνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, θάηη αλακελφκελν φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ζην θεθάιαην 3, θαη κία κηθξφηεξε 

αιιά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε Gas Intensity κε ηνπο δχν απηνχο θηλδχλνπο. 

Πίνακαρ 5.10:   Ηδηνηηκέο  
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Eigenvalues:      

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Eigenvalue 2,464 1,332 1,004 0,635 0,431 0,135 

 variance % 41,059 22,199 16,735 10,582 7,177 2,247 

Cumulative % 41,059 63,259 79,993 90,576 97,753 100,000 

 

Πίνακαρ 5.11:   Ηδηνδηαλχζκαηα 

Eigenvectors:      

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

GR -0,089 0,727 -0,131 0,584 0,305 0,106 

War Risk 0,596 -0,049 -0,090 0,130 -0,255 0,743 

Political Risk 0,555 0,138 -0,264 0,180 -0,405 -0,638 

Disaster 0,233 -0,215 0,816 0,445 0,126 -0,136 

Gas Intensity 0,516 0,022 -0,085 -0,352 0,769 -0,098 

DP/DC 0,088 0,634 0,481 -0,536 -0,265 0,032 

Σα ηδηνδηαλχζκαηα θαη νη ηδηνηηκέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείθηε θηλδχλνπ. ηε ζεηξά cumulative ηνπ πίλαθα 5.11 εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη κέρξη ηελ θάζε ζπληζηψζα.  
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Δηθφλα 5.1 Απεηθφληζε ηνπ θχθινπ ζπζρέηηζεο 

Ο θχθινο ζπζρέηηζεο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, γηα ηελ εξκελεία ησλ λέσλ αμφλσλ. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη αθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξάδεηγκα δχν θχξηεο ζπληζηψζεο, 

νη δείθηεο GR θαη disaster αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζεην άμνλα θαη νη ππφινηπνη δείθηεο ηείλνπλ πξνο 

ηνλ νξηδφληην. Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε απφ ην θέληξν, ηφζν ιηγφηεξε είλαη θαη ε 

πιεξνθνξία πνπ “κεηαθέξεηαη” θαη απφ ηηο άιιεο κεηαβιεηέο, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ 

θαη απφ ηνλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ. Γχν κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην ζπγθεθξηκέλν 

θχθιν, έρνπλ κεγαιχηεξε απφιπηε ζπζρέηηζε απν δχν κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη  καθξχηεξα.  

 

Πίνακαρ 5.12:  Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηαβιεηψλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα (%) 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

GR 0,792 52,924 1,714 34,126 9,329 1,115 

War Risk 35,540 0,236 0,813 1,688 6,488 55,235 

Political 

Risk 30,794 1,916 6,963 3,236 16,363 40,728 

Disaster 5,426 4,637 66,662 19,817 1,598 1,860 
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Gas 

Intensity 26,675 0,048 0,723 12,406 59,189 0,959 

DP/DC 0,771 40,239 23,126 28,728 7,032 0,103 

Οη επφκελεο δχν εηθφλεο παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνπλ. ηελ νπζία, έρνληαο εξκελέπζεη 

ηνπο λένπο άμνλεο απφ ηνλ θχθιν ζπζρέηηζεο, κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ηάζεηο, ζηηο ηηκέο ησλ 

δεηθηψλ πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνχ δείθηε.  

 

Δικόνα 5.2  Καηαλνκή ησλ ρσξψλ ζηνπο λένπο άμνλεο 

Δίλαη εκθαλέο γηα παξάδεηγκα, πσο νη δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ην ζπλνιηθφ θίλδπλν 

ηεο Ρσζίαο, είλαη νη Disaster, War Risk θαη Gas Intensity, θαζψο ην ζηίγκα ηεο βξίζθεηαη ζην 

ηεηαξηεκφξην εθείλν πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο δείθηεο απηνχο.  
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Δικόνα 5.3 Καηαλνκή ησλ ρσξψλ ζηνπο λένπο άμνλεο κε ζχγθξηζε απνζηάζεσλ απφ ην θέληξν 

Σν ηειεπηαίν ζθέινο πνπ απνκέλεη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ, αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ ξίζθνπ  (TR) γηα θάζε ρψξα. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο :  

Γηα ηελ θάζε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί  ην πξψην Principal Component, 

πνιιάπιαζηάδνληαη νη παξαθάησ δχν πίλαθεο :  
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φπνπ νη δείθηεο ηεο θάζε ρψξαο απφ ηελ θαλνληθνπνηεκέλε κήηξα ηνπο κεηαηξάπεθαλ ζε 

δηάλπζκα ζηήιε θαη ε ζηήιε F1 ησλ eigenvectors έγηλε πίλαθαο-γξακκή. 

Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη αληίζηνηρα κέρξη ηνλ ππνινγηζκφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηνπ 

PCΑ6.  
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Σέινο γηα λα εμαρζεί ν ηειηθφο δείθηεο (ξίζθν) γηα ηελ ρψξα πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε PCΑ(i) κε ηελ 

αληίζηνηρε ηδηνηηκή (eigenvalue ιi) θαη δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκά ηνπο : 

 

6...21

6*6...2*21*1










PCPCPC
TR  

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηα TR φισλ ησλ ρσξψλ, πνπ ππνινγίζηεθαλ κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν :  

Πίνακαρ 5.13: Κχξηεο ζπληζηψζεο θαη ζπλνιηθφο θίλδπλνο 

 PCA1 PCA2 PCA3 PCA4 PCA5 PCA6 TR 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 1,275879 0,636202 0,27344 -0,49928 -0,03409 -0,10423 0,65321 

ΑΛΓΔΡΗΑ 1,092847 0,51111 0,468353 -0,45951 0,200371 -0,06076 0,604927 

ΑΤΣΡΗΑ 0,422502 0,927093 0,480191 -0,27214 0,050644 0,037281 0,435276 

ΒΔΛΓΗΟ 0,427307 0,71463 0,54693 -0,41902 -0,07928 0,008654 0,375739 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 0,461388 1,215814 0,32687 -0,0163 -0,09312 -0,08732 0,50362 

ΓΑΛΛΗΑ  0,471179 0,630742 0,851879 -0,22985 -0,09602 -0,0336 0,444016 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,509843 0,700825 0,762938 -0,26147 0,015039 -0,02728 0,465341 

ΓΔΧΡΓΗΑ 1,531588 0,714881 0,196978 -0,59063 -0,01102 -0,09744 0,755018 

ΓΑΝΗΑ 0,407501 0,586579 0,381388 -0,53489 -0,09642 0,010299 0,298033 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,354831 0,668213 0,584568 -0,38448 -0,21506 0,015781 0,336039 

ΔΛΛΑΓΑ 0,322572 1,134853 0,551688 0,029069 0,013281 0,074529 0,48235 

ΖΝΧΜΔΝΟ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 0,584865 0,666702 0,642904 -0,39399 0,142094 -0,03769 0,463356 

ΗΡΑΝ 1,50694 0,881957 0,85568 0,270954 0,013968 -0,12798 0,984464 

ΗΠΑΝΗΑ 0,391857 1,082288 0,506879 -0,1025 0,086858 0,05817 0,482628 

ΗΣΑΛΗΑ 0,579683 0,725536 0,614235 -0,42335 0,144356 -0,02728 0,466781 

ΚΡΟΑΣΗΑ 0,667233 1,097918 0,227653 -0,18238 -0,01152 -0,21531 0,53078 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 1,418951 1,310381 -0,00421 -0,17533 0,160287 -0,19822 0,86127 

ΛΗΒΤΖ 1,202274 0,626555 0,234147 -0,42172 -0,13634 -0,29126 0,610928 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,490968 0,793732 0,394192 -0,52778 0,074921 0,01597 0,393613 

ΜΑΡΟΚΟ 0,59643 0,621597 0,373487 -0,33822 -0,52368 0,063898 0,373388 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0,234127 0,00357 -0,01603 0,029271 -0,00233 -0,00318 0,097101 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,521613 0,644656 0,445224 -0,50584 0,086523 -0,01202 0,384169 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 0,688675 1,060147 0,31407 -0,28196 0,154786 -0,15021 0,54853 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0,997942 0,679543 0,373265 -0,47749 -0,15408 -0,29557 0,554794 

ΠΟΛΧΝΗΑ 0,411986 0,896004 0,410385 -0,26425 -0,15956 -0,03817 0,39642 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 0,271816 1,369907 0,313588 0,040978 0,098954 0,128977 0,482485 
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ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,736678 0,761184 0,582821 -0,28982 0,039571 -0,21374 0,536309 

ΡΧΗΑ 1,195556 0,443166 1,00558 -0,21777 0,18404 -0,12992 0,744751 

ΔΡΒΗΑ 0,978323 1,264302 0,199201 0,145344 -0,36613 -0,25145 0,69908 

ΛΟΒΑΚΗΑ 0,430679 1,171173 0,418738 -0,12759 0,203718 0,066549 0,509478 

ΛΟΒΔΝΗΑ 0,371937 0,954107 0,393984 -0,31541 -0,00467 0,057698 0,397996 

ΣΟΤΡΚΗΑ 0,863577 0,948236 0,608985 -0,04364 -0,03969 -0,17786 0,655473 

ΣΔΥΗΑ 0,37986 0,935887 0,490714 -0,24384 -0,01354 0,04642 0,420071 

ΣΤΝΖΗΑ 0,847268 1,407325 0,124818 -0,12468 0,460545 -0,00809 0,700846 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο PCA θαη ηελ εμαγσγή ηνπ δείθηε ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ γηα θάζε κία 

απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο, αθνινπζεί ε εμαγσγή πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ, κε εθαξκνγή 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo.  

5.2 Μέθοδορ Monte Carlo και  εξαγυγή πποβλέτευν  

Mε ηα ζηνηρεία πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηελ Αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζψλ, έγηλαλ πξνβιέςεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo πάλσ ζηηο ηηκέο  ηνπ θηλδχλνπ πνπ είραλ 

ππνινγηζηεί γηα ηελ θάζε ρψξα, γηα κία πεξίνδν 10 θαη 20 εηψλ. Σν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε ήηαλ ην Crystal Ball ηεο Oracle.  

Τηνζεηψληαο θαλνληθέο θαηαλνκέο κε  ηππηθή απφθιηζε ίζε κε 10% γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ θάζε ρψξαο, θαη νξίδνληαο σο πξφβιεςε  ηελ ηηκή TR γηα ηελ θάζε ρψξα, κε ηα 

δεδνκέλα ηδηνδηαλχζκαηα θαη ηδηνηηκέο απφ ηελ PCA, έγηλε δπλαηή ε κνληεινπνίεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο  ψζηε λα εθαξκνζηεί ε πξνζνκνίσζε. Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ γηα 

δεηγκαηνιεςία, νξίζηεθε ζηηο 10.000 επαλαιήςεηο. Σα δηαγξάκκαηα πνπ εμήρζεζαλ,  

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 2. 

Όπσο αλαθέξζεθε, σο κέηξν εθηίκεζεο θηλδχλνπ, ζεσξήζεθε θαιχηεξε ε πξνζέγγηζε θαηά 

αλαινγία κε ηε κέζνδν VaR, ην κέγηζην δειαδή ξίζθν πνπ ζα πξνθχςεη ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ 

παξάζπξν. Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν πάλσ ζε εηήζηα δεδνκέλα, ην ρξνληθφ παξάζπξν ήηαλ ίζν 

κε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαη ζπλεπψο, κεηαβάιινληαο ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ρ κεηαμχ 

90% θαη 95%, ε κέζνδνο είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ην κέγηζην θίλδπλν πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςεη, φηαλ απνθεχγνληαη αθξαίεο κεηαβνιέο ζηνπο επηκέξνπο δείθηεο, ηα επφκελα 10 θαη 20 

έηε.  Απηφ πξνθχπηεη σο εμήο :  

Δζησ δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο  ρ = 90%. Σν ξίζθν πνπ αληηζηνηρεί ζην 1-ρ δηάζηεκα, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ην δηάγξακκα Monte Carlo, θαη ζα ζπκβεί ζηαηηζηηθά κία θνξά θάζε : 

t={1/(100-ρ)/100} * Σ ρξφληα, φπνπ αληηθαζηζηψληαο ρ=90 θαη Σ=1 έηνο, πξνθχπηεη t=10 έηε. 

Αλάινγα, κε ρ=95%, πξνθχπηεη t=20 έηε. Όπσο ινηπφλ ε VaR είλαη έλα κέηξν ηεο κέγηζηεο 
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αλακελφκελεο δπλεηηθήο δεκίαο, πξνθχπηεη εδψ θαη  ν κέγηζηνο αλακελφκελνο δπλεηηθφο 

θίλδπλνο γηα ηελ θάζε ρψξα.  

ην αθφινπζν δηάγξακκα, θαίλεηαη ην δηάγξακκα πνπ εμάγεηαη απφ ηελ πξνζνκνίσζε γηα ηε 

Ρσζία. ηνλ θάζεην άμνλα θαίλεηαη ην κέηξν ηεο πηζαλφηεηαο θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα, ν 

ζπλνιηθφο θίλδπλνο γηα ηεο ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Δπηιέγνληαο έλα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 90%, 

παξαηεξείηαη κέγηζηνο δπλεηηθφο θίλδπλνο γηα ην δηάζηεκα 10% ζηα δεμηά ηεο θαηαλνκήο, ίζνο κε 

0,99. Ζ πιεξνθνξία απηή, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη σο εμήο: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ 

έηνπο, ππάξρεη 10% πηζαλφηεηα λα έρνπκε θίλδπλν ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 0,99. Δλαιιαθηηθά, θαη 

ππνζέηνληαο παξφκνηεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαη ηξνθνδνζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηα 

επφκελα έηε, είλαη δπλαηή κηα ζηαηηζηηθή γελίθεπζε πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ζηα 

επφκελα 10 ρξφληα, o κέγηζηνο ζπλνιηθφο θίλδπλνο ηεο Ρσζίαο, ζα θηάζεη ηελ ηηκή 0,99.  

ην παξάξηεκα, βξίζθνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε Monte 

Carlo γηα φιεο ηηο ρψξεο, θαη απφ ηα νπνία εμήρζεζαλ νη ηηκέο πνπ απνηεινχλ ηηο πξνβιέςεηο γηα 

ηηο πεξηφδνπο 2010-2020, 2010-2030.  

99  

Δικόνα 5.4: Καηαλνκή πξνβιέςεσλ γηα ηε Ρσζία 

Αθνινπζψλαο ηα παξαπάλσ βήκαηα, πξνέθπςε ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηηο ηηκέο θηλδχλνπ ζε 

ρξνληθφ νξίδνληα σο ην 2020 θαη έσο ην 2030 :  
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Πίνακαρ 5.14 : Πξνβιέςεηο κέγηζησλ δεηθηψλ θηλδχλνπ κε  πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

 (2010-2020) (2010-2030) 

Σςπική 

απόκλιζη 

ΑΕΔΡΜΠΑΗΣΕΑΝ 0,73 0,75 0,04 

ΑΛΓΔΡΗΑ 1,22 1,36 0,23 

ΑΤΣΡΗΑ 0,46 0,47 0,02 

ΒΔΛΓΗΟ 0,4 0,41 0,02 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 0,54 0,55 0,03 

ΓΑΛΛΗΑ  0,47 0,48 0,02 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 0,49 0,5 0,02 

ΓΔΧΡΓΗΑ 1 1,08 0,19 

ΓΑΝΗΑ 0,37 0,38 0,03 

ΔΛΒΔΣΗΑ 0,36 0,37 0,02 

ΔΛΛΑΓΑ 0,51 0,52 0,02 

ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 0,49 0,5 0,02 

ΗΡΑΝ 1,04 1,05 0,04 

ΗΠΑΝΗΑ 0,51 0,52 0,02 

ΗΣΑΛΗΑ 0,5 0,51 0,02 

ΚΡΟΑΣΗΑ 0,56 0,57 0,03 

ΛΔΤΚΟΡΧΗΑ 0,91 0,93 0,04 

ΛΗΒΤΖ 0,86 0,92 0,19 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 0,42 0,43 0,02 
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ΜΑΡΟΚΟ 0,74 0,86 0,29 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 0,11 0,12 0,03 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 0,41 0,43 0,02 

ΟΤΓΓΑΡΗΑ 0,58 0,59 0,03 

ΟΤΚΡΑΝΗΑ 0,8 0,87 0,19 

ΠΟΛΧΝΗΑ 0,42 0,43 0,02 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 0,52 0,53 0,03 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 0,57 0,58 0,02 

ΡΧΗΑ 0,99 1,06 0,19 

ΔΡΒΗΑ 0,74 0,75 0,03 

ΛΟΒΑΚΗΑ 0,54 0,55 0,03 

ΛΟΒΔΝΗΑ 0,42 0,43 0,02 

ΣΟΤΡΚΗΑ 0,69 0,7 0,03 

ΣΔΥΗΑ 0,45 0,45 0,02 

ΣΤΝΖΗΑ 1,01 1,1 0,24 

Οη ηηκέο απηέο, κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνπλ σο εμήο πρ γηα ηελ Σπλεζία :  

Γηα ηελ Σνπξθία γηα παξάδεηγκα, κέρξη ην 2020 ζα εκθαληζηεί θίλδπλνο  πνπ ζα θηάλε ηελ ηηκή 

0,69 ελψ  κέρξη ην 2030, ζα θηάζεη θαη ηελ ηηκή 0,7. Σν θαηά πφζν κεγάιε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο πξφβιεςεο θαη ηεο ηηκήο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ PCA, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ηεο θαηαλνκήο πνπ εμάγεη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo.  
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6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ ηε κειέηε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ελφο δείθηε θηλδχλνπ γηα θάζε ρψξα.  

Σα ζεκαληηθφηεξα ζπκεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα: 

Όζνλ αθνξά ζην πξφβιεκα ράξαμεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο: 

 Ζ ράξαμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο απνηειεί κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο θαη εμειίμεηο, θαη 

ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθεξάζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο πνιιαπιέο θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο. 

 Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απνηχπσζε κεζνδνινγηψλ ράξαμεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο, αθνχ ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ έρεη 

επηθεληξσζεί ζε πξνβιήκαηα ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηνπο ηξεηο δηεζλψο απνδεθηνχο ζηφρνπο ηεο (1) 

δηαζθάιηζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ, (2) ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα θαη (3) ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ αλάγθε γηα αλάιπζε θαη πεξηγξαθή δεηεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα, νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία ησλ ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ πιαηζίσλ γηα ηελ 

άληιεζε απηψλ, πξνζαξκνζκέλν ην θαζέλα ζην ππφ εμέηαζε ελεξγεηαθφ δήηεκα. πλνπηηθά, 

κπνξνχλ λα ηνληζζνχλ ηα αθφινπζα: 

 Αλάγθε γηα κηθξφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ δεηθηψλ: Οη δείθηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

θζάλνπλ ζε κεγάιν επίπεδν αλάιπζεο θαη απαηηνχλ αλαιπηηθά δεδνκέλσλ ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο δελ είλαη δηαζέζηκα ή αθφκα θαη αμηφπηζηα. ην πιαίζην απηφ, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δεηθηψλ έηζη ψζηε λα θαιπθζεί θαιχηεξα ε αλάγθε γηα 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

 Αλάγθε γηα θαιχηεξε ζχλδεζε δεηθηψλ κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή: Πεξαηηέξσ εξγαζίεο είλαη 

απαξαίηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ δεηθηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαη πην ζηελή ζχλδεζε ησλ δεηθηψλ κε πνιηηηθέο, ζηφρνπο θαη δεζκεχζεηο. 

ηεξηδφκελνη ζε απηφ ην πιαίζην έγηλε πξνζπάζεηα λα επηιερζνχλ επηκέξνπο δείθηεο πνπ λα 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζθαηξηθά, θαη λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλαλ αληηπξνζσπεπηηθφ.  
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

θαζξεπηίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλίδνπλ ηε ξεαιηζηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο. 

6.2 ANAΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

Οη δείθηεο θηλδχλνπ πνπ πξνέθπςαλ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, θαη ράξε ζηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, είλαη δπλαηή ε ραξηνγξάθξεζε ησλ επηξξνψλ ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ θάζε 

ρψξαο ζην ζπλνιηθφ θίλδπλν. Καζψο ππνηέζεθαλ θαηαλνκέο κε ηππηθή απφθιηζε 10% ζηνπο 

επηκέξνπο δείθηεο, θαη νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ απηψλ ζηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα ήηαλ ζην 

δηάζηεκα [0,1], αλακέλεηαη νη ζπλνιηθνί δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

πξνζνκνίσζεο λα κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηκέο απφ 0 έσο 1,1 θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα.  Αθνινπζεί κία ζχληνκε αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελδεηθηηθά γηα 3 ρψξεο, γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ρσζία 

Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ γηα ηε Ρσζία, ζχκθσλα κε ηελ PCA είλαη 0,744 ελψ ε 

πξφβιεςε είλαη πσο κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα ζα θηάζεη ηελ ηηκή 0,99 θαη έσο ην 2030 ηελ 

ηηκή 1,06. Σν ζηίγκα ηεο Ρσζίαο πάλσ ζηνλ θχθιν ζπζρέηηζεο είλαη απνκαθξπζκέλν ζην 4
ν
 

ηεηαξηεκφξην, θαη ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη πνιχ απφ ηνπο δείθηεο Gas 

Intensity, Disaster θαη War Risk. Απηφ δελ είλαη πεξίεξγν θαζψο φλησο γηα ηε Ρσζία, φπσο 

ππνινγίζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη δείθηεο απηνί έρνπλ κεγάιεο ηηκέο αθνχ εκθαλίδεη 

κεγάιε εμάξηεζε απφ ην θπζηθφ αέξην ζηελ ελεξγεηαθή ηεο θαηαλάισζε (DC),  έρεη απμεκέλν 

θίλδπλν θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη κεγάιν ξίζθν πνιέκνπ. Δμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ απηψλ ηηκψλ, 

ε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ησλ δεηθηψλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo ήηαλ θαη απηή αλάινγα 

απμεκέλε, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ κεγάιε ηππηθή απφθιηζε ζην δηάγξακκα κε ηηο θαηαλνκέο 

πηζαλφηεηαο ηεο Monte Carlo. Ζ ηππηθή απφθιηζε βξέζεθε ίζε κε 0,19  θαη ήηαλ απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πνπ ππνινγίζηεθαλ, κεηά απφ απηέο ηνπ Μαξφθν, ηεο Αιγεξίαο θαη ηεο Σπλεζίαο. 

Έηζη, γίλεηαη θαηαλνεηή ε κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο PCA γηα ην ζπλνιηθφ 

θίλδπλν θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Monte Carlo γηα ην κέγηζην δπλεηηθφ θίλδπλν. 

Διιάδα  

Γηα ηελ Διιάδα απμεκέλνη δείθηεο θηλδχλνπ είλαη νη GR θαη DP/DC. Ο δείθηεο DP/DC δελ παίδεη 

κεγάιν κέξνο φκσο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε, θαζψο φιεο νη ρψξεο έρνπλ απμεκέλν 

δείθηε DP/DC εθηφο απφ ηε Ννξβεγία. ε κε θαλνεληθνπνηεκέλεο ηηκέο, ν δείθηεο γηα ηε Ννξβεγία 

είλαη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20,8, 6 πεξίπνπ θνξέο δειαδή κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ακέζσο 

κηθξφηεξν, απηφλ ηεο Ληβχεο κε 3,4. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, πσο απηφο ν δείθηεο, ιίγν 

επεξεάδεη ζην λα ζπκβάιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ θάζε ρψξαο, αθνχ φιεο 
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νη ρψξεο πιελ ηεο Ννξβεγίαο, ζηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα, έρνπλ ηηκή πνπ πιεζηάδεη ην 1. 

Απηφ, γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηε κηθξή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζηνλ 

θχθιν ζπζρέηηζεο. Σέινο, απφ ηνλ πίλαθα 5.12 πνπ δείρλεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ κεηαβιεηψλ ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, θαίλεηαη λα επεξεάδεη θπξίσο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δεχηεξεο ζπληζηψζαο θαη 

κφλν. Έηζη, γηα ηελ Διιάδα, ε θχξηα επηξξνή είλαη απηή ηνπ δείθηε GR, πνπ είλαη ινγηθφ θαζψο 

είλαη ρψξα κε απμεκέλν γεσπνιηηηθφ ξίζθν, ρσξίο παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ θαη κε απφιπηε 

εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο. Ο δείθηεο ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ Διιάδα είλαη θπζηνινγηθφο, 

ίζνο κε 0,48 θαη πνιχ θνληά ζην κέζν φξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ. Ζ κηθξή ηππηθή απφθιηζε, 

ελδεηθλχεη πσο θαη ζην κέιινλ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο γηα ηελ Διιάδα ζα παξακείλεη ζηαζεξφο θαη 

ζε ρακειά πιαίζηα.  

Ννξβεγία  

Ζ Ννξβεγία είλαη ε ρψξα κε ηνλ κηθξφηεξν δείθηε ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ, ίζν κε 0,09.  Απηφ 

εμεγείηαη θαζψο έρεη κεδεληθή ηηκή γηα δχν δείθηεο, ηνπο GR θαη DP/DC θαη πνιχ ρακειέο ηηκέο 

θηλδχλνπ γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο. Δίλαη  κηα ρψξα πνπ παξάγεη θπζηθφ αέξην, κε πνιχ 

εψο θακία εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο θαη ηε δηαθξίλεη απφιπηε ζηαζεξφηεηα ζε νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη γεσπνιηηηθφ πιαίζην. Δίλαη κία ρψξα-πξνκεζεπηήο πνπ εκπλέεη αζθάιεηα ζηνλ 

ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα φιεο ηηο ρψξεο μερσξηζηά. Κνηλφο 

παξάγνληαο, θαίλεηαη λα είλαη νη ζρεηηθά κέζεο ηηκέο θηλδχλνπ γηα φιεο ηεο ρψξεο ηεο ΔΔ κε κία 

ζχγθιηζε κάιηζηα ζηηο ηηκέο ηνπο  ιίγν ρακειφηεξα απφ 0,5. Βαζηθή πεγή θηλδχλνπ γηα ηηο ρψξεο 

απηέο, θαίλεηαη λα είλαη ε κεγάιε εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο εηζαγσγέο.   

6.3 ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάζηεθε κία κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ 

πνπ αθνξά ζηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ θάζε ρψξαο. Έγηλε θαηαλνεηφ, πσο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ρξεζηκνπνηνχληαη επηκέξνπο δείθηεο θαη έγηλε πξνζπάζεηα 

ελνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ απηψλ ζε έλαλ ζπλνιηθφ δείθηε θηλδχλνπ. Οη επηινγή ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ, έγηλε αζθαιψο ζηεξηδφκελε ζε βηβιηνγξαθηθά θαη εκπεηξηθά θξηηήξηα, σζηφζν νη δείθηεο 

πνπ επηιέρζεθαλ είλαη έλα πνιχ κηθξφ κέξνο κφλν, φζσλ δεηθηψλ πθίζηαληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

θηλδχλνπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, επηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη, δηφηη θξίζεθε πσο 

αληηκεηψπηδαλ θαιχηεξα ην πξνβιεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ κε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα 

κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Μειινληηθέο έξεπλεο φκσο, ζηεξηδφκελεο ζηελ ίδηα κεζνδνινγία, 

ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο δείθηεο, ηφζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ίδηνπ 

πξνβιήκαηνο φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ πξνβιεκάησλ. Ζ εθαξκνγή δειαδή ηεο 

παξαπάλσ κεζνδνινγίαο, κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη ζε παξφκνηεο νηθνγέλεηεο πξνβιεκάησλ.  
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Δπίζεο, θαζψο ε ηξνθνδνζία ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κε θπζηθφ αέξην γίλεηαη θπξίσο κέζσ αγσγψλ, 

κία επέθηαζε  ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ, κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ θαηά κήθνο 

θάζε αγσγνχ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαζψο ζα έθαλε έηζη κεηξήζηκν ηνλ θίλδπλν ελεξγεηαθνχ 

αλεθνδηαζκνχ θάζε ρψξαο γηα θάζε αγσγφ πνπ ηελ ηξνθνδνηεί.  

Σέινο, ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη νη πξνβιέςεηο πνπ εμήρζεζαλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπγθξηζνχλ θαη άιιεο κεζνδνινγίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

ψζηε λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1ο 

 

 Γιακύμανζη Αθποίζμαηορ Σςσαίυν Μεηαβληηών 

 

Έζησ Ε = Υ + Τ φπνπ Υ, Τ ηπραίεο κεηαβιεηέο . Σφηε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
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Ζ ηειεπηαία ζρέζε κπνξεί λα γεληθεπζεί θαη γηα άζξνηζκα n  ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. Έζησ 
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Κανονική Καηανομή 

Λέκε φηη ε ζπλερήο η.κ. Υ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή   θαη ηππηθή απφθιηζε  , 

θαη γξάθνπκε Υ~Ν(κ,ζ), φηαλ ε Υ έρεη ζ.π.π ηελ ζπλάξηεζε f(x) γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε αθφινπζε 

ζρέζε: 
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Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x) θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

σήμα 3.1. Γεληθή κνξθή ηεο ζ.π.π. ηεο Καλνληθήο Καηαλνκήο. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ησλ κ θαη ζ, γηα ηελ ιφμσζε θαη ηελ θχξησζε ηζρχεη πάληνηε 01   θαη 

32  . Αλ F(x) είλαη ε ζ.θ.π ηεο Υ~Ν(κ,ζ), θαη Φ(z) είλαη ε ζ.θ.π ηεο Z~Ν(0,1) ηφηε ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 

i) )()(





x
xF              ii) )(1)( xx            iii) )(1)( 1 cxcx   

 

Ζ θαηαλνκή Ν(0,1) νλνκάδεηαη ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θαηαλνκή. 

 

 

Ο ζςνηελεζηήρ ζςζσέηιζηρ XY  δςο ηςσαίυν μεηαβληηών Υ και Τ  

)()(

),(

YVXV
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Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο XY  έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

 

1) 11  XY                                2) 1XX                          3) YXXY    

Ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

i) Αλ XY = 0 , ηφηε νη η.κ. Υ θαη Τ είλαη αζπζρέηηζηεο. 

ii) Αλ XY = 1 , ηφηε ηζρχεη bXaY  , φπνπ α, b ζηαζεξέο θαη α > 0. 

iii) Αλ XY = -1 , ηφηε ηζρχεη bXaY  , φπνπ α, b ζηαζεξέο θαη α > 0. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2ο 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ MONTE CARLO  

Σα δηαγξάκκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ πνξνζνκνίσζε Monte Carlo, αθνινπζνχλ παξαθάησ, 

ελψ ππνζέζακε θαλνληθέο θαηαλνκέο κε std.deviation 10% σο θαηαλνκέο γηα ηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο θηλδχλνπ θάζε ρψξαο.  
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