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Περίληψη 
 

Τίτλος: «Το πετρέλαιο ως επενδυτικό προϊόν» 
Λέξεις κλειδιά: πετρέλαιο, Ο.Π.Ε.Κ, πετρελαϊκές κρίσεις, κορύφωση πετρελαίου, 

προσφορά, ζήτηση, Συσχέτιση, trading 
 
 

    Σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ακριβώς που βιώνουµε 
τώρα, η ανάγκη εξεύρεσης και κατοχής όλο και µεγαλύτερων ποσοτήτων πηγών ενέργειας 
είναι επιτακτική. Ακολούθως, βαρύνουσας σηµασίας είναι και η παραγωγή, η ζήτηση αλλά 
και οι όποιες παρεµβολές (θεµιτές ή αθέµιτες) στην παραγωγή ή στη ζήτηση. Κράτη τα 
οποία παλαιότερα κατείχαν ελάχιστη δύναµη στον παγκόσµιο χάρτη, τώρα µε την 
εµπορευµατοποίηση των πηγών τους ενέργειας, και κυρίως του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους και γιγαντώνονται οικονοµικά και 
πολιτικά. 

 
    Ειδικότερα, το πετρέλαιο αυτό καθ’αυτό κινεί τα νύµατα στην παγκόσµια γεωπολιτική 
σκηνή, δηµιουργώντας ηγέτες που το παράγουν και το εκµεταλλεύονται πολιτικά, 
επιχειρηµατιές-κολοσσούς που το παράγουν και αναδεικνύονται επιχειρηµατικά και 
εντέλει χώρες, οι οποίες έχοντάς το ως «ασπίδα» προωθούν έτσι τα συµφέροντά τους. 

 
    Έχοντας υπ’ όψιν, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, είναι εύκολο να διακρίνουµε χώρες οι οποίες 
παράγουν το πετρέλαιο και χώρες που εκδηλώνουν ζήτηση γι’ αυτό. Αναµφίβολα, οι 
πρώτες βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις δεύτερες. Αυτό συνάγεται απ’ 
το γεγονός ότι από τη στιγµή που είναι στην ευτυχή θέση να παράγουν κάτι τόσο πολύτιµο, 
είναι προς το συµφέρον τους να το πουλάνε σε υψηλή τιµή. Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο 
να συµβεί. Ωστόσο, απ’τη σύσταση του ΟΠΕΚ και µετά, µπορούµε άνετα πλέον να 
κάνουµε λόγο όχι τόσο για πετρέλαιο, όσο πια για «µαύρο χρυσό». Αντίθετα, οι χώρες που 
έχουν ανάγκη το πετρέλαιο είναι εγκλωβισµένες στις τιµολογιακές τακτικές των 
παραγωγών χωρών και µην έχοντας άλλη επιλογή αγοράζουν στην τιµή που τους δίνεται, 
επιβαρύνοντας έτσι δυσανάλογα τις οικονοµίες τους. 

 
    Μέσα, λοιπόν, σ’αυτήν τη διεθνή συγκυρία, δε θα µπορούσαµε να παραβλέψουµε την 
ανάγκη διερεύνησης της αγοράς του πετρελαίου. 

 
    Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και ανάλυση όλων εκείνων των 
παραγόντων που εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, τιµολόγησης και ζήτησης του 
πετρελαίου, καθώς επίσης και η επισκόπηση ιστορικών στοιχείων που επηρέασαν και 
επηρεάζουν την αγορά του πετρελαίου. Θα γίνει αναφορά σε τιµές κλεισίµατος του 
πετρελαίου, σε αποδόσεις, όπως επίσης και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 
προσπαθώντας να καταλήξουµε τί είναι αυτό το οποίο καθιστά το πετρέλαιο ένα τόσο 
ελκυστικό επενδυτικό προϊόν. Στην προσπάθεια να γίνει µια εις βάθος µελέτη του 
πετρελαίου, χρησιµοποιήθηκε ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία. Η µέθοδος που 
επιλέχθηκε είναι εκείνη της ανάλυσης όλων των πτυχών του προς διερεύνηση θέµατος. 
Έτσι, αρχικά, σε κάθε κεφάλαιο µε τη χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας κάνουµε µια 
επισκόπηση στο εκάστοτε θέµα και ακολούθως επιχειρούµε µια περαιτέρω ανάλυση. 
Επιπροσθέτως, έγινε χρήση ποικίλων πινάκων και διαγραµµάτων, τα οποία µας βοήθησαν 
να κατανοήσουµε αρτιότερα το θέµα. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 
 
 
1.1  Αντικείµενο της εργασίας 

 
 
    Σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό ακριβώς που βιώνουµε 

τώρα, η ανάγκη εξεύρεσης και κατοχής όλο και µεγαλύτερων ποσοτήτων πηγών ενέργειας 
είναι επιτακτική. Ακολούθως, βαρύνουσας σηµασίας είναι και η παραγωγή, η ζήτηση αλλά 
και οι όποιες παρεµβολές1 (θεµιτές ή αθέµιτες) στην παραγωγή ή στη ζήτηση. Κράτη τα 
οποία παλαιότερα κατείχαν ελάχιστη δύναµη στον παγκόσµιο χάρτη, τώρα µε την 
εµπορευµατοποίηση των πηγών τους ενέργειας, και κυρίως του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους και γιγαντώνονται οικονοµικά και 
πολιτικά. 

 
    Ειδικότερα, το πετρέλαιο αυτό καθ’αυτό κινεί τα νύµατα στην παγκόσµια γεωπολιτική 

σκηνή, δηµιουργώντας ηγέτες που το παράγουν και το εκµεταλλεύονται πολιτικά, 
επιχειρηµατιές-κολοσσούς που το παράγουν και αναδεικνύονται επιχειρηµατικά και 
εντέλει χώρες2, οι οποίες έχοντάς το ως «ασπίδα» προωθούν έτσι τα συµφέροντά τους. 

 
    Έχοντας υπ’ όψιν, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, είναι εύκολο να διακρίνουµε χώρες οι οποίες 

παράγουν το πετρέλαιο και χώρες που εκδηλώνουν ζήτηση γι’ αυτό. Αναµφίβολα, οι 
πρώτες βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τις δεύτερες. Αυτό συνάγεται απ’ 
το γεγονός ότι από τη στιγµή που είναι στην ευτυχή θέση να παράγουν κάτι τόσο πολύτιµο, 
είναι προς το συµφέρον τους να το πουλάνε σε υψηλή τιµή. Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο 
να συµβεί. Ωστόσο, απ’τη σύσταση του ΟΠΕΚ3 και µετά, µπορούµε άνετα πλέον να 
κάνουµε λόγο όχι τόσο για πετρέλαιο, όσο πια για «µαύρο χρυσό». Αντίθετα, οι χώρες που 
έχουν ανάγκη το πετρέλαιο είναι εγκλωβισµένες στις τιµολογιακές τακτικές των 
παραγωγών χωρών και µην έχοντας άλλη επιλογή4 αγοράζουν στην τιµή που τους δίνεται, 
επιβαρύνοντας έτσι δυσανάλογα τις οικονοµίες τους. 

 
    Μέσα, λοιπόν, σ’αυτήν τη διεθνή συγκυρία, δε θα µπορούσαµε να παραβλέψουµε την 

ανάγκη διερεύνησης της αγοράς του πετρελαίου. 
 
    Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και ανάλυση όλων εκείνων των 

παραγόντων που εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, τιµολόγησης και ζήτησης του 
πετρελαίου, καθώς επίσης και η επισκόπηση ιστορικών στοιχείων που επηρέασαν και 
επηρεάζουν την αγορά του πετρελαίου. Θα γίνει αναφορά σε τιµές κλεισίµατος του 
πετρελαίου, σε αποδόσεις, όπως επίσης και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 
προσπαθώντας να καταλήξουµε τί είναι αυτό το οποίο καθιστά το πετρέλαιο ένα τόσο 
ελκυστικό επενδυτικό προϊόν. 

                                                 
1 Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα αναλυθούν περιπτώσεις καρτέλ, που προσπαθούν να 
ελέγξουν την παραγωγή. 
2 Οι λεγόµενες «Πετρελαιοπαραγωγές χώρες», για τις οποίες θα γίνει λόγος εκτενέστερα στην πορεία. 
3 Οργανισµός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών(ΟΠΕΚ-OPEC). 
4 ∆εν είναι ακόµα το φυσικό αέριο «άξιος» ανταγωνιστής του πετρελαίου, καθώς το πρώτο δεν µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε τόσες πολλές εφαρµογές όσες το πετρέλαιο. 
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    1.2 Στόχοι της εργασίας 
 
 
    Η ενασχόληση µε ένα τόσο σύνθετο προϊόν, όπως είναι το πετρέλαιο δεν µπορεί παρά να 

είναι δύσκολη. Τα συµπεράσµατα δεν µπορούν να βγαίνουν εύκολα και η εις βάθος µελέτη 
και ανάλυση είναι απαραίτητη. Πραγµατικά, είναι τόσοι πολλοί οι παράγοντες που 
εµπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής-ζήτησης του πετρελαίου, όπου η στοιχειοθέτησή 
τους και η οµαδοποίησή τους είναι δυσχερής. 

 
    Υπό τους παραπάνω περιορισµούς και δυσκολίες, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι 

στόχοι της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι τρείς. 
 
    Αρχικά, µεσώ της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουµε να ξεχωρίσουµε την προσφορά 

του πετρελαίου από την αντίστοιχη ζήτηση και µέσω αυτής της διαδικασίας θα 
εντοπίσουµε τις διαφορές που έχει µια χώρα που παράγει πετρέλαιο σε σχέση µε κάποια 
που το καταναλώνει.5 

 
    Ακολούθως, θα προσπαθήσουµε να καταδείξουµε το σηµαντικότατο ρόλο του 

ΟΠΕΚ(διαχρονικά) στην εξύψωση της αξίας του πετρελαίου. 
  

 Τέλος, στόχος της εργασίας είναι και η ανάδειξη του πετρελαίου ως σύγχρονου 
επενδυτικού προϊόντος µε τη χρήση πινάκων, τιµών κλεισίµατος, αποδόσεων και ποικίλων 
ακόµα στοιχείων. 

 
  
 
      1.3 Πετρέλαιο και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

 
 
Η σχέση του πετρελαίου µε τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µπορεί φαινοµενικά να µην είναι    
τόσο φανερή. Ωστόσο, µε µια προσεκτικότερη µελέτη γίνεται φανερό ότι όχι µόνο 
σχετίζονται αλλά και ότι υπάρχει ισχυρός δεσµός. 
 
Συγκεκριµένα, ο σύγχρονος manager καλείται να διοικήσει σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο 
περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν ποικίλες τάσεις και πρακτικές. Τα παγκόσµια 
οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα υπαγορεύονται από µεταβλητές, µια εκ των πιο 
σηµαντικών, πια, είναι το πετρέλαιο. Νέες επιχειρήσεις ξεπηδούν στις 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες εκµεταλλευόµενες το ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον. 
 
Έτσι, η εις βάθος γνώση της αγοράς στην οποία συναλλάσεται το πετρέλαιο είναι ζωτική 
γι’ αυτόν που επιθυµεί να γίνει µέρος των επιχειρήσεων σήµερα, ώστε να’ χει µια πιο 
ολοκληρωµένη άποψη για το τί, πώς και γιατί συµβαίνει παγκόσµια. Είναι αδύνατο να 
ενεργοποιηθείς και να δράσεις σε παγκόσµια εµβέλεια αν δεν είναι πλήρως κατανοητή η 
δύναµη που προσφέρει το πετρέλαιο και οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας σε αυτούς που τις 
εµπορεύονται. 
 

                                                 
5 Θα γίνει χρήση case studies και αναφορά σε συγκεκριµένες χώρες. 
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Υπ’ αυτό το πρίσµα, έγινε και στην παρούσα εργασία η προσπάθεια να συνδεθεί η γνώση 
που προσφέρει ένα MBA µε τον αχανή κόσµο του πετρελαίου και τις ευκαιρίες τις οποίες 
προσφέρει. 
 
 
 1.4 Μεθοδολογία διερεύνησης του θέµατος 
 
 
Στην προσπάθεια να γίνει µια εις βάθος µελέτη του πετρελαίου, χρησιµοποιήθηκε 
ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία. Η µέθοδος που επιλέχθηκε είναι εκείνη της 
ανάλυσης όλων των πτυχών του προς διερεύνηση θέµατος. Έτσι, αρχικά, σε κάθε 
κεφάλαιο µε τη χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας κάνουµε µια επισκόπηση στο 
εκάστοτε θέµα και ακολούθως επιχειρούµε µια περαιτέρω ανάλυση. Επιπροσθέτως, έγινε 
χρήση ποικίλων πινάκων και διαγραµµάτων, τα οποία µας βοήθησαν να κατανοήσουµε 
αρτιότερα το θέµα. 
 
Πιο συγκεκριµένα, έγινε χρήση ελληνικής βιβλιογραφίας, η οποία συλλέχθηκε κατά κύριο 
λόγο από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, όπως επίσης και αρθρογραφίας, η 
οποία αναζητήθηκε σε εφηµερίδες, επιστηµονικά περιοδικά και στο διαδίκτυο. 
Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκε ευρέως και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 
Σελίδες στο διαδίκτυο όπως το Sciencedirect και η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Elsevier 
µας βοήθησαν ιδιαιτέρως. 
 
 
 
 1.5 ∆ιάρθρωση εργασίας 
 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, µέσω των οποίων 
επιχειρούµε να προσεγγίσουµε την αγορά του πετρελαίου. 
 
Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι εισαγωγικό, γίνεται µια πρώτη επαφή µε το 
θέµα. Αναφέρεται το αντικείµενο και οι τρεις στόχοι της εργασίας, η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιήθηκε, καθώς επίσης και ποιά η σχέση της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε τον 
τοµεά του πετρελαίου. 
 
Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε τον ΟΠΕΚ. Θεωρούµε απαραίτητη 
την αναφορά σε αυτόν τον οργανισµό, καθώς ο ρόλος που διαδραµάτισε τα τελευταία 
χρόνια είναι ζωτικός για τις χώρες που είναι µέλη, αλλά εντέλει και για όλο τον κόσµο. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την προσφορά του πετρελαίου. Ποιες είναι οι 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Πόσο παράγουν και αν αρκεί. Το κεφάλαιο θα κλείσει µε µια 
αναφορά και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
 
Η πλευρά της ζήτησης πετρελαίου εξετάζεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Θα εξετάσουµε 
χώρες που εκδηλώνουν ιδιαίτερα αυξηµένη ζήτηση για το πετρέλαιο, όπως είναι η Κίνα. 
Γιατί το έχουν τόσο ανάγκη και ποιες οι επιπτώσεις στις οικονοµίες τους. Γιατί ο 
παράγοντας πληθυσµός επηρεάζει τη ζήτηση. 
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Στο πέµπτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε λεπτοµερέστερα την αγορά του πετρελαίου. Θα 
αναλύσουµε πίνακες, γραφήµατα, όπως επίσης και τιµές κλεισίµατος. Θα καταλήξουµε ότι 
το πετρέλαιο είναι ένα επενδυτικό προϊόν που προσφέρει ευκαιρίες, αλλά κρύβει και 
παγίδες. 
 
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, θα γίνει µια σύντοµη επισκόπηση της εργασίας και θα 
αναφερθούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν απ’ τη µελέτη µας. 
 
Μετά απ’ αυτό το κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτικά όλη η βιβλιογραφία που 
χρησιµοποιήθηκε για τη σύνταξη της εργασίας. Αρχικά η ελληνική και ακολούθως η 
ξενόγλωσση.  
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Κεφάλαιο 2 : Ο.Π.Ε.Κ. 
 
 

 
 2.1 Ιστορική Αναδροµή 
 
 
Όταν στις 16 Σεπτεµβρίου του 1960 πέντε κράτη συµφώνησαν στο Ιράκ τη δηµιουργία 
ενός διεθνούς οικονοµικού οργανισµού, κανείς δε θα µπορούσε να φανταστεί την 
µετέπειτα εξέλιξη και γιγάντωσή του. Πραγµατικά, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η 
Βενεζουέλα και η Σαουδική Αραβία δηµιούργησαν τον Οργανισµό Εξαγωγών 
Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών, γνωστός και ως ΟΠΕΚ από τ’αρχικά του στα 
αγγλικά(Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC).6  
 
Σκοπός ίδρυσης του οργανισµού αυτού ήταν η προσπάθεια καθιέρωσης ενιαίας 
πετρελαϊκής πολιτικής µεταξύ των µελών του και επιπλέον η περιφρούρηση των 
συµφερόντων τους απ’ το διεθνή ανταγωνισµό. 
 
Η ανάγκη ίδρυσης του Οργανισµού προέκυψε και εντάθηκε από το γεγονός ότι µέχρι 
εκείνη τη στιγµή επτά µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έκαναν ό,τι ήθελαν αγνοώντας τις 
χώρες στις οποίες παραγώταν το πετρέλαιο. Οι «επτά αδελφές»7 προσπάθησαν και 
κατάφεραν να µειώσουν την τιµή του πετρελαίου ανά βαρέλι. Ειδικότερα, η πρώτη µείωση 
της τάξης του 10%  έγινε το Φεβρουάριο του 1959 και η δεύτερη, 7%, τον Αύγουστο του 
1960 από την Exxon.8  
 
Ο ΟΠΕΚ στην προσπάθειά του ν’ αυξήσει τη διαπραγµατευτική του δύναµη απέναντι στις 
εταιρείες αυτές έκανε άνοιγµα και σ’ άλλες χώρες µε σκοπό να γίνουν µέλη. Έτσι, το 1961 
προστέθηκε το Κατάρ, το 1962 η Ινδονησία(ωστόσο από το 2009 δεν αποτελεί πια µέλος) 
και η Λιβύη, το 1967 τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Αλγερία το 1969, η Νιγηρία το 
1971, το Εκουαδόρ το 1973(αλλά δεν ήταν από το 1992 ως το 2007), η Ανγκόλα το 2007 
και τέλος η Γκαµπόν από το 1975 ως και το 1994.9 
 
Πλέον, τα κράτη-µέλη του Οργανισµού είναι δώδεκα, ενώ, παράλληλα, κάθε κράτος που 
έχει ίδια συµφέροντα µε τα µέλη είναι ευπρόσδεκτο στον ΟΠΕΚ ανεξαρτήτως 
θρησκεύµατος, πολιτικού καθεστώτος ή γεωγραφικού χώρου. 
 
Ο Οργανισµός αυτός ο οποίος ξεκίνησε το 1960 ως µια συµµαχία πέντε κρατών πέρασε 
διάφορα στάδια τις επόµενες δεκαετίες έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των 
συµφερόντων των κρατών-µελών του. 
 
Από µια χαλαρή ένωση, σ’ ένα πανίσχυρο καρτέλ και τελικά σ’ ένα οργανισµό µε 
ποικίλους στόχους.10 

                                                 
6 August W. Giebelhaus (2004), “History of Oil Industry”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.649-
660 
7 Οι επτά αυτές εταιρείες είναι η BP, η Mobil, η Socal, η Exxon, η Shell, η Gulf και η CFP. 
8 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.753-765 
9 www.opec.org  
10 Kathleen L. Abdalla (1995), “ The changing structure of the international oil industry, Implications 
for OPEC, Energy Policy, Vol. 23, No.10, pp.871-877 
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 2.1.1 Η δεκαετία του 1960 
 
 
Σηµαντικό γεγονός τη δεκαετία αυτή11 είναι η απόφαση του Αϊζενχάουρερ να περιορίσει 
τις εισαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ προσπαθώντας να κάνει το «ξένο» πετρέλαιο 
συµπληρωµατικό και όχι πρωταρχικό. Έτσι πολλές αµερικανικές εταιρείες που είχαν 
πρόσβαση στις παγκόσµιες αγορές πετρελαίου δεν µπόρεσαν να εισάγουν στις ΗΠΑ 
µεταβάλλοντας έτσι τα πράγµατα. 
 
Αυτή η πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΟΠΕΚ χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά του ν’ 
αποκτήσει κι άλλα κράτη-µέλη, έτσι ώστε να αυξήσει τη δύναµή του διεθνώς. Πέντε νέα 
µέλη προστίθενται κι έτσι ο Οργανισµός αριθµεί συνολικά δέκα µέλη. 
 
Επιπλέον, ο ΟΠΕΚ παίρνει και διάφορα µέτρα ώστε να προωθήσει τα συµφέροντα των 
µελών του και παράλληλα να µειώσει τον ανταγωνισµό των πετρελαϊκών εταιρειών και της 
πετρελαϊκής βιοµηχανίας γενικότερα. 
 
Άρχικα, ο Οργανισµός προσπάθησε να ενοποιήσει το φορολογικό σύστηµα εισπράτοντας 
φόρους από τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στα κράτη-µέλη. 
Ειδικότερα έγινε χρήση της επίσηµης καθορισµένης τιµής και όχι της πραγµατικής τιµής 
για τον υπολογισµό των φόρων και των δικαιωµάτων. Έτσι ήρθε το τέλος του συστήµατος 
όπου µέχρι εκείνη τη στιγµή οι φόροι πληρώνονταν βάση των πραγµατικών τιµών και όχι 
των προκαθορισµένων, κάτι το οποίο ευνοούσε σαφώς τις νέες εταιρείες σε σχέση µε τις 
παλαιές. Με το νέο αυτό µέτρο, ο ΟΠΕΚ κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωση νέων 
εταιρειών και να περιορίσει τον ανταγωνισµό αφού εξασφάλισε τη θέση των ήδη µεγάλων 
εταιρειών. 
 
Επιπρόσθετα, ο Οργανισµός διαχώρησε τη φορολογία από την καταβολή των 
δικαιωµάτων, τα οποία είναι τα χρήµατα που πληρώνει ο επενδυτής στον ιδιοκτήτη του 
χώρου όπου βρίσκεται το πετρέλαιο. Μέχρι εκείνη τη στιγµή ίσχυε ο κανόνας του 50/50 
και στο 50% που έπαιρναν τα κράτη ανήκαν και τα δικαιώµατα κατά 12.5%, ενώ το άλλο 
37.5% ήταν η φορολογία. Ο ΟΠΕΚ κατάφερε το 50% του φόρου να δίνεται αφού πρώτα 
έχει δοθεί το 12.5% των δικαιωµάτων. Τ’αποτέλεσµα ήταν η αύξηση των πραγµατικών 
τιµών, λόγω της αυξηµένης φορολογίας.12 
 
Τα µέτρα που πήρε ο Οργανισµός ουσιαστικά εξυπηρέτησαν τη θέλησή του για περιορισµό 
της ελεύθερης αγοράς και µη βοήθειας στις νεοεισερχόµενες εταιρείες στο χώρο. Έτσι, 
ενδυναµώθηκαν οι ήδη µεγάλες εταιρείες, αλλά και τα κράτη-µέλη που πριν δεν είχαν λόγο 
ισχυρό απέναντι στις επενδυτικές εταιρείες. 
 
Τέλος, σηµαντικότατο γεγονός γι’αυτήν τη δεκαετία ήταν η «∆ιακήρυξη της Πετρελαϊκής 
Πολιτικής των Κρατών-Μελών» τον Ιούνιο του 1966, σύµφωνα µε την οποία 
διακηρυσόταν το δικαίωµα των κρατών-µελών του ΟΠΕΚ να καθορίζουν µονοµερώς την 
τιµή του πετρελαίου, κάτι που θα παίξει τελικά το δικό του ρόλο στην δεκαετία που 
ερχόταν. 
 

                                                 
11 Για την ακρίβεια τέλη της δεκαετίας του 1950. 
12 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.753-765 
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 2.1.2 Η δεκαετία του 1970 
 
 
Η δεκαετία αυτή ήταν ιδιαίτερα κρίσιµη και σηµαντική για τα κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ, 
καθώς ενδυναµώθηκαν παίρνοντας τον έλεγχο των εσωτερικών τους βιοµηχανιών 
πετρελαίου. Τα δέκα αυτά χρόνια χαρακτηρίζονται από πολέµους και διεθνείς κρίσεις, οι 
οποίες εντέλει ανέβασαν την τιµή του πετρελαίου. 
 
Το 1971 µε τη «Συµφωνία της Τεχεράνης» αναπροσαρµόστηκαν οι όροι µε τις πετρελαϊκές 
εταιρείες και συµφωνήθηκε η άνοδος των τιµών σε ετήσια βάση. Σε συνέχεια της αύξησης 
των τιµών του πετρελαίου, κάτι τέτοιο αποφασίστηκε και τον Οκτώµβρη του 1973 στο 
Κουβέιτ και µάλιστα κατά 70%.13 
 
Στη δεκαετία του 1970 εκδηλώθηκαν δυο πετρελαϊκές κρίσεις, οι οποίες, χωρίς υπερβολή, 
άλλαξαν τα διεθνή δεδοµένα ως προς την τιµή του πετρελαίου. 
 
Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση σηµειώθηκε το 1973 όταν αρκετές αραβικές χώρες επέβαλαν 
εµπάργκο στις Η.Π.Α. και στην Ολλανδία για την υποστήριξή τους στο Ισραήλ στον 
πόλεµο που προηγήθηκε. Αν και το εµπάργκο κράτησε µόλις δυο µήνες, ωστόσο οι τιµές 
εκτοξεύτηκαν και παρέµειναν ψηλά και µετά τη λήξη του.14 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 
αρχές του 1970 η ∆υτική Ευρώπη είχε αυξήσει την κατανάλωση πετρελαίου κατα 7%, ενώ 
παράλληλα εξαρτιόταν από το αραβικό πετρέλαιο κατά 75%. Έτσι, οι χώρες της Ένωσης 
υιοθέτησαν την «Νέα Στρατηγική», σύµφωνα µε την οποία θα µειώνονταν οι εισαγωγές 
πετρελαίου, θα δινόταν βάρος στην εσωτερική παραγωγή και θα χρηµατοδοτούνταν 
αναπτυξιακά προγράµµατα και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.15 
 
Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση σηµειώθηκε το 1979. Αιτία της ήταν το ξέσπασµα της 
ιρανικής επανάστασης. Το Ιράν ήταν η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του ΟΠΕΚ και 
οι συνέπειες ήταν αναµενόµενες. Η παραγωγή 4.000.000 βαρελιών την ηµέρα διακόπηκε, 
εκτοξεύοντας, έτσι, την τιµή του πετρελαίου. 
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το επόµενο γράφηµα, το οποίο απεικονίζει διαχρονικά την 
τιµή του πετρελαίου. Οι δυο πετρελαϊκές κρίσεις(1973 και 1979) ξεχωρίζουν στο γράφηµα 
για την έντασή τους και τα επακόλουθά τους. 
 

 
 Γράφηµα 1 
 

                                                 
13 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.753-765 
14 Η τιµή του αργού πετρελαίου πήγε στα 12 δολάρια το βαρέλι από 2.5. 
15 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior, 1973-2003”,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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 2.1.3 Η δεκαετία του 1980 
 
 
Τα πράγµατα πήραν άλλη τροπή κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας για τα κράτη-µέλη 
του ΟΠΕΚ, τα οποία είδαν την τιµή του πετρελαίου να πέφτει και τα κέρδη τους να 
µειώνονται αισθητά επηρεαζόµενα και αυτά από την παγκόσµια ύφεση. 
 
Ο Οργανισµός κλήθηκε να διαλέξει ανάµεσα στο να µειώσει την τιµή του πετρελαίου του 
ακολουθώντας έτσι την αγορά, είτε να κρατήσει την ίδια τιµή µειώνοντας όµως την 
παραγωγή. Τελικά επιλέχθηκε το δεύτερο και τον Μάρτιο του 1982 υιοθετήθηκε ένα 
χαλαρό σύστηµα ποσοστώσεων, χωρίς τη συµµετοχή της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο 
ουσιαστικά εφαρµόστηκε από το 1983 ύστερα από τη συνάντηση στο Λονδίνο όπου 
αποφασίστηκε παραγωγή 17.5 εκατοµµυρίων βαρελιών τη µέρα ενοποιώντας και 
ρίχνοντας παράλληλα την τιµή του βαρελιου στα 28 δολάρια. 
 
Ήταν τόσο καταστροφική η δεκαετία αυτή για τον ΟΠΕΚ όπου το µερίδιο αγοράς του από 
το επιβλητικό 62% στα µέσα της δεκαετίας του 1970 έπεσε στο 37% το 1985.16 Αυτό 
οφειλόταν και στο γεγονός ότι αυξήθηκε η παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ, όπως π.χ. στη Βόρεια 
Θάλασσα, όπου δραστηριοποιούνταν Βρετανοί και Νορβηγοί, και η παραγωγή αυξήθηκε 
από 2 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα το 1975 σε 3.5 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα το 1985. 
Φυσικά σ’ αυτήν την κατάσταση συνέβαλλαν και οι υψηλές τιµές του ΟΠΕΚ, οι οποίες 
επέτρεπαν µεγάλο περιθώριο κέρδους σε επενδυτές όπως επίσης και οι έρευνες που είχαν 
χρηµατοδοτηθεί εξαιτίας των δυο πετρελαϊκών κρίσεων.17 
 

 
 Γράφηµα 2 
                          (από “BP Statistical Review of World Energy”-2003) 

                                                 
16 Walter Goldstein (1983), “Can OPEC survive 1984?”,  Energy Policy, September 1983, pp.196-203 
17 Ibrahim Kavrakoglu (1988), “OPEC oil: At what price?”, OMEGA Int. J. of Mgmt Sci., Vol. 16, 
No.5, pp.439-446 
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Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στο γράφηµα 2, η θετικότατη δεκαετία του 1970 δεν είχε την 
ίδια συνέχεια στα επόµενα δέκα χρόνια. 
 
Οι τιµές άρχισαν να επανακάµπτουν το 1989 όταν µειώθηκε η παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ, 
ενώ παράλληλα αυξήθηκε και η ζήτηση. Μαζί µε την τιµή του πετρελαίου, ανέβηκε όµως 
και η τιµή του φυσικού αερίου, το οποίο είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος σε πολλές 
εφαρµογές παγκοσµίως. 
 
 
  2.1.4 Η δεκαετία του 1990 
 
 
Οι τιµές ξαναανέβηκαν το 1990 ύστερα απ’ την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ και 
παρέµειναν σχετικά υψηλές λόγω του πολέµου στον Κόλπο. Παράλληλα, τα Ηνωµένα 
Έθνη επέβαλαν εµπάργκο στο πετρέλαιο του Ιράκ το 1991, το οποίο κράτησε πάνω από 
έντεκα χρόνια.  
 
Το 1993 οι τιµές έπεσαν εξαιτίας της αναµονής όλων ότι το Ιράκ θα επιστρέψει ξανά στις 
αγορές, λόγω της αυξανόµενης παραγωγής στη Βόρεια Θάλασσα και λόγω της ασθενούς 
ζήτησης. 
 
Το 1997 ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να αυξήσει τις ποσοστώσεις του στο 10% θεωρώντας ότι η 
Ασιατική παραγωγή θα συνεχίζει ν’αυξάνεται. Ωστόσο, η κρίση που έπληξε την Ασία τον 
διέψευσε κι έτσι οι τιµές ξανάπεσαν. 
 
Το 1998-1999 οι τιµές έπεσαν σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα, κάτι το οποίο οφειλόταν σε 
τέσσερα γεγονότα: 
 

• Στην Ασιατική κρίση. 
 

• Στην αύξηση της παραγωγής από τα κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ, αλλά και παγκοσµίως. 
 

• Στην αύξηση στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράκ. 
 
• Στους δυο συνεχόµενους ήπιους χειµώνες στις χώρες που καταναλώνουν το 

πετρέλαιο, µειώνοντας έτσι τη ζήτησή τους.18 
 
Η δραµατική µείωση των τιµών είχε και εσωτερικές συνέπειες για τα κράτη-µέλη, καθώς 
υπονοµεύτηκε η σταθερότητά τους και επίσης µειώθηκε ο προϋπολογισµός τους. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1998 τα κέρδη των κρατών-µελών του ΟΠΕΚ υπολογίζονταν 
λιγότερα από 100 δισεκατοµµύρια, ενώ ένα έτος πριν, το 1997, ήταν 154 δισεκατοµµύρια, 
µια µείωσης της τάξης του 37%. 
 
Έτσι, µετά το 1986, δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι το 1998 ήταν το καταστροφικότερο 
έτος για τα έσοδα των κρατών-µελών του ΟΠΕΚ.  

                                                 
18 Wilfrid L. Kohl (2002), “OPEC behavior, 1998-2001”, The Quarterly Review of Economics and 
Finance 42, pp.209-233 
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 2.1.5 Η δεκαετία του 2000  
 
 
Μια µικρή άνοδος στις τιµές καταγράφηκε το 2000, το οποίο χαρακτηρίστηκε από συχνές 
συναντήσεις των κρατών-µελών, αυξήσεις των ποσοστώσεων και της ανεπίσηµης 
δηµιουργίας µια ζώνης τιµών, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώµβριο και 
αύξησε την παραγωγή κατά 500.000 βαρέλια τη µέρα. Το σύστηµα αυτό θα λειτουργούσε 
ως εξής: Εφόσον το µέσο καλάθι τιµών παρέµενε πάνω από 28 δολάρια το βαρέλι για 20 
συνεχόµενες µέρες διαπραγµάτευσης, τότε η παραγωγή θ’αυξανόταν αυτόµατα κατά 
500.000 βαρέλια τη µέρα. Αντίστοιχα, θα µειωνόταν η παραγωγή µε την ίδια αυτή 
ποσότητα, εφόσον το καλάθι τιµών παρέµενε κάτω από 22 δολάρια το βαρέλι για 10 
συνεχόµενες µέρες διαπραγµάτευσης. Ωστόσο, το αυτόµατο αυτό σύστηµα στη συνέχεια 
εγκαταλείφθηκε. 
 
Ο µηχανισµός αυτός ήταν η τέταρτη προσπάθεια του ΟΠΕΚ να διαχειριστεί τις 
παγκόσµιες αγορές πετρελαίου. Αρχικά, το 1981, είχε επιχειρήσει να διαχειριστεί τις τιµές 
δηµιουργώντας διαφοροποιήσεις τιµών για κάθε προσφορά ακατέργαστου πετρελαίου. 
Ύστερα και µετά την αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος, εφαρµόστηκε ο µηχανισµός των 
ποσοστώσεων το 1982, ενώ ακολούθησε µια ιδιαίτερη τιµολόγηση βασιζόµενη στην 
αγορά, η οποία και αυτή απέτυχε. 
 
Ο ΟΠΕΚ δεν έµεινε ανεπηρέαστος από τα θλιβερά γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου. Τα 
επακόλουθα τους ήταν µειωµένη χρήση αεροσκαφών και χαµηλώτερη ανάπτυξη, εποµένως 
και χαµηλή ζήτηση πετρελαίου. Ο Οργανισµός αντέδρασε µειώνοντας την παραγωγή του. 
 
Παράλληλα, πολιτικές αναταραχές στον παγκόσµιο χάρτη εξόθισαν τις τιµές υψηλότερα. 
Συγκεκριµένα, το Ιράκ σταµάτησε την εξαγωγή πετρελαίου για ένα µήνα διαµαρτυρόµενο 
για την εισβολή του Ισραήλ στην West Bank. Ακόµα, η έστω για δυο µέρες παραίτηση του 
Ούγκο Τσάβεζ προκάλεσε αναταραχές. Επίσης ο διαφαινόµενος πόλεµος στο Ιράκ 
δηµιουργούσε ανησυχίες κι έτσι οι τιµές συνέχιζαν ν’ανεβαίνουν. 
 
Παρ’ όλα αυτά, τελικά ο πόλεµος στο Ιράκ είχε τ’αντίθετα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, 
όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τελεσίγραφο στον ηγέτη του Ιράκ να εγκαταλείψει τη 
χώρα σε 48 ώρες ή να περιµένει αµερικάνικη επίθεση, οι τιµές άρχισαν να πέφτουν. Αυτή 
η εξέλιξη µπορεί να βρει ερµηνεία σε διάφορα γεγονότα, όπως: 
 

1. Έγινε εξαρχής ξεκάθαρο ποιός θα είναι ο νικήτης του πολέµου και τί έκβαση 
θα’χει. 

 
2. Πολλές χώρες άρχισαν να πουλάνε το πετρέλαιο που είχαν αποθηκευµένο 

ελπίζοντας πως οι τιµές θα είναι υψηλότερες λόγω του πολέµου. 
 

3. Αρκετές χώρες αύξησαν την παραγωγή τους, όπως η Σαουδική Αραβία. 
 

4. Υπήρχε αναµονή ότι το Ιράκ θα ξεκίναγε την παραγωγή αµέσως µετά τη λήξη 
του πολέµου και µάλιστα σε µεγάλες ποσότητες.19 

 

                                                 
19 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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 2.1.5.1 Ο πόλεµος του Ιράκ µέσω διαγραµµάτων 
 
Επειδή ο πόλεµος του 2003 στο Ιράκ είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός στην ιστορία του 
πετρελαίου και δη σε χώρα-µέλος του ΟΠΕΚ, παραθέτουµε µερικά διαγράµµατα για να 
γίνουν καλύτερα κατανοητά τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες των αντιµαχοµένων. 
 

              
                                       Γράφηµα 3 
                                            (zfacts.com) 

 
Στο παραπάνω γράφηµα απεικονίζεται ξεκάθαρα αυτό που υποστηρίξαµε στην αµέσως 
προηγούµενη ενότητα, ότι δηλαδή µπορεί µεν να σταµάτησε η παραγωγή πετρελαίου από 
το Ιράκ στο ξέσπασµα του πολέµου, όµως στη συνέχεια, έχοντας κάποια 
σκαµπανεβάσµατα, ξεκίνησε ξανά η παραγωγή δυναµικά. 
 
                                                            Γράφηµα 4 
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Στο παραπάνω γράφηµα απεικονίζεται η τιµή του πετρελαίου/βαρέλι σε δολάρια. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι ενώ ακριβώς στο σηµείο που η Αµερική επιτίθεται στο Ιράκ(Μάιος 
2003) η τιµή πέφτει, απ’τα µέσα του 2003, η τιµή παίρνει την ανιούσα σταθερά φτάνοντας 
µόλις τέσσερα χρόνια µετά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, σ’αυτήν την περίπτωση ο 
πόλεµος µπορεί να χαρακτηριστεί «ανωµαλία».20 
 

 
                                                   Γράφηµα 5 
                                      (www.crudeoilpeak.com) 
 
Τέλος, πολύ ενδιαφέρον είναι και το παραπάνω διάγραµµα. Αξίζει να εστιάσουµε στο 2003 
και συγκεκριµένα στην παραγωγή των ΗΠΑ(καφέ χρώµα) και του Ιράκ(γαλάζιο χρώµα). 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι σε εκείνο το σηµείο που γίνεται η επίθεση στο Ιράκ, η παραγωγή 
του τελευταίου ουσιαστικά «εφάπτεται» µε την αντίστοιχη παραγωγή πετρελαίου των 
ΗΠΑ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο ο πόλεµος δείχνει να αφήνει ανεπηρέαστη τελικά 
την παραγωγή και των δυο χωρών, καθώς, όπως φαίνεται, απ’το επόµενο κιόλας έτος η 
παραγωγή συνεχίζεται δυναµικά. Ουσιαστικά η παραγωγή των ΗΠΑ δεν άλλαξε καθόλου 
και συνέχισε ανεπηρέαστη την πορεία της. 
 

                                                 
20 Paul A. Williams (2006), “Projections for the geopolitical economy of oil after war in Iraq”, Futures, 
Vol. 38, pp.1074-1078 
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 2.2 Τα όργανα του ΟΠΕΚ 
 
Ο ΟΠΕΚ ως διεθνής οικονοµικός οργανισµός αποτελείται από συγκεκριµένα όργανα, τα 
οποία καλούνται να πάρουν όλες τις κρίσιµες αποφάσεις. Τα κυριότερα όργανά του είναι η 
Συνέλευση, η Επιτροπή των Κυβερνητών και η Γραµµατεία.21 
 
 
 
 
 2.2.1 Η Συνέλευση 
 
Η Συνέλευση είναι η υπέρτατη εξουσία του Οργανισµού και συνεδριάζει τουλάχιστον δυο 
φορές το χρόνο, αν και µπορεί να συγκληθεί και έκτακτα. Αποτελείται από εκπροσώπους 
απ’ όλα τα κράτη-µέλη, τα οποία συνήθως είναι είτε Υπουργοί Πετρελαίου είτε Ενέργειας 
είτε κάτι παρεµφερές. Αρµοδιότητα της Συνέλευσης είναι να καθορίζει τη γενικότερη 
πολιτική του Οργανισµού και να ορίζει τον τρόπο και τις µεθόδους που θα εφαρµοστεί. 
Παράλληλα, εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει αντίστοιχα τις προτάσεις από την Επιτροπή 
των Κυβερνητών, ενώ, τέλος, εγκρίνει και τον προϋπολογισµό.22 
 
 
 2.2.2 Η Επιτροπή των Κυβερνητών 
 
Τα µέλη της Επιτροπής των Κυβερνητών διορίζονται από τα κράτη-µέλη για δυο χρόνια 
και είναι υπεύθυνα για τη σωστή διαχείριση των ζητηµάτων του Οργανισµού, ενώ ακοµά 
φροντίζουν ώστε να εφαρµόζονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης. Επιπροσθέτως, η 
Επιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό, ο οποίος ακολούθως κατατίθεται προς 
έγκριση στη Συνέλευση. Επίσης εξετάζει και τις τυχόν αναφορές του Γενικού Γραµµατέα. 
 
 
 2.2.3 Η Γραµµατεία 
 
Η Γραµµατεία του Οργανισµού βρίσκεται από το 1965 στη Βιέννη και αποτελείται απο 
διεθνείς υπαλλήλους, τους οποίους καθοδηγεί ο Γενικός Γραµµατέας. Η Γραµµατεία είναι 
υπέυθυνη για την εφαρµογή όλων των αποφάσεων της Συνέλευσης και της Επιτροπής των 
Κυβερνητών. 
 
 
 2.2.3.1 Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι ένα ειδικό σώµα, το οποίο, όµως, λειτουργεί στα πλαίσια της 
Γραµµατείας. Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η προώθηση της σταθερότητας στις 
διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα, 
εκπροσώπους των κρατών-µελών και ένα Συντονιστή της Επιτροπής. 
 
 

                                                 
21 Organization of the Petroleum Exporting Countries, General Information, 2012 
22 www.opec.org  
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 2.2.3.2 Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας είναι ουσιαστικά ο προϊστάµενος της Γραµµατείας και εκλέγεται 
για θητεία τριων ετών από τη Συνέλευση. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι ο γενικός 
διευθυντής και εκπρόσωπος του Οργανισµού και µ’αυτήν του την ιδιότητα διαχειρίζεται τα 
θέµατα που προκύπτουν σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Κυβερνητών. Ο Γραµµατέας 
υποβοηθάται στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του από διάφορους υπαλλήλους και 
προσωπικό, όπως επίσης και από δυο διευθυντές υπεύθυνους για την Έρευνα και τις 
Βοηθητικές Υπηρεσίες αντίστοιχα. Ακόµα επικουρείται από έξι διαφορετικά τµήµατα, το 
Γενικό Νοµικό Συµβούλιο, τον Υπεύθυνο γραφείου του Γενικού Γραµµατέα και από τον 
Εσωτερικό Ελεγκτή. 
 
 
 
 

 2.3 Οι περιορισµοί του ΟΠΕΚ 
 
Όντας ένας διεθνής οικονοµικός οργανισµός, ο ΟΠΕΚ, αποτελούµενος από πολλά 
ετερογενή κράτη-µέλη µε διαφορετικές προτεραιότητες ήταν λογικό και επόµενο να µην 
µπορεί να διαχειριστεί τα φλέγοντα ζητήµατά του µε ευκολία και δίχως αντιπαλότητες. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαχείριση της προσφοράς πετρελαίου διεθνώς, ο ΟΠΕΚ 
κλήθηκε ν’αντιµετωπίσει αρκετούς περιορισµούς στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις 
ετερογενείς επιθυµίες. 
 
Αρχικά, όπως προκύπτει και από τα προλεχθέντα, τροχοπέδη στην οµαλή λειτουργία του 
Οργανισµού αποτέλεσε η έντονη πολιτικοποίησή του. Έτσι, πολιτικά συµφέροντα, 
βραχύχρονες προοπτικές και έλλειψη επιθυµίας για µακρόχρονες πρακτικές δυσχέραναν το 
έργο του ΟΠΕΚ. Ρόλο στην πολιτικοποίησή του και στην ανάδειξη των ετερογενών 
τάσεων εντός του έπαιξε και το ότι ο Οργανισµός ανέλαβε την τιµολόγηση του πετρελαίου, 
κάτι το οποίο φυσικά ήταν σε πλήρη αντίθεση µε τον αρχικό σκοπό σύστασής του.23 
Κλασσική περίπτωση πολιτικοποίησης του Οργανισµού και ενδεχοµένως η πρώτη 
αποτέλεσε η προσπάθεια του Σάχη του Ιράν να κλιµακώσει τις τιµές, αδιαφορώντας για 
την επίδραση που θα’χε κάτι τέτοιο στην παγκόσµια ζήτηση και τις προµήθειες πετρελαίου 
εκτός Οργανισµού. Άλλο παράδειγµα πολιτικοποίησης ήταν σαφώς και οι έντονες πιέσεις 
µελών µε χαµηλά αποθέµατα στα αντίστοιχα κράτη-µέλη µε υψηλά αποθέµατα ώστε να 
συµµορφωθούν στα συµφέροντα των πρώτων.24 
 
Ένας ακόµα, ιδιαίτερος, περιορισµός που αντιµετώπισε ο ΟΠΕΚ ήταν το γεγονός ότι 
πολιτικά γεγονότα επηρέαζαν ουσιαστικά τις αποφάσεις του Οργανισµού όσον αφορά στην 
προσφορά πετρελαίου, κάτι το οποίο συνήθως οδηγούσε σε διακοπή των προµηθειών 
πετρελαίου. Άλλωστε και οι δυο πετρελαϊκές κρίσεις προήλθαν από πολιτικά γεγονότα. Η 
πρώτη το 1973 προκλήθηκε από τ’Αραβικό εµπάργκο και η δεύτερη το 1979 από την 
Ιρανική Επανάσταση. Οι τιµές ανέβηκαν το 1990 µε τη σύγκρουση Ιράκ και Κουβέιτ, ενώ 
το 2003 ο πόλεµος στο Ιράκ οδήγησε σε άνοδο των τιµών.25 Έτσι, οι παγκόσµιες αγορές 

                                                 
23 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
24 Χαρακτηριστικές οι πιέσεις της Αλγερίας και της Λιβύης. 
25 Paul A. Williams (2006), “Projections for the geopolitical economy of oil after war in Iraq”, Futures, 
Vol. 38, pp.1074-1078 
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πετρελαίου εµφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες όταν διακόπτεται η προσφορά πετρελαίου 
εξαιτίας αβέβαιων πολιτικών γεγονότων. 
 
Επίσης, η απόκτηση του ελέγχου της αγοράς του πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ, κάτι που πριν 
ασκούσαν οι µεγάλες εταιρείες, ανέδειξε µια ανωµαλία. Συγκεκριµένα, οι µεγάλες 
εταιρείες αφουγκράζονταν τις ανάγκες της αγοράς και έχοντας αυτό ως πυξίδα δρούσαν 
αναλόγως. Αντιθέτως, ο Οργανισµός ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τις ανάγκες των χωρών 
που καταναλώνουν το πετρέλαιο, κάτι που στο παρελθόν οδήγησε σε ποικίλα λάθη.26 
Ουσιαστικά ο ΟΠΕΚ βασιζόταν στη διαφορά της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου από την 
παραγωγή εκτός Οργανισµού και βάση αυτού πορευόταν. 
 
Ένα ακόµα αγκάθι στην προσφορά πετρελαίου εκ µέρους του ΟΠΕΚ είναι και το ότι τα 
κράτη-µέλη του εξαρτόνται σε τεράστιο βαθµό, αν όχι κατ’ολοκληρίαν, από τα κέρδη 
απ’αυτήν τους τη παραγωγή, ειδικά σ’ ό,τι αφορά στις απαιτήσεις ως προς τα ξένα 
νοµίσµατα. Ειδικότερα, η εξαγωγή πετρελαίου αποτελεί πάνω από το 90% του εξωτερικού 
τους εµπορίου και όπως είναι λογικό οι αποφάσεις µέσα στον Οργανισµό χειραγωγούνται 
από τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες των µελών του.27  
 
Πέµπτος περιορισµός που αντιµετώπισε ο ΟΠΕΚ όλα αυτά τα χρόνια είναι και το γεγονός 
ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα κράτη-µέλη του δεν ακολουθούσαν πλήρως το σύστηµα των 
ποσοστώσεων µε αποτέλεσµα να είναι άλλα τα επίσηµα στοιχεία ποσοστώσεων 
παραγωγής και άλλα τα πραγµατικά. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ήπιες κρίσεις, τα κράτη 
υπερπαράγουν ξεπερνώντας τις ποσοστώσεις, ενώ σε περιόδους πραγµατικά µεγάλων 
κρίσεων, υποπαράγουν. Ρόλο (και) σ’αυτό έπαιξαν οι εσωτερικές ανάγκες του εκάστοτε 
µέλους, αλλά και κατά πόσο οι τιµές ήταν πάνω ή κάτω.28 
 
Ο τελευταίος περιορισµός που εντοπίζεται έχει αναφερθεί έµµεσα σχεδόν σ’ όλους τους 
παραπάνω. Ένας διεθνής οικονοµικός οργανισµός, όπως ο ΟΠΕΚ, ο οποίος διαχειρίζεται 
την παραγωγή πετρελαίου πολλών διαφορετικών κρατών, είναι πολύ δύσκολο να είναι 
οµοιογενής. Τα κράτη-µέλη του είναι λογικό να έχουν διαφορετικά συµφέροντα και 
προσδοκίες. Άλλωστε άλλα είναι µικρά, άλλα µεγάλα, άλλα παράγουν πολύ, άλλα λίγο. 
Χαρακτηριστικό της ετερογενούς φύσεως του Οργανισµού είναι αναµφίβολα και το ότι τα 
µέλη του δύνανται ακόµη και να συγκρουστούν µεταξύ τους29, δηµιουργώντας έτσι κρίση. 
Ποικίλες συµπεριφορές γεννιούνται σ’ έναν ετερογενή οργανισµό, όπως π.χ. τα κράτη-
µέλη που’χουν χαµηλά αποθέµατα επιδιώκουν υψηλές τιµές για ν’αυξήσουν τα κέρδη 
τους, αδιαφορώντας παράλληλα για τις µακροχρόνιες επιπτώσεις των υψηλών αυτών τιµών 
στην αγορά. Αντίστοιχα, χώρες µε υψηλά αποθέµατα, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, 
επιδιώκουν µε τη σειρά τους υψηλά µερίδια αγοράς.30 
 
Παρ’ όλους τους προαναφερθέντες περιορισµούς που αντιµετώπισε, ο ΟΠΕΚ κατάφερε να 
επιβιώσει επί µισό αιώνα και τελικά έπαιξε το δικό του ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσµια 
πολιτική και ενεργειακή σκηνή. Τα µέλη του παρ’ όλα τα ολοφάνερα λάθη τους και τις 
µικροπολιτικές τους, πάντοτε επιδίωκαν και θα επιδιώκουν τα συµφέροντά τους.  

                                                 
26 Όπως π.χ. η Ασιατική κρίση ή οι συνεχόµενοι ήπιοι χειµώνες. 
27 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4,pp.753-765 
28 Sel Dibooglu, Salim N. AlGudhea (2007), “All time cheaters versus cheaters in distress: An 
examination of cheating and oil prices in OPEC”, Economic Systems 31, pp.292-310 
29 βλ. Ιράκ-Κουβέιτ. 
30 Luis Aguiar-Conraria, Yi Wen (2012), “ OPEC’s oil exporting strategy and macroeconomic 
(in)stability”, Energy Economics 34, pp.132-136 
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 2.4 Ολιγοπώλιο, Ανταγωνισµός ή Καρτέλ; 
 
 
Πολλά έχουν γραφτεί για το τί τελικά είναι ο ΟΠΕΚ. Αναµφίβολα δεν είναι Μονοπώλιο, 
αφού οι χώρες που παράγουν εκτός του Οργανισµού αντιπροσωπεύουν το 60% της 
παγκόσµιας παραγωγής. Κάποιοι λίγοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί µια µορφή 
Ολιγοπωλίου. Άλλοι, σύµφωνα µε τη δική τους οπτική θεωρούν ότι ο Οργανισµός κινείται 
στα πλαίσια του (τέλειου) Ανταγωνισµού. Οι περισσότεροι, όµως χαρακτηρίζουν τον 
ΟΠΕΚ «καρτέλ», προσδίδοντας, έτσι, µια αρνητική χροιά. 
 
 
 2.4.1 Ο ΟΠΕΚ ως µορφή Ολιγοπωλίου 
 
Ολιγοπώλιο είναι η µορφή της αγοράς όπου λίγες εταιρείες ελέγχουν και κυριαρχούν στην 
αγορά. Συχνά αυτές οι εταιρείες ενώνουν τις δυνάµεις τους, λειτουργώντας σαν ένα 
σύνολο( ενδεχοµένως καρτέλ) δηµιουργώντας µονοπώλιο. Η συµπεριφορά ολιγοπωλιακών 
εταιρειών είναι δύσκολο να προβλεφθεί καθώς υπάρχει µεγάλη αλληλεξάρτηση µεταξύ 
τους.31 Όσον αφορά στην αγορά πετρελαίου, το ολιγοπώλιο αναφέρεται σε έναν κυρίαρχο 
παραγωγό και µικρότερους ή πιο αδύναµους ανταγωνιστές. ∆ιακρίνουµε τρία µοντέλα στη 
βιβλιογραφία, τα οποία αναδεικνύουν τον ΟΠΕΚ ως κάτοχο της αγοραστικής δύναµης. 
Αυτό που θεωρεί τον Οργανισµό κυρίαρχο παραγωγό. Εκείνο που αναφέρεται στον 
πυρήνα του ΟΠΕΚ ως κύριαρχο παραγωγό και εκείνο που «βλέπει» τη Σαουδική Αραβία 
ως σηµαντικότερο παραγωγό. 
 
 
 2.4.1.1 Ο ΟΠΕΚ ως κυρίαρχος παραγωγός 
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο ΟΠΕΚ είναι ένα καρτέλ στο οποίο οι χώρες έχουν κοινούς 
στόχους και έχουν προκαθορισµένες τιµές. Η ζήτηση για το πετρέλαιό τους προκύπτει 
απ’τη διαφορά της παγκόσµιας ζήτησης απ’την παραγωγή εκτός Οργανισµού. Ο ΟΠΕΚ 
θέτει εκεί την τιµή όπου το οριακό του κέρδος ισούται µε το οριακό κόστος του χρήστη. 
Επίσης, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο ΟΠΕΚ ενδυναµώθηκε ιδιαίτερα το 1973, 
µετατρεπόµενος σ’ ένα µονολιθικό καρτέλ. Μείωσε την παραγωγή, ανέβας τις τιµές και 
γενικότερα µετέφερε τον πλούτο απ’τις καταναλώτριες χώρες στις παραγωγές.32 
 
Αν και το µοντέλο αυτό εξηγεί εν µέρει κάποιες αλλαγές στη συµπεριφορά των κρατών-
µελών του Οργανισµού και αυτών εκτός ΟΠΕΚ, ωστόσο εµφανίζει κάποια µειονεκτήµατα. 
Έτσι, αν και χαρακτηρίζει τον ΟΠΕΚ καρτέλ, ο τελευταίος δεν εµφανίζει τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά που περιγράφει η σχετική βιβλιογραφία.33 Ακόµα, το µοντέλο αυτό 
αξιώνει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά µε την παραγωγή παίρνονται απ’τον Οργανισµό. 
Εντούτοις, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που τα µέλη του έδρασαν αυτόνοµα, 
παίρνοντας αποφάσεις που ήταν σ’αντίθεση µ’αυτές του ΟΠΕΚ. Παράλληλα, ιστορικά 
δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι η µείωση της παραγωγής τη δεκαετία του 1970 ήταν 
ενδεχοµένως αποτέλεσµα και της τεχνολογίας η οποία επιβραδύνθηκε µετά την 

                                                 
31 www.economist.com/economics-a-to-z/o  
32 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
33 Vincent Bremond, Emmanuel Hache, Valerie Mignon (2012), “Does OPEC still exists as a cartel? 
An empirical investigation”, Energy Economics 34, pp.125-131  
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εθνικοποίηση σε χώρες όπως η Λιβύη και η Βενεζουέλα. Τέλος, ακόµα και τα στατιστικά 
tests βαίνουν ενάντια σ’αυτό το µοντέλο. 
 
 
 2.4.1.2 Ο Πυρήνας του ΟΠΕΚ ως κυρίαρχος παραγωγός 
 
Το µοντέλο αυτό αναγνωρίζει την αγοραστική δύναµη του ΟΠΕΚ, αλλά και το ότι τα 
κράτη-µέλη του διέπονται από διαφορετικά συµφέροντα. Το µοντέλο αυτό, το οποίο 
προέκυψε απ’ την αδυναµία του προηγούµενου, διασπάται σε τρία υποµοντέλα. 
 
 
 2.4.1.2.1 Το διµερές καρτέλ 
 
Σύµφωνα µε το (υπο)µοντέλο αυτό, ο ΟΠΕΚ δεν είναι ένας οµοιογενής οργανισµός, αλλά, 
αντίθετα, αποτείται από δυο µέρη, τις χώρες που αποταµιεύουν χρήµατα και αυτές που τα 
ξοδεύουν. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν  τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Ιράκ, το 
Κουβέιτ, η Λιβύη, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ενώ στη δεύτερη οµάδα η Αλγερία, ο 
Ισηµερινός, η Ινδονησία, το Ιράν, η Νιγηρία και η Βενεζουέλα. Σε περίπτωση που αυτές οι 
δυο οµάδες βρίσκονται σ’ανταγωνισµό µεταξύ τους, τότε οι πρώτες δρουν ως κυρίαρχος 
παραγωγός και θέτουν τις τιµές στο επίπεδο που µεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Αντίθετα, 
σε περίπτωση που συνεργάζονται οι δυο οµάδες, τότε σχηµατίζεται ένα µονολιθικό 
καρτέλ.34 
 
 
 2.4.1.2.2 Το τριµερές καρτέλ 
 
Σ’αυτήν την περίπτωση ο ΟΠΕΚ χωρίζεται σε τρια µέρη. Στο πρώτο, που αποτελείται από 
τις χώρες που αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα του καρτέλ και είναι  το Κουβέιτ, η Λιβύη, το 
Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Οι χώρες αυτές 
διαθέτοντας µεγάλα αποθέµατα και µικρούς πληθυσµούς δρουν ως κυρίαρχος παραγωγός 
καθορίζοντας και την τιµή του πετρελαίου. Η Αλγερία, το Ιράν και η Βενεζουέλα 
αποτελόυν τη δεύτερη οµάδα, η οποία έχοντας χαµηλότερα αποθέµατα σε σχέση µε την 
πρώτη, αλλά και µεγαλύτερους πληθυσµούς, επιδιώκουν υψηλότερες τιµές µειώνοντας την 
παραγωγή. Τέλος, την τρίτη οµάδα συνθέτουν ο Ισηµερινός, η Γκαµπόν, η Ινδονησία, το 
Ιράκ και η Νιγηρία. Τα κράτη αυτά δε διαθέτουν υψηλά αποθέµατα, έχουν µεγάλους 
πληθυσµούς και λόγω της ανάγκης τους να αναπτυχθούν οικονοµικά, πουλάνε σε 
οποιαδήποτε τιµή. Ενδεχοµένως µ’αυτό το µοντέλο να µπορούσε να εξηγηθεί γιατί 
συγκεκριµένες χώρε πίεζαν για υψηλότερες τιµές όταν αυτές έπεφταν. 
 
 
 2.4.1.2.3 Ο Πυρήνας ως µονολιθικό καρτέλ 
 
Το µοντέλο αυτό «βλέπει» το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδικά Αραβία και τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα(επιλεγµένες οι χώρες µε οικονοµικά και πολιτικά κριτήρια) ως ένα 
καρτέλ που καθορίζει τις τιµές. Απεναντί τους δε βρίσκονται µόνο οι χώρες που δε 
συµµετάσχουν στον ΟΠΕΚ, αλλά και τα κράτη-µέλη που, όµως, είναι εκτός καρτέλ. 
 
                                                 
34 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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Παρ’ όλες τις αντιστοιχίες τους µε την πραγµατικότητα, τα παραπάνω τρία µοντέλα δεν 
αντικατοπτρίζουν πλήρως την κατάσταση και εµφανίζουν ελλείψεις. Αρχικά, πρέπει να 
τονιστεί ότι ο διαχωρισµός των κρατών έγινε τελείως υποκειµενικά απ’τους ερευνητές, οι 
οποίοι χρησιµοποίησαν συγκεκριµένες µη ισχυρές µεταβλητές όπως είναι ο πληθυσµός και 
τα αποθέµατα τα οποία µπορεί θεωρητικά να µπορούν να επηρεάζουν την παραγωγή, 
ωστόσο η στατιστική δείχνει ότι καµία απ’τις προηγούµενες δυο µεταβλητές δεν 
επηρεάζουν την παραγωγή και τις τιµές ουσιαστικά. Επιπροσθέτως, ιστορικά στοιχεία 
φανερώνουν ότι οι χώρες που είναι µέσα σε κάθε µια οµάδα απ’αυτές που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω αρκετά συχνά άλλαζαν θέσεις κι έτσι µετακινούνταν θεωρητικά απ’το ένα µέρος 
στο άλλο. Ειδικότερα και όσον αφορά στο τριµερές µοντέλο σε καµία περίπτωση δεν 
υποστηρίζονται ιστορικά οι κινήσεις που υποτίθεται ότι έκαναν για ν’αυξήσουν τις τιµές. 
Τέλος, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξακριβωµένα στατιστικά στοιχεία που να 
καταδεικνύουν ότι ο πυρήνας του καρτέλ δρούσε ως κυρίαρχος παραγωγός. 
 
 
 2.4.1.3 Η Σαουδική Αραβία ως κυρίαρχος παραγωγός 
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η Σαουδική Αραβία δρα ως ο κυρίαρχος παραγωγός, ενώ ο 
ΟΠΕΚ δεν αποτελεί καρτέλ.35 Έτσι, η Σαουδική Αραβία θέτει τις τιµές και οι υπόλοιποι 
παραγωγοί εκτείνουν την παραγωγή τους τόσο ώστε η τιµή να ισούται µε το οριακό κόστος 
χρήσης. Στη συνέχεια η Σ.Α. προµηθεύει το υπόλοιπο που χρειάζεται για να ικανοποιήσει 
την παγκόσµια ζήτηση. Αρκετά στοιχεία υποστηρίζουν το συγκεκριµένο µοντέλο. Αρχικά, 
είναι δεδοµένο ότι η Σαουδική Αραβία έχει µεγάλη παραγωγική ικανότητα και είναι απ’τις 
λίγες χώρες, αν όχι η µόνη, που εθελοντικά µειώνει αυτήν της την παραγωγική ικανότητα 
και παραγωγή. Ακόµα, οι εξαγωγές της χώρα αυτής είναι αρνητικά συσχετιζόµενες µε τις 
αντίστοιχες των υπόλοιπων χωρών. Έτσι, όταν η παραγωγή της Σ.Α. µειώνεται, τότε η 
παραγωγή των υπόλοιπων µελών του ΟΠΕΚ αυξάνεται. Επίσης, όταν το 1982 όλα τα 
κράτη-µέλη υιοθέτησαν το σύστηµα των ποσοστώσεων, µόνο η Σαουδική Αραβία δεν το 
αποδέχτηκε δρώντας έτσι ως αυτόνοµος παραγωγός. Επιπροσθέτως, η στατιστική 
φανερώνει ότι απ’το 1973 και µετά η χώρα αυτή κινείται στο ελαστικό κοµµάτι της 
καµπύλης ζήτησης, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του κυρίαρχου παραγωγού. 
 
Παρ’ όλα, όµως, όλα τα παραπάνω, και το µοντέλο αυτό έχει κάποιες ελλείψεις και 
µειονεκτήµατα. Είναι ιδιαίτερα αµφίβολο και µη ιστορικά τεκµηριωµένο ότι η 
συµπεριφορά των κρατών-µελών του ΟΠΕΚ είναι παρόµοια µ’αυτήν των εκτός 
Οργανισµού χωρών, όπως λέγεται στο µοντέλο αυτό. Ακόµα, δεν µπορούν να εξηγηθούν 
οι πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας σε κάποιες εκτός ΟΠΕΚ χώρες, όπως το Μεξικό,η 
Νορβηγία και η Ρωσία για να συνεργαστούν στις µειώσεις της παραγωγής.36 Επιπλέον, οι 
πολιτικές επιδιώξεις της Σαουδικής Αραβίας έρχονται σ’αντίθεση µε το µοντέλο αυτό. 
Έτσι, ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Σ.Α. συνήθως διαφοροποιείται απ’το ρόλο 
του κυρίαρχου παραγωγού για να επιτύχει πολιτικούς σκοπούς.37 
 
Λόγω των ελλείψεων των ολιγοπωλιακών µοντέλων, εµφανίστηκαν και τα µοντέλα που 
εξετάζουν τη δράση του ΟΠΕΚ στα πλαίσια του Ανταγωνισµού, τα οποία και θα 
εξετάσουµε παρακάτω. 

                                                 
35 J. Wilson MIXON, Jr. (1982), “SAUDI ARABIA, OPEC AND THE PRICE OF CRUDE OIL”, 
Resources and Energy 4, pp.195-201 
36 Ενδεχοµένως, να µπορούσαν να βρούν απάντηση οι πιέσεις αυτές σε πολιτικούς παράγοντες.  
37 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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 2.4.2 Ο ΟΠΕΚ στα πλαίσια του Ανταγωνισµού 
 
∆ιακρίνουµε πέντε µοντέλα που υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας ανταγωνιστικής 
παγκόσµιας αγοράς πετρελαίου. 
 
 
 2.4.2.1 Το ανταγωνιστικό µοντέλο 
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, δεν υπήρξε καµία ανάµειξη του ΟΠΕΚ ως οργανισµού στη 
διατάραξη ή µη της παραγωγής.38 Οι τιµές του πετρελαίου ανέβηκαν το 1973 όχι µόνο 
εξαιτίας του εµπάργκο, αλλά και λόγω του πανικού που επικράτησε. Αντίστοιχα, οι τιµές 
ανέβηκαν το 1979, το 1990, το 1996, το 2000, το 2002 και το 2003 εξαιτίας πολιτικών 
προβληµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους οδήγησαν σε µείωση της παραγωγής και αύξηση 
της ζήτησης. Σ’ όλα αυτά, ο ΟΠΕΚ πουθενά δεν έδρασε ως σύνολο υπονοµεύοντας ή 
προκαλώντας κάποια ενέργεια. 
 
Εντούτοις, και το µοντέλο αυτό αδυνατεί να εξηγήσει ορισµένα θέµατα. Είναι γεγονός πως 
σε µια ανταγωνιστική αγορά η παραγωγή τείνει ν’αυξάνεται όσο ανεβαίνουν οι τιµές. 
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον ΟΠΕΚ, καθώς παρατηρούµε ότι µείωσε την 
παραγωγή όταν οι τιµές αυξάνονταν. Επίσης, είναι ανεξήγητο(απ’το µοντέλο αυτό) και το 
γεγονός ότι στα µέσα της δεκαετίας του 1980 κάποια µέλη του Οργανισµού µείωσαν την 
παραγωγή, ενώ οι χώρες εκτός αυτού την αύξησαν. Τέλος, το µοντέλο αυτό δεν µπορεί να 
εξηγήσει και την αποκλίνουσα συµπεριφορά της Σαουδικής Αραβίας σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα κράτη. 
 
 
 2.4.2.2 Το µοντέλο δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 
 
Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έγιναν µειώσεις στην παραγωγή, αυτό συνδέθηκε 
και µε κάποιες αλλαγές που έγιναν ως προς τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας στις χώρες 
παραγωγής. Έτσι, σε ορισµένες περιπτώσεις εθνικοποιήθηκαν οι διεθνείς εταιρείες 
πετρελαίου που δρούσαν σ’αυτές τις περιοχές, ενώ σ’ άλλες περιπτώσεις σταδιακά 
αποκτήθηκαν απ’το κράτος. Όταν όµως οι χώρες αυτές απέκτησαν τις εταιρείες αυτές 
θέλησαν να παράγουν λιγότερο για να διασώσουν τα υπάρχοντα αποθέµατα για τις 
µελλοντικές γενιές και για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Η κίνησή τους αυτή 
προκάλεσε πανιικό στις αγορές και παράλληλα άυξηση της ζήτησης. Ειδικότερα το 1973-
1974 αυξήθηκε πολύ η κρατική ιδιοκτησία, µειώθηκε αισθητά η παραγωγή κι έτσι 
ανέβηκαν οι τιµές. Ακόµα και κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης του 1979, 
υπσοτηρίζεται πως η µείωση της παραγωγής ήταν επακόλουθο της µεταφοράς ιδιοκτησίας 
από τις εταιρείες στις χώρες παραγωγής.39 
 
Το µοντέλο αυτό βρίσκει απήχηση σε χώρες όπως το Ιράν, το Κουβέιτ, η Λιβύη, η 
Νιγηρία, το Κατάρ και τη Βενεζουέλα, όχι όµως και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ. 
Επίσης, δεν εξηγούνται καθόλου οι αλλαγές που προέκυψαν στην παραγωγή µετά τη 
µεταφορά των δικαιωµάτων ιδιοκησίας. 
 
                                                 
38 Harri Ramcharran (2002), “Oil production responses to price changes: an empirical application of the 
competitive model to OPEC and non-OPEC countries”, Energy Economics 24, pp.97-106 
39 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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 2.4.2.3 Το µοντέλο στοχευµένων εσόδων 
 
Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε για να εξηγήσει γιατί οι τιµές παρέµειναν στο επίπεδο 
που είχαν φτάσει λόγω του εµπάργκο παρά την άρση του τελευταίου το Μάρτιο του 
1974.40 Οι τιµές λοιπόν παρέµειναν οι ίδιες γιατί οι χώρες χωρίς µεταξύ τους συννενόηση 
µείωσαν κι άλλο την παραγωγή. Τ’αποτέλεσµα αυτών των περικοπών στην παραγωγή 
είναι µια καµπύλη προσφοράς που «γέρνει» προς τα πίσω για τιµές υψηλότερες σε σχέση 
µε τις απαιτούµενες για τα στοχευµένα έσοδα. 
 
Το µοντέλο αυτό ενδεχοµένως να µπορεί να σκιαγραφήσει τη συµπεριφορά του ΟΠΕΚ 
βραχυπρόθεσµα και µόνο για κάποιες περιόδους κατά τη δεκαετία του 1970. Για την 
ακρίβεια, µόνο στη Λιβύη και στο Ιράν ταιριάζει αυτό το µοντέλο, καθώς και στις δυο 
αυτές χώρες είχε επιβληθεί εµπάργκο. Επίσης όσον αφορά στη καµπύλη που περιγράψαµε 
παραπάνω, αυτή θα διαρκέσει για µια µικρή µόνο περίοδο, καθώς µετά οι τιµές θα 
συνεχίσουν να κινούνται κατά µήκος της καµπύλης. Επίσης, ορισµένοι ερευνητές 
απορρίπτουν το µοντέλο αυτό γιατί θεωρεί πως η εξωγενής επένδυση δεν είναι βιώσιµη σε 
σχέση µε την εγχώρια. Τέλος, και οι στατιστικές µέθοδοι απορρίπτουν το µοντέλο αυτό 
όσον αφορά στον ΟΠΕΚ ως σύνολο, όχι όµως και για το Ιράν και το Κουβέιτ. 
  
 
 2.4.2.4 Το µοντέλο της αγοραστικής δύναµης 
 
Το συγκεκριµένο µοντέλο41 προσπαθεί να εξηγήσει γιατί κάποια µέλη του ΟΠΕΚ δεν 
τήρησαν το σύστηµα των ποσοστώσεων και έδρασαν ανταγωνιστικά. Σύµφωνα λοιπόν 
µ’αυτό, ορισµένα κράτη-µέλη αύξησαν την παραγωγή τους όταν η δύναµη που κατείχαν 
από τις εξαγωγές πετρελαίου µειωνόταν ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στις 
παγκόσµιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες και λόγω των υψηλών εξαγωγικών τιµών των 
βιοµηχανικών χωρών. Εφόσον οι µειώσεις στην παραγωγή πετρελαίου οδηγούν σε 
υψηλότερες τιµές πετρελαίου και υψηλότερες εξαγωγικές τιµές για τις βοµηχανικές χώρες, 
τότε δε συµφέρει το κράτος-µέλος να κάνει µειώσεις στην παραγωγή, καθώς η αγοραστική 
δύναµη των εξαγωγών πετρελαίου θα µειωνόταν. Εάν ένα µέλος του ΟΠΕΚ πρέπει να 
εισάγει πετρελαιοειδή, οι µειώσεις στην παραγωγή θα αυξήσουν το κόστος των εισαγωγών 
κι έστι θα ωθήσουν την πραγµατική αξία των εξαγωγών πετρελαίου να µειωθεί, όπως και 
έγινε µε την Ινδονησία. 
 
 
 2.4.2.5 Το µοντέλο της εξωτερικής επένδυσης 
 
Το µοντέλο αυτό προσπαθεί να εξηγήσει τη συµπεριφορά του Κουβέιτ ισχυριζόµενο ότι ο 
ΟΠΕΚ δεν αποτελεί καρτέλ. Θεωρεί πολύ σηµαντικό τον τύπο των εξωτερικών 
επενδύσεων του Κουβέιτ, όπως τις επενδύσεις του στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ώθησε 
το Κουβέιτ στο να µειώσει την παραγωγή του. Επίσης επειδή οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
ελέγχουν τις τιµές λιανικής του πετρελαίου, συνέφερε το Κουβέιτ να παρακάµψει τις 

                                                 
40 A.F. Alhajji, David Huetnner (2000), “The Target Revenue Model and the World Oil Market: 
Empirical Evidence from 1971 to 1994”, Energy Economics 21, pp.121-144 
41 Και αυτό το µοντέλο, όπως και το επόµενο(2.4.2.5) δεν είναι επίσηµα µοντέλα όπως τα 
προηγούµενα. Περισσότερο αποτελούν εξηγήσεις για συγκεκριµένα θέµατα. 
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ποσοστώσεις του και ν’αυξήσει την παραγωγή του, δίνοντας του, έτσι, την ευκαιρία 
ν’αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη. 
 
 2.4.3 Ο ΟΠΕΚ ως καρτέλ 
 
Αν και στο παρελθόν κανείς δε δύσταζε να χαρακτηρίσει τον ΟΠΕΚ ως ένα παντοδύναµο 
καρτέλ το οποίο πατρονάριζε τις τιµές προς όφελός του και εις βάρος των καταναλώτριων 
χωρών, πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά και υπάρχει µεγαλύτερος σκεπτικισµός ως 
προς το χαρακτηρισµό αυτό. Έτσι, αναγνωρίζουµε δυο αντίθετα ρεύµατα. Εκείνο που 
εξακολουθεί να «βλέπει» συνοµωσίες και συννενοήσεις µέσα στον ΟΠΕΚ και εκείνο που 
τον θεωρεί περισσότερο µια χαλαρή συµµαχία ή τουλάχιστον όχι καρτέλ, το οποίο δε δρα 
υστερόβουλα.42 
 
 
 2.4.3.1 Ο ΟΠΕΚ στα πλαίσια του καρτέλ 
 
Η αλήθεια είναι πως πάρα πολλοί χαρακτηρίζουν τον ΟΠΕΚ καρτέλ κυρίως µετά το 1999 
όπου και καθιερώθηκαν οι συχνές συναντήσεις των κρατών-µελών του(µηνιαίες), 
σ’αντίθεση µε το παρελθόν που συναντιόντουσαν πολύ πιο σπάνια, συνήθως δυο φορές το 
χρόνο. Επίσης απ’το 1999 και µετά παρατηρείται πως η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας 
ταιριάζει µε την αντίστοιχη των υπολοίπων κρατών-µελών. Επιπροσθέτως, σηµαντικό 
επιχείρηµα είναι και το ότι ανέκαθεν ο ΟΠΕΚ µείωνε την παραγωγή ώστε να επιτύχει 
υψηλότερες τιµές. Ακόµα, το γεγονός ότι ο Οργανισµός χρησιµοποιεί ποσοστώσεις και 
ζώνη τιµών είναι ιδιαίτερα βολικό στο να χαρακτηριστεί καρτέλ, όπως επίσης και το ότι η 
τιµή του πετρελαίου είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση µε το οριακό του κόστος. Τέλος, τα 
πετρελαιοπαραγωγά κράτη έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πολύ πλούτο απ’ τα κράτη 
που καταναλώνουν το πετρέλαιο, κυρίως απ’το 1973 και µετά.43 
 
 
 2.4.3.2 Ο ΟΠΕΚ ως εµπορική συµµαχία 
 
Για να θεωρηθεί ως καρτέλ ο ΟΠΕΚ θα πρέπει να πληρεί ορισµένα βασικά 
χαρακτηριστικά. Όπως θα δούµε, ο ΟΠΕΚ δεν είχε κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό κατά τη 
διάρκεια της µεγάλης του ανάπτυξης και δύναµης, δηλαδή απ’ το 1973 έως το 1981. 
Αρχικά, ένα καρτέλ επιβάλλει ποσοστώσεις στα µέλη του. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚ, υιοθέτησε το 
σύστηµα αυτό το 1982 και δεν κατάφερε να το εφαρµόσει µε επιτυχία σ’ όλα τα µέλη του. 
Επίσης, ο ΟΠΕΚ υιοθέτησε ζώνη τιµών µόλις το 2000 και όχι νωρίτερα. Ακόµα, ο 
Οργανισµός δεν είχε ποτέ κάποιο µηχανισµό τιµωρίας και συνέτισης των µελών του ή 
κάποιο µηχανισµό που να συντονίζει όλα τα κράτη-µέλη µε τις πολιτικές του. Επιπλέον, ο 
ΟΠΕΚ δεν έχει µεγάλο µερίδιο αγοράς, αντιθέτως κατέχει µόλις το 40%. Τέλος, 
σ’αντίθεση µε τα καρτέλ, ο ΟΠΕΚ δε ξεχωρίζει τα µέλη του στις ψηφοφορίες δίνοντας σε 
κάποια περισσότερες ψήφους λόγω της δύναµής τους ή της παραγωγής τους. Ανέκαθεν, 
όλα τα µέλη του είχαν και έχουν µια ψήφο. 
 
Ακόµα, ένα καρτέλ θεωρητικά δρα στο ελαστικό κοµµάτι της καµπύλης ζήτησης, ενώ ο 
ΟΠΕΚ βρισκόταν στο ανελαστικό κατά τη διάρκεια της µεγάλης δύναµής του, τη δεκαετία 
                                                 
42 Jacques Cremer, Djavad Salehi-Ishafani (1991), “Models of the Oil Market”, Harwood, New York 
43 Vincent Bremond, Emmanuel Hache, Valerie Mignon (2012), “Does OPEC still exists as a cartel? 
An empirical investigation”, Energy Economics 34, pp.125-131 
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του 1970. Επίσης, δεν είναι ορθό να εστιάζουµε στη διαφορά του οριακού κόστους και της 
τιµής του πετρελαίου για να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα περί καρτέλ. Αυτό συµβαίνει 
επειδή σε µια ελεύθερη αγορά, ένα µη ανανεώσιµο και σπάνιο είδος όπως το πετρέλαιο  
αντικατοπτρίζει το οριακό κόστος και το προεξοφλητικό επιτόκιο που θέτει ο παραγωγός. 
Γι’αυτό και η τιµή του πετρελαίου είναι υψηλότερη απ’το οριακό κόστος. 
 
 
 2.4.3.3 Ο ΟΠΕΚ ως ενα «χαλαρό» καρτέλ 
 
Η αλήθεια συνήθως βρίσκεται κάπου στη µέση. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποια 
στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί καρτέλ ο ΟΠΕΚ, εντούτοις υφίστανται άλλα τόσα που 
αναιρούν αυτόν το χαρακτηρισµό. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι 
παράγοντες όπως η µοναδικότητα και η έλλειψη του πετρελαίου έπαιξαν διαχρονικά το 
δικό τους ρόλο, όπως επίσης και το µερίδιο του στην παγκόσµια αγορά. Η Ιστορία 
φανερώνει πως ο ΟΠΕΚ περισσότερο αντιδρούσε σε σηµαντικά πολιτικά και παγκόσµια 
οικονοµικά γεγονότα παρά δρούσε µε µελετηµένες τακτικές των κρατών-µελων του που θα 
αύξαναν τον πλούτο του. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω µοντέλα που αναλύσαµε, 
µπορούµε να καταλήξουµε στα εξής τέσσερα συµπεράσµατα:44 
 

• Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υιοθετηθούν µονοπωλιακά µοντέλα, καθώς η 
παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ είναι πολύ µεγάλη. 

• Η έρευνα και η στατιστική απορρίπτουν για την περίπτωση του ΟΠΕΚ και τα 
µοντέλα ανταγωνισµού. 

• Ενδεχοµένως, µόνο κάποια ολιγοπωλιακά µοντέλα να µπορούσαν να εξηγήσουν τη 
συµπεριφορά του Οργανισµού, όχι όµως αυτά που θεωρούν τον ΟΠΕΚ ένα 
µονολιθικό καρτέλ. 

• Κανένα µοντέλο δε δύναται να περιγράψει πλήρως τη συµπεριφορά του ΟΠΕΚ.  
 
 

Καταλήγουµε στο ότι µόνο µια σύνθεση ορισµένων εκ των µοντέλων αυτών θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να εξηγήσει τη συµπεριφορά του ΟΠΕΚ απ’τη δεκαετία του 1960 και µετά. 
Το µοντέλο που ορίζει τη Σαουδική Αραβία ως κυρίαρχο παραγωγό θα χρησιµοποιηθεί για 
να κατανοήσουµε ορισµένες πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν, όπως επίσης και 
εκείνο των στοχευµένων εσόδων και των δικαωµάτων ιδιοκτησίας για τα υπόλοιπα κράτη-
µέλη. 
 
Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί και η σπουδαιότητα των πολιτικών και οικονοµικών 
γεγονότων που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επίσης και τον πανικό στις 
παγκόσµιες αγορές και τις εσφαλµένες προβλέψεις που επιχείρησαν ορισµένοι να κάνουν. 
Ακόµα, άξια αναφοράς είναι και η συνεχής έµπρακτη βοήθεια και υποστήριξη του ΟΠΕΚ 
προς τον Τρίτο Κόσµο, κάτι που έκανε τον ΟΠΕΚ να φαίνεται στη παγκόσµια σκηνή 
περισσότερο σαν ένα διεθνή διακυβερνητικό οργανισµό παρά σαν ένα καρτέλ που µειώνει 
την παραγωγή και αυξάνει τις τιµές για ν’αυξήσει τον πλούτο του. Επιπλέον δεν πρέπει να 
λησµονούµε και την απόφαση για αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ για ν’αντιµετωπίσει 
τις αυξηµένες τιµές λόγω των απεργιών στη Βενεζουέλα και τη Νιγηρία. Επιπροσθέτως, 
σηµαντικός ήταν και ο ρόλος του ΟΠΕΚ στη σταθεροποίηση των τιµών µετά τον πόλεµο 
στο Ιράκ. 

                                                 
44 A.F. Alhajji, “OPEC Market Behavior”, 1973-2003,  Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.767-779 
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 2.5 Μισός αιώνας ΟΠΕΚ 
 
Όταν το Σεπτέµβριο του 1960 συστάθηκε στη Βαγδάτη ο ΟΠΕΚ λίγοι µπορούσαν να 
φανταστούν τότε πως 50 χρόνια µετά ο οργανισµός αυτό θα υπήρχε ακόµα. Έτσι, τα πέντε 
τότε κράτη που τον δηµιούργησαν είναι πλέον δώδεκα και ο ΟΠΕΚ είναι πιο ισχυρός παρά 
ποτέ. Καρτέλ ή µη, δεν µπορούµε παρά να του αναγνωρίσουµε ορισµένα επιτεύγµατα τα 
οποία κατάφερε αυτόν τον µισό αιώνα ζωής του.45 
 
Αρχικά, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός και µόνο πως ο οργανισµός αυτός αριθµεί 50 
χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων συνέβησαν πάρα 
πολλά γεγονότα τα οποία θα µπορούσαν να είχαν τερµατίσει τη λειτουργία του ΟΠΕΚ ή 
έστω να τη δυσχεράνουν. Πολιτικές αναταραχές, βίαιες συγκρούσεις, εξεγέρσεις, ακόµη 
και πόλεµοι µεταξύ των κρατών-µελών του συνέβησαν, όπως επίσης και σηµανικότατες 
πετρελαϊκές κρίσεις. Ο ΟΠΕΚ βγήκε αλώβητος απ’ όλα αυτά παίρνοντας σε κάθε 
περίσταση τα µέτρα του προσπαθώντας έτσι να µειώσει το ωστικό κύµα όλων των 
παραπάνω γεγονότων. 
 
Ένα ακόµα επίτευγµά του είναι και η συνεχής και σταθερή προσφορά πετρελαίου που 
πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια. Σε κανένα χρονικό σηµείο δε σταµάτησε ο ΟΠΕΚ την 
παραγωγή και προσφορά πετρελαίου. Ακόµα και σε περιπτώσεις όπου κάποια κράτη-µέλη 
του για ποικίλους λόγους σταµάταγαν την προσφορά ή την επιβράδυναν, τα υπόλοιπα µέλη 
άυξαναν τη δική τους έτσι ώστε να µην παρουσιαστεί πρόβληµα στην παγκόσµια 
προσφορά και ζήτηση πετρελαίου. Κάτι τέτοιο έγινε και το 1990 όταν αντιµετώπισαν 
δυσκολίες το Ιράκ και το Κουβέιτ. 
 
Επίσης, ο ΟΠΕΚ όλα αυτά τα χρόνια έχει στο επίκεντρό του και τις χώρες µε αναπτυξιακά 
προβλήµατα, τις οποίες και προσπαθεί να βοηθήσει στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Άλλωστε τον Οργανισµό τον δηµιούργησαν αναπτυσσόµενα τότε κράτη. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει δηµιουργήσει ορισµένα ιδρύµατα όπως το OPEC Fund for International 
Development(OFID), το οποίο είναι επιφορτισµένο µε το να προάγει τη συνεργασία 
µεταξύ κρατών-µελών του ΟΠΕΚ και αυτών εκτός του τελευταίου, µε απώτερο στόχο να 
παράσχει την απαραίτητη οικονοµική βοήθεια στα αναπτυσσόµενα κράτη ώστε να 
πετύχουν τους οικονοµικούς και κοινωνικούς τους στόχους. Το συγκεκριµένο ίδρυµα 
χρηµατοδοτεί τα κράτη αυτά σε τοµείς όπως η δηµόσια υγεία, η εκπαίδευση, η παροχή 
νερού και οι µεταφορές. Έτσι, ως το τέλος του Ιανουαρίου του 2010 πάνω από 120 χώρες 
απ’τον αναπτυσσόµενο κόσµο46 είχαν εποφεληθεί από τον OFID µε το µέγεθος της 
βοήθειας να ξεπερνά τα 11,6 εκατοµµύρια δολάρια. 
 
Επιπλέον, ο ΟΠΕΚ προσπαθεί µε τις ενέργειές του να συνεισφέρει και στην όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, που στις µέρες µας απειλείται πιο 
πολύ παρά ποτέ. Συγκεκριµένα, ο ΟΠΕΚ έχει επενδύσει πολλά χρήµατα στο να καταφέρει 
να µειώσει τις συνέπειες για κάθε βαρέλι πετρέλαιο που παράγει. Επιπρόσθετα, τα µέλη 
του συµµετέχουν σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις προσπαθώντας να προάγουν την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό πως στη συνάντηση που είχαν τα 
κράτη-µέλη του το Νοέµβριο του 2007 στη Σαουδική Αραβία µια από τις τρεις κύριες 
θεµατικές ενότητες συζήτησης ήταν η Ενέργεια και το Περιβάλλον. Φυσικά στην εποχή 
µας που οι περιβαλλοντικές πιέσεις και απαιτήσεις είναι όλο και εντονότερες, ο 

                                                 
45 www.opec.org  
46 Αφρική ,Ασία, Λατινική Αµερική, Καραϊβική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. 
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Οργανισµός καλείται να γίνει ακόµη πιο ευαίσθητος περιβαλλοντικά και να θέσει την 
προστασία του περιβάλλοντος στις προτεραιότητές του. 
 
Ο ΟΠΕΚ, επίσης, όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεισφέρει στο παγκόσµιο διάλογο και 
συνεργασία. Κατανοώντας πόσο σηµαντικό είναι αυτό έχει φέρει όσο εγκύτερα γίνεται τον 
παραγωγό µε τον καταναλωτή προσπαθώντας να δώσει όσες περισσότερες λύσεις γίνεται 
τώρα που η παγκοσµιοποίηση έχει µετατρέψει τον πλανήτη σ’ένα µικρό χωριό. Ακόµα, ο 
ΟΠΕΚ συνεργάζεται µε διάφορους οργανισµούς για διάφορα ζητήµατα που µπορεί να τον 
απασχολούν. 
 
Τέλος, ως ένα απ’τα επιτεύγµατα του ΟΠΕΚ συγκαταλέγεται και η ενδυνάµωση της φωνής 
των εθνικών πετρελαϊκών εταιρειών, εκφράζοντας το δικαίωµα των χωρών να ασκούν 
κυριαρχικά δικαιώµατα επί των αποθεµάτων τους. Οι εταιρείες αυτές σταδιακά αύξησαν τη 
δύναµή τους και το µέγεθός τους πολλαπλασιάζοντας παράλληλα τους ρόλους τους. 
Επιπλέον, πολλές απ’αυτές τις εταιρείες έχουν µετατραπεί πλεόν από εθνικές σε διεθνείς 
µεταφέροντας τις δραστηριότητες τους και εκτός συνόρων. 
 
Όπως και να’χει και παρ’ όλα τα παραπάνω, ο ΟΠΕΚ στα χρόνια που έρχονται θα έχει 
πολλά να αποδείξει. Το αν θα συνεχίσει να ασκεί παγκόσµια επιρροή στις αγορές 
πετρελαίου, το αν θα κάνει ουσιαστικά πράγµατα για το απειλούµενο περιβάλλον ή το αν 
εντέλει θα χαρακτηριστεί καρτέλ εξαρτάται αποκλειστικά απ’τον ίδιο. 
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Κεφάλαιο 3: Προσφορά Πετρελαίου 
 
 
 

 3.1 Πετρελαιοπαραγωγές χώρες 
 
 
Όπως και σε κάθε άλλο προϊόν, έτσι και στο πετρέλαιο, η προσφορά και η ζήτησή του 
παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισµό της τιµής του. Ειδικά όµως, όσον αφορά 
στο πετρέλαιο, παρατηρείται µια ιδιαίτερη διακύµανση στην τιµή πώλησής του, η οποία, 
ιστορικά, δύναται να αυξηθεί απότοµα και άµεσα.  
 
Τον πλούτο τον οποίο αποφέρει το πετρέλαιο, τον αποκοµίζουν οι λεγόµενες 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσµου. Πρόκειται για τα κράτη εκείνα τα οποία είχαν την 
τύχη

47 να έχουν στο υπέδαφός τους αυτό το τόσο πολύτιµο και σπάνιο υλικό, το οποίο 
βρίσκει χρήση σε άπειρες εφαρµογές στην καθηµερινή µας ζωή. Απ΄τις µεταφορές και τη 
θέρµανση έως τα φαρµακευτικά. Οι χώρες αυτές, λοιπόν, προσπαθούν να επωφεληθούν 
όσο περισσότερο γίνεται απ’το εµπόριο και συγκεκριµένα την εξαγωγή του πετρελαίου. 
Άλλες το επιδιώκουν αυτό µόνες τους, ενώ άλλες εστιάζουν στη δηµιουργία οικονοµικών 
συµµαχιών

48 για ν’αυξήσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη. ∆ε θα ήταν υπερβολή να 
διαχωρίσουµε τον παγκόσµιο πετρελαιοπαραγωγικό χάρτη σε δυο µέρη: σ’εκείνο που οι 
χώρες που το αποτελούν είναι µέλη του ΟΠΕΚ  και εµπορεύονται το πετρέλαιο από µόνες 
τους. 
 
Ο χάρτης των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και το πόσα εκατοµµύρια βαρέλια παράγουν, 
θα µπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα παρακάτω, αναδεικνύοντας, έτσι, τη δυναµική 
ορισµένων κρατών: 
 

 
 
 Γράφηµα 6 
                                                (www.actualitix.com) 
 

                                                 
47 Ατυχία για ορισµένες, καθώς στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα έγιναν πόλεµοι για το πετρέλαιο. 
48 βλ. Κεφάλαιο 2: Ο.Π.Ε.Κ. 
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Απ΄τον παραπάνω χάρτη προκύπτει ότι σηµαντικότατο µερίδιο στην παγκόσµια παραγωγή 
πετρελαίου κατέχουν αναµφισβήτητα οι Η.Π.Α,  η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία. 
Ειδικότερα, η τελευταία, κατάφερε τα τελευταία χρόνια και προσπέρασε τη Σαουδική 
Αραβία στην άτυπη «κούρσα» της παραγωγής πετρελαίου κι έτσι, πλέον, µε παραγωγή που 
ξεπερνά τα 10 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα κατέχει την πρώτη θέση στη σχετική λίστα 
εγείροντας έτσι ξανά τις τσαρικές της επιδιώξεις49, ακολουθώντας την η Σαουδική Αραβία, 
οι Η.Π.Α, το Ιράν και η Κίνα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και παρακάτω: 
  

Παραγωγές Χώρες Εκατοµµύρια βαρέλια/ηµέρα 

Ρωσία 10.1 

Σαουδική Αραβία 9.8 

Η.Π.Α. 9.1 

Ιράν 4.2 

Κίνα 4.0 

                                                               Γράφηµα 7 
                                   (στοιχεία από “The CIA World Factbook”,2010) 
 
Μάλιστα η Ρωσία κατάφερε πριν λίγο καιρό να επιτύχει ιστορικό ρεκόρ παραγωγής καθώς 
σηµειώθηκε η µεγαλύτερη ηµερήσια παραγωγή της τελευταίας εικοσαετίας και 
συγκεκριµένα 10,38 εκατοµµύρια βαρέλια.50 
 
Ακόµα, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι µέσα στις πέντε µεγαλύτερες 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες είναι δυο µέλη του ΟΠΕΚ(Σαουδική Αραβία και Ιράν) 
φανερώνοντας έτσι τη δύναµή του, αλλά και το ότι η Κίνα αν και παράγει περίπου 4 
εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα, παρ’ όλα αυτά, και όπως θα δούµε εκτενέστερα στο 
επόµενο κεφάλαιο, δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της και ολοένα και αυξάνει τη 
ζήτησή της για πετρέλαιο. 
 
Επίσης, απ’τη µελέτη των δεδοµένων προκύπτει ότι και στη συγκεκριµένη περίπτωση 
ισχύει ο κανόνας του Pareto(80-20)51, καθώς µόλις ουσιαστικά τρία κράτη έχουν αναλάβει 
την ικανοποίηση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου. Προσθέτοντας τα ποσοστά της 
Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και των Η.Π.Α. προκύπτει 33%(12-11-10), όπου σε 
παραλλαγή του 20% του Pareto αναδύονται πολύ ενδιαφέρονται συµπεράσµατα. Στη βάση 
αυτής της λογικής γίνονται ευκολότερα αντιληπτά τα παγκόσµια συµφέροντα και 
διεκδικήσεις των παραπάνω χωρών, αλλά και οι πιέσεις που κατά καιρούς ασκούνε στις 
καταναλώτριες χώρες. Με την επικουρία του πετρελαίου οι Η.Π.Α. και η Ρωσία 
µονοπωλούν στο παγκόσµιο περιβάλλον, θέτοντας έτσι ξανά τις βάσεις για ένα νέο Ψυχρό 
Πόλεµο. 
 
Σε συνέχεια, ουσιαστικά, του προηγούµενου κεφαλαίου και αφού εξαντλήσαµε στα όριά 
του τα κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ, τώρα καλούµαστε να εξετάσουµε την υπόλοιπη παγκόσµια 
προσφορά πετρελαίου που προέρχεται εκτός Οργανισµού. Συγκεκριµένα, θα 
σκιαγραφήσουµε την περίπτωση των Η.Π.Α. και της Ρωσίας και το ρόλο τους στην 
ικανοποίηση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου. 
                                                 
49 Ljuba Trautmann (2000), “Η Ρωσία ανάµεσα στη ∆ικτοτορία και τη ∆ηµοκρατία”, Εκδόσεις Λιβάνη 
50 www.ethnos.gr , Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 
51 www.pinnicle.com  
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 3.2 Η παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ 
 
Αν και είναι προφανές ότι η παγκόσµια παραγωγή πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ δεν αφορά 
µόνο τη Ρωσία και τις Η.Π.Α., εντούτοις τα υπόλοιπα κράτη παράγουν εκατοµµύρια 
βαρέλια λιγότερα σε σύγκριση µε τις δυο προαναφερθείσες χώρες και σε καµία περίπτωση 
δεν κατέχουν ισάξια δύναµη και επιρροή στις αγορές. Επίσης, η µελέτη της Ρωσίας και 
των Η.Π.Α. είναι ενδιαφέρουσα όχι µόνο απ’την αυστηρά πετρελαϊκή πλευρά, αλλά και 
απ’την ευρύτερη οικονοµική και πολιτική. 
 
 
 3.2.1 Η περίπτωση της Ρωσίας 
 
Η Ρωσία είναι αδιαµφισβήτητα ιδιάζουσα περίπτωση. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης και το πέρασµα αυτού του γραφειοκρατικού συστήµατος στο χρονοντούλαπο της 
Ιστορίας, πολλά πράγµατα άλλαξαν δραµατικά στη χώρα αυτή. Ήταν αναπόφευκτο, 
λοιπόν, να επηρεαστεί και εντέλει να διαφοροποιηθεί η πετρελαϊκή πολιτική της χώρας. 
 
Απ’το 1990,λοιπόν, και µετά, τερµατίζεται το µονοπώλιο της Σοβιετικής βιοµηχανίας 
πετρελαίου και τη θέση του παίρνουν ορισµένες εγχώριες πετρελαϊκές εταιρείες που θα 
ισχυροποιηθούν ιδιαίτερα, εκ των οποίων ξεχωρίζει η Lukoil.52 Ουσιαστικά, το βασικό 
χαρακτηριστικό της ρωσικής βιοµηχανίας πετρελαίου είναι αυτή ακριβώς η κυριαρχία των 
εγχώριων πετρελαϊκών εταιρειών και η,απ΄την άλλη πλευρά, αδυναµία των διεθνών 
πετρελαϊκών εταιρειών να δραστηριοποιηθούν στη χώρα αυτή. Η απάντηση στο γιατί δε 
δύνανται οι εταιρείες αυτές να συµµετάσχουν ενεργά στη Ρωσία µπορεί να δοθεί σε τρία 
µέρη. Αρχικά, η διαπραγµάτευση των πιθανών όρων είναι ιδιαίτερα δυσχερής για τις 
εταιρείες αυτές, καθώς αντιµετωπίζουν πολλαπλά επίπεδα εξουσιών και διαφοροποιούµενα 
εσωτερικά συµφέροντα. Επίσης, ορισµένες µεταρρυθµίσεις και κυρίως οι ιδιωτικοποιήσεις 
και η µεταφορά των δικαωµάτων ιδιοκτησίας των καταθέσεων, θεωρούνται νόθες από 
µεγάλο µέρος της κοινής γνώµης και της πολιτικής σκηνής κι έτσι οι διεθνείς επενδύσεις 
πραγµατοποιούνται ακόµα δυσκολότερα. Τέλος, δηµιουργείται αβεβαιότητα απ’την 
πρόθεση του κράτους να ελέγξει τη βιοµηχανία πετρελαίου για να ικανοποιήσει πολιτικούς 
σκοπούς και εξωτερικές επιδιώξεις.53 
 
Η κατάσταση, λοιπόν, που επικρατεί στη Ρωσία χαρακτηρίζεται συχνά «Νεο-πετρελαϊκός 
Εθνικισµός»54, και όχι άδικα. Στην πραγµατικότητα, αυτό που επικρατεί είναι µια µορφή 
ολιγοπωλίου, καθώς λίγες πανίσχυρες εταιρείες ελέγχουν πλήρως την αγορά. Για την 
ακρίβεια, οι Tukoil, Yukos, TNK-BP και Surgutneftegaz55 παρέχουν το 66% της 
παραγωγής και το 57% των εξαγωγών. Στόχος των τεσσάρων αυτών εταιρειών δεν είναι 
άλλος απ’τη µεγιστοποίηση των εξαγωγών και συνακόλουθα την αύξηση της παραγωγής. 
Πιο βραχυπρόθεσµος στόχος είναι η δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης µε τη βοήθεια των 
εξαγωγών ώστε να αυξάνεται η αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτή η πρακτική 
είναι ευρύτερα γνωστή ως “cash stripping” και συνδέεται µε την “asset stripping”. 

                                                 
52 C.Locatelli (1999), “The Russian oil industry restructuration: towards the emergence of western  type 
enterprises?”, Energy Policy 27, pp.435-449 
53 Catherine Locatelli (2006), “The Russian oil industry between public and private governance: 
obstacles to international oil companies’ investment strategies” ,Energy Policy 34, pp.1075-1085 
54 Catherine Locatelli, Sylvain Rossiaud (2011), “ A neoinstitutionalist interpretation of the changes in 
the Russia oil model”, Energy Policy 39, pp.5588-5597 
55 Οι µετοχές και των 4 αυτών εταιρειών κατέχονται εξ ολοκλήρου απ’τις ρωσικές τράπεζες. 
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Σύµφωνα µε την τελευταία, οι µεγαλύτερες και ισχυρότερες εταιρείες πετρελαίου 
εξαγοράζουν µικρότερες εταιρείες και τα αποθέµατά τους, ώστε να µην αναγκαστούν να 
προβούν σε χρηµατοδότηση νέων εξερευνητικών προγραµµάτων, που και χρονοβόρα είναι 
και αβέβαια και δεσµεύουν πολλούς πόρους. Η λογική αυτή βρίσκει διπλή επικουρία στη 
Ρωσία. Αφενός, στηρίζεται σ’ ένα πρόγραµµα που εισήγαγε η κυβέρνηση Γέλτσιν το 1995 
το οποίο επέτρεψε τη φτηνή εξαγορά κρατικών εταιρειών και αφετέρου στη συνεχιζόµενη 
αβεβαιότητα σχετικά µε τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία 
και τους πόρους.  
 
Ωστόσο και παρ’ όλη τη δύναµη των εταιρειών αυτών, η κυβέρνηση της Ρωσίας 
αναγνωρίζοντας πόσο σηµαντική είναι η παραγωγή πετρελαίου για το µέλλον της 
χώρας(25% του ΑΕΠ), προσπαθεί πλέον να ελέγξει, κατά το µέγιστο δυνατό, τις εταιρείες 
αυτές. Αρχικά, το πρόβληµα για την κυβέρνηση είναι ιδαίτερα έντονο όσον αφορά στη 
συλλογή της φορολογίας απ’τις εταιρείες αυτές, καθώς οι τελευταίες δε χρησιµοποιούν 
µόνο θυγατρικές offshore εταιρείες του εξωτερικού, αλλά και κάποιες του εσωτερικού που 
δραστηριοποιούνται σε offshore ζώνες, όπως η Chukotka, η Mordovia και η Kallmykia. 
Άλλωστε, η κυβέρνηση Πούτιν56, τρεις στόχους έθεσε σχετικά µ’αυτήν την εσωτερική 
διαµάχη. Έτσι, θα πρέπει µέρος των κερδών της πετρελαϊκής βιοµηχανίας να 
επαναδιανέµονται στους καταναλωτές, εν προκειµένω, κρατώντας εσωτερικά τις τιµές 
χαµηλά. Ακόµα, µέρος των κερδών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον εκµοντερνισµό 
της ρωσικής οικονοµίας. Επίσης, οι εταιρείες θα πρέπει να χρηµατοδοτήσουν και 
εξερευνητικά προγράµµατα, κάτι που έχουν αµελήσει εντελώς.57 
 

                  
                                                                 Γράφηµα 8 
                                                                     (ΕΙΑ) 
 

                                                 
56 www.business.time.com  
57 Catherine Locatelli (2006), “The Russian oil industry between public and private governance: 
obstacles to international oil companies’ investment strategies” ,Energy Policy 34, pp.1075-1085 
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Ενδεικτικό της ρωσικής βιοµηχανίας πετρελαίου είναι και το παραπάνω γράφηµα. Το πόσο 
επικερδής είναι φαίνεται απ’το γεγονός ότι η παραγωγή σε µερικά χρονικά σηµεία είναι 
υπερδιπλάσια της εσωτερικής κατανάλωσης. 
 
Τα τεράστια κέρδη φαίνονται και απ’το παρακάτω γράφηµα, το οποίο αποτυπώνει σε 
δισεκατοµµύρια δολάρια τα καθαρά κέρδη. Ιδιαίτερο σηµείο είναι µεταξύ του 1998 και του 
2002 όπου τα κέρδη διπλασιάστηκαν. 
      

       
                                                         Γράφηµα 9 
                                              (www.energyinsigths.net)  
 
Η ρωσική κυβέρνηση επιδιώκει, πλέον, ν’αυξήσει τον έλεγχό της έµµεσα στις πετρελαϊκές 
εταιρείες, αποφεύγοντας τις µεγάλες και απότοµες εθνικοποιήσεις. Παράλληλα, προσπαθεί 
ν’αποκτήσει και τον έλεγχο των αποθεµάτων υδρογονανθράκων, αλλά και να επιτηρήσει 
τα δίκτυα εξωτερικής διανοµής. Στην προσπάθειά της αυτή, ενισχύει και τις «δικές της» 
εταιρείες, σ’αυτές δηλαδή που το κράτος είναι ο κύριος µέτοχος, όπως έιναι η Rosneft για 
το πετρέλαιο και η Gazprom για το αέριο.58 
 
Αν και σήµερα η Ρωσία φιγουράρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας µε τα 
πετρελαιοπαραγωγά κράτη όσον αφορά στην παραγωγή της, ωστόσο ποικίλες οικονοµικές 
προβλέψεις κάνουν λόγο για µείωση της άµεσης µελλοντικής παραγωγής και προσφοράς 
πετρελαίου(2013-2015) εκ µέρους της Ρωσίας και εποµένως µείωση της δύναµής της. 
Αναµφίβολα, η ρωσική κυβέρνηση δεν προτίθεται ν’αφήσει κάτι τέτοιο να συµβεί. Ό,τι και 
αν συµβεί, ωστόσο, η Ρωσία είναι αδιαµφισβήτητα ένα απ’τα ισχυρότερα 
πετρελαιοπαραγωγά κράτη παγκοσµίως που ασκεί επιρροή σ’ όλο τον πλανήτη. 
                                                 
58 C.Locatelli (1999), “The Russian oil industry restructuration: towards the emergence of western  type 
enterprises?”, Energy Policy 27, pp.435-449 
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 3.2.2 Η περίπτωση των Η.Π.Α. 
 
Οι Η.Π.Α. µε παραγωγή περίπου 9.1 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα είναι η τρίτη 
µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του πλανήτη µετά τη Ρωσία και τη Σαουδική 
Αραβία. Με τη δύναµη που αντλεί απ’το γεγονός αυτό, ασκεί παγκόσµια ηγεµονική 
πολιτική, επηρεάζοντας σε υψηλό βαθµό τις οικονοµίες πολλών κρατών. 
 
Ωστόσο, κύριο χαρακτηριστικό της χώρας αυτής είναι ότι το νόµισµά της(το αµερικάνικο 
δολάριο) είναι και το νόµισµα που εµπορεύεται και το πετρέλαιο διεθνώς. Η κατάσταση 
αυτή εγείρει πολλά ερωτήµατα και γεννά σκέψεις σχετικά µε τη σχέση δολαρίου-
πετρελαίου. Υπάρχει, λοιπόν, η άποψη ότι η διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
του αµερικανικού δολαρίου είναι που ευθύνεται για τη µεταβλητότητα της τιµής του 
πετρελαίου, αλλά και για τις µελοντικές της προβλέψεις. Αρχικά, παρατηρείται µια 
µακρόχρονη ισορροπηµένη σχέση µεταξύ των δυο αγορών, αιτιολογώντας έτσι τη 
µεταβλητότητα των πετρελαϊκών τιµών. Ακόµα, διαφαίνεται πως αν και υπάρχει µια 
φαινοµενική οµαδοποίηση και διακύµανση, ωστόσο, µια παροδική διακύµανση στη 
συναλλαγµατική ισοτιµία του αµερικανικού δολαρίου δε θα προκαλέσει αξιοσηµείωτη 
αλλαγή στην αγορά πετρελαίου. Επιπλέον, ο κίνδυνος µετάδοσης πιθανών συνεπειών δε 
φαντάζει, εντέλει, τόσο υψηλός.59 
 
Ένα ακόµα χαρακτηριστικό των Η.Π.Α. είναι και το γεγονός ότι αν και παράγει πολύ, 
ωστόσο είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, ιδίως τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση πετρελαίου 
απ’το εσωτερικό της. Έτσι, για να µην αναγκάζεται να εισάγει µεγάλο µέρος των αναγκών 
της, η χώρα καλείται να παράγει ολοένα και παραπάνω πετρέλαιο, όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω γράφηµα. 
                 

                  
                                                                 Γράφηµα 10  
                                                 (www.europe.theoildrum.com)  
 
Είναι χαρακτηριστικά τα έτη 2004-2007 όπου, όπως φαίνεται παραπάνω, η κατανάλωση 
είναι τριπλάσια σε όγκο της παραγωγής πετρελαίου. 

                                                 
59 Yue-Jun Zhang, Ying Fan, Hsien-Tang Tsai, Yi-Ming Wei (2008), “Spillover effect of US dollar 
exchange rate on oil prices”, Journal of Policy Modeling 30, pp. 973-991 
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Γενικότερα, οι Η.Π.Α. εµφανίζονται να χρησιµοποιούν το πετρέλαιο έχοντας διπλή 
προοπτική. Είναι πρώτο µέληµά τους η εθνική ασφάλεια και ακολούθως η διεθνής τους 
πρωτοκαθεδρία µέσω διαφόρων πολιτικο-οικονοµικών συµπλεγµάτων. Απ’τον Α’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο κίολας οι Η.Π.Α. κατάλαβαν πόσο σηµαντική είναι η εξάρτηση απ’το 
πετρέλαιο του εξωτερικού, ενώ και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπου η 
αγορά είχε συσταλεί, η αµερικανική κυβέρνηση χρησιµοποίησε το πετρέλαιο ως προϊόν 
µεγίστης στρατηγικής σηµασίας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια των δυο πετρελαϊκών 
κρίσεων, οι Η.Π.Α. προσπάθησαν να γίνουν το αντίβαρο στον ΟΠΕΚ, χωρίς ωστόσο την 
προσδοκώµενη επιτυχία. Τα επόµενα χρόνια χαρακτηρίζονται από έντονο οικονοµικό 
φιλελευθερισµό και παράλληλη κάµψη των όποιων καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
ανησυχιών.60 
 
Αν και οι διεθνείς ανησυχίες είναι πλέον έντονες για την προοπτική των Η.Π.Α. στο 
διεθνές πετρελαϊκό «σκάκι», οι αµερικανικές κυβερνήσεις φαίνονται να εκτιµούν ιδιαίτερα 
τη σηµασία του θέµατος αυτού. Η διεθνής αµερικανική πετρελαϊκή πολιτική απλώνει τα 
«πλοκάµια» της σε ποικίλα σηµεία του πλανήτη. Αν και τυπικά ο πόλεµος του 2003 στο 
Ιράκ έγινε για πολιτικούς λόγους, ωστόσο είναι εντονότατη η φηµολογία ότι ήταν πόλεµος 
για χάρη του πετρελαίου.  
 

       
                                                                 Γράφηµα 11 
                                                                     (EIA) 
 
Η κάµψη στην αµερικανική παραγωγή πετρελαίου απ’το 2003 ως το 2008, πλεόν 
τερµατίζεται και κινείται ανοδικά. Οι µελοντικές προοπτικές για το αµερικανικό πετρέλαιο 
φαντάζουν ιδανικές, παρά τη πολύ µικρή κάµψη του 2010-2012. 

                                                 
60 Hans Jacob Bull-Berg (1988), “US international oil policy. Patterns of the past define future policy”, 
Energy Policy, pp.243-251 
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 3.3 Πετρελαϊκές κρίσεις 
 
Την προσφορά και τη ζήτηση κάθε προϊόντος, εποµένως και του πετρελαίου, επηρεάζει 
κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό η τιµή και συγκεκριµένα κατά πόσο χαµηλή ή αντίθετα 
υψηλη είναι. Εάν συµφέρει τον παραγωγό να παράξει και να πουλήσει και αν απ’την άλλη 
πλευρά, συµφέρει τον καταναλωτή να πλητώσει για ν’αγοράσει Εποµένως τις δυο 
πετρελαϊκές κρίσεις που εκδηλώθηκαν τη δεκαετία του 1970 και άλλαξαν για πάντα τα 
δεδοµένα όσον αφορά στις τιµές που συναλλάσεται το πετρέλαιο, είναι αυτονόητο γιατί 
οφείλουµε να τις εξετάσουµε και να τις κατανοήσουµε µιας και σήµερα ενδεχοµένως 
βιώνουµε µια ακόµη πετρελαϊκή κρίση.61 Αν και µε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 
1990 υπήρξε µια ακόµη πετρελαϊκή κρίση, ωστόσο δεν ήταν τόσο έντονη και 
καταστροφική όσο οι προηγούµενες δυο. 
 
 
 3.3.1 Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 
 
Τον Ιούνιο του 1973 ο ΟΠΕΚ αποφάσισε να ξαναξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε τις 
πετρελαϊκές εταιρείες µε σκόπο να τροποποιήσει τους όρους της Συµφωνίας της Τεχεράνης 
που είχε προηγηθεί, µιας και µέχρι εκείνη τη στιγµή οι τιµές ήταν τόσο υψηλές όπου η 
Συµφωνία είχε ξεχαστεί και οι παραγωγοί δεν αποκοµούσαν τόσα κέρδη όσα οι εταιρείες. 
Ωστόσο, στις διαπραγµατεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη Βιέννη δεν υπήρξε 
συµφωνία και οι εταιρείες δε δέχτηκαν τα προτεινόµενα απ’τον Οργανισµό. Έτσι, ο ΟΠΕΚ 
αποφάσισε µονοµερώς ν’αυξήσει την τιµή του πετρελαίου του κατά 70% και η τιµή πήγε 
πια στα 5.4 δολάρια το βαρέλι. 
 
Την ίδια περίοδο εξελισσόταν και ο πόλεµος ανάµεσα στην Αίγυπτο, τη Συρία και το 
κράτος του Ισραήλ. Όταν ο αιγυπτιακός στρατός, όµως, κατάφερε να διασχίσει τη ∆ιώρυγα 
του Σουέζ και ανήµερα της εβραϊκής γιορτής του Γιόµ Κιµπούρ(Ηµερά της Εξιλέωσης) 
επιτέθηκε στο Ισραήλ µαζί µε τη Συρία που είχε εισχωρίσει στα υψίπεδα του Γκολάν, τα 
δεδοµένα άλλαξαν.62 Οι Η.Π.Α. και η Ολλανδία τάχθηκαν µε το µέρος του Ισραήλ, κάτι το 
οποίο δε χαροποίησε καθόλου τα αραβικά κράτη. Αντίθετα, ήταν έντονη η επιθυµία της 
κοινής τους γνώµης για να χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά το πετρέλαιό τους ως «όπλο». 
Έτσι και έγινε. Τα αραβικά κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ αποφάσισαν την επιβολή εµπάργκο 
στις εξαγωγές πετρελαίου στις Η.Π.Α. αρχικά και εν συνεχεία και στην Ολλανδία ως 
απάντηση για την κατάφορη βοήθειά τους στο Ισραήλ. Φυσικά αυτό είχε ως άµεση 
συνέπεια την εκτόξευση των διεθνών τιµών του πετρελαίου, τον πανικό στις αγορές και 
τον έντονο προβληµατισµό για την επόµενη µέρα.  
 
Παράλληλα, ο Σάχης του Ιράν προσπαθούσε ν’αυξήσει µονοµερώς κι άλλο την τιµή του 
πετρελαίου και επέτυχε µια αύξηση της τάξης του 140%.63 Έτσι, αν συνυπολογίσουµε τη 
Συµφωνία της Τεχεράνης, το αραβικό εµπάργκο και την προσπάθεια του Σάχη, τότε δεν 
είναι υπερβολή να κάνουµε λόγο γι’αύξηση της τιµής του πετρελαίου κατά 400%.64 
 

                                                 
61 Ευαγ. Θ. Κουλουµπής (2000), “Nέα Πετρελαϊκή Κρίση;”, Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 2128 
62 Στην επίθεση συνέδραµαν τουλάχιστον άλλες δέκα αραβικές χώρες. 
63 Juncal Cunado, Fernando Perez de Gracia (2003), “Do oil price socks matter? Evidence for some 
European countries”, Energy Economics 25, pp.137-154 
64 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.753-765 
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Αν και το αραβικό εµπάργκο κράτησε µόλις δυο µήνες, ωστόσο οι συνέπειές του ήταν 
τροµακτικές. Πέρα απ’την αύξηση των τιµών, που έγινε λόγος πριν, ακόµα, µειώθηκαν οι 
µετακινήσεις σηµειώνοντας έτσι µεγάλη µείωση της χρήσης της βενζίνης. Επίσης, νέα 
φορολογία επιβλήθηκε απ’τις καταναλώτριες χώρες στα πετρελαιοειδή, προκαλώντας 
αντιδράσεις. Αυτές οι χώρες προσπάθησαν να µειώσουν και τις εισαγωγές πετρελαίου και 
ν’αυξήσουν παράλληλα την εγχώρια παραγωγή, κάτι που έγινε µόνο εν µέρει. Αν και στην 
Αµερική

65 κυρίως, αλλά και στην Ιαπωνία, όλα τα παραπάνω δεν ήταν τόσο έντονα, στην 
Ευρώπη, λόγω της υψηλής φορολογίας και εξάρτησης απ’το πετρέλαιο, τα πράγµατα ήταν 
τραγικά. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, η οποία συγκλόνισε 
τις παγκόσµιες αγορές και κατέδειξε πόσο εξαρτώµενο είναι το ένα κράτος απ’το άλλο και 
πόσο «µικρή» εντέλει η παγκόσµια αγορά. 
 
        

              
                                                                   Γράφηµα 12 
                                                                       (EIA) 
 
Ιδιαίτερα καταδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση 
είναι το παραπάνω γράφηµα. Απ’τα µέσα του 1973 και µετά η τιµή του πετρελαίου 
ξαφνικά εκτοξεύεται στα ύψη, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα επίπεδα, συνθλίβοντας 
κάθε προηγούµενο ιστορικό. Φυσικά, αυτό που θα συµβεί το 1979 και θα εξετάσουµε στη 
συνέχεια θα είναι ακόµη εντονότερο. 
 
Το βαρέλι από 3 δολάρια πήγε στα 12. Και απ’τη στιγµή που η βραχυχρόνια ζήτηση 
πετρελαίου είναι ανελαστική, η ζήτηση για πετρέλαιο παγκοσµίως δε µειώθηκε τόσο όσο 
θα περίµενε κανείς ύστερα από τόσο µεγάλη άνοδο των τιµών. Άλλωστε, οι τιµές θα 
έπρεπε ν’αυξηθούν δραµατικά ώστε να µειωθεί σε τέτοιο επίπεδο η ζήτηση ώστε να είναι 
ίση µε τη χαµηλή προσφορά.66 

                                                 
65 Jay Hakes (2008), “35 Years after the Arab oil embargo”, Journal of Energy Security  
66 Fadhil J. Chalabi (2004), “History of OPEC”, Encyclopedia of Energy, Volume 4, pp.753-765 



∆εµερτζής Νικόλαος                                      “Το πετρέλαιο ως επενδυτικό προϊόν” 
 

                  Master in Business Administration-Total Quality Management 
 

44 

 3.3.2 Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση 
 
Έξι χρόνια µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, το 1979 εκδηλώθηκε η δεύτερη πετρελαϊκή 
κρίση, έχοντας παρόµοια οικονοµικά αποτελέσµατα µε την πρώτη, όπως φαίνεται και στο 
γράφηµα 11. 
 
Αρχικά, ξέσπασε απεργία στην Ιρανική βιοµηχανία πετρελαίου, κάτι το οποίο είχε ως 
αποτέλεσµα την εξαφάνιση απ’την παγκόσµια αγορά 4 εκατοµµυρίων βαρελιών που 
παρήγαγε καθηµερινά η χώρα αυτή. Αν και οι υπόλοιπες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, 
το Κουβέιτ και το Ιράκ προσπάθησαν ν’αυξήσουν την παραγωγή τους για να καλύψουν 
την «τρύπα» που’χε δηµιουργηθεί, εντούτοις η αγορά παρέµεινε ταραχώδης και ο πανικός 
και η αβεβαιότητα ήταν εµφανής. 
 
Το γεγονός όµως που ήταν καθοριστικό για το ξέσπασµα της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης 
ήταν η Ιρανική Επανάσταση, γνωστή και ως Ισλαµική Επανάσταση. Η επανάσταση 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1978 ύστερα απ’τις πρώτες µεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην 
εξουσία του Σάχη του Ιράν. Ο τελευταίος και αφού η κατάσταση δεν άλλαζε αποφάσισε να 
εγκαταλείψει το Ιράν το 1979 και ο Αγιατολάχ Χοµεϊνί επέστρεψε απ’την Τεχεράνη όπου 
ήταν εξόριστος. Την 1η Απριλίου 1979 το Ιράν έγινε και επίσηµα ισλαµική δηµοκρατία µε 
τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και την παράλληλη κατάρευση της δυναστείας των 
Παχλαβί. Το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους ο Χοµεϊνί έγινε ο ανώτατος άρχοντας της χώρας 
καταλαµβάνοντας το υψηλότερο αξίωµα ύστερα απ’τη ψήφιση ενός θεοκρατικού 
συστήµατος.67 
 
Αν και το νέο καθεστώς προσπάθησε να επαναφέρει στο προηγούµενο επίπεδο τις 
εξαγωγές πετρελαίου, ενττούτοις η προσπάθεια αυτή δεν έπεισε τις αγορές και οι τιµές του 
πετρελαίου ανέβηκαν ακόµη πιο ψηλά, φτάνοντας και τα 35 δολάρια το βαρέλι. 
 
Ένταση προκλήθηκε και όταν το Νοέµβρη του 1979 µια οµάδα Ιρανών φοιτητών 
κατέλαβαν την Αµερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη καθιστώντας τους εκεί υπαλλήλους 
οµήρους. Αν και οι περισσότεροι απελευθερώθηκαν, ωστόστο 52 άτοµα κρατήθηκαν για 
444 µέρες κατηγορούµενοι ότι δουλεύουν για τη CIA και προσπαθούν να ανατρέψουν το 
Ιρανικό καθεστώς. Ο Χοµεϊνί αν και δεν υποκίνησε εκείνος την κατάληψη, ωστόσο µετά 
την επιτυχία των φοιτητών, τους υποστήριξε.  
 
 
 3.3.3 Η τρίτη πετρελαϊκή κρίση 
 
Η τρίτη πετρελαϊκή κρίση εκδηλώθηκε τη δεκαετία του 1990 και ήταν αφενός 
συντοµότερη, αφετέρου ηπιότερη σε σχέση µε τις δυο προηγούµενες. Εκδηλώθηκε όταν το 
Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ κατηγορώντας το ότι κάνει γεωτρήσεις «υπό κλίση» και 
µ’αυτόν τον τρόπο κλέβει ιρακινό πετρέλαιο. Οι συµµαχικές δυνάµεις προειδοποίησαν το 
Ιράκ να αποχωρήσει απ’το Κουβέιτ και αφού κάτι τέτοιο δεν έγινε, επενέβησαν και µε µια 
επίθεση-αστραπή ανάγκασαν το Ιράκ σε υποχώρηση. 
 
Οι τιµές του πετρελαίου απλά διπλασιάστηκαν λόγω αυτής της κρίσης κι έτσι φαίνεται 
πόσο ηπιότερη ήταν. Μονάχα φόβοι γεννήθηκαν και ανησυχίες για την προµήθεια και τη 
διανοµή πετρελαίου, αλλά σύντοµα έσβησαν και αυτές. 
                                                 
67 Misagh Parsa (1989), “Social Origins of the Iranian Revolution”, the State University,U.S.A. 
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 3.4 Η Κορύφωση παραγωγής πετρελαίου 
 
Εξαιρετικά σηµαντική για την κάλυψη της ενότητας της προσφοράς πετρελαίου είναι και η 
Κορύφωση παραγωγής πετρελαίου ή κορύφωση πετρελαίου ή πετρελαιοπαραγωγική 
κορύφωση, διεθνώς γνωστή ως Peak Oil. Η θεωρία αυτή ουσιαστικά αναφέρεται στο 
σηµείο εκείνο απ’ το οποίο µετά η παραγωγή πετρελαίου θα πάψει ν’αυξάνεται, αλλά, 
αντιθέτως, θ’αρχίσει να µειώνεται, µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
 
Η θεωρία αυτή έγινε γνωστή από το γεωλόγο Κίνγκ Χιούµπερτ το 1949, ενώ πήρε ακόµη 
µεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο τελευταίος το 1956 δηµοσίευσε τη δουλειά του, στην οποία 
προέβλεπε ότι η κορύφωση της αµερικάνικης προσφοράς πετρελαίου θα ελάµβανε χώρα 
περίπου το 1970, όπως και εντέλει έγινε, παρά την αρχική δυσπυστία όλων. Επίσης, το 
1956, παρουσίασε και την περίφηµη Καµπύλη Χιούµπερτ, σύµφωνα µε την οποία η 
παραγωγή ακολουθεί µια καµπανοειδής µορφη, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα.68 
Συγκεκριµένα, κάθε πεπερασµένος ορυκτός πόρος, όπως είναι και το πετρέλαιο, φθάνει 
κάποτε στην εξάντλησή του και η παραγωγή ακολουθεί µια πορεία µε αρχή, µέση και 
τέλος. Η στιγµή στην οποία η παραγωγή βρίσκεται στο µέγιστο βαθµό(στο µέσο της 
καµπύλης) βρίσκεται στο σηµείο όπου έχει εξορυχθεί το 50% των διαθέσιµων αποθεµάτων 
και αποµένει ακόµη το υπόλοιπο µισό. 

   
                Γράφηµα 13 

 
Το 1971, ο Χιούµπερτ υποστήριξε πως η παγκόσµια κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου 
θα συνέβαινε κοντά στο 2000. Όπως αποκάλυψε ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας το 
2010, κάτι τέτοιο όντως συνέβη το 2006, δικαιώνοντας, έτσι, τον Χιούµπερτ.69 
                                                 
68 Pedro de Almeida, Pedro D. Silva (2009), “The peak of oil production-Timings and market 
recognition”, Energy Policy 37, pp.1267-1276 
69 Για τους συνωµοσιολόγους, αξίζει µια µατιά στα  απόρρητα έγγραφα που δηµοσίευσε το Wikileaks 
σύµφωνα µε τα οποία το παγκόσµιο peak θα συµβεί εντός 2012, κι αυτό γιατί οι Η.Π.Α. έχουν 
πληροφορίες ότι τα πραγµατικά αποθέµατα της Σαουδικής Αραβίας είναι κατά 40% λιγότερα σε σχέση 
µ’αυτά που υποστηρίζει πως κατέχει. 
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Πριν από µια δεκαετία περίπου οι Σίµονς, Ντιφέις και Κάµπελ υποστήριξαν πως η 
κορύφωση θα επέλθει άµεσα µεταφέροντας έτσι την Καµπύλη Χιούµπερτ σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Ιδιαίτερα επισήµαναν πως σηµαντικό ρόλο θα παίξει και η σηµαντική 
αλληλεξάρτηση των κρατών µεταξύ τους όπως επίσης και η µεγάλη κατανάλωση 
πετρελαίου απ’το εσωτερικό τους. 
 
Ακόµα, σχετική µε τα παραπάνω είναι και η Έκθεση Χίρς του 2005 που δηµοσιεύτηκε από 
το αµερικανικό Υπουργείο Ενέργειας. Σύµφωνα µε αυτήν: «Η κορύφωση της παγκόσµιας 
παραγωγής πετρελαίου είναι ανπόφευκτη. Θα είναι απότοµη και θα φέρει τις Ηνωµένες 
Πολιτείες και τον κόσµο αντιµέτωπους µε ένα πρωτόγνωρο πρόβληµα διαχείρισης 
κινδύνου. Πλησιάζοντας στο σηµείο της κορύφωσης οι τιµές των υγρών καυσίµων και η 
αστάθεια των τιµών θα αυξηθούν δραµατικά και, αν δεν έχει προηγηθεί έγκαιρη λήψη 
µέτρων αντιµετώπισης, το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό κόστος θα είναι 
πρωτοφανές».70 
 
Η σηµασία της θεωρίας του Χιούµπερτ είναι παραπάνω από προφανής. Σε περίπτωση 
κορύφωσης της παγκόσµιας προσφοράς πετρελαίου, τότε, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, 
η προσφορά θα µειωθεί και η ζήτηση θα αυξηθεί. Έτσι, αυτό θα έχει ως συνέπεια την 
κατακόρυφη αύξηση των τιµών του πετρελαίου σε παγκόσµιο επίπεδο. Παράλληλα, όµως, 
το πετρέλαιο δεν είναι ένα απλό προϊόν, αλλά ένα ενεργειακό αγαθό απαραίτητο για όλο 
τον πλανήτη. Ένα peak oil, λοιπόν, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς θα 
επηρεαστεί κάθε δραστηριότητα που χρησιµοποιεί το πετρέλαιο. Έτσι, θα περιοριστούν οι 
µετακινήσεις και θα ακριβήνει ιδιαίτερα η παραγωγή τροφίµων. Επίσης, θα ανέβει το 
κόστος της χρήσης µηχανηµάτων, της παραγωγής συνθετικών και της κατασκευής 
επίπλων. Αναµφίβολα, θα επηρεαστεί και ο τοµέας της παγκόσµιας υγείας και πολλές 
εφαρµογές του θα σταµατήσουν να υφίστανται.71 
 
Εντούτοις, οφείλουµε να σηµειώσουµε πως αν και αναφερόµαστε για κορύφωση της 
παραγωγής, δεν εννοείται απαραίτητα πως ξαφνικά θα τελειώσει απ’τον πλανήτη το 
πετρέλαιο. Περισσότερο, υποστηρίζεται πως θα αυξηθεί το κόστος εξόρυξης κι έτσι θα 
γίνει δυσκολότερη η εκµετάλλευσή του. Αυτό θα συµβεί γιατί τα κοιτάσµατα που θα 
βρίσκονται στην επιφάνεια θα’χουν εξαντληθεί κι έτσι αναγκαστικά οι εταιρείες θα 
αναγκαστούν να αναζητήσουν πετρέλαιο ακόµη βαθύτερα, κάτι το οποίο σαφώς ενέχει 
µεγαλύτερο κόστος.72 Απ’τη στιγµή που το πετρέλαιο είναι ενεργειακό προϊόν, έχει 
σηµασία πόση ενέργεια χρειάζεται για να εξαχθεί. Έτσι, αν απαιτείται περισσότερη 
ενέργεια απ’αυτήν που προσφέρει, τότε σαφώς δε συµφέρει η εξαγωγή και η 
εµπορευµατοποίησή του. 
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η αντίδραση της κοινής γνώµης στο άκουσµα του προς 
συζήτηση φαινοµένου. Αρχικά επικρατούσε µια σχετική άγνοια επί του θέµατος. Άλλωστε 
το 2006, όπου υποστηρίζεται ότι συνέβησε ένα παγκόσµιο peak oil υπήρξαν µόλις 
4.320.000 hits στο Google της φράσης peak oil σε σχέση π.χ. µε τη λέξη Hollywood που 
είχε 197.000.000 hits. Το στενάχωρο έιναι πως πέρα απ’την αδιαφορία, υπάρχει και µια 
επιπλέον ηµιµάθεια επί του θέµατος. Στη συνέχεια αφού αποδέχτηκε ο κόσµος την ύπαρξη 
της θεωρίας του Χιούµπερτ υπήρξε µια τάση για µη αποδοχή της. Άλλοι αµφισβήτησαν 
την θεωρία αυτή καθ’εαυτή, ενώ άλλοι θεώρησαν τα δεδοµένα της πολύ απαισιόδοξα και 

                                                 
70 Λαλίλα Φαφούτη (2008), “Το τέλος του πετρελαίου”, Το Βήµα(www.tovima.gr )  
71 P. Hanlon, G. McCartney (2008), “Peak Oil: Will it be public health’s  greatest challenge?”, Public 
Health 122, pp.647-652 
72 www.energybulletin.net  
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µη ακριβή. Η ηµιµάθεια που αναφέρθηκε προηγουµένως είναι εντονότερη σ’αυτό το 
σηµείο όπου αρκετοί δε δύναται να καταλάβουν τη διαφορά του πετρελαίου από κάποιο 
άλλο οποιοδήποτε προϊόν. Όπως υποστηρίχθηκε σε προηγούµενο σηµείο αυτής της 
ενότητας, το πετρέλαιο είναι ενεργειακό αγαθό µη ανανεώσιµο και εποµένως απαιτεί 
ειδική διαχείριση. Επίσης, υποστηρίχθηκε πως η Καµπύλη Χιούµπερτ δεν 
αντικατοπτρίζεται σ’όλες τις χώρες, το οποίο συµβαίνει καθώς η προαναφερθείσα 
καµπύλη είναι κατασκευασµένη µε βάση το µοντέλο κάποιας χώρας µε κανόνες ελεύθερης 
αγοράς κι έτσι όταν διαφέρουν τα εκάστοτε πολιτικο-οικονιµικά συστήµατα, ενδεχοµένως 
να µην µπορεί να εφαρµοστεί άρτια. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, θεωρούν πως 
είναι τόσα πολλά τα αποθέµατα πετρελαίου που θα’χουµε πετρέλαιο για πολλές δεκαετίες 
ακόµα και ακόµα και αν συµβεί η Κορύφωση, δε θα υπάρξει κανένα πρόβληµα. Φυσικά, η 
αλήθεια απέχει αρκετά απ’την παραπάνω θέση.73 Επιπλέον, άλλοι θεωρούν πως ναι µεν θα 
συµβεί η Κορύφωση, ωστόσο οι µηχανισµοί της αγοράς θα καταφέρουν να απαλείψουν τις 
ενδεχόµενες συνέπειες, οδηγώντας τον κόσµο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ακόµη και 
σε χρήση Πυρηνικής Ενέργειας. 
 

  
                                                         Γράφηµα 14 
 
Η αλήθεια είναι ότι η Καµπύλη του Χιούµπερτ είναι ακριβής, όπως αποδείχτηκε περίτρανα 
τη δεκαετία του 1970 στην Αµερική και ενδεχοµένως το 2006 σ’ όλο τον κόσµο. Εκείνο 
που οφείλει να µελετήσει προσεκτικά η διεθνής κοινότητα είναι µεθόδους ώστε να µη 
συµβεί η Κορύφωση της παραγωγής του πετρελαίου ή ακόµη κι αν συµβεί να 
περιοριστούν κατά το δυνατό τα επώδυνα αποτελέσµατά της. Απάντηση στο προς 
συζήτηση φαινόµενο θα µπορούσε ν’αποτελέσει ενδεχοµένως η επαναχρηµατοδότηση 
εξερευνητικών προγραµµάτων ανά τον κόσµο. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφηµα 
η παγκόσµια εξερεύνηση πετρελαίου κορυφώθηκε το 1960 και «έσβησε» µετά. Ωστόσο, 
είναι απαραίτητο η παραγωγή να συµβαδίζει µε την εξερεύνηση. 

                                                 
73 Ugo Bardi (2009), “Peak oil: The four stages of a new idea”, Energy 34, pp.323-326 
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 3.5 Μελλοντική προσφορά πετρελαίου 
 
Όπως είδαµε και προηγουµένως, αλλά και όπως γίνεται εύκολα κατανοητό και αποδεκτό, 
το πετρέλαιο είναι απαραίτητο για την καθηµερινή εύρυθµη λειτουργία του πλανήτη. Έτσι, 
το ερώτηµα που γεννάται είναι µέχρι πότε θα’χουµε πετρέλαιο ή ορθότερα µέχρι πότε θα 
είναι συµφέρουσα και αποδεκτή η εξόρυξη και εµπορευµατοποίησή του. Ποικίλες 
προβλέψεις έχουν γίνει κατά καιρούς για την µελλοντική προσφορά του µε τις 
περισσότερες να καταλήγουν στο ότι θα είναι δυνατή η εκµετάλλευση του πετρελαίου 
µονάχα για 40-50 χρόνια ακόµα. 
 
 3.5.1. ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας 
 
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι θέσεις και οι προβλέψεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ενέργειας(International Energy Agency-IEA). Είναι ένας διεθνής οργανισµός που 
συστάθηκε για να παρέχει προβλέψεις και πληροφορίες στα κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ, του 
Οργανισµόυ για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη, για θέµατα παγκόσµιας 
ενέργειας. Οι παραπάνω προβλέψεις, οι οποίες διαµορφώνουν πολιτικές χωρών, ιδίως των 
κρατών που συµµετέχουν στον ΟΟΣΑ, αποτυπώνονται ετησίως στο World Energy 
Outlook(WEO) και στο Medium Term Oil and Gas Markets(MTOGM). 
 
Αν και παρατηρείται µια ασταθής συµπεριφορά εκ µέρους του, ωστόσο, στο WEO 200874 
ήταν η πρώτη φορά όπου ο Οργανισµός έκανε λόγο για µείωση της µελλοντικής 
προσφοράς πετρελαίου. Ουσιαστικά εκείνο που έκανε ο IEA ήταν να υπολογίσει πόσες 
πετρελαϊκές εκτάσεις υφίστανται και σε τί κατάσταση. Κάνοντας µια παρένθεση εδώ, 
πρέπει να αναφέρουµε ότι όταν ανακαλύπτεται µια πετρελαϊκή έκταση, αρχικά η 
παραγωγή αυξάνεται πολύ γρήγορα και κατακόρυφα φτάνοντας τελικά σ’ ένα σηµείο όπου 
και µένει σταθερή για αρκετά χρόνια. Εντούτοις, από ένα σηµείο και µετά, η παραγωγή 
αρχίζει να µειώνεται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η απώλεια πίεσης ή η 
εισροή νερού. Εκείνο που ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα είναι ότι πλέον οι περισσότερες 
εκτάσεις που «δίνουν» πετρέλαιο είναι σε ύφεση, βρίσκονται δηλαδή στην τρίτη φάση της 
µείωσης της προσφοράς.75 
 
Ο IEA υπολόγισε ότι 580 τέτοιες εκτάσεις βρίσκονται σε πτώση, κάτι το οποίο αντιστοιχεί 
στο 58% της παγκόσµιας παραγωγής, ενώ το ποσοστό µείωσης κυµαίνεται στο 5.1%. Ο 
Οργανισµός συµπέρανε, λοιπόν, ότι ανίστοιχα η παγκόσµια παραγωγή έχει µειωθεί κατά 
6.7%. 
 
Όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται καλύτερα στο παρακάτω γράφηµα. Όπως φαίνεται, 
µε το σκούρο µπλε είναι οι ενεργές πετρελαϊκές εκτάσεις, οι οποίες όµως βρίσκονται σε 
συνεχή πτώση, κάτι το οποίο δε φαίνεται ν’αλλάζει ως το 2030 τουλάχιστον. Ενδιαφέρον 
είναι και αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει το γαλάζιο χρώµα. Είναι οι εκτάσεις οι οποίες ναι 
µεν έχουν ανακαλυφθεί, ωστόσο για ποικίλους λόγους(όπως το µέγεθός τους, τις 
υποδοµές, τις πολιτικές αλλαγές κλπ) δεν έχουν ακόµα γίνει ενεργές και δεν είναι βέβαιο 
αν θα γίνουν. Σε συνδυασµό µε τους υπολογισµούς για το αέριο και για εκτάσεις που δεν 
έχουν ακόµα ανακαλυφθεί76, ο IEA υπολογίζει σε µια αυξηµένη ζήτηση ως το 2030, η 

                                                 
74 www.iea.org  
75 Richard G. Miller (2011), “Future oil supply: The changing stance of the International Energy 
Agency”, Energy Policy 39, pp.1569-1574 
76 Jan Kjarstad, Filip Johnson(2009) “Resources and future supply of oil”,Energy Policy 37,pp.441-464 
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οποία θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να ικανοποιηθεί. Αυτό θα ενταθεί ακόµα περισσότερο 
απ’την αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη και την οικονοµική ανάπτυξη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισµός υπολόγισε πως πρέπει ν’αυξηθεί η παγκόσµια παραγωγή 
κατά 64 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα για να καταφέρει να ισοσκελίσει την παγκόσµια 
ζήτηση, αν και στο επόµενο έτος στο WEO 2009, υπήρξε µια ελαφριά αλλαγή στάσης 
καθώς ο IEA υποστήριξε πως τα κράτη-µέλη του ΟΠΕΚ έχουν αρκετά αποθέµατα για να 
ικανοποιήσουν την παγκόσµια ζήτηση. 
 

   
 
                                                           Γράφηµα 15 
                                                         (www.iea.org) 
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και οι προβλέψεις του Οργανισµού που επιχείρησε ως το έτος 
2015. Το 2008 υπολόγισε σε 92 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα την παγκόσµια παραγωγή. 
Το 2009 µειώθηκε στα 86.6, ενώ στην πρόβλεψη του 2009 ήταν 91.9 εκατοµµύρια 
βαρέλια.77 
 
Ενδιαφέρον για τη µελλοντική προσφορά πετρελαίου έχει και η πρόθεση του Ιράκ 
ν’αυξήσει την παραγωγή ως το 2017 από 2.5 σε 12 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. Βέβαια 
κάτι τέτοιο φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο καθώς ύστερα από τόσες διαµάχες, πολεµικές και 
πολιτικές, στη χώρα αυτή, δεν υφίστανται πλέον οι κατάλληλες υποδοµές για να γίνει 
πραγµατικότητα µια τέτοιου µεγέθους φιλόδοξη παραγωγή. Απ’την άλλη πλευρά, 
αµφιβόλου βάσεως και στήριξης είναι και οι περιπτώσεις της Βραζιλίας και του Καναδά. 
Όσον αφορα στην πρώτη, τα υποθαλάσσια κοιτάσµατα που διαθέτει απαιτούν να 
δαπανηθούν πολλά χρήµατα για την επιτυχή εξόρυξή τους. Αυτό θα είχε ως συνέπεια και 
υψηλές τιµές πώλησης, κάτι που κάνει µέχρι στιγµής την περίπτωση της Βραζιλίας να 
µένει λίγο πίσω. Απ’την πλευρά του, ο Καναδάς είναι µεν πολλά υποσχόµενος, ωστόσο 
υφίστανται και εκεί ορισµένες αµφιβολίες και περιορισµοί. Έχει υπολογιστεί ότι ως το 
2020 η παραγωγή του θα βρίσκεται στα 8 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. Ωστόσο, το 
κόστος επένδυσης είναι πραγµατικά πολύ µεγάλο και υπάρχουν επιπλέον έντονες 

                                                 
77 Gail E. Tverberg (2012) “Oil supply limits and the continuing financial crisis”, Energy 37, pp.27-34 
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περιβαλλοντικές ανησυχίες. Όλα τα παραπάνω περιορίζουν τελικά τις προβλέψεις στα 6 
εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα ως το 2020. 
 
 3.5.2 Πιθανά σενάρια 
 
Για το κατά πόσο θα υπάρχει διαθέσιµο πετρέλαιο και τα επόµενα χρόνια, έχουν 
παρουσιαστεί και υποστηριχτεί ποικίλα σενάρια και θεωρήσεις. Όπως έχουµε ήδη 
αναφέρει προηγουµένως, εξαιρετικής σηµασίας είναι η Καµπύλη του Χιούµπερτ που 
αναφέρεται στην Κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου, όπως επίσης και οι προβλέψεις 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενεργείας. 
 
Αναµφίβολα, η µελλοντική προσφορά πετρελαίου εξαρτάται και επηρεάζεται από 
διάφορες πολιτικές, οικονοµικές και τεχνικές µεταβλητές. Ωστόσο, κατά γενική οµολογία 
τρεις είναι εκείνοι οι φυσικοί παράγοντες που διαµορφώνουν κατά ένα µεγάλο ποσοστό τη 
συµπεριφορά των πετρελαϊκών αποθεµάτων: 
 

• Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κάθε πετρελαϊκή έκταση στην αρχή αποδίδει 
πολύ, µετά φτάνει σ’ ένα κορύφωµα και ακολούθως αρχίζει να φθίνει. 

• Επίσης, η παγκόσµια παραγωγή προέρχεται από λίγες µεγάλες εκτάσεις. Έτσι, αν 
και υπάρχουν πάνω από 70.000 πετρελαϊκές εκτάσεις, πάνω απ’τη µισή παγκόσµια 
παραγωγή προέρχεται µονάχα από 110 τέτοιες εκτάσεις. 

• Τέλος, αυτές οι τεράστιες εκτάσεις συνήθως ανακαλύπτονται πολύ γρήγορα, µε τις 
περισσότερες να’ναι γνωστές εδώ και µισό αιώνα. 

 
Ακόµα, πρέπει να τονιστεί ότι ενώ µεταξύ 1946 και 1980 έγιναν πολλές ανακαλύψεις νέων 
πετρελαϊκών αποθεµάτων, από το χρονικό σηµείο εκείνο και µετά η παραγωγή έχει 
ξεπεράσει την ανακάλυψη, κάτι το οποίο µόνο αρνητικό είναι για το ενεργειακό µέλλον 
του πλανήτη. 
 
Έχοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω στο νου µας, µπορούµε να εξετάσουµε ορθότερα τα 
πιθανά σενάρια για τη µελλοντική προσφορά πετρελαίου. 
 
Τα πιθανά σενάρια µπορούν να χωριστούν σε δυο µεγάλες οµάδες, ανάλογα µε το τί 
υποστηρίζουν οι εισηγητές τους. Σύµφωνα µε την πρώτη, η παγκόσµια παραγωγή του 
πετρελαίου θα ακολουθήσει σταθερά ανοδική τροχιά και δεν αναµένεται να µειωθεί ως το 
2030, καθώς τα αποθέµατα θα’ναι αρκετά για να καλυφθεί η παγκόσµια ζήτηση. Η 
κορύφωση της παραγωγής αν γίνει, θα γίνει µετά απ’αυτό το έτος κι έτσι δεν υπάρχει 
λόγος ανησυχίας. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι προβλέψεις του ΟΠΕΚ, της Exxon και 
άλλων. Αντίστοιχα, η δεύτερη οµάδα σεναρίων θεωρεί πως η κορύφωση της παραγωγής 
πετρελαίου θα συµβεί πριν το 2030 και θα’χει ως επακόλουθο την κατακόρυφη µείωση της 
παραγωγής. Η ζήτηση θα µειωθεί και νέες πηγές ενέργειας θα προκύψουν.78 Σ’αυτήν την 
οµάδα βρίσκονται οι προβλέψεις της Shell και άλλων. Επίσης, τα πιθανά σενάρια 
διαφέρουν και ως προς την περιοχή κάτω απ’την καµπύλη προσφοράς, αλλά και για το 
σχήµα της καµπύλης. Απ’τη στιγµή που το πετρέλαιο είναι πεπερασµένος φυσικός πόρος, 
θα πρέπει η παραγωγή ν’ανεβαίνει ως ένα σηµείο, µένοντας για λίιγο σταθερή ή και όχι, 
και µετά ν’αρχίσει να πέφτει. Πιθανό είναι βέβαια και να µένει σταθερή σε διάφορα 
σηµεία και να έχει διακυµάνσεις πριν τελικά αρχίσει να πέφτει οριστικά.  

                                                 
78 Steve Sorrell, Richard Miller, Roger Bentley, Jamie Speirs (2010) “Oil futures: A comparison of 
global supply forecasts”, Energy Policy 38, pp.4990-5003 
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 3.6 Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
 
Η απάντηση στην προηγούµενη ενότητα, δηλαδή στο τέλος του πετρελαίου, ενδεχοµένως 
να είναι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι οποίες συνεχώς κερδίζουν έδαφος στη διεθνή 
σκηνή. Οι ενεργειακές ανάγκες συνδέονται µε τρεις παράγοντες. Αρχικά, µε την 
πληθυσµιακή αύξηση, επίσης µε την οικονοµική ανάπτυξη και τέλος µε την τεχνολογική 
πρόοδο. Είναι γεγονός ότι απ’τη Βιοµηχανική Επανάσταση και µετά, η παγκόσµια 
ενεργειακή κατανάλωση συνεχώς αυξάνεται79. ∆εν είναι, λοιπόν, δυνατό να ικανοποιηθεί η 
τόσο µεγάλη ενεργειακή ζήτηση µονάχα µε το πετρέλαιο. Το ιδανικότερο, λοιπόν, θα ήταν 
να πραγµατοποιούνταν µια συνεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας µε το πετρέλαιο και 
όχι απαραίτητα οριστική κατάργηση του τελευταίου. Έτσι, πλέον, θα βρισκόµασταν σε 
θέση να κάνουµε λόγο περισσότερο για «εναλλακτικά ενεργειακά συστήµατα»80. Οι λύσεις 
που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια και οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
 
 3.6.1 Φυσικό αέριο 
 
Το φυσικό αέριο κερδίζει συνεχώς έδαφος στην άτυπη κούρσα των εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. Είναι ένα µείγµα καυσίµων αερίων(κυρίως µεθανίου), το οποίο ανιχνεύεται στο 
υπέδαφος, µαζί µ’ άλλα ορυκτά κάυσιµα. Φυσικά πριν διατεθεί στην αγορά υφίσταται 
επεξεργασία για να διαχωριστούν τα επιθυµητά συστατικά του από τα ανεπιθύµητα. Το 
τελικό προϊόν µεταφέρεται µε µεγάλους αγωγούς από τον τόπο της εξόρυξης στον τόπο της 
κατανάλωσης. Το φυσικό αέριο είναι άχρωµο και άοσµο. Εντούτοις για ν’αποφευκτούν 
δυσάρεστες περιπλοκές, του προσδίδεται µια χαρακτηριστική οσµή, ώστε να γίνει 
αντιλήπτη µια πιθανή διαρροή. Εξαιρετική ιδιότητά του είναι ότι κατά την καύση του 
παράγει µικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση µ’ άλλα προϊόντα, όπως ο 
γαιάνθρακας, κι έτσι είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον. 
 

   
                                               Γράφηµα 16 
 

                                                 
79 Joao Carlos de Oliveira Matias, Tessaleno Campos Devezas (2007) “Consumption dynamics of 
primary-energy sources: The century of alternative energies”, Applied Energy 84, pp.763-770 
80 Alexandre Szklo, Roberto Schaeffer (2006) “Alternative energy sources or integrated alternative 
energy systems? Oil as a modern lance of Peleus for the energy for the energy transition”, Energy 31, 
pp.2513-2522 
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Όπως φαίνεται και στο γράφηµα 16, το φυσικό αέριο βρίσκεται σε µεγάλες ποσότητες στη 
Ρωσία, στις Η.Π.Α, στον Καναδά και στη Σαουδική Αραβία. Απ’αυτές τις χώρες άλλωστε 
προέρχεται και το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής. Πέρα απ’αυτές, όµως, 
αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου βρίσκονται στην Αλάσκα, στην Αφρική, στη Σιβηρία, 
στη Μέση Ανατολή και αλλού.81 Το φυσικό αέριο βρίσκει εφαρµογή σε ποικίλα πεδία: 
 

• Αρχικά, αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Ακόµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή υδρογόνου. 
• Επίσης, δύναται να γίνει χρήση του και στο σπίτι, όπως π.χ. στη µαγειρική ή και 

στη θέρµανση. 
• Επιπλέον, ολοένα και αυξάνεται η χρήση του ως καύσιµο οχηµάτων, ιδιαίτερα σε 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένες χώρες όπως είναι η Αργεντινή και η Βραζιλία. 
• Τέλος, χρησιµοποιείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η βιοτεχνία, 

τα είδη χρωµατισµόυ, η παραγωγή γυαλιού κλπ.82 
 
Το φυσικό αέριο, λοιπόν, και όχι άδικα όπως φαίνεται και απ’τα παραπάνω, είναι απ’τα 
πλεόν περιζήτητα καύσιµα παγκοσµίως. Αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, οι 
σηµαντικότεροι εκ των οποίων είναι: 
 

• Έχει υψηλή θερµογόνο δύναµη. 
• Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, συµβάλλοντας έτσι στην καταπολέµηση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου.. 
• Έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση. 
• Έχει µειωµένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίµου. 
• Είναι εφικτή η συνεχής παροχή καυσίµου.83 

 
 
 3.6.2 Πυρηνική ενέργεια 
 
Ιδιαίτερα πολλές και διαφορετικές απόψεις ακούγονται συνεχώς για την πυρηνική ενέργεια 
και σταδιακά αυξάνουν εκείνες οι φωνές που την υποστηρίζουν. Με πολύ απλά λόγια και 
χωρίς να µπαίνουµε στο πεδίο της Φυσικής ή της Χηµίας, η ενέργεια που απελευθερώνεται 
όταν µετασχηµατίζονται ατοµικοί πυρήνες ονονάζεται Πυρηνική ή αλλιώς Ατοµική 
Ενέργεια. Συγκεκριµένα, η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται κατά τη σχάση των πυρήνων 
σε ελεγχόµενες πυρηνικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες. Τέτοιοι αντιδραστήρες υπάρχουν σε αρκετές χώρες µε το συνολικό τους 
αριθµό να πλησιάζει τους 500. Τους περισσότερους (58) τους κατέχει η Γαλλία και µέσω 
αυτών καλύπτει το 78% των ενεργειακών της αναγκών. Ακολουθεί η Κίνα, η Ρωσία και η 
Ινδία. Εκείνο που µένει να εξετάσουµε είναι κατά πόσο συµφέρει την ανθρωπότητα η 
χρήση της πυρηνικής ενέργειας και τί προοπτικές ή κίνδυνοι εµφανίζονται. 
 
Αρχικά, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι φιλική στο περιβάλλον. Έτσι, η πυρηνική 
ενέργεια που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισµού δεν παράγει καθόλου( ή 
έστω ελάχιστο) διοξείδιο του άνθρακα. Αντίθετα, για την παραγωγή µιας κιλοβατόρας 
ηλεκτρισµού παράγονται 425 γρ. CO2 αν χρησιµοποιείται ως καύσιµο το φυσικό αέριο, 
850 γρ. αν χρησιµοποιείται λιθάνθρακας και 1.200 γρ. αν γίνεται χρήση λιγνίτη. Η 
                                                 
81 www.natgas.gr  
82 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
83 www.kathimerini.com.cy  
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πυρηνική ενέργεια, λοιπόν, δε συµβάλλει περαιτέρω στην εξάπλωση του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου

84. Παρ’ όλα αυτά, ο αναπληρωτής καθηγητής του τοµέα Πυρηνικής Φυσικής 
και Στοιχειωδών Σωµατιδίων του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Θανάσης Γεράνιος ναι µεν 
αποδέχεται το πολύ µικρό ποσοστό εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, ωστόσο τονίζει ότι: 
«...Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας και όλες οι βοηθητικές µονάδες εκπέµπουν µεγαλύτερα 
ποσοστά θερµότητας στην ατµόσφαιρα από ό,τι ένα συµβατικό εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας ίσης ισχύος.» Ένα ακόµα επιχείρηµα απ’τους υποστηρικτές της πυρηνικής 
ενέργειας είναι ότι είναι φθηνή. Αν και εδώ µπορεί να υπάρξει αντίλογος µιας και κάθε 
αντιδραστήρας µετά από 30 χρόνια λειτουργίας καθίσταται ανενεργός και πρέπει να 
διαλυθεί αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα το κόστος. Επιπλέον επιχείρηµα είναι ότι έχει 
βελτιωθεί ιδιαίτερα και η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, όπου πλέον 
λειτουργούν αντιδραστήρες τρίτης γενιάς και ετοιµάζονται και τέταρτης γενιάς περί το 
2030.85 
 
Απ’την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετοί πολέµιοι της πυρηνικής ενέργειας. Αρχικά, 
υποστηρίζεται ότι όσο και αν έχει βελτιωθεί η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, 
εντούτοις ένα πυρηνικό ατύχηµα, όπως αυτό στο Τσέρνοµπιλ το 1986, µπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Επιπλέον, οι αντιδραστήρες ακόµη και σε 
οµαλή λειτουργία δύνανται να παράγουν ραδιενεργά αέρια, κάτι το οποίο έχει γίνει στόχος 
πολλών µη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίσης, σηµαντικό θέµα είναι τα πυρηνικά 
απόβλητα, καθώς µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει χώρα που να’χει βρει ασφαλή και µόνιµο 
τρόπο για την αποθήκευση των ραδιενεργών καταλοίπων, µιας και το θάψιµο δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει τίποτα.86 
 
 
 3.6.3 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 
Σηµαντική άνθηση γνωρίζουν σταδιακά οι ανανεώσιµές πηγές ενέργειας που, όπως 
υποστηρίζουν αρκετοί, είναι ότι πιο ευοίωνο ενεργειακό για το προσεχές µέλλον. Με τον 
όρο «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» ενοούµε µη ορυκτές πηγές ενέργειας, δηλαδή την 
αιολική, την ηλιακή, τη γεωθερµική, την ενέργεια των κυµάτων, την παλιρροϊκή, την 
υδραυλική, τα αέρια τα εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισµού και τα βιοαέρια, όπως ορίζει η Ο∆ΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ.87 Οι 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται «ήπιες» µιας και δεν απαιτείται η καταβολή 
παραπάνω ενέργειας για την απόκτηση τους, όπως π.χ. εξόρυξη και γιατί είναι ιδιαίτερα 
φιλικές στο περιβάλλον αφού η χρήση τους δεν αποδεσµεύει ούτε υδρογονάνθρακες, ούτε 
διοξείδιο του άνθρακα, ούτε ραδιενεργά απόβλητα. Ο πλανήτης ξεκίνησε ν’ασχολείται 
περισσότερο µ’αυτές τις πηγές ενέργειας τη δεκαετία του 1970 λόγω των πετρελαϊκών 
κρίσεων, αναζητώντας σ’αυτές µια εναλλακτική λύση. 
 
Όσον αφορά στα πλεονεκτήµατά τους, αρχικά, είναι απόλυτα φιλικές και συµβατές µε το 
περιβάλλον αφήνοντας µηδενικά κατάλοιπα. Επίσης, δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, 
µιας και προέρχονται απ’τον ήλιο, το νερό και τον αέρα(µόνο η γεωθερµική εξαντλείται). 
Επιπλέον, είναι ευέλικτες πηγές που προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες του 

                                                 
84 Αντώνιος Ι. Ζαρκανέλλας (2008) “Περιβαλλοντικοί οι λόγοι για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας”, 
∆ηµοσιογραφικό Συγκρότηµα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
85 Βάσω Βεγίρη (2009) “Εφαρµογές Πυρηνικής Τεχνολογίας στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας”, 
εφηµερίδα Ναυτεµπορική 
86 Μάχη Τράτσα (2008) “Τα υπέρ και τα κατά της πυρηνικής ενέργειας”, www.tovima.gr  
87 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
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εκάστοτε πληθυσµού κι έτσι δεν απαιτούνται ογκώδεις µονάδες παραγωγής. Φυσικά, 
σηµαντικό είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις επιδοτούν τέτοιες µορφές ενέργειας. 
 
Στην αντίπερα όχθη, είναι γεγονός ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχουν χαµηλό 
συντελεστή απόδοσης, συνήθως χαµηλότερο του 30%, δεσµεύοντας έτσι µεγάλο αρχικό 
κόστος εφαρµογής σε σχετικά µεγάλη επιφάνεια Γης, έχοντας σαν επακόλουθο την 
αδυναµία να εφαρµοστούν για να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες µεγάλων αστικών 
κέντρων. Επιπροσθέτως, όπως είναι απόλυτα λογικό, οι πηγές αυτές εξαρτόνται και απ’τον 
καιρό, το κλίµα και την εποχή.88 
 
Όπως είδαµε στις προηγούµενες σελιδές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, σε σχέση µε το 
πετρέλαιο, υπάρχουν και είναι αρκετές. Ωστόσο, πέρα απ’τα εµφανή πλεονεκτήµατα που 
εµφανίζουν, παράλληλα, αναδύονται και µειονεκτήµατα τα οποία µπορούν εντέλει να 
αποδειχτούν τροχοπέδη στην προσπάθεια του πλανήτη για αντικατάσταση του πετρελαίου 
από άλλες πηγές ενέργειας. Εκείνο που φαντάζει περισσότερο φρόνιµο δεν είναι η πλήρης 
αντικατάσταση του πετρελαίου, αλλά µια «ειρηνική» συνύπαρξη πετρελαίου και 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ώστε και να γίνει εκµετάλλευση των θετικών πτυχών των 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και να µην αναδυθούν ενδεχόµενα µελανά σηµεία. Σ’αυτήν 
την περίπτωση, και όπως αναφέραµε και στην αρχή της ενότητας αυτής, θα είχαµε 
«εναλλακτικά ενεργειακά συστήµατα» που θα βοηθούσαν αφενός το περιβάλλον και 
αφετέρου την ανθρωπότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 F. E. Trainer (1984) “The limitations of alternative energy sources”, Conservation and Recycling, 
Vol. 7, No. 1, pp. 27-42 
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Κεφάλαιο 4: Ζήτηση Πετρελαίου 
 
 
 

 4.1 Παγκόσµια ζήτηση 
 
 
Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για πετρέλαιο σε συγκεκριµένες περιοχές του πλανήτη, 
γεννά ερωτήµατα και έντονες ανησυχίες. Όπως είδαµε και στην προηγούµενη ενότητα του 
προηγηθέντος κεφαλαίου, εναλλακτικές πηγές ενέργειας υπάρχουν µεν, είναι δύσκολο να 
χρησιµοποιηθούν µονάχα αυτές δε κι έτσι προτάθηκε ένας συνδυασµός των εναλλακτικών 
αυτών πηγών ενέργειας µε το πετρέλαιο ως η καλύτερη πιθανή απάντηση στις ενεργειακές 
ανάγκες του παγκόσµιου πληθυσµού. 
 
Εκείνο που γίνεται φανερό στις µέρες µας είναι µια σχετικά πτωτική τάση χρήσης 
πετρελαίου από τις Η.Π.Α. και τις χώρες της Ευρώπης κυρίως απ΄τη δεκαετία του 1980 και 
µετά, και απ’ την άλλη πλευρά, µια καλπάζουσα αύξηση της ζήτησης πετρελαίου απ’τις 
χώρες της Ασίας, όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραµµα. Η κατάσταση αυτή 
µπορεί να εξηγηθεί και ιστορικά, καθώς συγκεκριµένα γεγονότα διαµόρφωσαν τις 
παρακάτω καµπύλες. 
 

       
                                                               Γράφηµα 17 
                                      (“BP Statistical Review of World Energy”,2012) 
 
Η κατανάλωση ενέργειας και εποµένως και πετρελαίου αρχίζει να µειώνεται απ’τη 
δεκαετία του 1980 και µετά, αρχικά ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης 
του 1980-1982, αλλά και λόγω της τάσης για εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία και 
στις κατοικίες. Πέρα απ’αυτά σηµαντικοί άλλοι παράγοντες ήταν και η υποκατάσταση του 
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πετρελαίου από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η µείωση της χρήσης πετρελαίου στην 
παραγωγή, αλλά και η αντίστοιχη µείωση χρήσης του πετρελαίου στην κατανάλωση, κάτι 
το οποίο έγινε πραγµατικότητα κυρίως λόγω ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών. Επιπλέον, 
σηµαντικό γεγονός για τη διαµόρφωση της παγκόσµιας ζήτητης πετρελαίου είναι και το ότι 
η άνοδος των τιµών τη δεκαετία του 1970 οδήγησε τις εταιρείες στην αναζήτηση νέων 
κοιτασµάτων πετρελάιου. Έτσι, νέες περιοχές εξορύξεων ανακαλύπτονται στη Βόρεια 
Θάλασσα, στην Αλάσκα, στην Ανγκόλα, το Μεξικό και τη Βραζιλία. 
 
Επίσης, νέοι «παίκτες» µπαίνουν στη διεθνή σκηνή, όπως η Βρετανία και η Βόρεια 
Θάλασσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έως ένα σηµείο µετατροπή της αγοράς του 
πετρελαίου σε «ελέυθερη», µιας και υφίσταται τιµή spot, τιµή δηλαδή η οποία 
διαµορφώνεται σε καθηµερινή βάση και για κάθε ξεχωριστό φορτίο.89 Ακόµα, υπάρχει 
τάση υποκατάστασης του Arabian Light(κύρια ποιότητα πετρελαίου παραγώµενη στη 
Σαουδική Αραβία) από το Brent90(µίγµα επτά εκµεταλλέυσεων της Βόρειας Θάλασσας) ως 
τιµή αναφοράς. Η, πλέον, περισσότερο «ελεύθερη» διαµόρφηση της τιµής του πετρελαίου 
συνεπάγεται, ωστόσο, µεγαλύτερη αστάθεια και ελεύθερο πεδίο για κερδοσκόπους. 
 
Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου επηρεάζεται αναµφίβολα και 
απ’την τιµή του. Σε αντιστοιχία µε κάθε άλλο προϊόν, η ζήτηση αυξάνεται όταν η τιµή 
είναι χαµηλή, ενώ µειώνεται όταν η τιµή αυξάνεται. Εντούτοις, πρέπει εδώ να 
υπογραµµιστεί ότι η ζήτηση του πετρελαίου είναι εν µέρει ανελάστική. Έτσι, επειδή είναι 
ένας πάρα πολύ σηµαντικός παράγοντας της καθηµερινής µας ζωής και επειδή ακοµά η 
χρήση εναλλάκτικών πηγών ενέργειας δεν προτίθεται να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, όσο 
ψηλά και να φτάσει η τιµή του πετρελαίου, πάντα θα υπάρχει ζήτηση γι’αυτό, έστω και 
µειωµένη. 
 
Η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου διαµορφώνεται, ακόµη, και ως συνάρτηση ορισµένων 
άλλων µεταβλητών: 
 

• Ο καιρός(π.χ. ψύχος) επιδρά στην τιµή και τη ζήτηση του πετρελαίου, όπως επίσης 
και η εποχικότητα(ανάγκη θέρµανσης το χειµώνα). 

• Πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις επηρεάζουν την τιµή του πετρελαίου και 
συνακόλουθα τη ζήτησή του. 

• Η διαθεσιµότητα µονάδων διύλισης επηρέαζει την παγκόσµια ζήτηση, ιδιαίτερα 
µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

• Οι επιδοτήσεις και η φορολογία των καταναλωτών επηρεάζει ιδιαίτερα τη ζήτηση 
του πετρελαίου, καθώς εάν η φορολογία είναι υψηλή, η ζήτηση τείνει να µειώνεται, 
ενώ, αντίθετα σε περίπτωση γενναιόδωρων επιδοτήσεων, η ζήτηση αυξάνεται. 

• Επίσης, η προσδοκία των καταναλωτών για την επάρκεια ή µη των µελλοντικών 
αποθεµάτων επηρεάζει την τιµή του πετρελαίου και τη µεταβλητότητά της. 

• Φυσικά, η παγκοσµιοποίηση και η οικονοµική ανάπτυξη παίζουν το δικό τους 
ρόλο. Έτσι, ταχαίως αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η Κίνα, και η ανάπτυξη του 
εµπορίου από και προς αυτές, ευθύνονται για την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης 
πετρελαίου.91 

                                                 
89 Ηλίας Ιωακείµογλου, Γιάννης Μηλιός (1991), “Οι δρόµοι του πετρελαίου: Αντιθέσεις και 
συγκλίσεις”, Θέσεις, τεύχος 35 
90 “Brent” είναι ένα είδος χήνας. Άλλωστε η Shell Oil έχει την πολιτική να δίνει στα πεδία εξόρυξης 
ονοµασίες πουλιών. 
91 Κώστας Βορλόου (2008), “Η Νέα Παγκόσµια Οικονοµία:Προοπτικές και Προκλήσεις”, Eurobank 
Research, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΑΓΟΡΕΣ, Τόµος ΙΙΙ, Τεύχος 9 
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Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου παρατηρείται µια ολοένα αυξανόµενη 
ζήτηση πετρελαίου από αρκετές ασιατικές χώρες. Σε συνέχεια του γραφήµατος 16 και το 
γράφηµα 17 που παρουσιάζει την ανοδική πορεία της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας. 
 
 

Καταναλώτριες  Χώρες Εκατοµµύρια βαρέλια/ηµέρα 

Η.Π.Α. 18.8 

Ευρωπαϊκή Ένωση 13.5 

Κίνα 9.7 

Ιαπωνία 4.4 

Ινδία 3.4 

                                                               Γράφηµα 18 
                           (στοιχεία από “BP Statistical Review of World Energy”,2012) 
 
 
Συγκεκριµένα, οι χώρες αυτές βρίσκονται αντιµέτωπες σε µια ιδιόµορφη κατάσταση. 
Αφενός δε δύνανται να παράγουν τόσο πετρέλαιο όσο χρειάζονται, αφετέρου λόγω 
ραγδαίας οικονοµικής ανάπτυξης είναι υποχρεωµένες να εισάγουν µεγάλες ποσότητες 
πετρελαίου απ’το εξωτερικό. Έτσι, οι χώρες αυτές προσπαθούν να µειώσουν όσο γίνεται 
περισσότερο τα κόστη εισαγωγής µιας και οι εισαγωγές τους είναι πολύ µεγάλες. Ακόµα, 
όπως είναι λογικό, χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία που προβαίνουν σε 
εισαγωγές τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου, είναι απόλυτα εξαρτώµενες από τις 
πετρελαιοπαραγωγές χώρες µε τις οποίες συνεργάζονται. Μη προβλέψιµα γεγονότα, όπως 
τροµοκρατικά χτυπήµατα, πολιτική αστάθεια, τυχαία περιστατικά και άλλα επηρεάζουν 
άµεσα την παραγωγή των κρατών µε πετρελαϊκά αποθέµατα και σα συγκοινωνούντα 
δοχεία και τις καταναλώτριες χώρες. Η ενεργειακή ασφάλεια των καταναλωτριών χωρών 
µπορεί άµεσα να απειληθεί όταν τέτοια περιστατικά λάβουν χώρα. Έτσι, οι χώρες αυτές θα 
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τον παραγωγό απ’τον οποίον θ’αποφασίσουν να 
εισάγουν, την πολιτική του κατάσταση, τις υποδοµές του, ακόµη και την περίπτωση 
κοινωνικής αναταραχής. ∆εν είναι, άλλωστε, λίγα τα παραδείγµατα όπου παραγωγές χώρες 
δηµιούργησαν πρόβληµα στην καταναλωτική πλευρά. Απ’την Επανάσταση του Ιράν έως 
τον Πόλεµο στο Ιράκ.92  
 
Επίσης, στη βιβλιογραφία, προτείνεται οι χώρες αυτές, οι οποίες είναι ταχέως 
αναπτυσσόµενες και παράλληλα έχουν µεγάλη ανάγκη για εισαγωγή πετρελαίου, 
ν’ακολουθούν ορισµένη τακτική ώστε να επωφεληθούν τα µέγιστα.93 Έτσι, περιληπτικά, 
προτείνεται να έχουν στο επίκεντρο την αποκέντρωση ώστε να επωφεληθούν από την 
οικονοµική ανάπτυξη και οι κάτοικοι που δε βρίσκονται στο µεγάλα αστικά κέντρα µε τη 
δηµιουργία βιοµηχανικών µονάδων οµοιόµορφα σ’ όλη τη χώρα. Σε συνέχεια του 
προηγούµενου, επίσης, σωστό θα ήταν να επικρατούσε µια ισότητα όσον αφορά στην 
εκµετάλλευση του πετρελαίου και να µη συγκεντρωθεί δύναµη στα χέρια λίγων. Επιπλέον, 
προτείνεται να υπάρξει εντατική έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο θα µπορούσαν οι 
χώρες αυτές να χρησιµοποιήσουν ενδεχοµένως (και) εναλλακτικές πηγές ενέργειας ώστε 
να µειωθούν τα κόστη, αλλά και η εξάρτηση απ’τις παραγωγές χώρες. 
                                                 
92 Jianping Li, Ling Tang, Xiaolei Sun, Dengsheng Wu (2011), “Oil-importing optimal decision 
considering country risk with extreme events: A multi-objective programming approach”, Computers 
and Operations Research, doi:10.1016/j.cor.2011.10.010 
93 Michael Drohan (1985) “Energy futures for oil-importing developing countries”, Energy Policy 
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Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τους πυλώνες της λεγόµενης «ενεργειακής ασφάλειας» των 
χωρών που εισάγουν πετρέλαιο. Ουσιαστικά πρόκεται για την προσπάθειά τους απ’την 
πλευρά τους ώστε να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε πετρέλαιο απ’το 
εξωτερικό. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που διαµορφώνουν την εκάστοτε πολιτική του 
κάθε κράτους, αν και γενικότερα θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε δύο µεγάλες οµάδες. 
Τους συστηµικούς εκείνους παράγοντες που είναι κοινοί για όλες τις χώρες και απ’την 
άλλη τους ιδιαίτερους κανόνες που διέπουν κάθε χώρα ξεχωριστά. 
 
Στην πρώτη οµάδα ανήκουν όλα εκείνα τα γεγονότα που αν λάβουν χώρα θα 
αποσυντονίσουν την προσφορά πετρελαίου και εποµένως θα δηµιουργηθεί κενό στις 
ενεργειακές ανάγκες των υπολοίπων χωρών. Πρόκειται για καταστάσεις αποδιοργάνωσης, 
όπως πολιτική αστάθεια και τροµοκρατία, οι οποίες θα επηρεάσουν άµεσα και τις Η.Π.Α. 
και την Κίνα και την Ιαπωνία που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσµιας πετρελαϊκής 
ζήτησης. Χώρες όπως το Ιράκ, η Νιγηρία και η Βενεζούελα είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην 
εµπλοκή της παραγωγής τους, δηµιουργώντας, έτσι, συνεχώς προβλήµατα. Εκείνο που 
αναδύεται, ωστόσο, ως µεγαλύτερη πηγή ανησυχίας είναι το ότι η παγκόσµια παραγωγή 
συγκεντρώνεται σε λίγα σηµεία στον πλανήτη. Έτσι, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η πρώην 
Σοβιετική Ένωση και η Νότια Αµερική προµηθεύουν το 73% της παγκόσµιας παραγωγής, 
αφήνοντας, έτσι, λίγα περιθώρια ελιγµών. 
 
Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε χώρας, τα οποία έως κάποιο 
βαθµό θέτουν περιορισµούς ή προσδίδουν νέες προοπτικές. Μιας και στο προηγούµενο 
κεφάλαιο αναφερθήκαµε εκτενώς στις Η.Π.Α. και µιας και ακολουθεί ολόκληρη ενότητα 
στη συνέχεια για την Κίνα, θα αναφερθούµε εδώ στα χαρακτηριστικά της Ιαπωνίας. 
 
Η Ιαπωνία επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις δυο πετρελαϊκές κρίσεις και από τη γενικότερη 
πολιτική του ΟΠΕΚ τη δεκαετία του 1970 και 1980. Έτσι, προσπάθησε αρχικά να 
απεξερτοποιηθεί απ’το πετρέλαιο και δευτερευόντως απ’τους προµηθευτές της Μέσης 
Ανατολής. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, µιας και αφενός εξαρτάται ακόµα πολύ απ’το 
πετρέλαιο και αφετέρου το 80% των εισαγωγών της πετρελαίου προέρχονται απ΄τη Μέση 
Ανατολή, φανερώνοντας µ’αυτόν τον τρόπο, πόσο πολύ εξαρτάται η Ιαπωνία απ’αυτές τις 
χώρες. Εκείνο, όπως, που φαίνεται ως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ιαπωνίας είναι ότι 
αποτελεί βασικό σύµµαχο των Η.Π.Α. κι έτσι αφενός δεν µπορεί να πράξει τόσο 
αυτοβούλως όσο η Κίνα, αφετέρου οι Η.Π.Α. αποτελούν εγγύηση προστασίας για τις 
εισαγωγές της Ιαπωνίας.94    
 
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την άσκηση της 
ενεργειακής πολιτικής των χωρών που εισάγουν πετρέλαιο. Αρχικά, η γεωγραφική θέση 
είναι πολύ σηµαντική µιας και τα κράτη προσπαθούν να εισάγουν πετρέλαιο από κοντινά 
τους µέρη ώστε να µειώσουν τα έξοδα µεταφοράς. Επίσης, οι πολιτικές σχέσεις που’χουν 
οι χώρες µεταξύ τους είναι καθοριστικές µιας και κάποιες χώρες λόγω συµµαχίας 
ενδέχεται να προτιµήσουν κάποιον προµηθευτή από κάποιον άλλο. Ακόµα, είναι γεγονός 
πως όσο µειώνονται τα διεθνή αποθέµατα, όλο και περισσότερες χώρες θα στρέφονται 
προς τη λύση της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο στην επιτυχή άσκηση µιας 
πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας παίζει και το κατά πόσο υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι. 
Ασφαλείς µεταφορές και οδοί, στρατιωτική βοήθεια, διεθνή στήριξη και οικονοµική 
βοήθεια συµβάλλουν µε τη σειρά τους στην άρτια ολοκλήρωση της στρατηγικής αυτής. 

                                                 
94 Vlado Vivoda (2009), “Diversification of oil import sources and energy security: A key strategy or 
an elusive objective?”, Energy Policy 37, pp.4615-4623 
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 4.2 Η περίπτωση της Κίνας 
 
Η Κίνα και η ολοένα αυξανόµενη ζήτησή της για πετρέλαιο είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα 
κατάσταση που αξίζει να µελετηθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Εκείνος ο παράγοντας 
που διαφαίνεται ως η κινητήρια δύναµη αυτής της συµπεριφοράς είναι η ραγδαία ανάπτυξη 
των µεταφορών στη χώρα αυτή. Έτσι, δε γίνεται να παραλείψουµε ορισµένα γεγονότα: 
 

• Από το 1980 έως το 2002, οι αυτοκινητόδροµοι διπλασιάστηκαν σε µήκος, η 
µεταφορά των πολιτών εξαπλασιάστηκε και οι αεροµεταφορές οκταπλασιάστηκαν. 

• Από το 1990 έως το 2002, τα υψηλότερα εισοδήµατα είχαν ως συνέπεια τον 
εξαπλασιασµό της παραγωγής οχηµάτων. 

• Από το 1990 έως το 2000, η κατανάλωση ενέργειας για τη µεταφορά στους 
αυτοκινητοδρόµους αυξήθηκε κατά 157%. 

 
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, το γράφηµα 18 παρουσιάζει απ’τη δεκαετία του 1980 
και µετά την αξιοσηµείωτη αύξηση της πετρελαϊκής κατανάλωσης στην Κίνα. 

 
                                                         Γράφηµα 19 
                                                             (ΕΙΑ) 
 

Απ’τη στιγµή, λοιπόν, που το πετρέλαιο είναι το κυρίαρχο ενεργειακό προϊόν για τις 
µετακινήσεις στην Κίνα µε ποσοστό της τάξης του 88%, δεν είναι καθόλου παράξενο το 
γεγονός ότι η αύξηση των µετακινήσεων προκάλεσε «ντόµινο» αύξησης της ζήτησης για 
πετρέλαιο.95 Είναι τόσο µεγάλη η πετρελαϊκή ζήτηση της Κίνας όπου υποστηρίζεται πως 
ευθύνεται για τη συνεχιζόµενη αύξηση των τιµών του πετρελαίου παγκοσµίως. Εάν αυτό 
θα συνεχιστεί εξαρτάται κυρίως από το κατά πόσο θα συνεχιστεί η έντονη ανάπτυξη των 
                                                 
95 Jeffrey Skeer, Yanjia Wang (2007), “China on the move: Oil price explosion?”, Energy Policy 35, 
pp.678-691 
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µετακινήσεων στη χώρα και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τις εισαγωγές της και 
κατ’επέκταση τις διεθνείς τιµές. Όπως όλα τα δεδοµένα δείχνουν, η αύξηση των 
µετακινήσεων µε ιδιωτικά αυτοκίνητα θα συνεχιστεί µε τους ίδιους ρυθµούς, κάτι το οποίο 
οφείλεται στ’αυξηµένα εισοδήµατα και το καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Επίσης, δεν 
πρόκεται να µειωθεί και η ζήτηση για αεροµεταφορές και τρένα, µε τις τιµές του 
πετρελαίου να αναµένονται, έτσι, να βρίσκονται ψηλά. 
 
Επιπλέον, όχι µόνο αναπτύσσεται έντονα ο τοµέας των µετακινήσεων, αλλά αυξάνεται η 
χρήση µέσων που έχουν µεγαλύτερο ενεργειακό αντίκτυπο. Έτσι, µετά τις αεροµεταφορές, 
οι αυτοκινητόδροµοι είναι που δεσµεύουν την περισσότερη ενέργεια. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι µετά το 1990 η ενεργειακή ένταση των κινεζικών αυτοκινητοδρόµων 
τριπλασιάστηκε, µ’ ό,τι αυτό τυχόν συνεπάγεται. Το παραπάνω µπορεί ν’αποδοθεί σε 
αυξηµένη χρήση air-condition στ’αµάξια, στη χρήση ιδωτικών αυτοκινήτων αντί για 
λεωφορεία και στη µειούµενη αποδοτικότητα των καυσίµων λόγω κίνησης εξαιτίας του 
πολλαπλασιασµού των αµαξιών

96. 
 
Παράλληλα, οι ηγέτες της Κίνας µε µια σειρά κινήσεων προσπαθούν να εξασφαλίσουν το 
ενεργειακό µέλλον της χώρας τους. Έτσι, η Κίνα των 2 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων σε 
συναλλαγµατικά αποθέµατα, έχει προβεί σε διάφορες συµφωνίες µε πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες, µεταξύ των οποίων η Ρωσία, το Καζακστάν, η Βραζιλία, η Βενεζουέλα και η 
Ανγκόλα, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη προσφορά πετρελαίου. Επίσης, κινέζικες 
πετρελαϊκές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει απ’το 2009 πρόσβαση στα πετρέλαια του Ιράν 
και του Ιράκ

97. Όσον αφορά σε λεπτοµερέστερες µελλοντικές προβλέψεις για την κινέζικη 
κατανάλωση πετρελαίου, το επόµενο γράφηµα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό. 

                           
                                                          Γράφηµα 20 
                                                               (ΕΙΑ) 

                                                 
96 Jeffrey Skeer, Yanjia Wang (2007), “China on the move: Oil price explosion?”, Energy Policy 35, 
pp.678-691 
97 Guy C.K. Leung (2010), “China’s oil use, 1990-2008”, Energy Policy 38, pp.932-944 
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Όπως φαίνεται, λοιπόν, και απ΄το παραπάνω γράφηµα, η καµπύλη κατανάλωσης για την 
Κίνα είναι σταθερά ανοδική ως το 2030, όπως άλλωστε είδαµε και στην παραπάνω 
ανάλυση που προηγήθηκε. 
 
Εκείνο που δε θα πρέπει να λησµονούµε για την Κίνα είναι εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία 
που τη χαρακτηρίζουν. Είναι η χώρα µε το µεγαλύτερο πληθυσµό στον κόσµο, ο οποίος 
λόγω αύξησης του εισοδήµατός του επιθυµεί ν’αυξήσει και την κατανάλωσή του. Επίσης, 
διακατέχεται από κοµµουνιστική πολιτική ιδεολογία µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιπλέον, 
υπάρχουν κεντρικά ελεγχόµενες οικονοµικές διαδικασίες και τέλος, έχει µακράν το 
µεγαλύτερο συναλλαγµατικό απόθεµα στον κόσµο. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν µε τη 
σειρά τους τη συµπεριφορά της χώρας και των κατοίκων της ως προς τη σχέση της 
κατανάλωσής τους σε σύγκριση µε το ΑΕΠ. 
 
Μερικά ακόµα στοιχεία δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής µας: 
 

• Η κυβέρνηση σκοπεύει τα επόµενα χρόνια να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη 
υποδοµών για νέους αυτοκινητοδρόµους έκτασης 35.000 χιλιοµέτρων το χρόνο. 

• Ο πληθυσµός της Κίνας αναµένεται ν’αυξάνεται κατά 0,6% ετησίως ως το 2030. 
• Το ΑΕΠ θ’άκολουθήσει ανοδική πορεία κι αυτό της τάξης του 7,3% απ’το 2004 ως 

το 2015 και 4,3% απ’το 2015 ως το 2030. 
• Έως το 2030 η κινεζική ζήτηση πετρελαίου αναµένεται να φτάσει τα 15 

εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα
98. 

 
Όλα τα παραπάνω που σκιαγραφούν την περίπτωση της Κίνας αναπόφευκτα οδηγούν σε 
σκέψεις. Έτσι, δε γίνεται να προσπεράσουµε το γεγονός ότι απ’τη στιγµή που η χώρα µε το 
µεγαλύτερο πληθυσµό στη χώρα αναµένεται ν’αυξάνει συνεχώς τη ζήτησή της για 
πετρέλαιο και µε δεδοµένο ότι κάποια στιγµή η εξόρυξη του πετρελαίου δε θα’ναι πλέον 
συµφέρουσα, νέες λύσεις πρέπει να εξευρεθούν. Η αντικατάσταση των πολλών 
αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους αυτοκινητοδρόµους της Κίνας από λεωφορεία 
πρέπει ν’αποτελέσει άµεσο στόχο της κυβέρνησης. Επίσης, θεµιτό θα ήταν και κάποιο 
µέτρο αντίστοιχο µε εκείνο που θέτει περιορισµούς στις γεννήσεις των κινεζικών 
οικογενειών. Το αντίστοιχο λοιπόν µέτρο, αλλά για τ’αµάξια, καθώς είναι ασύµφορο το 
στατιστικό στοιχείο σύµφωνα µε το οποίο αγοράζονται 1000 νέα αµάξια καθηµερινά στην 
Κίνα. Σαφώς η υποκατάσταση του πετρελαίου από εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα 
µπορούσε επίσης ν’αποτελέσει πυξίδια για το µέλλον της χώρας αυτής και ειδικότερα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µιας και η έκταση της χώρας είναι τόσο µεγάλη που 
επιτρέπει την πλήρη εκµετάλλευση και του αέρα και του ήλιου και του νερού. Εάν δε 
γίνουν πράξη αυτά ή έστω αντίστοιχα µέτρα, τότε θα έρθει στο προσκήνιο η Καµπύλη του 
Χιούµπερτ και η θεωρία περί κορύφωσης της παραγωγής του πετρελαίου. 
 
Εκείνο που προκύπτει, µε σχετική βεβαιότητα, απ’τις αναλύσεις και τη βιβλιογραφία είναι 
ότι η συνεχιζόµενα ανοδική πορεία της ζήτησης για πετρέλαιο απ’την Κίνα, θα οδηγήσει, 
αναπόφευκτα, σε άνοδο των τιµών του πετρελαίου διεθνώς προκαλώντας «τσουνάµι» 
πανικού-αβεβαιότητας-προστριβών. Έτσι, υπολογίζεται, σύµφωνα µε το αισιόδοξο 
σενάριο, ότι έως το 2020 οι τιµές θ’ανέβουν 1-3%, ενώ, αντιθέτως, εάν υπάρξουν και 
περιορισµοί στην προσφορά του, τότε δεν αποκλείεται να σηµειωθεί άνοδος της τάξης του 
3-10%. 

                                                 
98 Willem P. Nell, Cristopher J. Cooper (2008), “A critical review of IEA’s oil demand forecast for 
China”, Energy Policy 36, pp.1096-1106 
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4.3 Ζήτηση εξ’Ανατολής 
 
Στο γράφηµα 17 παρουσιάστηκαν οι 5 προορισµοί που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ζήτηση 
για πετρέλαιο παγκοσµίως. Ωστόσο αν κοιτάξουµε µια θέση παρακάτω θα δούµε τη 
Σαουδική Αραβία που µαζί µε τη Ρωσία αποτελεί τη µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό 
χώρα του κόσµου. 
 
Όπως αναφέρει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Ενέργειας στην έκθεσή του για το έτος 2008, η 
Κίνα, η Ινδία και η Μέση Ανατολή είναι οι περιοχές που αναµένεται να παρουσιάσουν τη 
µεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση στον κόσµο για την περίοδο 2006-2030. Κατά την περίοδο 
1990-2006 το ΑΕΠ στη Μέση Ανατολή αυξήθηκε ετησίως κατά 4.3%. Αντίστοιχα, την 
ίδια χρονική περίοδο το ΑΕΠ στην Κίνα και στην Ινδία αυξήθηκε κατά 9.8% και 6.1%. Αν 
και η αύξηση για την Μέση Ανατολή δεν ήταν τόσο µεγάλη όσο των άλλων δυο περιοχών, 
εντούτοις ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε σύγκριση µ’ άλλες περιοχές, όπως π.χ. σε σχέση µε 
τις χώρες του ΟΟΣΑ που σηµείωσαν αύξηση µόνο 2.5%. Όσον αφορά στις προβλέψεις ως 
το 2030, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Ενέργειας «βλέπει» ετήσια αύξηση ενεργειακής 
ζήτησης για τη Μέση Ανατολή κατά 3.2%.99 
 
Η βελτίωση της οικονοµικής θέσης της Μέσης Ανατολής ουσιαστικά ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1970 και συνεχίστηκε και την επόµενη δεκαετία. Αφορµή ήταν οι δυο πετρελαϊκές 
κρίσεις οι οποίες είχαν ως συνέπεια την αύξηση των τιµών του πετρελαίου και εποµένως 
τα κέρδη των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Το ολοένα και µεγαλύτερο εισόδηµα των 
χωρών αυτών είχαν ως συνέπεια ν’αυξηθεί και η κατανάλωσή τους και συγκεκριµένα η 
ενεργειακή τους κατανάλωση. Έτσι, δηµιουργήθηκε το παράδοξο οι χώρες που παράγουν 
τόσο µεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παράλληλα και να καταναλώνουν µεγάλες 
ποσότητες. Τ’αποτέλεσµα είναι τα διαθέσιµα αποθέµατα για τον υπόλοιπο κόσµο να 
µειώνονται µιας και υπάρχει αυξηµένη εσωτερική ζήτηση

100. Η κατάσταση αυτή,φυσικά, 
παρασύρει και τις διεθνείς τιµές πολύ υψηλότερα, φαίρνοντας, έτσι, σε δύσκολη θέση τις 
καταναλώτριες χώρες. 
 
Η χώρα που ξεχωρίζει για την ενεργειακή της κατανάλωση απ’τις υπόλοιπες της Μέσης 
Ανατολής είναι αναµφίβολα η Σαουδική Αραβία. Το κράτος αυτό τα τελευταία 40 χρόνια 
έχει εννιαπλασιάσει την πετρελαϊκή του κατανάλωση, η οποία πλέον υπολογίζεται στα 3 
εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. Η αύξηση στην κατανάλωση αντιπροσωπεύει ετήσια 
αύξηση της τάξης του 5.7% η οποία είναι 37% πιο επιταχυνόµενη απ’την αύξηση του 
εισοδήµατος η οποία βρίσκεται στο 4.2%. 
 
Πλέον η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στη λίστα µε τις χώρες µε τη µεγαλύτερη 
κατανάλωση πετρελαίου. Αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις λόγους. Αρχικά, το εισόδηµα 
των κατοίκων της χώρας αυτής έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κυρίως απ’τη δεκαετία του 1980 
και µετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να’χουν και µεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις και 
αξιώσεις. Επίσης, σηµαντικός παράγοντας είναι και ο πληθυσµός. Όπως είδαµε και 
παραπάνω µε την περίπτωση της Κίνας, αυξηµένος πληθυσµός συνεπάγεται και αυξηµένη 
κατανάλωση. Απ’τη στιγµή που η Σαουδική Αραβία αριθµεί πολλούς κατοίκους είναι 
λογικό να υπάρχει και µεγάλη κατανάλωση. Τέλος, εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας, 

                                                 
99 Perry Sadorsky (2011), “Trade and energy consumption in the Middle East”, Energy Economics 33, 
pp.739-749 
100 Paresh Kumar Narayan, Russell Smyth (2007), “A panel cointegration analysis of the demand for 
oil in the Middle East”, Energy Policy 35, pp.6258-6265 
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που µπορεί να παράσχει µια ακόµα καλύτερη εξήγηση για την αυξηµένη πετρελαϊκή 
ζήτηση, είναι το ότι οι κάτοικοι της Σαουδικής Αραβίας προµηθεύονται το πετρέλαιο σε 
ιδοαίτερα προνοµιακές τιµές. ∆ε θα µπορούσε άλλωστε να γίνει κι αλλιώς µιας και η χώρα 
στην οποία κατοικούν είναι µαζί µε τη Ρωσία η µεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα 
του κόσµου. 
 

   
                                                               Γράφηµα 21 
                                                                   (ΕΙΑ) 
 
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφηµα, η πετρελαϊκή κατανάλωση της Σαουδικής 
Αραβίας συνεχώς αυξάνεται απ’τη δεκαετία του 1980 και µέχρι τις µέρες µας όπου και 
βρίσκεται στα 3 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. Συγκεκριµένα, η κατανάλωση του 
πετρελαίου στη χώρα αυτή παρουσιάζει την εξής συµπεριφορά: 
 

• Κατά την περίοδο 1971-1974 η κατανάλωση αυξάνεται µε χαµηλότερους ρυθµούς 
σε σχέση µε το εισόδηµα. 

• Το 1974-1975 η πετρελαϊκή κατανάλωση µειώνεται. 
• Την περίοδο 1975-1981 η κατανάλωση σηµειώνει αύξηση µεγαλύτερη σε σύγκριση 

µε το εισόδηµα. 
• Η αύξηση στην κατανάλωση συνεχίζεται και το 1981-1985, παρ’ όλη τη µείωση 

που εµφανίζεται στα εισοδήµατα. 
• Τέλος, την περίοδο 1985-2012 η ζήτηση είναι υψηλότερη απ’το ρυθµό αύξησης 

του εισοδήµατος
101. 

 
Εκείνο το στοιχείο, όµως, που µας προβληµατίζει είναι ότι στη Σαουδική Αραβία κυρίαρχη 
ενεργειακή πηγή είναι το πετρέλαιο. Είναι φανερό ότι θα πρέπει άµεσα να βρεθεί κάποια 
απάντηση στην ολοένα και αυξανόµενη πετρελαϊκή ζήτηση. 

                                                 
101 Dermot  Gately, Nourah Al-Yousef, Hamad M.H. Al-Sheikh (2012), “The rapid groth of domestic 
oil consumption in Saudi Arabia and the opportunity cost of oil exports foregone”, Energy Policy 47, 
pp.57-68 
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4.4 Ο τοµέας των µεταφορών 
 
Όταν αναφερόµαστε στη ζήτηση κάποιας ενεργειακής πηγής, όπως είναι το πετρέλαιο, 
είναι απαραίτητο να εντοπίσουµε σε ποιους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής διατίθεται η 
πηγή και σε τί ποσοστό. Μ’αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουµε να εστιάσουµε στον τοµέα 
αυτό και θα προσπαθήσουµε να µειώσουµε τη δέσµευση πετρελαίου που παρουσιάζει ώστε 
να περιοριστεί η αυξηµένη πετρελαϊκή κατανάλωση. Πρέπει να διευκρινιστεί, εποµένως, 
εάν κάποιος τοµέας «ευθύνεται» για την αυξανόµενη πετρελαϊκή ζήτηση που 
παρουσιάζουν ορισµένες χώρες. 
 
Ο τοµέας αυτός είναι, αδιαµφισβήτητα, ο τοµέας των µεταφορών. Οι µεταφορές 
διακρίνονται σε χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές. Οι δυο τελευταίες χρησιµοποιούν 
αποκλειστικά πετρελαιοειδή, σ’αντίθεση µε τις χερσαίες µεταφορές όπου γίνονται 
προσπάθειες και για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλεκτρική 
ενέργεια και τα ανανεώσιµα καύσιµα(βιοντίζελ-βιοαιθανόλη), χωρίς ωστόσο να’χουν 
υπάρξει ακόµα θεαµατικά αποτελέσµατα και αυξηµένη αντικατάσταση του πετρελαίου από 
άλλες, πιο αξιόπιστες, πηγές ενέργειας. Ο τοµέας των χερσαίων µεταφορών δεσµεύει το 
µεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου

102. Αυτό οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των 
οχηµάτων που κυκλοφορούν στον πλανήτη, κυρίως λόγω αύξησης των εισοδηµάτων και 
λόγω της βελτίωσης του βοιοτικού επιπέδου. Φυσικά, η κατανάλωση καυσίµου ανά όχηµα 
δεν είναι ίδια. Εξαρτάται από παράγοντες όπως η τεχνολογία και η απόδοση του κινητήρα, 
το είδος και την απόδοση του καυσίµου, τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση του 
οχήµατος, το είδος της διαδροµής και τον τρόπο οδήγησης του οχήµατος απ’τον εκάστοτε 
οδηγό

103. 
                                  

                                  
                                                            Γράφηµα 22 
                                                                 (ΕΙΑ) 
 

                                                 
102 Maryam Keshavarzian, Sara Kamali Anaraki, Mehrzad Zamani, Ali Erfanifard (2012), “Projections 
of oil demand in road transportation sector on the basis of vehicle ownership projections, worldwide: 
1972-2020”, Economic Modelling 29, pp.1979-1985 
103 www.ypeka.gr  
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Για να κατανοήσουµε ευκολότερα όλα τα παραπάνω θα κάνουµε χρήση της πετρελαϊκής 
κατανάλωσης της χώρας που κατέχει την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, των Η.Π.Α. 
Όπως φαίνεται στο γράφηµα 21, το πετρέλαιο που χρειάζονται οι Η.Π.Α. δεσµεύεται σε 
τέσσερα µέτωπα. Κυρίαρχη θέση µε ποσοστό 70% κατέχει ο τοµέας των µεταφορών, ενώ 
ακολουθεί η βιοµηχανία, οι κατοικίες και το εµπόριο. Η χώρα αυτή δε θα µπορούσε, 
άλλωστε, ν’αποτελέσει εξαίρεση µιας και οι κάτοικοί της έχουν αυξηµένο εισόδηµα και 
πολύ καλό επίπεδο διαβίωσης. Παράλληλα, υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδοµές για την 
ανάπτυξη των µεταφορών, όπως σύγχρονοι αυτοκινητόδροµοι, µεγάλα λιµάνια και ασφαλή 
αεροδρόµια. 
 
Το ότι έχει αναδειχθεί τόσο πολύ ο τοµέας των µεταφορών ως ο σηµαντικότερος 
προορισµός πετρελαίου, ενδεχοµένως να οφείλεται και στο ότι έχουν καταφέρει να 
µειώσουν την κατανάλωση πετρελαίου οι υπόλοιποι τοµείς. Έτσι, σε ορισµένους τοµείς 
έχουν µειωθεί η ενεργειακές εντάσεις. Επίσης, γίνεται χρήση λιγότερο ενεργειακά 
απαιτητικών υποτοµέων, ενώ, ακόµα, έχει επιτευχθεί και αντικατάσταση του πετρελαίου 
από άλλα καύσιµα

104. Αντίθετα, όπως είδαµε και παραπάνω, στον τοµέα των µεταφορών 
ακόµα δεν είναι εφικτή µια µεγάλης κλίµακας αντικατάσταση του πετρελαίου από άλλα 
καύσιµα, κυρίως λόγω υψηλής αποδοτικότητας του πρώτου και χαµηλής των τελευταίων. 
 
Πλέον, γίνεται πιο φανερή από ποτέ η ανάγκη εξοικονόµησης καυσίµων στον τοµέα των 
µεταφορών. Απ’τη στιγµή που εκεί καταναλώνεται το περισσότερο πετρέλαιο και απ’τη 
στιγµή που όπως όλες οι προβλέψεις µαρτυρούν δε θα’µαστε σε θέση να αποκτάµε 
πετρέλαιο φθηνά, οφείλουµε να κάνουµε ορθολογική και βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων 
µέσων µεταφοράς. Λύση µπορούν ν’αποτελέσουν τα µέσα µαζικής µεταφοράς, το 
ποδήλατο ή και το περπάτηµα. Επίσης, πρέπει να γίνεται χρήση οχηµάτων νέας 
τεχνολογίας για να γίνεται καλύτερη εκµετάλευση της ενέργειας. Επιπλέον, συνίσταται να 
στραφούµε σε οικονοµικότερη οδήγηση ώστε να µειωθεί η ενέργεια που απαιτείται ανά 
επιβάτη. 
 
Τα οφέλη που θα µπορούσαµε να αποκοµίσουµε από µια επιτυχή εξοικονόµηση καυσίµων 
είναι αρκετά: 
 

• Μείωση του κόστους µεταφοράς. 
• Λιγότερη εξάρτηση απ’το πετρέλαιο. 
• Μείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και εποµένως µείωση της 

περιβαλλοντικής ρύπανσης. 
• Μείωση των υποπροϊόντων καύσης. 
• Αύξηση της βιωσιµότητας των ενεργειακών πόρων

105.  
 
Ωστόσο οι προβλέψεις που έχουν γίνει για τα χρόνια που ακολουθούν δεν είναι ιδιαίτερα 
αισιόδοξες. Υπολογίζεται ότι έως και το 2020 η κατανάλωση πετρελαίου θ’αυξηθεί κατά 
60% µε τις µεταφορές να παραµένουν στην κορυφή της κατανάλωσης. Άλλωστε µέχρι το 
2025 τ’αυτοκίνητα στον πλανήτη αναµένεται να φτάσουν τα 1,25 δισεκατοµµύρια από 700 
εκατοµµύρια που είναι τώρα

106. Αυτό, φυσικά, θα’χει ως συνέπεια τη ραγδαία αύξηση της 
κατανάλωσης πετρελαίου, εκτός κι αν βέβαια ως τότε εξευρεθούν νέες πηγές ενέργειας. 

                                                 
104 www.iea.org  
105 www.ypeka.gr  
106 Ιωάννης Γκουτζαµάνης (2012), “Ενεργειακή Εξάρτηση:Το πρόβληµα ενός παγκόσµιου εθισµού”, 
www.perivallon21.gr  
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 4.4.1 Εξοικονόµηση πετρελαίου στον τοµέα των µεταφορών 
 
Απ’τη στιγµή που οι µεταφορές δεσµεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου στις 
καταναλώτριες χώρες, αλλά και σε ορισµένες παραγωγές(όπως στη Σαουδική Αραβία), 
είναι ορθό και φρόνιµο ν’αναζητούµε µεθόδους ώστε να µειωθεί η κατανάλωση αυτή. Εάν 
το πετύχουµε αυτό, τότε θα µειώσουµε τα υπέρογκα κόστη που απαιτούνται για την 
εισαγωγή του πετρελαίου, ενώ, ακόµα, θα συµβάλλουµε στην όχι περαιτέρω επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι να αναζητήσουµε εκείνες τις κινήσεις που 
θα καταφέρουν να εξοµαλύνουν την κατάσταση σε περίπτωση διακοπής ή παρεµπόδισης 
της προσφοράς πετρελαίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται ξεκάθαρη η τεράστια εξάρτησή 
µας απ’το πετρέλαιο και πόσο επιζήµια µπορεί ν’αποδεικτεί. 
 
Αρχικά, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ασκούν κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική. Έτσι, θα 
πρέπει να επιβάλλεται η φορολογία που απαιτείται στα καύσιµα και όχι µικρότερη ή 
υψηλότερη. Η φορολογία στα καύσιµα διαφέρει απο χώρα σε χώρα. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής εντοπίζεται πολύ χαµηλή φορολογία ενώ αντιθέτως στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ιαπωνία η φορολογία είναι υψηλότερη. Αυτό έχει ως 
συνέπεια µια αύξηση στην τιµή των καυσίµων να’ναι λιγότερο αποτελεσµατική στη 
µείωση της ζήτησης πετρελαίου στις χώρες µε υψηλή φορολογία σε σύγκριση µ’αυτές µε 
χαµηλή φορολογία. 
 
Ένα ακόµα µέτρο για µείωση της κατανάλωσης πετρελαίου είναι και η αύξηση της χρήσης 
των µέσων µαζικής µεταφοράς. Αυτή η κίνηση θα’χε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
κυκολοφορίας των πολλών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και εποµένως και την µείωση 
της κατανάλωσής τους. Ωστόσο, ένα τέτοιο µέτρο για να’ναι αποτελεσµατικό οφείλει να 
γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι, θα πρέπει να βελτιωθεί και η ποιότητα των µέσων 
µαζικής µεταφοράς ώστε να υπάρχει αυξηµένο κίνητρο απ’τον πολίτη για να κάνει χρήση 
τους. Θα πρέπει ν’αυξηθεί η συχνότητα των δροµολογίων και ίσως και να µειωθεί το 
εισητήριο για να’ναι ακόµα πιο ελκυστικά. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν κ ειδικές 
διαδροµές για τα µέσα µαζικής µεταφοράς, έτσι ώστε να κερδίζουν χρόνο καθώς θα τους 
δίνεται προτεραιότητα στους δρόµους. 
 
Επίσης, έχει αρχίσει και ανεβαίνει στις προτιµήσεις των καταναλωτών και το “carpooling”. 
Πρόκειται ουσιαστικά για την από κοινού χρήση αµαξιού από περισσότερους του ένα 
χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, και όπως έχουν δείξει µελέτες, µειώνεται αρκετά η 
κατανάλωση βενζίνης στις πόλεις. Αν και στις Η.Π.Α. είναι αρκετά διαδεδοµένο, οι χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο εξοικειωµένες µ’αυτό το µέτρο. Όπου, πάντως, 
εφαρµόζεται το “carpooling” δηµιουργούνται συνήθως ειδικές θέσεις στάθµευσης, 
ξεχωριστές διαδροµές και µέθοδοι ώστε να βρεθούν πολίτες µε παρόµοια χαρακτηριστικά 
που να τους επιτρέπουν να χρησιµοποιήσουν το ίδιο αµάξι

107. 
 
Νέα τάση είναι και το “telecommuting”, εννοώντας την εργασία απ’το σπίτι και την 
επικοινωνία µε το γραφείο µέσω τηλεφώνου ή µέσω υπολογιστή, προσπαθώντας έτσι να 
µειωθεί η κατανάλωση καυσίµου για την µετακίνηση στη δουλειά. Ωστόσο, πρέπει να 
υπογραµιστεί ότι τ’αποτελέσµατα είναι µάλλον αβέβαια, µιας και είναι άγνωστο πως θα 
συµπεριφερθεί ο υπάλληλος που δουλεύει απ’το σπίτι. Είναι πιθανό να βγει αρκετές φορές 
απ’το σπίτι µέσα στην ηµέρα και να καταναλώσει εκεί τελικά βενζίνη. Όπως και να’χει, σε 

                                                 
107 Robert B. Noland, William A. Cowart, Lewis M. Fulton (2006), “Travel demand policies for saving 
oil during a supply emergency”, Energy Policy 34, pp.2994-3005 
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περίπτωση έλλειψης καυσίµων λόγω κάποιας κρίσης, το “telecommuting” µπορεί να φανεί 
χρήσιµο. 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω, θα µπορούσαν ορισµένοι εργοδότες να προσφέρουν στους 
υπαλλήλους τους νέα ιδιαίτερα ελαστικά ωράρια. Έτσι, αντί για το καθιερωµένο 40ωρο το 
οποίο προορίζεται για πενθήµερη εργασία οκτώ ωρών, θα µπορούσε κάποιος να δουλεύει 
δέκα ώρες τη µέρα αλλά να πηγαίνει στην εργασία του µια µέρα λιγότερη. Υπολογίζεται 
πως µε το µέτρο αυτό θα µειωθεί αρκετά η κατανάλωση βενζίνης, αρκεί να γίνει µαζικά 
και όχι µόνο από ένα-δυο εργοδότες. Φυσικά αυτό για να επιτύχει απαιτεί και τη 
συγκατάθεση του εργαζοµένου, ο οποίος θα κληθεί να δουλέψει δυο ώρες παραπάνω τη 
µέρα. 
 
Ένα ακόµα µέτρο για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων είναι και η εφαρµογή 
συστήµατος Μονών/Ζυγών. Είναι σύστηµα που εφαρµόστηκε στην Αθήνα και στο Μεξικό 
ευρέως. Ουσιαστικά, τις µονές µέρες κυκλοφορούν τα οχήµατα των οποίων οι πινακίδες 
λήγουν σε µονό αριθµό και τις ζυγές µέρες του µήνα το αντίθετο. Αν και σε ορισµένες 
περιπτώσεις επιτεύχθηκε µείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στο κέντρο έως και 30%, 
ωστόσο οι πολίτες κατάφεραν να βρουν τρόπους ώστε να παρακάµψουν το µέτρο. Έτσι, 
είτε απλά το αγνόησαν προσπαθώντας να µη γίνουν αντιληπτοί απ’την Αστυνοµία, είτε 
αγόρασαν κι άλλο αµάξι έχοντας έτσι δυο αµάξια, το ένα µε µονές πινακίδες και τ’ άλλο µε 
ζυγές. Το κατά πόσο θα πετύχει αυτό το µέτρο εξαρτάται και απ’τις εναλλακτικές επιλογές 
που έχει ο πολίτης. Έτσι, σε µια πόλη µε ανεπτυγµένο δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς, 
τα οποία είναιο αξιόπιστα και ποιοτικά, υπάρχει κίνητρο για τους καταναλωτές να τα 
χρησιµοποιήσουν κι έτσι να µην αγοράσουν και δεύτερο αµάξι

108. 
 
Η µείωση των ορίων ταχύτητας µπορεί και αυτή µε τη σειρά της να συµβάλλει στην όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη µείωση της πετρελαϊκής κατανάλωσης. Εάν αυτό το µέτρο µπορέσει 
και τηρηθεί τότε υπάρχει προσµονή για θετικά αποτελέσµατα. Η τηρησή του θα µπορούσε 
να εξασφαλιστεί µε συχνότερη αστυνόµευση, µε την επιβολή µεγαλύτερων προστίµων και 
µε την εγκατάσταση καµερών στους δρόµους. Φυσικά ρόλο παίζει και η επιτάχυνση και ο 
τρόπος που οδηγάει ο καθένας.  
 
Τέλος, σηµαντικό είναι να τηρείται και η κατάλληλη πίεση στα λάστιχα των οχηµάτων 
σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Ενέργειας όταν τα λάστιχα του οχήµατος είναι λιγότερο φουσκωµένα σε σχέση 
µ’αυτό που απαιτείται, τότε η κατανάλωση καυσίµου αυξάνεται αρκετά. Η ενηµέρωση των 
οδηγών πρέπει να’ναι συνεχής έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως τα πλεονεκτήµατα του 
να συνετίζονται µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή όσον αφορά την πίεση στα 
λάστιχα του οχήµατός τους. 
 
Απ’ όλα τα παραπάνω, βλέπουµε ότι ουσιαστικά υπάρχουν δυο µεγάλες κατηγορίες 
πολιτικών. Είναι εκείνες που προσπαθούν να εξεύρουν για τον καταναλωτή νέες «οδούς» 
ώστε να µειώσουν την κατανάλωσή τους και είναι και εκείνες που προσπαθούν 
ν’αποτρέψουν τον πολίτη από µια συγκεκριµένη συµπεριφορά που έχει αποδεικτεί 
ζηµιογόνα. Το ερώτηµα είναι κατά τη διάρκεια µιας πραγµατικά µεγάλης κρίσης 
προσφοράς πετρελαίου πώς θ’αντιδράσει ο καταναλωτής σ’ όλα τα παραπάνω και κατά 
πόσο πρόθυµος θα’ναι, εντέλει, να συµµορφωθεί σ’αυτά και να συµφωνήσει. 

                                                 
108 Robert B. Noland, William A. Cowart, Lewis M. Fulton (2006), “Travel demand policies for saving 
oil during a supply emergency”, Energy Policy 34, pp.2994-3005 
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4.5 Η εξάρτηση απ’το πετρέλαιο 
 
Οι χώρες που εισάγουν µεγάλες ποσότητες πετρελαίου απ’το εξωτερικό εµφανίζουν 
δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωµών και ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για την αγορά του 
πετρελαίου και την εισαγωγή του. Το ζητούµενο είναι πώς θα µπορούσε να επέλθει µια 
απεξάρτηση απ’το πετρέλαιο ώστε να σταµατήσει το τελευταίο να µονοπωλεί τους 
προϋπολογισµούς των καταναλωτριών χωρών. Έτσι, σε συνέχεια της ενότητας 4.4.1 που 
επικεντρώθηκε στον τοµέα των µεταφορών, είναι µεγάλης σηµασίας να ερευνήσουµε 
γενικότερα κατά πόσο θα µπορούσε να µειωθεί η εισαγωγή πετρελαίου. 
 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι Η.Π.Α. που κατέχουν την πρώτη θέση στη λίστα των χωρών 
µε τη µεγαλύτερη πετρελαϊκή κατανάλωση, ξοδεύει καθηµερινά 2 δισεκατοµµύρια 
δολάρια για εισαγωγή πετρελαίου απ’το εξωτερικό, ενώ οι έµµεσες απώλειες οι οποίες 
αφορούν το µακροοικονοµικό κόστος της αστάθειας των τιµών και το κόστος ετοιµότητας 
των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων για µια πιθανή επέµβαση στον Περσικό Κόλπο, 
φτάνουν στα 4 δισεκατοµµύρια. Άλλωστε το ένα έκτο του ΑΕΠ τους οι Η.Π.Α το 
δαπανούν για πετρέλαιο

109. 
 
Αρχικά, σηµείο εκκίνησης για την προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι η ένταση των 
κινήσεων αυτών που θα επιτρέψουν τη µείωση της κατανάλωσης πετρελαίου στο 
βιοµηχανικό τοµέα. Οι βιοµηχανίες, µετά απ’τις µεταφορές, κατέχουν πολύ µεγάλο µερίδιο 
στη δέσµευση του πετρελαίου ανά χώρα. Επίσης, και οι υποδοµές ηλεκτρισµού ευθύνονται 
για τη µεγάλη κατανάλωση πετρελαίου. Πρέπει, λοιπόν, να γίνουν µελέτες για το πώς οι 
βιοµηχανίες και οι υποδοµές ηλεκτρισµού θα µειώσουν σηµαντικά την κατανάλωση 
πετρελαίου. 
 
Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο είναι και η αλλαγή των προτύπων για τα κάυσιµα των 
οχηµάτων, τα οποία καλούνται να γίνουν αυστηρότερα. Ζητούµενο είναι, λοιπόν, η όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη απαίτηση για ελαφρά καύσιµα, τα οποία θα µειώσουν έτσι την 
κατανάλωση. Χάρη στη νέα τεχνολογία, αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς 
απαραίτητα να θυσιαστεί η πολυτέλεια και η ιπποδύναµη των αµαξιών ή ακόµα το µέγεθός 
τους. Σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν η ενίσχυση της 
αεροδυναµικής, η µείωση της αντίστασης κύλισης όσον αφορά τους τροχούς, η βελτίωση 
της µηχανικής λειτουργίας και τέλος η µείωση του βάρους των οχηµάτων. 
 
Μια άλλη κίνηση, προφανής αρκετά αλλά όχι και δεδοµένη, θα ήταν ν’αυξηθεί η εγχώρια 
παραγωγή πετρελαίου. Φυσικά αυτό προϋποθέτει ύπαρξη πετρελαίου, αλλά και 
κατάλληλες υποδοµές οι οποίες θα κάνουν δυνατή την εξόρυξή του. Νέα εξερευνητικά 
προγράµµατα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν απ’τις ενδιαφερόµενες χώρες ώστε 
ν’ανακαλυφθούν νέα κοιτάσµατα. Η ειδοποιός διαφορά, όµως, θα είναι ότι το πετρέλαιο 
αυτό δε θα προορίζεται για εξαγωγή αλλά για εγχώρια κατανάλωση µε απώτερο στόχο την 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µείωση των εισαγωγών. 
 
Μια νέα τάση η οποία αναπτύσσεται αργά αλλά σταθερά είναι και η εξόρυξη πετρελαίου 
απο σχιστόλιθο. Αν και τα περισσότερα αποθέµατα βρίσκονται στην Αµερικανική ήπειρο, 
ωστόσο υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Ασία. Αν και η εξόρυξη πετρελαίου απο 
σχιστόλιθο έχει κατηγορηθεί ότι ευθύνεται για την πρόκληση σεισµών(γι’αυτό έχει µείνει 

                                                 
109 Amory B. Lovins (2012), “Αποχαιρετισµός στα καύσιµα όπως τα ξέρουµε. Πώς θα αντιµετωπιστεί 
το ενεργειακό πρόβληµα”, www.foreignaffairs.gr  
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πίσω η όλη διαδικασία στις χώρες της Ευρώπης), εντούτοις αποτελεί µια εναλλακτική 
λύση στα ήδη επιβαρυµένα γνωστά αποθέµατα αργού πετρελαίου. Παράλληλα, όπου 
πραγµατοποιείται η εξόρυξη αυτή, δηµιουργούνται και πολλές νέες θέσεις εργασίας

110 για 
τους κατοίκους της περιοχής. 
 
Παράλληλα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ορισµένες τεχνικές ανάκτησης µε σκοπό να 
µειωθούν οι εισαγωγές πετρελαίου. Τέτοιες τεχνικές είναι η θερµική ανάκτηση και η 
χηµική έγχυση. Ήδη πραγµατοποιείται έγχυση αζώτου και φυσικού αερίου µε σκοπό την 
ανάκτηση πετρελαίου. 
 
Επίσης, προτείνεται και η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίµων τα οποία θα 
αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα

111. Όπως είδαµε και προηγουµένως παραπάνω, ο 
τοµέας των µεταφορών κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώσης πετρελαίου. Εάν 
λοιπόν κατορθώναµε την αντικατάσταση του πετρελαίου από άλλα καύσιµα, τότε θα 
καταγραφόταν σηµαντική πρόοδος. Η κυτταρινική αιθανόλη, το βιοντίζελ και ο άνθρακας 
είναι µερικά µόνο εναλλακτικά καύσιµα. Φυσικά προαπαιτούµενο έιναι και ση 
συµβατότητα των οχηµάτων µε τα παραπάνω καύσιµα, όπως επίσης και το κατά πόσο 
αποδοτικά είναι. Ακόµα, σηµαντικό είναι και πόσο είναι το τελικό κόστος που θα φτάνει 
στον καταναλωτή για τα καύσιµα αυτά. 
 
Ωστόσο, τίποτα απ’τα παραπάνω δεν είναι εύκολο στην πράξη, καθώς εµπλέκονται πολλοί 
άνθρωποι και ποικίλα επίπεδα εξουσίας. Έτσι, αν υποθέσουµε ότι υπάρχει η θέληση για τη 
δηµιουργία νέων υποδοµών, αυτό απαιτεί µεγάλα κεφάλαια που είναι αµφίβολο αν θα 
βρεθούν. Παράλληλα, η δυσκολία µε την οποία κάποιος αντικαθιστά το αυτοκίνητό του θα 
δηµιουργούσε προβλήµατα στην προσπάθεια να υπάρξουν νέα βελτιωµένα πρότυπα 
καυσίµων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν αποφασιζόταν ακόµα και αύριο η αντικατάσταση 
των παλαιών ήδη υπαρχόντων αυτοκινήτων µε καινούργια που έχουν καλύτερη 
κατανάλωση, ίσως να χρειάζονται 20-25 χρόνια. Επίσης, είναι δύσκολη και απαιτητική η 
συνεχής ενηµέρωση του καταναλωτή, ο οποίος οφείλει για παράδειγµα να γνωρίζει πόση 
πίεση πρέπει να’χουν τα ελαστικά του οχήµατός του για να µην επιβαρύνει την 
κατανάλωσή του. 
 
Εξαιρετικά σηµαντικά είναι τα 3 “s” για να κατανοήσουµε ευκολότερα την κατάσταση που 
βιώνουν τα εξαρτώµενα απ’το πετρέλαιο κράτη. Έτσι, τα “savings” δηλαδή ο πλούτος που 
µεταφέρεται απ’τους καταναλωτές στους παραγωγούς φανερώνουν τις ιδιαίτερα υψηλές 
τιµές, οι οποίες βρίσκονται σε δυσθεώρητα επίπεδα. Επίσης, το “scarcity” είναι 
αποκαλυπτικό, δηλαδή η σταδιακή απαξίωση του ΑΕΠ που συµβαίνει λόγω των συνεχώς 
αυξανόµενων τιµών που είδαµε προηγουµένως. Τέλος, τα “shocks” δηµιουργούν έντονα 
προβλήµατα, καθώς οι µεταβολές στις τιµές του πετρελαίου λόγω έλλειψης του ή διακοπής 
προσφοράς του, επηρεάζουν το συνολικό κόστος αγοράς και διαπραγµάτευσής του στις 
διεθνείς αγορές. 
 
Συνοψίζοντας, η πετρελαϊκή απεξάρτηση, για ορισµένα τουλάχιστον κράτη, δεν είναι 
εύκολη και σίγουρα δεν µπορεί να γίνει άµεσα. Ωστόσο, µε την εφαρµογή της κατάλληλης 
ενεργειακής πολιτικής απ’την εκάστοτε χώρα, δύναται να µειωθεί η εισαγωγή πετρελαίου 
αρκετά. Αυτό θα επιφέρει βελτίωση των οικονοµικών της χώρας και αύξηση της 
αυτοπεποίθησης των καταναλωτών.  
                                                 
110 Paul Wallace (2012), “On the road to self-sufficiency? The US’s energy glut”, www.thebanker.com  
111 Benjamin K. Sovacool (2007), “Solving the oil independence problem: Is it possible?”, Energy 
Policy 35, pp.5505-5514 
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4.6 Προβλέψεις ζήτησης πετρελαίου 
 
Φτάνοντας, πλέον, σ’αυτό το σηµείο, εκείνο που πρέπει να ερευνήσουµε είναι πού θα 
κυµανθεί η µελλοντική ζήτηση πετρελαίου. Πρέπει να εξετάσουµε κατά πόσο η ζήτηση θα 
ακολουθήσει την προσφορά ή εάν τυχόν θα την ξεπεράσει εκτοξεύοντας, έτσι, τις τιµές 
στα ύψη, προκαλώντας πανικό και ανησυχίες στις διεθνείς αγορές. Αρχικά για την Ευρώπη 
και ακολούθως για όλο τον κόσµο, ακολουθούν προβλέψεις και σενάρια για την 
µελλοντική ζήτηση πετρελαίου, η οποία θα καθορίσει µε τί ρυθµό θα κινηθεί ο πλανήτης 
τις επόµενες δεκαετίες. 
 
 
4.6.1 Τα σενάρια για την Ευρώπη 
 
∆υο πιθανά σενάρια αναδύονται σχετικά µε τις χώρες της Ευρώπης. Όπως θα δούµε, και 
στα δυο η ζήτηση αναµένεται να συνεχίσει ν’αυξάνεται. 
 
Σύµφωνα µε το πρώτο σενάριο, αν και δεν πρόκειται να συµβεί η κορύφωση της 
προσφοράς του πετρελαίου(peak oil) πριν το 2030, οι τιµές θα σηµειώσουν σταθερή και 
µεγάλη άνοδο, κι αυτό εξαιτίας της µη συµβατότητας προσφοράς και ζήτησης. Αυτή η µη 
συµβατότητα θα προκληθεί, και ήδη προκαλείται, απ’την τεράστια ζήτηση για πετρέλαιο 
χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και από άλλες µικρότερες βιοµηχανιοποιούµενες 
σταδιακά χώρες. Αυτή η τεράστια ζήτηση, η οποία δεν αναµένεται να µειωθεί, δεν µπορεί 
να βρει αντίκρυσµα, µιας και δεν έχει σηµειωθεί καµία ανακάλυψη κάποιου νέου µεγάλου 
κοιτάσµατος εδώ και πολλά χρόνια, µε την εκµετάλευση των ήση υπαρχόντων να καθίσται 
σταδιακά ασύµφορη και εντέλει µη συµφέρουσα. Αυτή η εξ Ανατολής ζήτηση, επηρεάζει 
άµεσα την Ευρώπη, µε την άνοδο των τιµών. Άλλωστε η Ευρώπη εξαρτάται πολύ απ’το 
εξωτερικό πετρέλαιο και έχει επίσης ιδιαίτερα υψηλή φορολογία. Έτσι, η άνοδος των 
τιµών παρασύρει πολλούς τοµείς της οικονοµίας, ιδιαίτερα αυτούς που εξαρτώνται απ’το 
πετρέλαιο, όπως είναι οι βιοµηχανίες. 
 
Αναµένεται αρκετές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές ν’αναζητήσουν «στέγη» εκτός Ευρώπης 
ώστε να µειώσουν τις συνέπειες της ανόδου των τιµών και της πρωτύτερα αναφερθείσας 
υψηλής φορολογίας, έτσι ώστε να µειώσουν τα έξοδά τους και ν’αυξήσουν τα κέρδη τους. 
Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, για να µπορέσει η Ευρώπη να ανταπεξέλθει στην ολοένα και 
µεγαλύτερη αύξηση των τιµών του πετρελαίου, θα επιδιώξει να χρηµατοδοτήσει 
προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης ώστε να βρεθούν νέες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 
µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απεξάρτηση απ’το πετρέλαιο και τα 
υποπροϊόντα του. 
 
Οι Ευρωπαίοι, λοιπόν, θα προσπαθήσουν να στραφούν σ’ άλλες πηγές ενέργειας, εντούτοις 
είναι αµφίβολο αν θα καταφέρουν να’χουν αποτέλεσµα. Μόνο µετά το 2015 αναµένεται να 
σηµειωθεί µιας σχετική άνοδος της χρήσης τέτοιων πηγών ενέργειας, µε την ηλεκτρική να 
βρίσκεται στο προσκήνιο

112. Παράλληλα, η άνοδος των τιµών στην Ευρώπη θα επηρεάσει 
άµεσα και τις µετακινήσεις, τον τοµέα δηλαδή που δεσµεύει το µεγαλύτερο µέρος του 
πετρελαίου. Έτσι, τα εισητήρια αναµένεται ν’αυξηθούν στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα 
τραίνα και στ’αεροπλάνα. Φυσικά κάτι τέτοιο θα συµβεί και στις τιµές της βενζίνης για τα 
ιδιωτικής χρήσης οχήµατα. Επίσης, θα σηµειωθεί αποκέντρωση, µε τους Ευρωπαίους να 
                                                 
112 Jacques Robert, Moritz Lennert (2010), “Two scenarios for Europe: “Europe confronted with high 
energy prices” or “Europe after oil peaking”, Futures 42, pp.817-824 
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µετακινούνται απ’τα µεγάλα αστικά κέντρα στην επαρχία. Συνολικά, αναµένεται λόγω της 
ανόδου των τιµών του πετρελαίου, ν’αλλάξουν οι δοµές στην Ευρώπη σε πολλούς τοµείς 
και η τελευταία να παρουσιάσει ως το 2030 µια διαφορετική εικόνα σε σχέση µ’αυτήν που 
έχει σήµερα. 
 
Όσον αφορά στο δεύτερο σενάριο για την Ευρώπη, αναµένεται να συµβεί η κορύφωση της 
προσφοράς του πετρελαίου πριν το 2030 και συγκεκριµένα κοντά στο 2015. Τ’αποτέλεσµα 
θα είναι η µείωση της προσφοράς και η άνοδος της ζήτησης πετρελαίου. Επακόλουθο 
άµεσο θα’ναι και η δραµατική άνοδος των τιµών του πετρελαίου στην Ευρώπη αλλά και 
διεθνώς. Αυτό που θα συµβεί θα είναι πολύ χειρότερο σε σύγκριση µε τις πετρελαϊκές 
κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Ουσιαστικά η όλη κατάσταση θα αποτελέσει τροχοπέδη 
στην προσπάθεια παγκοσµιοποίησης των οικονοµιών και θα φέρει την Ευρώπη αρκετά 
χρόνια πίσω όσον αφορά την προσπάθειά της για επίτευξη της Ενιαίας Αγοράς. Όπως και 
στο προηγούµενο σενάριο, έτσι και σ’αυτό, σηµειώνεται και αναµένεται µια αναντιστοιχία 
µεταξύ ζήτησης και προσφοράς, µε την πρώτη να ξεπερνά, τελικά, τη δεύτερη. Ακόµα, 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας έρχονται στο προσκήνιο, όπως το φυσικό αέριο. 
 
Η προσπάθεια των Ευρωπαίων θα εστιαστεί στην όσο το δυνατόν µείωση της ενεργειακής 
απαίτησης και δη πετρελαίου από τις βιοµηχανίες τους, όπως επίσης και απ’τον τοµέα των 
µεταφορών. Ειδικά µετά το 2015 αναµένεται η ζήτηση για πετρέλαιο ν’αυξηθεί κι άλλο 
προσκρούοντας, ωστόσο, στην κορύφωση της προσφοράς του. Σύµφωνα µε το σενάριο 
αυτό, το 2030 το πετρέλαιο θα έχει γίνει ένα προϊόν πολυτελείας µε πάρα πολύ υψηλή 
τιµή, το οποίο δε θα µπορεί πλέον να χρησιµοποιείται στις καθηµερινές µας εφαρµογές, 
παρά την υφιστάµενα υψηλή ζήτησή του

113. Ύφεση θα καλύψει την ευρωπαϊκή ήπειρο, 
οικονοµική και κοινωνική. Απ’την όλη κατάσταση θα πληγούν κυρίως οι χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και οι κάτοικοί τους θ’αναζητήσουν καταφύγιο στην 
ύπαιθρο, αφού η ζωή στην πολή θα’χει γίνει ασύµφορη. Μονάχα οι αγροτικές εργασίες θα 
µείνουν ανεπηρέαστες µιας και ανέκαθεν ο αγροτικός τοµέας δεν είχε τόσο µεγάλες 
ενεργειακές απαιτήσεις όσο ο αντίστοιχος αστικός.  
 
Και τα δυο παραπάνω σενάρια σχετικά µε τη µελλοντική ζήτηση πετρελαίου στην Ευρώπη 
φανερώνουν την τεράστια εξάρτηση που υφίσταται αυτή τη στιγµή απ’το πετρέλαιο σε 
πάρα πολλούς τοµείς της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι µια µεγάλη 
αύξηση στην τιµή του ή µια πιθανή διακοπή προσφοράς του(κυρίως απ’τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής), µπορούν να προκαλέσουν έντονο πανικό. Το πρώτο σενάριο είναι µεν 
πιο αισιόδοξο, ωστόσο δείχνει πόσο έκδηλη είναι η ανάγκη για εκµετάλλευση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το δεύτερο σενάριο είναι αρκετά πιο απαισιόδοξο και εν 
µέρη µη αληθοφανές. Το ότι θα επικρατήσει χάος και πανικός στην Ευρώπη δεν είναι τόσο 
πιθανό εντέλει, όπως επίσης και το ότι δε θα επαρκέσουν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
Άλλωστε, όπως έχουµε δει και παραπάνω, οι τελευταίες µπορεί µεν να µην είναι τόσο 
αποδοτικές ενεργειακά σε σχέση µε το πετρέλαιο, εντούτοις σε συνδυασµό µ’αυτό 
µπορούν να αποδεικτούν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές. Εκείνο που περισσότερο θέλει να 
καταδείξει το δεύτερο σενάριο είναι ότι µια πιθανή κορύφωση της παραγωγής του 
πετρελαίου θα είχε πιθανότατα καταστροφικά αποτελέσµατα. Γι’αυτό το λόγο, οι χώρες 
της Ευρώπης οφείλουν ν’αναζητήσουν νέα κοιτάσµατα εντός της ηπείρου ώστε 
ν’απεξαρτηθούν απ’το «ξένο» πετρέλαιο. Ενδεχοµένως να πρέπει ν’ανακαλύψουν και νέες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πιο αποδοτικές και ευκολότερα προσβάσιµες.  

                                                 
113 Jacques Robert, Moritz Lennert (2010), “Two scenarios for Europe: “Europe confronted with high 
energy prices” or “Europe after oil peaking”, Futures 42, pp.817-824 
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4.6.2 Μελλοντική ζήτηση στον κόσµο 
 
Σε συνέχεια της προηγούµενης ενότητας όπου είδαµε τα πιθανά σενάρια όσον αφορά στη 
µελλοντική κατανάλωση πετρελαίου στην Ευρώπη, το κεφάλαιο θα κλείσει µε προβλέψεις 
για το πού θα κυµανθεί η ζήτηση πετρελαίου στον πλανήτη τις επόµενες δεκαετίες. Φυσικά 
κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει έτσι απλά. Οφείλουµε πρώτα ν’αναγνωρίσουµε ορισµένους 
παράγοντες και κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα ή πρόκειται να συµβούν τα οποία 
επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη µελλοντική ζήτηση. 
 
Εξαιρετικά σηµαντικό για τη ζήτηση κάθε προϊόντος, εποµένως και του πετρελαίου είναι η 
τιµή του. Αν και το πετρέλαιο είναι ένα ενεργειακό προϊόν απαραίτητο για πολλές 
καθηµερινές εφαρµογές και µια άνοδος της τιµής του δε µειώνει αντίστοιχα αρκετά τη 
ζήτησή του, τις επόµενες δεκαετίες η τιµή του αναµένεται ν’αυξηθεί. Έτσι, το 2020 το 
βαρέλι θα πωλείται στα 85-95 δολάρια, το 2025 στα 120 δολάρια, ενώ το 2035 οι 
προβλέψεις εκτοξεύουν την τιµή στα 133 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, η υψηλή αυτή τιµή 
αναµφίβολα θα µειώσει, έστω και λίγο, τη ζήτηση. 
 
Παράλληλα, η παγκόσµια οικονοµική ύφεση παίζει και αυτή το ρόλο της. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η κρίση στην Ευρωζώνη, η οποία απειλεί αρκετές χώρες µε πτώχευση, µε 
κύρια υποψήφια την Ελλάδα. Η οικονοµική αυτή κρίση προκαλεί χαµηλή ανάπτυξη, η 
οποία µε τη σειρά της αποτρέπει τους καταναλωτές από µια υψηλή ζήτηση πετρελαίου. 
Όσον αφορά στην ανάπτυξη, αυτή αναµένεται µειούµενη όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και 
διεθνώς. Για την περίοδο 2013-2016 θα σηµειωθεί ανάπτυξη 3,6% ετησίως, αρκετά 
χαµηλότερη δηλαδή απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί πριν αρκετά χρόνια. Οι χώρες µε τη 
µεγαλύτερη ανάπτυξη θα’ναι η Ινδία και η Ρωσία. Σηµαντική ανάπτυξη θα’χει και η Κίνα, 
η οποία την περίοδο 2011-2016 αναµένεται να παρουσιάσει αναπτυξιακούς ρυθµούς της 
τάξης του 8,2% ετησίως, ενώ το 2035 η Κίνα προβλέπεται να’χει τη µεγαλύτερη οικονοµία 
στον κόσµο

114. 
 
Ένα ακοµά στοιχείο καθοριστικό για τη ζήτηση ενέργειας και εν προκειµένω πετρελαίου 
είναι ο πληθυσµός. Ο παγκόσµιος πληθυσµός από 6,9 δισεκατοµµύρια που ήταν το 2010 
θα φτάσει στα 8,6 δισεκατοµµύρια το 2035. Για την αύξηση αυτή θα ευθύνονται µε ένα 
ποσοστό του 92% τα αναπτυσσόµενα κράτη. Ειδικότερα, η Ινδία αναµένεται το 2022 
να’χει ξεπεράσει την Κίνα σε πληθυσµό. Η βαρύτητα του παράγοντα πληθυσµού οφείλεται 
στο ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσµός τόσο αυξάνονται και οι άδειες οδήγησης, εποµένως 
και τ’αµάξια, ενώ ακόµα αυξάνεται το εργατικό δυναµικό. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε 
µεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες κι έτσι αυξηµένη κατανάλωση πετρελαίου. 
 
Επίσης, αναµένεται να ενταθεί και η αστικοποίηση. Ενώ σήµερα οι πόλεις που έχουν πάνω 
από 10 εκατοµµύρια κατοίκους είναι 23, το 2025 θα’ναι 37. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 
ακόµη µεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις από τους κατοίκους τους. Εντέλει, για την 
περίοδο 2010-2035 η ενεργειακή ζήτηση θ’αυξηθεί κατά 54%. 
 
Η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου θ’αυξηθεί µεν, όχι τόσο όσο αναµενόταν δε. Έτσι, το 
2013 θα φτάσει στα 89,5 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα, το 2014 στα 90,7 εκατοµµύρια 
βαρέλια, το 2015 στα 91,8 εκατοµµύρια βαρέλια, ενώ το 2016 η ζήτηση θα βρίσκεται στα 
92,9 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. Η ζήτηση θα επηρεαστεί πέρα απ’ όλα τα παραπάνω 
και από ορισµένους άλλους παράγοντες: 

                                                 
114 OPEC, “World Oil Outlook”, 2012 
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• Νέοι αυστηρότεροι κανόνες όσον αφορά τα πλοία και τα λιµάνια θα οδηγήσουν σε 
χαµηλότερη ζήτηση. 

• Τεχνολογικές βελτιώσεις, ειδικά στον τοµέα των µεταφορών, θα επιτρέψουν τη 
µείωση της κατανάλωσης πετρελαίου. 

• Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη της Ρωσίας και της Ινδίας θα συγκρατήσουν τη 
ζήτηση σχετικά υψηλά. 

• Οι υψηλές τιµές θα παίξουν κι αυτές το ρόλο τους στη ζήτηση ως το 2035 
τουλάχιστον. 

 
Συνολικά η πετρελαϊκή ζήτηση αναµένεται ν’αυξηθεί κατά 20 εκατοµµύρια βαρέλια για 
την περίοδο 2010-2035 για να φτάσει έτσι το 2035 στα 107,3 εκατοµµύρια βαρέλια τη 
µέρα. Το 87% της αύξησης της ζήτησης θα προέρχεται απ’την αναπτυσσόµενη Ασία

115. 
      
 

       
                                                                Γράφηµα 23 
                                                                     (ΕΙΑ) 
 
Όσον αφορά στο πώς θα κατανεµηθεί το πετρέλαιο και σε ποιους τοµείς, το γράφηµα 22 
είναι κατατοπιστικότατο. Ο τοµέας των µεταφορών θα’χει και το 2030 τη «µερίδα του 
λέοντος», ενώ αναµένεται ν’αυξηθεί κιόλας το ποσοστό του πετρελαίου που θα δεσµεύει, 
καθώς θα κατέχει το 64%. Η βιοµηχανία ουσιαστικά θα χρειάζεται όσο πετρέλαιο 
χρειάζεται και σήµερα, όπως και ο τοµέας δηµιουργίας ηλεκτρισµού. Μονάχα οι υπόλοιποι 
τοµείς θα χάσουν µέρος του ποσοστού τους, το οποίο θα καταλήξει στον τοµέα των 
µεταφορών. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
115 OPEC, “World Oil Outlook”, 2012 
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Κεφάλαιο 5: Το πετρέλαιο στις αγορές 
 
 
 
 5.1 Η επίδραση της τιµής του πετρελαίου 
 
 
Το πετρέλαιο, όπως είδαµε έως τώρα, διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη 
καθηµερινή ζωή µας. Είναι εκείνο το προϊόν το οποίο «κινεί» κυριολεκτικά πάρα πολλούς 
τοµείς και γι’αυτό το λόγο όσο και ν’αυξηθεί η τιµή του, λίγο µειώνεται η ζήτησή του. Η 
τόσο µεγάλη σπουδαιότητά του δε θα µπορούσε ν’αφήνει ανεπηρέαστους τοµείς και 
µεταβλητές όπως ο πληθωρισµός σε µια χώρα και το ΑΕΠ της ή ακόµα και την 
απασχόληση που εµφανίζει, όπως επίσης και τη χρηµατιστηριακή της κίνηση. 
 
Γενικότερα, µια αύξηση στην τιµή του πετρελαίου δύναται να προκαλέσει ένα ντόµινο 
αντιδράσεων στην οικονοµία της εκάστοτε(κυρίως καταναλώτριας) χώρας. Έτσι, θ’ ανέβει, 
αρχικά, το κόστος παραγωγής και θα µειωθούν τα εταιρικά κέρδη. Ακόµα, θα σηµειωθεί 
µεταφορά πλούτου απ’τις χώρες που εισάγουν πετρέλαιο προς τις πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες. Ακολούθως, θα επηρεαστεί αναµφίβολα και ο πληθωρισµός ο οποίος θα δεχτεί 
πιέσεις. Άλλωστε µια άνοδος στην τιµή του πετρελαίου ισοδυναµεί µε µια έντονη µείωση 
της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών η οποία οδηγεί µε τη σειρά της σε µείωση της 
κατανάλωσης και αλλοίωση του βιοτικού επιπέδου. 
 
 
 5.1.1 Πετρέλαιο και Πληθωρισµός  
 
 
Όπως όλα τα δεδοµένα φανερώνουν, οι τιµές του πετρελαίου επηρεάζουν τον πληθωρισµό 
της εκάστοτε χώρας. Υπολογίζεται ότι µια µεγάλη αύξηση στην τιµή του πετρελαίου 
δύναται να επηρεάσει έως και 20% προς τα κάτω το βιοτικό επίπεδο στις καταναλώτριες 
χώρες, ενώ, αντίθετα, θα υπάρξει µια αντίστοιχη άνοδος στις πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες

116. Το µόνο που µπορούν να κάνουν οι πρώτες είναι να µειώσουν την κατανάλωση 
ενέργειας, η οποία όµως θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη απαξίωση του τρόπου ζωής. 
Άλλωστε η χρήση υποκατάστατων του πετρελαίου οδηγεί σε ακόµη ακριβότερα προϊόντα, 
τα οποία µπορεί να χρειαστούν έως και 100 χρόνια για να πάνε απ’το 1% στο 50%. Έτσι, 
προβάλλει ως αυτονόητη η ανάγκη εξεύρεσης νέων τεχνικών οι οποίες θα αποτρέψουν την 
άνοδο του πληθωρισµού. Έχει παρατηρηθεί ότι πιθανές αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου 
επηρέασαν περισσότερο τον πληθωρισµό σε προηγούµενες δεκαετίες(όπως π.χ. τη 
δεκαετία του 1970 και 1980) παρά σε πιο πρόσφατες. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί 
αναλογιζόµενοι το γεγονός ότι σταδιακά επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ενεργειακή 
αποτελεσµατικότητα στις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης πραγµατοποιούνται και 
αρκετές αλλαγές στην άσκηση των νοµισµατικών πολιτικών, ενώ µέσα σ’ όλα αυτά το δικό 
της ρόλο παίζει και η παγκοσµιοποίηση στη διαµόρφωση των τιµών. 
 
Οι αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου επηρεάζουν µέσω του πληθωρισµού τον 
καταναλωτή άµεσα και έµµεσα. Αρχικά, στις άµεσες επιπτώσεις συγκαταλέγονται οι 

                                                 
116 Per E. Thoresen (1982), “Oil price and inflation”, Energy Economics 
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αυξήσεις στην τιµή των πετρελαιοειδών, όπως π.χ. στα καύσιµα τα οποία 
χρησιµοποιούνται απ’τους καταναλωτές. Επίσης, σηµαντικό είναι και το ποσοστό που 
αφιερώνει το εκάστοτε νοικοκυριό για την αγορά πετρελαιοειδών σε σύγκριση µε τις 
συνολικές του δαπάνες και το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ. Σαφώς το δικό 
τους ρόλο παίζουν και η φορολογία αλλά και οι διεθνείς αγορές οι οποίες διαµορφώνουν 
ανάλογα την τελική τιµή που φτάνει στον καταναλωτή. Όσον αφορά στις έµµεσες 
επιπτώσεις, αυτές αφορούν στα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούν το πετρέλαιο ως εισροή 
κατά τη δηµιουργία τους κι έτσι η αύξηση της τιµής του τελευταίου παρασύρει και αυτά. 
Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται όχι µόνο προϊόντα µε βασική εισροή το 
πετρέλαιο αλλά και υπηρεσίες. Ιδιαίτερα επηρεασµένες σ’αυτήν την κατηγορία 
εµφανίζονται ορισµένες βοµηχανίες των οποίων η τεχνολογία απαιτεί πετρέλαιο, µιας και 
η αύξηση της τιµής του τελευταίου διαφοροποιεί τα οριακά τους κόστη. Πρέπει ακόµα να 
τονιστεί ότι οι έµµεσες επιπτώσεις έχουν ένα πιο αργό ρυθµό επηρεασµού του 
πληθωρισµού σε σχέση µε τις άµεσες. Άλλωστε οι πρώτες εξαρτώνται απ’τον ανταγωνισµό 
που επικρατεί στην αγορά, τη φύση µιας ενδεχόµενης πετρελαϊκής κρίσεις και από 
κυκλικές εξελίξεις. Πάνω απ’ όλα, όµως, εξαρτώνται απ΄την αποδοτικότητα και την 
πετρελαϊκή ένταση των παραγωγικών διαδικασιών117. 
 
 
 5.1.2 Πετρέλαιο και ΑΕΠ 
 
 
Σε αντίθεση µε τη σχέση πετρελαίου-πληθωρισµού που είναι πιο έντονη, η αντίστοιχη µε 
το ΑΕΠ δεν είναι τόσο ισχυρή, µε την έννοια ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ το ΑΕΠ µια 
διαφοροποίηση στην τιµή του πετρελαίου. Αυτό, ωστόσο, δε σηµαίνει ότι δεν επηρεάζει 
και καθόλου. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται ότι µια αύξηση στην τιµή του πετρελαίου κατά 
10% θα µειώσει το ΑΕΠ κατά µέσο όρο κατά 0,5%. Αν και φαίνεται µικρό το ποσοστό, 
δεν πρέπει, εντούτοις, να λησµονούµε πως κατά καιρούς έχουν υπάρξει και απότοµες 
αυξήσεις των τιµών έως και 50%. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας υπολογίζει ότι µια 
αύξηση στην τιµή του βαρελιού κατά 10$ δύναται να προκαλέσει απώλειες 255 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων στο παγκόσµιο ΑΕΠ µ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κόσµο. 
Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των τιµών προκαλεί µείωση του όγκου παραγωγής, 
χαµηλότερους µισθούς και πληθωριστικές τάσεις. Αυτά µε τη σειρά τους οδηγούν σε 
µείωση της ζήτησης η οποία µε τη σειρά τους οδηγεί σε αβεβαιότητα, µείωση του πλούτου 
και καρατόµηση των επενδύσεων στη χώρα που πλήγεται. Εκείνο που µένει στο τέλος 
είναι χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι µια 
ενδεχόµενη αύξηση των πετρελαϊκών τιµών δε θα επιφέρει από µόνη της αυτόµατα 
αλλαγές στο ΑΕΠ. Χρειάζονται ακόµη να ισχύουν και άλλοι παράγοντες όπως αυξηµένος 
πληθωρισµός, εφαρµοσµένες ανίσχυρες κυβερνητικές οικονοµικές πολιτικές και το 
κατάλληλο περιβάλλον. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι µια αύξηση στην τιµή του 
πετρελαίου επηρεάζει περισσότερο το ΑΕΠ παρά µια πιθανή πτώση των τιµών. 
Ουσιαστικά σ’αυτήν την περίπτωση κάνουµε λόγο για «ασυµµετρία» στη σχέση 
πετρελαϊκής τιµής και ΑΕΠ, µιας και µια αύξηση στην τιµή του πετρελαίου έχει αρνητικές 
συνέπειες για το ΑΕΠ και την εκάστοτε χώρα, ενώ µια µείωση στην τιµή του, δεν 
επηρεάζει το ΑΕΠ καθόλου ή σχεδόν καθόλου118. 

                                                 
117 Luis J. Alvarez, Samuel Hurtado, Isabel Sanchez, Carlos Thomas (2011), “The impact of oil price 
changes on Spanish and euro area consumer price inflation”, Economic Modeling 28, pp.422-431 
118 Shimon Awerbuch, Raphael Sauter (2006), “Exploiting the oil-GDP effect to support renewables 
deployment”, Energy Policy 34, pp.2805-2819 



∆εµερτζής Νικόλαος                                      “Το πετρέλαιο ως επενδυτικό προϊόν”  

                  Master in Business Administration-Total Quality Management 82 

 5.1.3 Πετρέλαιο και Χρηµατιστήρια 
 
 
Το πετρέλαιο και συγκεκριµένα οι αυξοµειώσεις στην τιµή του επηρεάζουν και τη 
συµπεριφορά των µετοχών, µιας και το πρώτο µε τις δεύτερες είναι άρρηκτα συνδεδεµένο. 
Η αξία µιας εταιρείας είναι η τωρινή αξία των προσδοκόµενων µελλοντικών χρηµατικών 
ροών. Οι αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου επηρεάζουν αυτές τις ροές λιγότερο ή 
περισσότερο ανάλογα αν η επιχείρηση παράγει ή καταναλώνει πετρέλαιο. Μια αύξηση 
στην τιµή του πετρελαίου επηρεάζει και την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών οι 
οποίοι αγοράζουν λιγότερα κι έτσι πέφτει και η τιµή της µετοχής. Υφίσταται λοιπόν µια 
συσχέτιση ανάµεσα στην τιµή του πετρελαίου και την τιµή των µετοχών η οποία 
ενδυναµώνεται όταν η αγορά είναι πιο ευµετάβλητη. Ακόµα, η συσχέτιση αυτή δεν είναι 
σε όλα τα χρονικά σηµεία ίδια, αλλά, αντιθέτως, παρουσιάζει αυξοµειώσεις και 
διαφορετικές συµπεριφορές. Αυτό που συµβαίνει σε γενικές γραµµές είναι ότι η τιµή του 
πετρελαίου επηρεάζει άµεσα το κόστος των εισροών σε πολλές βιοµηχανίες και σαν 
επακόλουθο επηρεάζεται και η τιµή της µετοχής119. Ειδικότερα, οι διάφορες κρίσεις στην 
τιµή του πετρελαίου συµβάλλουν στη διαµόρφωση της τιµής των µετοχών κι εποµένως την 
κερδοφορία της εταιρείας µε δυο τρόπους: Αρχικά, όπως αναφέραµε και αµέσως πριν, 
αυξάνεται το κόστος παραγωγής της επιχείρησης και, ακόµα, έµµεσα, καθώς οι επενδυτές 
διαβλέπουν µια πιθανή µείωση των κερδών κι έτσι προβαίνουν σε άτακτη, ή και µη, 
πώληση των µετοχών120. 
 
Υπάρχει, λοιπόν, µια αρνητική συσχέτιση µεταξύ τιµής πετρελαίου και τιµής µετοχών. 
Αυτό συµβαίνει, πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, και επειδή επηρεάζονται τα επιτόκια των 
χρηµατικών ροών. Η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί σε χαµηλότερη τιµή µετοχής. Αυτό 
συµβαίνει για τους εξής λόγους: Αρχικά, µια αλλαγή στα επιτόκια είναι αλλαγή στην τιµή 
πίστωσης που επηρεάζει ιδιαίτερα το επίπεδο των εταιρικών κερδών. Η διαδικασία αυτή 
επηρεάζει µε τη σειρά της την τιµή που οι επενδυτές προτίθενται να πληρώσουν. Επίσης, 
κινήσεις στα επίπεδα των επιτοκίων επηρεάζουν και τη σχέση ανάµεσα στα αντγωνιζόµενα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, αλλαγές στα επιτόκια επηρεάζουν και 
την επιθυµία των επενδυτών να επιχειρήσουν κάποια κίνηση. Εντέλει, πιθανές αυξήσεις 
στα επιτόκια, µειώνουν τη τιµή της εκάστοτε µετοχής121. 
 
Μέσα σ’ όλα αυτά, το δικό της ξεχωριστό ρόλο παίζει και η παγκοσµιοποίηση καθώς µέσω 
αυτής έχει αυξηθεί και η συσχέτιση µεταξύ των εθνικών χρηµατιστηρίων, ενώ αντίθετα 
έχουν µειωθεί µ’αυτόν τον τρόπο τα πλεονεκτήµατα της διαφοροποίησης του 
χαροφυλακίου. Εντούτοις, µια άνοδος στην τιµή του πετρελαίου δεν επηρεάζει όλους τους 
τοµείς το ίδιο. Έτσι, αρνητικό αντίκτυπο υπάρχει στις µετοχές των τραπεζών, του εµπορίου 
και των µεταφορών. Θετικό στις επιχειρήσεις ενέργειας και µηδενικό αντίκτυπο στα µέσα 
ενηµέρωσης, στα υλικά και στις ασφάλειες. 
 
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι είναι σηµαντικός και ο λόγος της αύξησης της πετρελαϊκής 
τιµής. Μια άνοδος που προκαλείται απο τροµοκρατικό χτύπηµα επηρεάζει πολύ 
περισσότερο σε σχέση µε µια «οικονοµική» άνοδο. 

                                                 
119 Minh Vo (2011), “Oil and stock market volatility: A multivariate stochastic volatility perspective”, 
Energy Economics 33, pp.956-965 
120 Rumi Masih, Sanjay Peters, Lurion De Mello (2011), “Oil price volatility and stock price 
fluctuations in an emerging market: Evidence from South Korea”, Energy Economics 33, pp.975-986 
121 Perry Sadorsky (1999), “Oil price shocks and stock market activity”, Energy Economics 21, pp.449-
469 
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5.2 Σχέση Πετρελαίου-Αγοράς Γεωργικών Προϊόντων 
 
 
Μια σχέση η οποία έχει έρθει στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια είναι η σχέση της τιµής 
του πετρελαίου µε τις τιµές των γεωργικών προϊόντων. Είναι µια σχέση η οποία αν και 
αρχικά ήταν αµφιλεγόµενη, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει µια έντονη συσχέτιση 
µεταξύ των δυο. Συγκεκριµένα, υφίσταται µια συµπόρευση µεταξύ αυτών των αγορών. 
 
Αυτή η σχέση λοιπόν γίνεται ξεκάθαρη αν ερευνήσουµε ορισµένα προϊόντα. Έτσι, απ’τις 
αρχές του 2006 έως και το 2008 η τιµή των κύριων αγροτικών προϊόντων µεταξύ των 
οποίων το καλαµπόκι, η σόγια και το σιτάρι αυξήθηκε τόσο ώστε να φτάσει σε ιστορικά 
υψηλά. Αντίστοιχα, στην ίδια περίοδο, η τιµή του βαρελιού εκτοξευόταν από 62 δολάρια 
σε 145 δολάρια! Η εικόνα αυτή γίνεται πιο εύκολα κατανοητή έχοντας υπόψιν και το 
παρακάτω γράφηµα. Όπως περίτρανα φαίνεται, οι τιµές των 3 αυτών προϊόντων, 
πραγµατικά, πάνε «χέρι-χέρι» µε τις τιµές του πετρελαίου και είναι άµεσα επηρεαζόµενες, 
µε τα γραφήµατά τους σχεδόν να εφάπτονται. Επίσης, απ’το παρακάτω γράφηµα 
διαφαίνονται και δυο κρίσεις όσον αφορά την τιµή των γεωργικών αυτών προϊόντων, το 
2008 και το 2011122. Κρίσεις οι οποίες προκλήθηκαν απ’την αυξανόµενη ζήτηση για 
βιοκαύσιµα, απ’τη µεγάλη εισαγωγή σόγιας απ’την Κίνα, απ’την ανελαστικότητα της 
αγοράς στην αύξηση των τιµών, από καιρικά φαινόµενα όπως η ξηρασία στη Ρωσία, αλλά 
και απ’την εξασθένηση του δολαρίου το οποίο, έτσι, προσέφερε χαµηλότερο κόστος 
πρώτων υλών για τις χώρες εκτός Η.Π.Α. 
 
 

           
                                                                Γράφηµα 24 
                                                            (Reboredo 2012) 
 
Η σχέση µεταξύ πετρελαίου και γεωργικών προϊόντων προκύπτει µε τέσσερις τρόπους. 
Αρχικά, η γεωργία είναι ένας τοµέας ενεργειακά απαιτητικός. Έτσι, µια ενδεχόµενη άνοδος 

                                                 
122 Juan C. Reboredo (2012), “Do food and oil prices co-move?”, Energy Policy 49, pp.456-467 
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στην τιµή του πετρελαίου επηρεάζει άµεσα τα κόστη καλλιέργειας. Φυσικά το πόσο 
θ’ανέβει η τιµή των προϊόντων θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, όπως το πόσο 
σηµαντικό είναι το πετρέλαιο για τα κόστη τις εκάστοτε καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά 
του πετρελαίου ως εισροή και τη δύναµη της γεωργικής αγοράς να «σπρώξει» τις αυξήσεις 
στις τιµές. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι, απ’το 2006 κυρίως και µετά, η ενεργειακή και η 
γεωργική αγορά έχουν πλησιαστεί όσον αφορά στη ζήτηση καθώς οι αυξηµένες 
πετρελαϊκές τιµές έχουν ανεβάσει τη ζήτηση για βιοκαύσιµα, προερχόµενα κυρίως από 
καλαµπόκι και σόγια. Ένας ακόµα τρόπος που συµπλέκονται τιµές πετρελαίου και τιµές 
γεωργικών προϊόντων είναι και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Έτσι, µια ενδεχόµενη 
άνοδος στις πετρελαϊκές τιµές επηρεάζει τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες καθώς αυξάνεται 
το τρέχον έλλειµµα στο  ισοζύγιο πληρωµών, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί σε 
υποτίµηση της τοπικής ισοτιµίας123. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι σταδιακά την αγορά 
των γεωργικών προϊόντων την ανακαλύπτουν και ασχολούνται µαζί της ποικίλοι επενδυτές 
και κερδοσκόποι. Η προσπάθειά τους ν’αποκοµίσουν κέρδη απ’αυτήν την αγορά και να 
διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, συνεπικουρούµενη µε την αυξανόµενη 
παγκοσµιοποίηση, συµπλέκουν την αγορά αυτή µε την αντίστοιχη του πετρελαίου και 
πιθανές αυξήσεις στις τιµές του τελευταίου παρασύρουν και τη διαπραγµατευτική τιµή των 
γεωργικών προϊόντων124. 
 
Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα, στο οποίο 
απεικονίζονται τα γραφήµατα τιµών πετρελαίου, γεωργικών προϊόντων και δολαρίου. Μια 
«κοντινότερη» µατιά στο γράφηµα 24 φανερώνει ότι υπάρχει µια αναµφίβολη σχέση 
πετρελαίου και γεωργικών τιµών και µια, εντέλει,  συµπόρευσή τους. Επίσης, διαφαίνεται 
ότι το 2008 οι τιµές και του πετρελαίου και των γεωργικών προϊόντων έφτασαν στο 
αποκορύφωµά τους, ενώ την ίδια περίοδο το αµερικανικό δολάριο σηµείωσε πτώση σε 
σχέση µε τις άλλες µεγάλες ισοτιµίες. 
         
     

 
     Γράφηµα 25 
                                                      (FAO Food Price Index.) 
 
Η ολοένα µεγαλύτερη αύξηση των πετρελαϊκών τιµών συνδυαζόµενη µε την αύξηση των 
τιµών των γεωργικών προϊόντων είναι λογικό ότι συµφέρει αποκλειστικά τις παραγωγές 
χώρες. Αντίθετα, επιβαρύνει τις καταναλώτριες και ειδικότερα τις φτωχότερες απ’αυτές. 

                                                 
123 Saban Nazlioglu, Ugur Soytas (2012), “Oil price, agricultural commodity prices, and the dollar: A 
panel cointegration and causality analysis”, Energy Economics 34, pp.1098-1104   
124 Saban Nazlioglu, Cumhur Erdem, Ugur Soytas (2012), “Volatility spillover between oil and 
agricultural commodity markets”, Energy Economics 
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 5.3  Χρυσός και «Μαύρος Χρυσός» 
   
 
Μια ιδιαίτερη σχέση είναι αυτή µεταξύ χρυσού και πετρελαίου, το οποίο αποκαλείται και 
«µαύρος χρυσός». Είναι δυο αγορές πολύ ισχυρές µε τεράστια µερίδια στις καθηµερινές 
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στον κόσµο. Το ενδιαφέρον είναι πώς τελικά αυτές οι 
αγορές συµπλέκονται µεταξύ τους και κατά ποιόν τρόπο αλληλοεπηρεάζονται. Το 
σύµπλεγµα αυτών των δυο αποδίδει ενδιαφέρον οικονοµικό αλλά και επενδυτικό. 
 
 
 5.3.1 Η αγορά του Χρυσού 
 
 
Είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουµε δυο περιόδους όσον αφορά στην αγορά του χρυσού. 
Είναι εκείνη έως το 1971 και εκείνη που ακολούθησε έως και σήµερα. Αυτό που άλλαξε το 
1971 είναι ότι µε απόφαση του Προέδρου Νίξον έπαξε να ισχύει η Συµφωνία του Bretton 
Woods. Σύµφωνα µε τη Συµφωνία αυτή η οποία είχε τεθεί σε ισχύ το 1944, τα αµερικάνικα 
δολάρια ήταν µετατρέψιµα σε χρυσό έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανισορροπίες στο 
εµπόριο µεταξύ των χωρών. Η τιµή του χρυσού είχε σταθεροποιηθεί στα 35 δολάρια ανά 
ουγγιά. Συγκεκριµένα, οι χώρες που συµµετείχαν στο σύστηµα αυτό είχαν την υποχρέωση 
να ασκούν τέτοια νοµισµατική πολιτική που να διατηρούν τη συναλλαγµατική τους 
ισοτιµία σταθερή σε µια προκαθορισµένη τιµή, η οποία θα είχε µέγιστη απόκλιση 1% σε 
σχέση µε το χρυσό. Αυτές, λοιπόν, οι χώρες υπολόγιζαν τη σχέση εθνικού νοµίσµατος ανά 
ουγγιά χρυσού που επιθυµούσαν κι όριζαν την ισοτιµία τους µε το δολάριο, καθορίζοντας, 
έτσι, έµµεσα µόνο τις ισοτιµίες τους σε σχέση µε το χρυσό. Απ’το 1971 και µετά όµως το 
σύστηµα αυτό εγκαταλήφθηκε και η αγορά του χρυσού έγινε πιο ασταθής.  
 
Απ’τους µεγαλύτερους καταναλωτές χρυσού είναι η Κίνα και η Ινδία. Οι ρίζες αυτής τους 
της προτίµησης βρίσκονται µεν σε παραδόσεις αιώνων, ωστόσο οφείλονται και στο ότι οι 
πληθυσµοί των κρατών αυτών γνωρίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και 
υπάρχει άνοδος του βιοτικού επιπέδου. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, οι κάτοικοι των 
χωρών αυτών επενδύουν σε χρυσό, προσπαθώντας έτσι να κάνουν µια ασφαλή επένδυση. 
 
Η παραγωγή χρυσού εξαρτάται κυρίως απ’τις mining companies, οι οποίες µε τη σειρά 
τους εξαρτώνται απ’τις περιοχές στις οποίες δρουν. Έτσι, όπως είναι φυσικό, κρίσεις και 
αναπάντεχα γεγονότα στις περιοχές των αποθεµάτων επηρεάζουν άµεσα την παραγωγή 
χρυσού, η οποία είναι πλέον σταθερή καθώς νέα αποθέµατα έχουν ανακαλυφθεί 
παίρνοντας έτσι τη θέση των παλαιότερων που εξαντλήθηκαν. Ακόµα, σηµαντικό ρόλο 
όσον αφορά στην προσφορά χρυσού διαδραµατίζουν τα παγκόσµια αποθέµατα χρυσού, ο 
χρυσός που ανακυκλώνεται, ενδεχόµενες πρόοδοι όσον αφορά στην τεχνολογία εξόρυξης, 
οι νοµισµατικές πολιτικές των κρατών, πολιτικό παράγοντες, φυσικές καταστροφές, αλλά 
και κρίσεις όπως πόλεµοι125. 
 
Το 1/5 των παγκόσµιων αποθεµάτων χρυσού βρίσκονται σε κεντρικές τράπεζες και στο 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι κυβερνήσεις, µε τη σειρά τους, φυλάνε το 10% των 
αποθεµάτων τους σε χρυσό. Η τιµή του χρυσού, η οποία υπολογίζεται δυο φορές τη µέρα 
απ’την “The London Gold Market Fixing Ltd.”, επηρεάζεται κυρίως απ’τις κυβερνήσεις 

                                                 
125 Jana Simakova (2010), “Analysis of the Relationship between Oil and Gold prices”, Silesion 
University in Opava, pp.651-662 
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και τις κεντρικές τράπεζες. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωσή της παίζουν οι 
εκάστοτε οικονοµικές και πληθωριστικές πολιτικές, καθώς και αλλαγές στα επιτόκια. 
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η σχέση του χρυσού µε τις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες και ειδικά µε το αµερικάνικο δολάριο. Συγκεκριµένα, υφίσταται µια αρνητική 
συσχέτιση µεταξύ των δυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όταν το δολάριο ανεβαίνει, η τιµή 
του χρυσού να µειώνεται, ενώ, αντιθέτως, µια πτώση του δολαρίου, οδηγεί σε άνοδο της 
τιµής του χρυσού. 
 
 
 5.3.2 Συσχέτιση(Correlation) Χρυσού και Πετρελαίου 
 
 
Η αγορά του χρυσού συµπλέκεται άµεσα µε την αντίστοιχη του πετρελαίου. Όταν η τιµή 
του πετρελαίου ανεβαίνει προκαλείται άνοδος του πληθωρισµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την άνοδο της τιµής των προϊόντων και ο χρύσος ως προϊόν και αυτός αναπόφευκτα 
διαπραγµατεύεται σε υψηλότερη τιµή. Ακόµα, ο χρυσός θεωρείται, και όχι άδικα, ως το 
«ασφαλές καταφύγιο» των επενδύσεων. Έτσι, σε περιόδους έντονου πληθωρισµού, 
αβεβαιότητας και οικονικο-πολιτικής κρίσης, η οποία ενδεχοµένως έχει προκληθεί και 
απ’την άνοδο της τιµής του πετρελαίου, οι επενδυτές, και όχι µόνο, µετατρέπουν τα 
χρήµατά τους σε χρυσό, προκαλώντας, έτσι, ραγδαία άνοδο της τιµής του τελευταίου. Ο 
χρυσός, άλλωστε, θεωρείται ως άριστο µέσο αντιστάθµισης του κινδύνου και 
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. 
 
 Η κλασικότερη και ευκολότερη µέθοδος για να εντοπίσει κανείς τη σχέση µεταξύ δυο 
µεταβλητών είναι να εντοπίσει την αναλογία τους, δηλαδή µε πόσες µονάδες του Χ 
αγοράζεις µία µονάδα απ’το Ψ και συγκεκριµένα πόσα βαρέλια πετρελαίου αντιστοιχούν 
σε µια ουγγιά χρυσού. Η παραπάνω σχέση απεικονίζεται στο παρακάτω γράφηµα, όπου 
και φαίνεται στην περίοδο 1990-2007 ποια είναι η αναλογία χρυσού-πετρελαίου. Έτσι, 
αναλύοντας το παρακάτω γράφηµα συµπεραίνουµε ότι ναι µεν ο µέσος όρος των δεκεπτά  
ετών αυτών είναι 17/1, δηλαδή µε 17 βαρέλια πετρελαίου αγοράζεις 1 ουγγιά χρυσού, 
εντούτοις την τελευταία δεκαετία η σχέση αυτή έχει διαφοροποιηθεί και έχει πλέον 
καταλήξει σε 12/1. ∆ε µένει παρά να περιµένουµε και να δούµε πότε και αν η καµπύλη 
θ’αρχίσει να ξαναανεβαίνει προς τα πάνω. 
                         

 
                                   Γράφηµα 26 
                                              (Τµήµα Αναλύσεως Αγορών-Alpha Bank)                           
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Η αγορά του χρυσού είναι τόσα άρρηκτα συνδεδεµένη µ’αυτήν του πετρελαίου γιατί 
επηρεάζονται απ’τα ίδια µακροοικονοµικά γεγονότα και πέρα απ’αυτό διατηρούν και µια 
σχέση «αιτίου-αποτελέσµατος». Αρχικά, και τα δυο προϊόντα τιµολογούνται σε 
αµερικάνικα δολάρια. Έτσι, η µεταβλητότητα του δολαρίου επηρεάζει τη συµπεριφορά και 
των δυο. Συγκεκριµένα, η Συσχέτιση δολαρίου και πετρελαίου είναι -0,9071, ενώ η 
αντίστοιχη δολαρίου και χρυσού -0,9070. Η συµπεριφορά, λοιπόν, του δολαρίου προς µια 
κατεύθυνση οδηγεί σε αντίθετες ακριβώς κατευθύνσεις τα δυο προϊόντα. Άλλωστε, µια 
ενδεχόµενη πτώση του δολαρίου κατά 1% έχει ως αποτέλεσµα άνοδο της τιµής του 
πετρελαίου κατά 5,6% και του χρυσού κατά 4,4%. Επίσης, όπως είδαµε και παραπάνω, 
υψηλή τιµή πετρελαίου επιδεινώνει τον πληθωρισµό και ως προϊόν ο χρυσός ανεβαίνει η 
τιµή του. Ο τελευταίος χρησιµοποιείται και ως µέσο αντιστάθµισης κινδύνου, καθώς έχει 
τη δυνατότητα να διατηρεί την αξία του. Ακόµα, οι µεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες επενδύουν τα υπέρογκα κέρδη τους σε χρυσό στην προσπάθειά τους να µειώσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο το αγοραστικό ρίσκο. Έτσι, η αγορά του χρυσού 
ενδυναµώνεται και η τιµή του τελευταίου ανεβαίνει. Τέλος, γεωπολιτικά γεγονότα, 
αναπάντεχες κρίσεις και εκδηλώσεις πανικού επηρεάζουν από κοινού και τα δυο προϊόντα. 
Αυτό συµβαίνει γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η τιµή του πετρελαίου ανεβαίνει, ενώ, 
παράλληλα, ο κόσµος επηρεασµένος απόλυτα απ’τα γεγονότα αυτά θεωρεί ως µόνη 
ασφαλή επένδυση το χρυσό µε αποτέλεσµα να εκτοξεύεται η τιµή και αυτού

126. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τελευταίας περίπτωσης είναι όταν τον Ιανουάριο του 
1980 το Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκππλήρωσης του χρυσού(future contract) έφτασε σε 
ιστορικό υψηλό και συγκεκριµένα στα 873$/ουγγιά. Αυτό εξηγείται αν λάβουµε υπόψιν 
µας ότι εκείνη ήταν µια περίοδος ιδιαιτέρων γεωπολιτικών εντάσεων, όπως η Επανάσταση 
στο Ιράν. Την ίδια ακριβώς χρονική στιγµή ο πληθωρισµός στις Η.Π.Α εκτοξευόταν στο 
14,8%127.   
 
Η σχέση λοιπόν χρυσού και πετρελαίου είναι δεδοµένη. Ακόµα πιο ξεκάθαρη γίνεται αν 
αποµονώσουµε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία, αλλά και ευρύτερες περιόδους. Έτσι, πρώτο 
παράδειγµα είναι η Κρίση στον Κόλπο το 1990. Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, λόγω των τόσο 
σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα η τιµή του πετρελαίου άµεσα επηρεαζόµενη από 
ανάλογες κρίσεις οδηγήθηκε από 14 δολάρια το βαρέλι στα 40 δολάρια το βαρέλι. 
Παράλληλα, µε το πετρέλαιο και η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο και απ’ τα 350 
δολάρια ανά ουγγιά κατέληξε στα 420 δολάρια ανά ουγγιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
περίοδος 2002-2008. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου ο χρυσός σηµείωσε 
άνοδο 18,5% και το πετρέλαιο 53,9%128. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί αν αναλογιστούµε ότι 
κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων ο παγκόσµιος πληθωρισµός ανέβηκε αισθητά. Ακόµα, 
ο ΟΠΕΚ προέβησε σε χειραγώγηση της προσφοράς πετρελαίου εκ µέρους του. Τέλος, 
συνέβησαν και σηµαντικά γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία µε τη σειρά τους συνέβαλλαν 
στην άνοδο των τιµών. Εντούτοις, αυτή η αµοιβαία άνοδος των τιµών και του χρυσού και 
του πετρελαίου σταµάτησε στο πρώτο εξάµηνο του 2008, καθώς απ’την έναρξη του 
δευτέρου εξαµήνου του η παγκόσµια οικονοµική κρίση ανέκοψε το «ράλυ» αυτό των 
τιµών και τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν ήταν 30 δολάρια ανά βαρέλι και 700 δολάρια 
ανά ουγγιά. Ωστόσο, απ’την έναρξη του 2009 κιόλας και µετά και ο χρυσός και το 
πετρέλαιο άρχισαν και πάλι την ανοδική τους πορεία. Όλα τα παραπάνω φαίνονται 
εξαιρετικά ξεκάθαρα στο παρακάτω γράφηµα. Πραγµατικά, αν το εξετάσουµε προσεκτικά 

                                                 
126 Yue-Jun Zhang, Yi-Ming Wei (2010), “The crude oil market and the gold market: Evidence for 
cointegration, causality and price discovery”, Resources Policy 35, pp.168-177 
127 www.capital.gr  
128 Jana Simakova (2010), “Analysis of the Relationship between Oil and Gold prices”, Silesion 
University in Opava, pp.651-662 
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απ’τη δεκαετία του 1970 και µετά, τουλάχιστον, διαφαίνεται µια ταύτιση τιµής χρυσού και 
πετρελαίου. Και ό,τι είδαµε ακριβώς παράπανω για την περίοδο 2002-2009 φαίνεται και 
στο γράφηµα. Έτσι, οι τιµές και των δυο προϊόντων ανεβαίνουν αδιάκοπα αυτήν την 
περίοδο µέχρι και τα µέσα του 2008. Εκεί σηµειώνουν µεγάλη πτώση για λίγο όµως µόνο 
καθώς απ’το 2009 κίολας και µετά ξαναανεβαίνουν.    
         

                      
 
                                                                  Γράφηµα 27 
                                                          (goldratefortoday.org) 
 
Φτάνοντας, λοιπόν, σ’αυτό το σηµείο και έχοντας δει προηγουµένως πόσο στενή είναι η 
σχέση µεταξύ χρυσού και πετρελαίου, είναι η κατάλληλη στιγµή να ερευνήσουµε την 
έννοια της Συσχέτισης, γνωστή και ως Correlation. Η Συσχέτιση, λοιπόν, µετρά το βαθµό 
συνάφειας-αλληλεπίδρασης µεταξύ δυο ή περισσότερων µεταβλητών. Συγκεκριµένα, στη 
Χρηµατοοικονοµική χρησιµοποιείται για να µετρήσει την έκταση κατά την οποία 
συµβαδίζουν ή όχι οι αποδόσεις δυο περιουσιακών στοιχείων129. Η Συσχέτιση κυµαίνεται 
από -1 έως 1. Έτσι, µια αρνητική τιµή φανερώνει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή οι δυο 
µεταβλητές δε συµπορεύονται. Αντίθετα, η άνοδος της πρώτης προκαλεί πτώση της 
δεύτερης. Απ’την άλλη πλευρά, θετική τιµή φανερώνει θετική συσχέτιση και έχει 
τ’αντίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή µια ενδεχόµενη άνοδος της µιας προκαλεί και άνοδο 
στην άλλη και µια ενδεχόµενη πτώση προκαλεί πτώση και στην άλλη. Αυτό µπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιµο όπως θα δούµε και παρακάτω. 
 
Η Συσχέτιση ανάµεσα σε χρυσό και πετρέλαιο δε θα µπορούσε παρά να είναι θετική, 
ύστερα και απ’ όσα έχουµε δει έως τώρα. Εποµένως, σε συνέχεια των παραπάνω, όταν 
ανεβαίνει η τιµή του πετρελαίου, αναπόφευκτα ανεβαίνει και η τιµή του χρυσού. Το 
αντίστοιχο συµβαίνει σε µια ενδεχόµενη πτώση. Απ΄το 1970 έως και το 2010 η Συσχέτιση 
ανάµεσα σε χρυσό και πετρέλαιο καταγράφηκε 0,85, φανερώνοντας, έτσι, µια εντονότατη 
θετική συσχέτιση. Ειδικότερα, αν αποµονώσουµε την περίοδο 2000-2008, την οποία 
είχαµε εξετάσει και παραπάνω, τότε η συσχέτιση είναι ακόµα µεγαλύτερη και 
συγκεκριµένα της τάξης του 0,9295. Έτσι, και η Στατιστική ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό 
                                                 
129 www.smarteconomy.gr, www.euro2day.gr  
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που υποστηρίξαµε έως τώρα µε θεωρίες. Αυτά δηλαδή που εµείς ονοµάσαµε πληθωρισµό, 
κρίσεις, γεωπολιτικά γεγονότα και επενδύσεις, µέσω της Συσχέτισης απλά παρουσιάζονται 
σ’ έναν αριθµό. 

        
                                                                Γράφηµα 28 
                                                           (www.dailyfx.gr) 
 
∆ιαλέγοντας έναν µήνα στην τύχη, εξετάζουµε τη Συσχέτιση χρυσού και πετρελαίου στο 
παραπάνω γράφηµα. Έτσι, βλέπουµε ότι για το µήνα Μάιο, του έτους 2011, χρυσός και 
πετρέλαιο βρίσκονται «πολύ κοντά», µε Συσχέτιση της τάξης του 0,7. 
                  
 

       
                                                                 Γράφηµα 29 
                                                          (bespokeinvest.com) 
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Αντίστοιχα αποτελέσµατα συνάγονται και απ’το γράφηµα 28, το οποίο εκτείνεται σ’ όλο 
το 2012. Η συσχέτιση χρυσού και πετρελαίου είναι 0,43 για το έτος αυτό. Αυτή ίσως 
να’ναι και µια απ’τις λίγες εξαιρέσεις του ότι η συσχέτιση ανάµεσα σε αυτές τις δυο 
µεταβλητές αυξάνεται σε όσο µεγαλύτερη περίοδο εξετάζουµε. Έτσι, αν αποµονώσουµε 
µια µέρα ή ένα µήνα η συσχέτιση θα’ναι µικρότερη απ’ό,τι αν π.χ. εξετάσουµε µια δυετία. 
Αυτός ο κανόνας επιβεβαιώνεται ευκολότερα αν εξετάσουµε τους παρακάτω πίνακες. 
                  

                      
                                                           Γράφηµα 30   
                                             (macro-investing-strategy.com) 
 
Αναλύοντας τους τρεις παραπάνω πίνακες, οι οποίοι είναι για τη χρονική περίοδο 1956-
2010,  βλέπουµε ότι συσχέτιση χρυσού και πετρελαίου σε µηνιαία βάση είναι 0,20. Σε 
ετήσια βάση είναι 0,50, ενώ, τέλος, σε τριετή βάση είναι 0,64. Όσο µεγαλύτερη, λοιπόν, 
περίοδο εξετάζουµε, τόσο µεγαλύτερη συσχέτιση ανάµεσα στα δυο προϊόντα συναντάµε, 
µε το αποκορύφωµα να’ναι οι δεκαετίες 1970-2010, όπου είναι 0,85. 
 
Ύστερα, λοιπόν, απ’ όλη την παραπάνω ανάλυση, είµαστε σε θέση να προβούµε στο 
τελικό µας συµπέρασµα όσον αφορά αυτήν την ενότητα. Και σ’αυτό που καταλήγουµε δεν 
είναι άλλο πέρα απ’το ότι µέσω της παρατήρησης της τιµής του πετρελαίου µπορούµε να 
προβλέψουµε την τιµή του χρυσού130. Όπως είδαµε, η άνοδος της τιµής του πετρελαίου 
προκαλεί αύξηση του πληθωρισµού. Αυτός µε τη σειρά του προκαλέι άνοδο της τιµής του 
χρυσού. Πέρα απ’αυτό, όµως, σε µια άνοδο της τιµής του πετρελαίου, αρκετοί «απαντούν» 
σ’αυτήν επενδύοντας τα χρήµατά τους σε χρυσό που θεωρείται απ’τις πλέον ασφαλείς 
επενδύσεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης, ανεβάζοντας, έτσι, την τιµή του χρυσού. 
Επιπροσθέτως, και η Στατιστική επιβεβαιώνει τα παραπάνω µέσω της έννοιας της 
Συσχέτισης, η οποία είναι θετική για τις δυο αυτές µεταβλητές-προϊόντα. Το συµπέρασµα 
αυτό είναι εξαιρετικής σηµασίας και ενδιαφέροντος. Είναι προφανές ότι ο υποψήφιος 
επενδυτής που επθυµεί να επενδύσει σε χρυσό έχει µεγάλο προβάδισµα γνωρίζοντας και 
παρακολουθώντας από κοντά την τιµή του πετρελαίου και τις τάσεις της. Επίσης, 
σηµαντική είναι και η παρατήρηση που κάναµε ότι η Συσχέτιση αυξάνεται για µεγαλύτερη 
περίοδο παρατήρησης, κάτι που δεν πρέπει να λησµονεί ο υποψήφιος επενδυτής. 

                                                 
130 Thai-Ha Le, Youngho Chang (2011), “Oil and Gold: correlation or causation?”, Depocen Working 
Paper Series 22, pp. 1-22 
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5.4  Επιβράδυνση Παγκοσµιοποίησης 
 
 
Όπως έχουµε δει έως τώρα, το πετρέλαιο και συγκεκριµένα η τιµή αυτού, διαδραµατίζει 
πολύ σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία, καθώς το προϊόν αυτό χρησιµοποιείται 
σε ποικίλες καθηµερινές εφαρµογές σ’ όλο τον πλανήτη. Έτσι, µπορεί να υποστηριχθεί ότι 
η έντονη µεταβλητότητα της τιµής του πετρελαίου έχοντας τεράστιο ανίκτυπο στις 
διεθνείς συναλλαγές, εντέλει επηρεάζει και το ρυθµό της παγκοσµιοποίησης. 
 
Πιο συγκεκριµένα, η αβεβαιότητα που δηµιουργείται απ’τη µεταβλητότητα της τιµής του 
πετρελαίου µειώνει τις διεθνείς εµπορικές ροές, καθώς αυξάνεται το ρίσκο και για τους 
εισαγωγείς, αλλά και για του εξαγωγείς. Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει είναι ότι µια, 
έστω και παροδική, µεταβλητότητα της τιµής του πετρελαίου δηµιουργεί αβεβαιότητα και 
πανικό για τη µελλοντική της πορεία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µαταίωση της αγοράς 
ορισµένων αγαθών απ’τους καταναλωτές και απ’την πλευρά των επιχειρήσεων, την 
αναβολή των επενδύσεων. Επίσης, οι έντονες αυξοµειώσεις της τιµής του πετρελαίου 
επιδρούν και στο ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας, αλλά και στα επίπεδα πληθωρισµού. Όλα τα 
παραπάνω µε τη σειρά τους έχουν αρνητική επίδραση στο παγκόσµιο εµπόριο, το οποίο, 
εφόσον µειωθεί, θα επηρεάσει και αυτό αρνητικά τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης. 
 
Επιπροσθέτως, πρέπει να τονιστεί ότι οι αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου επιδρούν 
στην παγκοσµιοποίηση και µε έναν ακόµα τρόπο. Η τελευταία είχε βασιστεί στις φτηνές 
µετακινήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους βασίζονται στο φτηνό πετρέλαιο. Εντούτοις, η 
αύξηση της τιµής του ανατρέπει αυτή τη διαδικασία ευνοώντας έτσι περισσότερο το 
τοπικό εµπόριο παρά το παγκόσµιο. Πραγµατικά, ίσως να’ναι απ’τα µεγαλύτερα εµπόδια 
στη διεθνή διακίνηση των εµπορευµάτων το ακριβό πετρέλαιο131. Όπως φαίνεται και 
παρακάτω, η πετρελαϊκή τιµή επηρεάζει άµεσα την παγκόσµια ζήτηση και εποµένως το 
διεθνές εµπόριο. 

 

                   
                                                                    Γράφηµα 31 
                                                                    (Chen-Hsu) 

                                                 
131 Shiu-Sheng Chen, Kai-Wei Hsu (2012), “Reverse globalization: Does high oil price volatility 
discourage international trade?”, Energy Economics 34, pp.1634-1643 
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5.5 Trading στο πετρέλαιο 
 
 
Φτάνοντας, λοιπόν, σ’αυτό το σηµείο έχουµε ήδη αναλύσει σε προηγούµενα κεφάλαια 
τους παράγοντες που διαµορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση του πετρελαίου. 
Ακόµα, έχουµε επεξεργαστεί διάφορα γεγονότα που καθόρισαν ιστορικά την πορεία της 
τιµής του πετρελαίου. Μόλις πριν αναλύσαµε τη σχέση χρυσού-πετρελαίου και πώς αυτά 
τα δυο προϊόντα αλληλοεπηρεάζονται και πώς, εντέλει, θα µπορούσε κάποιος να 
προβλέψει την πορεία της τιµής του ενός βασιζόµενος στην αντίστοιχη πορεία του άλλου. 
Εκείνο που τώρα µας κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι πώς θα µπορούσε κάποιος, 
έχοντας όλα τα προηγούµενα στο νου του, να επενδύσει τα χρήµατά του στο πετρέλαιο 
και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν ν’αποκοµίσει και κέρδος. 
 
Σαφώς µια τέτοια διαδικασία δε θα µπορούσε ούτε εύκολη να’ναι ούτε και κατανοητή σ’ 
όλους. Αυτό που αποκαλείτα ευρέως “trading” αν και γνωρίζει τα τελευταία χρόνια 
ιδιαίτερη άνθηση λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου δεν είναι κάτι που θα ξεκινήσει 
κάποιος αύριο και θ’αποκοµίσει κέρδος άµεσα και χωρίς γνώση. Αν και η όλη διαδικασία 
εκτείνεται από µετοχές και  συναλλάγµατα έως και εµπορεύµατα, εµάς θα µας 
απασχολήσουν εδώ µονάχα τα τελευταία, και ειδικότερα, το πετρέλαιο. Συγκεκριµένα 
θ’αναλύσουµε πώς µπορεί κάποιος να επενδύσει σε Future Contracts Πετρελάιου και σε 
CFDs. 
 
Η επένδυση, λοιπόν, για να’ναι επιτυχηµένη θα πρέπει να βασίζεται σε δυο µεγάλους 
πυλώνες: την Τεχνική Ανάλυση και το Risk Management. Ίσως και σ’ έναν τρίτο, τη 
ψυχολογία. 
 
 
5.5.1 Τεχνική Ανάλυση 
 
 
Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι πρόβλεψης των τιµών. Είναι η Θεµελιώδης 
Ανάλυση, η Τεχνική Ανάλυση και η Θεωρία της Τυχαίας Πορείας. Η τελευταία µέθοδος 
θα πρέπει ν’απορριφθεί καθώς υποστηρίζει ότι οι τιµές ανεβοκατεβαίνουν τυχαία κι 
εποµένως δε µπορούµε να κάνουµε την παραµικρή πρόβλεψη. Όσον αφορά στις δυο 
πρώτες αλληλοσυµπληρώνονται µεν, ωστόσο έχουν και αρκετές διαφορές. 
 
Ιστορικότερη είναι η Θεµελιώδης Ανάλυση και στηρίζεται στη µελέτη των θεµελιωδών 
µεγεθών που επηρεάζουν την οικονοµία και τον εκάστοτε κλάδο. Αντίστοιχα, η Τεχνική 
Ανάλυση υποστηρίζει ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται και άρα µπορούµε να µάθουµε 
απ’αυτή. Έτσι, διακρίνουµε επαναλαµβανόµενους κύκλους τιµών. Επίσης, υποστηρίζεται 
ότι οι διακυµάνσεις των τιµών αντικατοπτρίζουν πληροφορίες και γεγονότα. Προκύπτει 
ότι η πρώτη µέθοδος εξετάζει τα αίτια εξέλιξης των τιµών, ενώ η δεύτερη  τα 
αποτελέσµατά τους. Η Τεχνική Ανάλυση για να πετύχει το σκοπό της χρησιµοποιεί 
ποικίλα διαγράµµατα, αρκετά εκ των οποίων βασίζονται και στη ψυχολογία της αγοράς, 
τα οποία και θα εξετάσουµε εν συντοµία στη συνέχεια. Η µεγαλύτερη διαφορά τους όµως 
θεωρείται πως είναι ο χρονικός τους ορίζοντας132. Πιο συγκεκρίµενα, η θεµελιώδης 
ανάλυση επικεντρώνεται σε πιο µακροχρόνιες επενδύσεις και κινήσεις, ενώ, αντίθετα, η 
τεχνική ανάλυση είναι ιδανική για βραχυχρόνιες τοποθετήσεις κεφαλαίων, οι οποίες ναι 

                                                 
132 www.hrima.gr (2007) «Οι µέθοδοι της θεµελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης», Τεύχος 328 
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µεν έχουν µεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο, ωστόσο συνήθως αποδίδουν πολύ περισσότερο 
στον επενδυτή. Αν και θεωρούµε πως και οι δυο αυτές µέθοδοι, που είδαµε περιληπτικά 
παραπάνω, είναι εξίσου αξιόλογες και πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται και να 
χρησιµοποιούνται από κοινού στο µέτρο που κάτι τέτοιο γίνεται, εντούτοις στη συνέχεια 
θα εστιάσουµε στη δεύτερη µέθοδο. 
 
Πατέρας της Τεχνικής Ανάλυσης θεωρείται ο Charles Dow. Υπήρξε, άλλωστε, ο πρώτος 
άνθρωπος που σκέφτηκε να φτιάξει ένα δείκτη βασιζόµενο σε µια οµάδα µετοχών. Είναι 
ιδέα του Dow το ότι οι δείκτες προεξοφλούν τα πάντα. Επίσης ο Dow ασχολήθηκε µε τις 
τάσεις που υφίστανται. Σύµφωνα µε τη θεωρία του υπάρχουν τρεις τάσεις. Είναι η κύρια, 
η δευτερεύουσα και η βραχυπρόθεσµη. Ο Dow εστίασε στην πρώτη κατηγορία, τις κύριες 
τάσεις οι οποίες και διαρκούν περισσότερο του ενός έτους. Θεώρησε ότι αυτές, λοιπόν, 
ακολουθούν τρεια στάδια. Αρχικά, το στάδιο της συσσώρευσης, µετά το δεύτερο στάδιο, 
γνωστό και ως «υπόδειγµα της ανοδικής αγοράς» και το τρίτο, το στάδιο της «καθοδικής 
αγοράς». 
 
Η Τεχνική Ανάλυση, λοιπόν, όπως είδαµε και παραπάνω στηρίζεται στην ερµηνεία 
διαγραµµάτων. Μερικά µόνο απ’αυτά είναι η ράβδος ή ακιδωτό διάγραµµα(bar chart)133 
και οι γιαπωνέζικοι ράβδοι(candlesticks)134. Ιδιαίτερα σηµαντικοί είναι επίσης οι δείκτες, 
µαθηµατικοί υπολογισµοί, δηλαδή, που στηρίζονται στην τιµή κάποιου προϊόντος ή στον 
όγκο συναλλαγών του. Μερικοί απ’αυτούς είναι οι κινητοί µέσοι όροι, οι λωρίδες 
Bollinger, ο όγκος των συναλλαγών, η ορµή, οι ταλαντωτές, ο ρυθµός µεταβολής τιµής, η 
σχετική απόδοση και η µέση τιµή.  
 
Κύριες παραδοχές των οπαδών της Τεχνικής Ανάλυσης είναι ότι η δραστηριότητα της 
αγοράς προεξοφλεί τα πάντα, ότι οι τιµές ακολουθούν τάσεις και ότι η ιστορία είναι 
επαναλαµβανόµενη. Όσον αφορά στην πρώτη παραδοχή, µε άλλα λόγια, το πώς θα 
κινηθούν οι τιµές είναι αποτέλεσµα της µεταβολής της προσφοράς ή της ζήτησης. 
Εποµένως, άνοδος τιµών σηµαίνει αυξηµένη ζήτηση, ενώ, αντιθέτως, πτώση των τιµών 
µεγάλη προσφορά. Εντούτοις, είναι αδύνατο ο αναλυτής να προβλέπει τα πάντα. Τα αίτια 
που κάνουν µια τιµή να κινείται καθοδικά ή ανοδικά, όποια και να’ναι αυτά, ήδη 
αντικατοπτρίζονται στις τιµές. Έτσι, η αγορά ξεπερνάει όποιον προσπαθεί να τα 
εντοπίσει έγκαιρα. Σύµφωνα µε το δεύτερο πυλώνα, οι τάσεις των τιµών είναι πολύ 
σηµαντικές και δύσκολα µεταβάλλονται. Πρέπει να συµβεί κάτι πολύ ισχυρό για να τους 
αλλάξει πορεία κι έτσι στόχος του τεχνικού αναλυτή θα πρέπει να’ναι να εντοπίζει αυτές 
τις τάσεις όσο πιο έγκαιρα γίνεται και να αποκοµίζει κέρδος απ’αυτές. Τέλος, η τρίτη 
παραδοχή βασίζεται εν µέρει και στη ψυχολογία των ατόµων. Έτσι, αφού οι άνθρωποι 
επαναλαµβάνονται είναι λογικό να επαναλαµβάνονται και οι πράξεις τους και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση οι «κινήσεις» τους. Ο τεχνικός αναλυτής, λοιπόν, βασίζεται στο 
και στο παρελθόν στην προσπάθειά του να προβλέψει το µέλλον135. Τέλος, σηµαντική 
καινοτοµία της µεθόδου αυτής είναι και ότι περιλαµβάνει και την «εσωτερική 
πληροφόρηση». Η Τεχνική Ανάλυση ορισµένες φορές δύναται να εντοπίζει κινήσεις που 
προέρχονται από “insiders” κι έτσι προσφέρει εξαιρετικά κέρδη στον επενδυτή. 

                                                 
133 Είναι η δηµοφιλέστερη µορφή διαγράµµατος. Είναι η βάση της ανάλυσης των τιµών, καθώς 
χρησιµοποιούµενο για την απεικόνιση της πορείας µιας τιµής, µπορεί κάποιος γρήγορα και εύκολα να 
λάβει µια γενικότερη εικόνα της συµπεριφοράς της τιµής του εκάστοτε προϊόντος. 
134 Τα candlesticks είναι διαγράµµατα τιµών που παρουσιάζουν τη σχετική ισορροπία µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης για κάθε ηµέρα συναλλαγών(ενδοσυνεδριακή ορµή). 
135 Χαρίσης Ηλίας (2009) «Τεχνική Ανάλυση και επιλογή µετοχών», ∆ιπλωµατική Εργασία, 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
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5.5.2 Risk Management 
 
 
Τελειώνοντας, λοιπόν, τη σύντοµη ανασκόπησή µας όσον αφορά στην Τεχνική Ανάλυση, 
παιρνάµε στο δεύτερο πολύ σηµαντικό πυλώνα του σωστού επενδυτή που δεν είναι άλλος 
απ’ το Risk Management, µε άλλα λόγια τη ∆ιαχείριση Κινδύνου. Ουσιαστικά δεν είναι 
τίποτε άλλο πέρα από µια διαδικασία µέσω της οποίας προσπαθούµε αρχικά να 
αναγνωρίσουµε και εν συνεχεία ν’αποτιµήσουµε τον εν δυνάµει κίνδυνο. Το σηµαντικό 
αφού κάνουµε τα παραπάνω είναι να ποσοτικοποιήσουµε τον κίνδυνο και να 
καταλήξουµε στο πιο σηµαντικό κοµάτι που είναι η επιχείσηση εκ µέρους µας να 
µειώσουµε αυτόν τον κίνδυνο. 
 
Εδώ θα ξεχωρίσουµε το Risk Management(όσον αφορά στο trading) σε δυο κατηγορίες. 
Η πρώτη περιλαµβάνει γενικούς κανόνες και η δεύτερη εργαλεία. Ξεκινόντας απ’την 
πρώτη κατηγορία, αν και περιλαµβάνει πολλούς, εδώ θα αναφερθούµε σε πέντε µόνο 
γενικούς κανόνες, οι οποίοι θα µας βοηθήσουν αρκετά µακροχρόνια. Έτσι, αρχικά, δε θα 
πρέπει ποτέ να ρισκάρουµε πάνω από 2-3% του κεφαλαίου µας για κάποιο trade. 
Μ’αυτόν τον τρόπο ακόµα και να σηµειώσουµε πολλές µαζεµένες αποτυχίες, παρ’ όλα 
αυτά θα συνεχίσουµε να έχουµε κεφάλαιο το οποίο θεωρητικά µπορεί να µας βοηθήσει 
να πάρουµε πίσω τα χαµένα. Επίσης, είναι σωστό να µη χρησιµοποιηθούν χρήµατα που 
χρειαζόµαστε άµεσα, π.χ. για κάλυψη βιοτικών αναγκών. Είναι δεδοµένο πως κάτι τέτοιο 
θα επηρέαζε την κρίση µας και δε θα παίρναµε τις πρέπουσες αποφάσεις. Ακόµα, δε θα 
πρέπει σε καµία περίπτωση ο επενδυτής να καταφύεγει σε τραπεζικό δανεισµό, καθώς οι 
τόκοι θα αποβούν σίγουρα εις βάρος του. Επιπλέον, ο επενδυτής πρέπει πάντα να 
χρησιµοποιεί εντολές stop(τις οποίες θα δούµε εκτενέστερα παρακάτω) µέσω των οποίων 
µπορεί να προστατεύσεις έως και 50% το χαρτοφυλάκιό του. Τέλος, συνίσταται όταν 
κάποιος χάνει και είναι ήδη πολύ ζηµιογόνα η θέση του να µην καταθέσει και άλλα 
χρήµατα. Είναι σχεδόν βέβαιο πως θα χάσει κι άλλα136. 
 
Η δεύτερη κατηγορία του Risk Management περιλαµβάνει εργαλεία, τα οποία δεν είναι 
τίποτε άλλο από εντολές τις οποίες δίνει στο σύστηµα ο επενδυτής στην προσπάθειά του 
να ελέγξει όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα τον κίνδυνο. Αρχικά, σηµαντικό είναι 
το “stop loss”. Ουσιαστικά προκαθορίζουµε αν τελικά η αγορά κινηθεί εναντίον µας 
µέχρι πόσο είµαστε διατεθειµένοι να χάσουµε. Επίσης χρήσιµο είναι και το “breakeven 
stop” µέσω του οποίου εξασφαλίζουµε ότι τυχόν κέρδος δε θα µετατραπεί στη συνέχεια 
σε ζηµιά. Ακόµα, αντίστοιχο αλλά ανάστροφο του “stop loss” είναι και το “stop profit” 
µε τη βοήθεια του οποίου καθορίζουµε ένα βέλτιστο σηµείο που θέλουµε να φτάσουν τα 
κέρδη µας και στη συνέχεια κλείνουµε τη θέση µας. Επιπροσθέτως, χρήσιµο είναι και το 
“position size” µε τη βοήθεια του οποίου καθορίζουµε τι ποσό θα επενδυθεί ανά trade137. 
 
Εκείνο που είναι όµως ιδιαίτερα ενδιαφέρον και παράλληλα ιδιαιτέρως επικίνδυνο είναι 
το ότι η διαπραγµάτευση στις αγορές αυτές δεν µπορεί να γίνει ασφαλής τελείως µε τα 
παραπάνω εργαλεία και κανόνες, καθώς υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο δε 
βρίσκεται αλλού. Αυτό το τελευταίο δεν είναι άλλο απ’τη «Μόχλευση», µια διαδικασία η 
οποία µπορεί να µας αποδώσει µεγάλα κέρδη, µπορεί όµως, απ’την άλλη πλευρά, να µας 
εµπλέξει επικίνδυνα και ξαφνικά να χάσουµε το σύνολο του κεφαλαίου µας µε µια και 
µόνο λάθος θέση. Είναι άλλωστε γνωστό πως ό,τι µπορεί να σου δώσει εύκολα πολλά 

                                                 
136 www.positron-investments.com, “Κανόνες ∆ιαχείρισης Κινδύνου”  
137 www.inforex-trading.blogspot.gr  
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µπορεί εξίσου εύκολα και κυρίως γρήγορα να στα πάρει. Σε µια τέτοια κατάσταση 
αντιστοιχεί και η έννοια της Μόχλευσης στο trading, η οποία δεν επιτρέπει στο Risk 
Management να µας εξασφαλίσει πλήρως. 
 
 
5.5.2.1 Μόχλευση 
 
 
Με δυο λόγια, Μόχλευση είναι η δυνατότητα που µας παρέχεται να επενδύσουµε 
µεγαλύτερα κεφάλαια απ’ όσα πραγµατικά κατέχουµε. Είναι σα µια µορφή δανείου, πολύ 
ιδιόµορφου. Ουσιαστικά µπορούµε να επενδύσουµε σε πολλές περιπτώσεις έως και 400 
φορές το κεφάλαιό µας, ωστόσο η παραµικρή ένδειξη εναντίον µας µπορεί να µηδενίσει 
το λογαριασµό µας. Πρακτικά η Μόχλευση λειτουργει ως εξής: Εάν κάποιος θέλει να 
επενδύσει 100$ µε δείκτη Μόχλευσης 1:200, τότε διαθέτει 200$ για τη συναλλαγή για 
κάθες 1$ της επένδυσης. Το κεφάλαιο της επένδυσης είναι το “περιθώριο”(margin). Στο 
παράδειγµά µας, η συναλλαγή µπορεί να φτάσει έως και 20.000$(100x200). Είναι 
φανερό πως µπορούµε να κερδίσουµε πολλά, εντούτοις η παραµικρή αντένδειξη θα 
αποβεί µοιραία για το χαρτοφυλάκιό µας λόγω της έκθεσής µας σε πολύ µεγάλα 
κεφάλαια τα οποία στην πραγµατικότητα δεν κατέχουµε. Θετικό είναι ότι δε γίνεται 
ν’απωλέσουµε παραπάνω χρήµατα απ’ όσα έχουµε στο λογαριασµό µας. 
 
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Μόχλευσης είναι ότι µας βοηθά στη διασπορά του 
κεφαλαίου. Ορισµένες αρχές που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας επενδυτής που εµπλέκεται 
σε συναλλαγές µε Μόχλευση είναι ότι πρέπει να’ναι σε θέση να απορροφήσει  το κόστος 
όλων των θέσεων που ανοίγει, καθώς είναι φανερό ότι µια θέση 2.000.000$ µε µόνο 
10.000$ στο λογαριασµό δεν είναι ορθή. Επίσης, µπορούµε να επιλέξουµε χαµηλές 
µοχλεύσεις. Είναι καλύτερο, λοιπόν, να χρησιµοποιούµε Μόχλευση έως και 50Χ και όχι 
200 ή 400Χ, προσπαθώντας έτσι να περιορίσουµε µια πιθανή ζηµιά. Σε συνέχεια όσον 
αναφέραµε στην ενότητα 5.5.2 είναι φανερό, πλέον, ότι λόγω Μόχλευσης, οι εντολές 
διαχείρισης κινδύνου είναι απαραίτητες138. 
 
 
 
5.5.3 Ορθή Ψυχολογία 
 
 
Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό πως για να γίνεις ένας επιτυχηµένος επενδυτής δεν αρκεί 
απλά να’χεις γνώσεις Τεχνικής Ανάλυσης και Risk Management. Είναι εξίσου σηµαντικό 
να’χεις και την κατάλληλη ψυχολογία καθώς οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονται 
ιδιαίτερα γρήγορα και συνήθως χωρίς χρονικές πολυτέλειες. Ιδιαίτερα σε βραχυχρόνιες 
επενδύσεις που είναι καθαρά κερδοσκοπικές, είναι απαραίτητο ο επενδυτής όχι µόνο 
να’χει σωστή ψυχολογία, αλλά και να’χει γνώσεις ψυχολογίας. Είναι πολύ συνηθισµένο, 
ειδικά για κάποιον αρχάριο, να πραγµατοποιεί ορισµένές σωστές και κερδοφόρες 
κινήσεις αρχικά, έστω και τυχαία, και εν συνεχεία να παρασυρθεί από εγωισµό και να 
θεωρήσει πως κατέχει πλήρως την αγορά, φυσικά µε καταστροφικά αποτελέσµατα. Είναι 
δεδοµένο πως κανένας απολύτως δεν µπορεί να ελέγξει και να προβλέψει πλήρως τις 
αγορές, καθώς οι τελευταίες επηρεάζονται από άπειρες µεταβλητές, οι οποίες συνήθως 
ξεπερνούν τα όρια του ενός ανθρώπου. 

                                                 
138 “Συναλλαγές µε µόχλευση” (2010), www.marketbet.gr  
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Ο σωστός trader δεν πρέπει να σε καµία περίπτωση να χαρακτηρίζεται από εγωισµό. 
Πρέπει, αντιθέτως, να είναι ταπεινός. Χαρακτηριστικό του ρόλου της ψυχολογίας είναι 
και το παρακάτω γράφηµα το οποίο απεικονίζει την κυκλικότητα της αγοράς. Είναι 
ενδιαφέρον το πώς η διστακτικότητα σταδιακά µετατρέπεται σε πίστη και ενθουσιασµό 
για να καταλήξει τελικά σε απογοήτευση. Κατά γενική οµολογία πάντως τα δυο 
συναισθήµατα που διακατέχουν κυρίως τον επενδυτή είναι ο φόβος και η απληστία. 

       
                                                                   Γράφηµα 32 
                                                        (inforex-trading.blogspot.gr) 
 
Η απληστία είναι ίσως ότι χειρότερο µπορεί να χαρακτηρίζει έναν επενδυτή. Απληστία, 
αλαζονεία και εγωισµός. Είναι εκείνο το συναίσθηµα που ωθεί τον trader ν’αναζητά όλο 
και περισσότερα κέρδη µε αποτέλεσµα στο τέλος να χάσει και αυτά που έχει. Όσον αφορά 
στο φόβο, υφίστανται τέσσερα είδη φόβου που µπορούν να εκδηλωθούν στον επενδυτή. 
Αρχικά, είναι ο φόβος για ολική απώλεια του κεφαλαίου. Το συναίσθηµα αυτό απωθεί τον 
επενδυτή απ’το να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ωστόσο, µε το κατάλληλο πλάνο και 
στρατηγική, ο φόβος αυτός µπορεί να ξεπεραστεί. Επίσης, είναι ο φόβος ότι θα κάνουµε 
λάθος. Αυτός ο φόβος οφείλει να µην υπάρχει καθώς όπως προαναφέραµε η πρόγνωση της 
συµπεριφοράς των αγορών είναι πολύ δύσκολη και είναι αναπόφευκτο το να κάνουµε 
λάθη. Ακόµα, υφίσταται ο φόβος ότι δε θα δούµε µια ευκαιρία κι έτσι δε θ’αποκοµίσουµε 
κι άλλα κέρδη. Ο φόβος αυτός καθοδηγείται απ’το συναίσθηµα της απληστίας. Τέλος, 
σηµαντικός είναι και ο φόβος ότι δε θα καταφέρουµε να διατηρήσουµε τα κέρδη µας και 
τα τελευταία θα γίνουν ζηµίες. Η απάντηση σε αυτό θα µπορούσε να είναι να θέσουµε 
κάποιο όριο κέρδους.139 Γενικότερα, η αυτοπειθαρχία µπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον 
υποψήφιο επενδυτή απ’το να πάρει τις λάθος αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε 
απώλεια κεφαλαίων. Η δηµιουργία ενός πλάνου εξ αρχής και η αδιάκοπτη συνέχισή του 
χωρίς αλαζονείες είναι ο τρόπος για να µεγιστοποιήσουµε τις πιθανότητές κέρδους µας. 

                                                 
139 www.totaltrader.eu  
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 5.5.4 CFD’s Πετρελαίου 
 
 
Έχοντας φτάσει πλέον σ’αυτό το σηµείο και έχοντας ήδη δει τις ενότητες 5.5.1-5.5.3, 
µπαίνουµε αισίως στο καθαρό διαδικαστικό σηµείο της επένδυσης µας σε πετρέλαιο. 
Εκείνο που θα δούµε είναι τι µορφή θα έχει η ενδεχόµενη επένδυσή µας και πώς εµείς θα 
προσπαθήσουµε να κάνουµε την καλύτερη δυνατή επένδυση. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει 
δυο επιλογές. Μπορεί είτε να επενδύσει τα χρήµατά του σε CFD’s πετρελαίου είτε σε 
future contracts πετρελαίου. 
 
Τα CFD’s ή αλλιώς Συµβόλαιο(α) επί της ∆ιαφοράς είναι συµβόλαια των οποίων η αξία 
επηρεάζεται άµεσα απ’τη συµπεριφορά κάποιου υποκείµενου προϊόντος. Του τελευταίου η 
άνοδος ή πτώση της αξίας καθορίζει και την αξία του εκάστοτε CFD. Υποκείµενο προϊόν 
θα µπορούσε να είναι µια µετοχή ή ακόµα και ένας δείκτης. Η συσχέτιση CFD’s µε κάποιο 
άλλο προϊόν δικαιολογεί το χαρακτηρισµό τους ως παράγωγα. 
 
Τα CFD’s είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή 
ν’αποκοµίσει κέρδος µέσω π.χ. µετοχών χωρίς όµως να’χει την πραγµατική κυριότητά 
τους. Έτσι η διαπραγµάτευση γίνεται εξωχρηµατιστηριακά. Έτσι, µπορεί κάποιος 
ν’αγοράσει 10 CFD της Apple αντί ν’αγοράσει 1000 µετοχές στο χρηµατιστήριο. Εάν 
αυξηθεί η µετοχή κατά 5$ τότε θ’αποκοµίσει κέρδος 5000$ κέρδος140. Φυσικά µεγάλη 
σηµασία παίζει-και-στα CFD’s η έννοια της Μόχλευσης. Όπως είδαµε και προηγουµένως, 
µε µικρό κεφάλαιο µπορεί κάποιος να διαπραγµατευτεί σα να είχε πολλαπλάσιο κεφάλαιο, 
κάτι που απαιτεί τεράστια προσοχή. Τα CFD’s είναι ένα πολύ καλό εργαλείο 
αντιστάθµισης κινδύνου για οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο και χρησιµοποιούνται ευρέως. 
Ακόµα, ένα πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή 
να εκµεταλλευτεί όχι µόνο µια ανοδική αλλά και µια πτωτική αγορά, παίρνοτας αντίστοιχα 
θέση είτε Long είτε Short. 
 
Όσον αφορά συγκεκριµένα στα CFD’s πετρελαίου(αργού) συνήθως πρόκειται για 
Συµβόλαια 100 βαρελιών. Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ότι για κάθε 1 δολάριο που µειώνεται 
η τιµή του πετρελαίου αντίστοιχα υφίσταται ζηµία 100$ στο συµβόλαιό µας ενώ αντίθετα 
για κάθε 1$ άνοδο κερδίζουµε 100$. Αν αναλογιστούµε τη Μόχλευση που υφίσταται τότε 
κατανοούµε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις κινήσεις µας. 
 
Για να γίνει πιο κατανοητό θα παραθέσουµε ένα αναλυτικό παράδειγµα συναλλαγής CFD 
πετρελαίου. Ας υποθέσουµε ότι τηρούµε µια αισιόδοξη στάση και ύστερα από Τεχνική 
Ανάλυση και σύµφωνα πάντα µε το προκαθορισµένο πλάνο µας, αποφασίζουµε 
ν’αγοράσουµε CFD αργού πετρελαίου Η.Π.Α. Αγοράζουµε 100 CFD’s στα 59.90$ µέσω 
κάποιας πλατφόρµας, σε ρόλο διαµεσολαβητή, µε ονοµαστική αξία 5.990$ µε περιθώριο 
εγγύησης 5% που είναι το πραγµατικό ποσό που απαιτείται να’χει στο λογαριασµό του ο 
επενδυτής και στη συγκρεκριµένη περίπτωση είναι 299.5$. Μετά από αναµονή 4 ηµερών 
βλέπουµε ότι η τιµή έχει ανέβει και µας συµφέρει να κλείσουµε τη θέση µας. Έτσι, 
πουλάµε τα 100 CFD’s στα 61.5$. Πλέον η αξία της συναλλαγής είναι 6.150$. Αν 
αφαιρέσουµε τ’αρχικά 5.990$ έχουµε κέρδος 160$ ή αλλιώς 1,60$ ανά βαρέλι141. Έτσι, 
µέσα σε 4 µέρες και µόνο µε 299.5$ κεφάλαιο, χάρη στη µεγάλη µόχλευση, αποκοµίζουµε 
αξίολογο κέρδος της τάξης των 160$, απόδοση δηλαδή της τάξης του 1.87. 

                                                 
140 www.marketbet.gr  
141 www.gr.saxobank.com   
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 5.5.5 Future Contracts Πετρελαίου 
 
 
Θα κλείσουµε αυτό το κεφάλαιο αναφερόµενοι στα Future Contracts Πετρελαίου 
(Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης), την άλλη δηλαδή επιλογή που έχει κάποιος 
υποψήφιος επενδυτής πέρα απ’τα CFD’s στην προσπάθειά του να αποκοµίσει κέρδος. 
 
Τα Συµβόλαια αυτά είναι παράγωγα όπως άλλωστε και τα CFD’s. Πρόκειται ουσιαστικά 
για συµφωνίες µεταξύ δυο µερών για αγοραπωλησία σε µια προκαθορισµένη τιµή σε µια 
προκαθορισµένη ηµεροµηνία µιας προκαθορισµένης ποσότητας εµπορεύµατος(τίτλου). 
Έτσι, κατανοούµε ότι υφίστανται δυο µέρη. Είναι ο αγοραστής ο οποίος ελπίζει ν’ανέβει η 
τιµή και ο πωλητής ο οποίος αποσκοπεί στο αντίθετο για να βγει εκείνος κερδισµένος. 
Είναι η διαφορά στην τιµή αγοράς ή πώλησης που αποτελεί το κέρδος ή τη ζηµία του 
εκάστοτε επενδυτή. 
 
Τα future contracts µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα αντιστάθµισης κινδύνου για την 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη προστασία του χαρτοφυλακίου. Έτσι, µέσω του hedging ο 
επενδυτής έχει και τα future contracts στη φαρέτρα του στην απόπειρά του να διαφυλάξει 
τα χρήµατά του απ’τα σκαµπανεβάσµατα της αγοράς142. Φυσικά, τα future contracts είναι 
ιδανικά και για τη διενέργεια κερδοσκοπίας λόγω του µικρού περιθωρίου που απαιτούν και 
της υψηλής µόχλευσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Σε αντιστοιχία µε τα CFD’s οι 
κίνδυνοι που ελλοχεύουν και σ’αυτά τα συµβόλαια είναι παρόµοιοι. Έτσι, αφού είναι 
παράγωγα, µια ενδεχόµενηα αλλαγή συµπεριφοράς απ΄το υποκείµενο µέσο επηρεάζει 
άµεσα και αυτά. Επίσης, υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος της µόχλευσης, η οποία ναι µεν 
µπορεί να «πολλαπλασιάσει» το κεφάλαιό µας, ωστόσο µπορεί και να το τερµατίσει.Το 
future contract για το αργό πετρέλαιο είναι 1000 βαρέλια τα οποία αντιστοιχούν σε 42.000 
γαλόνια. Μέσω της µόχλευσης αν π.χ. η τιµή του πετρελαίου πάει από 65$ στα 66$ ο 
επενδυτής θα κερδίσει 1000$. 
 
Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη ανασκόπησή µας στο χώρο των πετρελαϊκών επενδύσεων, δε 
µπορούµε παρά να αποδεχτούµε ότι η αγορά του πετρελαίου µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
κερδοφόρα για τον υποψήφιο επενδυτή κι αυτό γιατί είναι αρκετά απρόβλεπτη. Είναι 
άµεσα επηρεαζόµενη από ποικίλα εξωγενή γεγονότα και περιστατικά τα οποία είναι 
αδύνατο να ελέγξει κάποιος πλήρως ή έστω και µερικώς. Εντούτοις, όπως είναι και λογικό, 
µεγάλη πιθανότητα κέρδους λόγου µεταβλητότητας, σηµαίνει και υψηλότατη πιθανότητα 
ζηµίας. Ο σωστά και κατάλληλα προετοιµασµένος επενδυτής έχοντας στο µυαλό του ποιες 
πραγµαικά είναι οι πιθανότητες να αποκοµίσει κέρδος σίγουρα ξεκινάει πολλά µέτρα πιο 
µπροστά σε σχέση µ’εκείνον που νοµίζει πως µπορεί να ελέγξει και να προβλέψει τα πάντα 
γύρω του.  
 

 
                       
 
 
 
 
 

                                                 
142 Helyette Geman, Cecile Kharoubi (2008) “WTI crude oil Futures in portfolio diversification: The 
time-to-maturity effect”, Journal of Banking & Finance 32, pp.2553-2559 
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Κεφάλαιο 6: Επίλογος 
 

 
 
6.1 Επισκόπηση 
 
 
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της διπλωµατικής εργασίας, δεν µπορούµε παρά να είµαστε 
ενθουσιασµένοι µε την τεραστίων προοπτικών αγορά που κρύβει το πετρέλαιο. Είναι µια 
αγορά που επηρεάζεται από πάρα πολλά γεγονότα και µεταβλητές και αυτό την κάνει 
ακόµα πιο ενδιαφέρουσα. 
 
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν αναλύσαµε εκτενώς το ρόλο του Ο.Π.Ε.Κ. τις τελευταίες 
δεκαετίες, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν σε συγκεκριµένες συµπεριφορές εκ µέρους 
του. Ακόµα, επιχειρήσαµε να εντοπίσουµε εάν κάποιο οικονοµικό µοντέλο θα µπορύσε να 
περιγράψει πλήρως τον Οργανισµό αυτό. Ακολούθως αναλύσαµε πλήρως την πλευρά της 
Προσφοράς πετρελαίου. Εξετάσαµε συγκεκριµένες περιπτώσεις πετρελαιοπαραγωγών 
κρατών, όπως αυτή της Ρωσίας, και αναδείξαµε την αυξανόµενη δύναµή τους διεθνώς. Στη 
συνέχεια, ασχοληθήκαµε µε τη Ζήτηση πετρελαίου, η οποία τείνει αυξανόµενη. Χώρες 
όπως η Κίνα και η Ιαπωνία συµβάλλουν τα µέγιστα στο ν’αυξάνεται συνεχώς η παγκόσµια 
ζήτηση πετρελαίου. Στο επόµενο κεφάλαιο εντάξαµε το πετρέλαιο στις αγορές και 
εξετάσαµε τη συµπεριφορά του. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πετρέλαιο 
δίνει πολλές προοπτικές στον υποψήφιο επενδυτή για κερδοσκοπία, επένδυση ή ακόµα και 
διαφοροποίηση. Ουσιαστικά προσπαθήσαµε να εφοδιάσουµε τον υποψήφιο επενδυτή µε τα 
κεφάλαια 2,3,4 ώστε να γνωρίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τί πραγµατικά επηρεάζει την 
αγορά του πετρελαίου διεθνώς, ώστε να είναι έτοιµος στο κεφάλαιο 5 να εκµεταλλευτεί τις 
γνώσεις του και να προσπαθήσει να κάνει τη βέλτιστη δυνατή επένδυση. 
 

 
6.2 Συµπεράσµατα 
 
 
Ξεκινώντας απ’το κεφάλαιο 2, δεν µπορούµε παρά να υπογραµµίσουµε τον πολυσήµαντο 
ρόλο που διαδραµάτισε ο Ο.Π.Ε.Κ. τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσµίως. Πραγµατικά σε 
ελάχιστα άλλα προϊόντα συναντάται µια αντίστοιχη παντοδυναµία ενός οργανισµού, όπως 
αυτή του Ο.Π.Ε.Κ. όσον αφορά το πετρέλαιο. Ο Ο.Π.Ε.Κ. κατάφερε όχι µόνο να 
εξασφαλίσει µια πολύ υψηλή τιµή διαπραγµάτευσης για τα µέλη του, αλλά κατάφερε 
ακόµα να γίνει ο άξιος εκπρόσωπός τους διεθνώς. ∆εν είναι υπερβολή να ειπωθεί πως 
απ΄τη δεκαετία του 1970 και µετά ο Οργανισµός ήταν µακράν ο κυρίαρχός του 
πετρελαϊκού παιχνιδιού παγκοσµίως. Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό που του δίνεται ως 
καρτέλ, η έρευνα µας αποκρούει κάτι τέτοιο. Ο Ο.Π.Ε.Κ. περισσότερο αντιδρούσε σε 
γεωπολιτικά γεγονότα που συνέβαιναν παρά έπλαθε συνωµοσίες για ν’αυξήσει τον πλούτο 
των µελών του όπως κάποιοι λανθασµένα πιστεύουν. Αν θα έπρεπε να τον 
χαρακτηρίσουµε κάπως αυτό θα ήταν ένα «χαλαρό καρτέλ» προσπαθώντας έτσι να 
συγκεράσουµε και να ενώσουµε τον Ο.Π.Ε.Κ. και ως εµπορική συµµαχία και ως καρτέλ. 
Πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εξηγηθεί πλήρως η συµπεριφορά του 
Οργανισµού από ένα µόνο µοντέλο. 
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Συνεχίζοντας µε το κεφάλαιο 3, αναζητήσαµε όσα πιο πολλά στοιχεία µπορούσαµε σχετικά 
µε τη παγκόσµια προσφορά πετρελαίου. Πέρα απ’τις χώρες του Ο.Π.Ε.Κ. που έτσι κι 
αλλιώς έχουν µεγάλη παραγωγή, εξαιρετικά σηµαντική είναι πλέον η παραγωγή της 
Ρωσίας η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Εν συνεχεία 
καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 ήταν 
παραπάνω από καθοριστικές για τη διαµόρφωση της τιµής του πετρελαίου. Οι τελευταίες 
θα πρέπει ν’αποτελούν κι ένα καλό µάθηµα για τον υποψήφιο επενδυτή ώστε να καταλάβει 
ότι οι αγορές και στην περίπτωσή µας αυτή του πετρελαίου είναι ιδιαίτερα επηρεαζόµενες 
από τέτοια εξωγενή µη αναµενόµενα γεγονότα. Ακολούθως, ασχοληθήκαµε µε ένα πολύ 
σηµαντικό ζήτηµα, την Κορύφωση (Προσφοράς) πετρελαίου. Λίγη σηµασία έχει αν έγινε ή 
όχι το 2006. Το συµπέρασµα είναι ότι πρέπει άµεσα να βρεθούν αξιόπιστες εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας που θα µπορούν ν’αναπληρώσουν επαρκώς και αποδοτικά µια ενδεχόµενη 
Κορύφωση. Άλλωστε όλες οι έρευνες καταλήγουν ότι σε 40-50 χρόνια από τώρα η 
εκµετάλλευση του πετρελαίου θα γίνει µη συµφέρουσα. 
 
Στο κεφάλαιο 4 ασχοληθήκαµε µε την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου, η οποία έχει 
µετατοπιστεί προς τ’Ανατολικά. Η περίπτωση της Κίνας είναι χαρακτηριστική. Λόγω της 
µεγάλης ανάπτυξής της και κυρίως εξαιτίας της δηµιουργίας συνεχώς νέων 
αυτοκινητοδρόµων, η Κίνα εισάγει πολύ µεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Πέρα απ’τις 
Η.Π.Α. και οι χώρες της Μέσης Ανατολής παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Εκείνος ο τοµέας 
που απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου δεν είναι άλλος απ’τον τοµέα των 
µεταφορών. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µελλοντική ζήτηση για πετρέλαιο. Αν 
και το τελευταίο είναι προϊόν κι έτσι υφίσταται τις δυνάµεις της προσφοράς και της 
ζήτησης οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην τιµή του, αναµένεται το 2035 η παγκόσµια 
ζήτηση να βρίσκεται στα 107.3 εκατοµµύρια βαρέλια τη µέρα. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο 5 είδαµε πώς το πετρέλαιο συµπεριφέρεται στις αγορές και πώς 
επηρεάζει στοιχεία όπως το Α.Ε.Π. ή τον Πληθωρισµό. Ενδιαφέρουσα ήταν και η σχέση 
πετρελαίου-αγοράς γεωργικών προϊόντων. Ωστόσο, εκείνη η σχέση που µας µαγνήτισε 
ήταν η σχέση πετρελαίου και χρυσού. Ύστερα από εκτενή µελέτη, καταλήξαµε στο ότι 
υφίσταται θετική συσχέτιση µεταξύ των δυο και είναι άµεσα αλληλοεπηρεαζόµενα. Ο 
χρυσός χρησιµοποιείται σαν «ασφαλές καταφύγιο» απ’τους επενδυτές όταν ανεβαίνει ο 
πληθωρισµός, ο οποίος µπορεί να’χει προκληθεί απ’την άνοδο στην τιµή του πετρελαίου. 
Συνοπτικά, συµπεράναµε ότι όταν ανεβαίνει η πετρελαϊκή τιµή, τότε ανεβαίνει και η τιµή 
του χρυσού. Η προηγούµενη πρόταση είναι πάρα πολύ σηµαντική για τον υποψήφιο 
επενδυτή, ο οποίος όπως είδαµε στη συνέχεια του κεφαλαίου, έχει πολύ δρόµο να διανύσει 
ώστε να πετύχει την κατάλληλη επένδυση στο πετρέλαιο. Το trading λοιπόν δεν είναι 
καθόλου εύκολο. Τεχνική Ανάλυση, Risk Management και ορθή ψυχολογία είναι µεν µια 
αρχή ωστόσο δεν φτάνουν καθώς όπως γνωρίζουµε οι αγορές δεν µπορούν να ελεγθούν 
και να προβλεφθούν από κανέναν πλήρως. CFD’s και Future Contracts µπορούν να 
προσφέρουν αρκετές ευκαιρίες, µπορούν όµως να κρύβουν και πολλές παγίδες. 
 
 

6.3 Προοπτικές 
 
 
Σε µια τόσο αχανή αγορά όπως αυτή του πετρελαίου, οι προοπτικές δεν µπορούν παρά να 
είναι πολλές. Η ενασχόληση µε αυτόν τον τοµέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αποδοτική 
γι’αυτόν που είναι αποφασισµένος να ψάξει το θέµα εις βάθος. Εκείνο που είναι το πιο 
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ενδιαφέρον απ’ όλα, όµως, είναι ότι η αγορά του πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη 
και εύκολα επηρεαζόµενη από ποικίλα γεγονότα. Αυτό από µόνο του προσφέρει πάρα 
πολλές επενδυτικές ευκαιρίες στον υποψήφιο επενδυτή ο οποίος θέλει να διαφοροποιήσει 
µέρος του χαρτοφυλακίου του. Εκείνο που καλείται ο έξυπνος επενδυτής να κάνει είναι να 
µετατρέψει τις τόσες πολλές παγίδες που κρύβοναι και στις οποίες αναφερθήκαµε πιο 
πάνω και να τις κάνει ευκαιρίες προς όφελός του. 
 
Αυτές, λοιπόν, οι προοπτικές µας κάνουν να αναρωτιόµαστε γιατί υπάρχει τόσο λίγη 
ελληνική βιβλιογραφία πάνω σ’αυτόν τον τοµέα. Η ανάγκη περαιτέρω έρευνας είναι 
δεδοµένη. Μέσω αυτής της διπλωµατικής εργασίας προσπαθήσαµε ουσιαστικά να κάνουµε 
µια, µονάχα, εισαγωγή στην αχανή πετρελαϊκή αγορά. Η αξιοποίηση της εργασίας αυτής 
και η, γιατί όχι, συνέχισή της, εναπόκειται στους επόµενους... 
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