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Στόχοι του Μαθήματος: 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Να παράσχει στον φοιτητή σφαιρική κατανόηση των οικονομικών, γεωλογικών, τεχνολογικών,
περιβαλλοντικών και κανονιστικών/πολιτικών παραγόντων που καθορίζουν την εξερεύνηση, 
εκμετάλλευση, παραγωγή, διύλιση, μεταφορά και κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Να αναλύσει τη δυναμική της δημιουργίας καρτέλ στην παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία και
τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που καθοδηγούν την εν λόγω διαδικασία στην
παγκόσμια οικονομία.

 Να προβεί σε κριτική αποτίμηση των πολιτικών και οικονομικών παραμέτρων διαμόρφωσης των
τιμών του πετρελαίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζει και κατανοεί επαρκώς τις διαφορετικές παραμέτρους του διεθνούς ενεργειακού
συστήματος με όρους σύνθεσης του πρωτογενούς ενεργειακού μείγματος, της ανάλυσης 
ενεργειακής ζήτησης, του κόστους ανάπτυξης πεδίων πετρελαίου/ΦΑ της δυναμικής ζήτησης και 
κανονιστικών/περιβαλλοντικών επιδράσεων .  

 Αναλύει την τιμή και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών στην παγκόσμια αγορά
πετρελαίου, ως επίσης και την περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Αποτιμά τις αποκλίνουσες δυναμικές δημιουργίας καρτέλ πετρελαίου, φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών ενέργειας. 

 Κατανοεί τις κυρίαρχες γεωπολιτικές θεωρήσεις στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν οι διεθνείς



 
 

αγορές ενέργειας και να τις εφαρμόζει στην πράξη για την εξαγωγή συμπερασμάτων επί 
παρεμφερών ζητημάτων.  

 Κατέχουν και χρησιμοποιούν δεξιότητες νέων τεχνολογιών για (επεξεργασία κειμένου, 
διαδικτυακή διάδραση, ηλεκτρονική ταχυδρομείο) ως εργαλεία μελέτης και επικοινωνίας 

 Κατέχουν οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ερευνήσουν με 
επιστημονική επάρκεια διεθνή φαινόμενα, με ελάχιστη καθοδήγηση 

 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά βιβλιοθήκες, βιβλιογραφικό υλικό και προϊόντα ακαδημαϊκής 
έρευνας 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Κατανοώντας τα συμβατικά αποθέματα. 

2. Κατανοώντας τα μη-συμβατικά αποθέματα. 

3. Κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών περί πετρελαίου και νέο-μαλθουσιανισμού. 

4. Τα οικονομικά της φάσης αναζήτησης και παραγωγής πετρελαίου. 

5. Δυναμικές παραγωγής και ζήτησης πετρελαίου. 

6. Τα οικονομικά της αναζήτησης/παραγωγής του φυσικού αερίου και οι κίνδυνοι. 

7. Δυναμικές παραγωγής και ζήτησης φυσικού αερίου. 

8. Τα δεδομένα της τιμολόγησης πετρελαίου και η δομή της πετρελαϊκής αγοράς. 

9. Η Εμπορεία πετρελαίου. 

10. Τα δεδομένα τιμολόγησης και η δομή των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. 

11. Εμπορεία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

12. Στρατηγικές αποτροπής και αντιμετώπισης ενεργειακών κρίσεων 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι: 

 

Διαδικτυακή παρουσίαση, διαδικτυακή συζήτηση, παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών, ατομική 
καθοδήγηση, προσομοίωση 
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