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Ο Ηνξδαλίδεο Υαξάιακπνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ βεβαηψλσ φηη ην έξγν 

πνπ εθπνλήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνβαιιφκελε δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη απνθιεηζηηθά αηνκηθφ δηθφ κνπ. Όπνηεο πιεξνθνξίεο θαη 

πιηθφ πνπ πεξηέρνληαη έρνπλ αληιεζεί απφ άιιεο πεγέο, έρνπλ 

θαηαιιήισο αλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπηπιένλ 

ηειψ ελ γλψζεη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο φηη δελ ζπληξέρνπλ φζα 

βεβαηψλνληαη απφ κέξνπο κνπ, κνπ αθαηξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ακέζσο 

ν ηίηινο.   
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ζχδπγν κνπ Γέζπνηλα πνπ ζηάζεθε δίπια  

κνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ  

πξνγξάκκαηνο. 
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ABSTRACT 

Worldwide, natural resources have an effect on economic growth and 

improving the standard of living of their inhabitants. In some occasions this 

effect could be negative. More specifically, the "resource curse" as it is 

referred to the literature, presents the following grim relationship: countries 

with large reserves of natural resources generally experience lower economic 

growth than other countries.  The possession of natural resources can be 

either a blessing or a curse for a country, depending on the way they 

implemented their exploitation as well as the general economic, social and 

political environment to be configured. We often  notice  that the ownership 

and  the management of natural resources is associated with elevated levels 

of corruption, lack of democratic institutions and low economic growth. 

This thesis examines if the resource curse and Dutch disease exists at two 

completely different economies, the Russian and the Norwegian, in the light of 

International Political Economy. Moreover, we perform a study about the key 

macro-economic figures of the two countries, the resource management, the 

revenue derived from them, as well as the effects caused by changes in oil 

prices, particularly the reductions. 

Furthermore, we present the conclusions about the effect of the curse of 

resources in each economy, considering their similarities and highlighting the 

differences in the above economic models. Finally, we present some 

proposals to address the negative consequences of the natural resources. 

Key Words: natural resources, resource curse, Dutch disease, international 

political economy, Russia, Norway, economic growth, wealth, poverty, 

standard of living, macroeconomic fundamentals. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε πνιιέο ρψξεο, νη θπζηθνί πφξνη δελ έρνπλ πάληα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ 

ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ «θαηάξα ησλ πφξσλ» παξνπζηάδεη κηα 

δνθεξή ζρέζε: νη ρψξεο κε κεγάια απνζέκαηα θπζηθψλ πφξσλ βηψλνπλ 

γεληθά ρακειφηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο. Ωζηφζν 

ε θαηνρή θπζηθψλ πφξσλ κπνξεί λα είλαη είηε επινγία είηε  θαηάξα γηα κηα 

ρψξα, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πινπνηεζεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπο θαζψο 

θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

δηακνξθσζεί. πρλά  ε θαηνρή θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλα επίπεδα δηαθζνξάο, έιιεηςε δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ρακεινχο 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη  κηα κειέηε γηα ηελ χπαξμε ή κε 

ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ππφ ην πξίζκα ηεο 

Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζε δπν ηειείσο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηεο 

ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο. Μειεηψληαη ηα βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ δχν ρσξψλ, ε δηαρείξηζε  ησλ 

πφξσλ θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηνχο θαζψο θαη νη 

επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ νη αιιαγέο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

εηδηθφηεξα νη κεηψζεηο. 

ε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζε θάζε κία νηθνλνκία, εληνπίδνληαη ηα 

θνηλά ηνπο ζηνηρεία θαη επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα δπν 

νηθνλνκηθά κνληέια. Σέινο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηνρήο θπζηθψλ πφξσλ.  

Λέμεηο Κιεηδηά: θπζηθνί πφξνη, θαηάξα ησλ  πφξσλ, νιιαλδηθή αζζέλεηα, 

δηεζλήο πνιηηηθή νηθνλνκία, Ρσζία, Ννξβεγία, νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

πινχηνο, θηψρεηα, βηνηηθφ επίπεδν, καθξννηθνλνκηθά κεγέζε . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ θαηνρή θπζηθψλ πφξσλ απφ κηα ρψξα κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο. Ωζηφζν απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έρνπλ δεκνζηεπηεί 

πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο δηαπίζησζαλ φηη ηα θξάηε κε άθζνλνπο θπζηθνχο 

πφξνπο έρνπλ ιηγφηεξν «πινχην» απφ θξάηε πνπ δελ δηαζέηνπλ θπζηθνχο 

πφξνπο . Οη έξεπλεο απηέο έδεημαλ φηη ε χπαξμε πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, λα απμεζεί ε θηψρεηα 

θαη απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ έληνλεο πνιηηηθέο ηαξαρέο νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα ή θαη ζε εκθχιηεο 

ζπγθξνχζεηο. Παξάιιεια ε χπαξμε θπζηθψλ πφξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κνλφπιεπξε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ζπξξίθλσζε 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.  εκαληηθφ ξφιν ζηελ «εκθάληζε» ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ δηαδξακαηίδεη ε δηαθζνξά ε νπνία αλαπηχζζεηαη ιφγσ ησλ  πςειψλ 

θεξδψλ πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Ζ σο άλσ θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη απφ ηελ έλλνηα «ηεο θαηάξαο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ» θαζψο θαη απφ απηή ηεο «νιιαλδηθήο αζζέλεηαο». 

 

1.2 θνπφο θαη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ χπαξμε ή κε  ηεο 

θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ζηελ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο 

θαη ηεο Ννξβεγίαο ππφ ην πξίζκα ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, θαζψο 

θαη ηηο επηδξάζεηο θαη ζπλέπεηεο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ 

ρσξψλ απηψλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη  πξαγκαηνπνηψληαο  κηα ζπγθξηηηθή 

πξνζέγγηζε απηψλ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ θαη κε ηελ παξάζεζε  

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο απηήο είλαη : 

1. Nα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ,  ψζηε λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή κε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο 

ζηελ Ρσζία, 
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2. Να πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε έξεπλα γηα ηελ Ννξβεγία, 

3. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ, 

4. Να θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη πηζαλέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

 

1.3 Μεζνδνινγία 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε παξνχζα έξεπλα ζε πξψην ζηάδην 

πξαγκαηνπνηήζεθε  κειέηε ηνπ πεδίνπ ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο ζρνιήο ηνπ ξεαιηζκνχ. ηε ζπλέρεηα έγηλε κειέηε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δηεζλνχο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ απηήο. 

πγθεληξψζεθαλ ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηηο δχν ρψξεο (Ρσζία θαη 

Ννξβεγία). Με ηελ βνήζεηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο πινπνηήζεθε 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε θαη ζπζρεηηζκφο 

ησλ κεγεζψλ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα νξηζηηθά καο ζπκπεξάζκαηα . 

 

1.4 Γνκή εξγαζίαο 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά (7) θεθάιαηα. 

ην πξψην θεθάιαην (φπνπ βξηζθφκαζηε ηψξα) γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, ζηνλ αληηθεηκεληθφ ηεο ζθνπφ, ζηελ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γχξσ απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο έξεπλαο, κηα 

ζπλνπηηθή δνκή ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη κηα αλαθνξά ζηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη έλλνηεο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο, ηεο δηεζλνχο καθξννηθνλνκηθήο, ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. Δπηπιένλ γίλεηαη δηαζχλδεζε ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη 

αλαθέξνληαη νη επηδξάζεηο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο 

αζζέλεηαο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηελ Ρσζία 

φπσο απηά αληιήζεθαλ απφ δηάθνξεο πεγέο π.ρ. εηήζηα έθζεζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ρσζίαο, Report of World Bank θιπ θαη κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο γίλεηαη αλάιπζε θαη δηαζχλδεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεγεζψλ 
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ψζηε λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε ή κε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ζηελ ξσζηθή νηθνλνκία.  

ην ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην ηξίην 

θεθάιαην, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ννξβεγίαο, θαη ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη  

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λνξβεγηθφ θξάηνο αμηνπνηεί 

ηνπο θπζηθνχο ηνπ πφξνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθξηηηθή απεηθφληζε θαη 

αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ δχν νηθνλνκηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηα Κεθάιαηα 3 θαη 

4 αληίζηνηρα. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο σο άλσ δχν 

πεξηπηψζεηο  (Ρσζία – Ννξβεγία). Παξάιιεια δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο 

ψζηε λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη ζπλέπεηεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. 

ην έβδνκν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πεγέο θαη ηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

1.5 Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζην πεδίν κειέηεο ηεο ζρέζεο άθζνλνη θπζηθνί 

πφξνη θαη ρακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία θαιείηαη λα 

δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ε αμηνπνίεζε θαη νη εθκεηάιιεπζε ησλ πινχζησλ 

θπζηθψλ πφξσλ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο γίλεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν, 

ψζηε λα βειηηψλεη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ρσξψλ θαζψο θαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο αλακέλεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο 

αζζέλεηαο λα κπνξέζνπκε λα θαηαζέζνπκε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΒΑΗΚΧΝ ΔΝΝΟΗΧΝ 

2.1 Δηζαγσγή 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ  είλαη λα δψζεη θάπνηεο εηζαγσγηθέο έλλνηεο 

γχξσ απφ ηελ Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία (ΓΠΟ), ηελ Γηεζλή Πνιηηηθή 

Οηθνλνκία ηεο Δλέξγεηαο, ηελ Γηεζλή Μαθξννηθνλνκηθή, ηελ Καηάξα ησλ 

Πφξσλ θαζψο θαη ηελ Οιιαλδηθή Αζζέλεηα. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεηαη ν 

νξηζκφο ηεο ΓΠΟ, ε δηαρξνληθή ηεο εμέιημε,  νη θχξηνη δξψληεο θαζψο θαη νη 

δηάθνξεο ζρνιέο ζθέςεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βάζε ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ξεαιηζκνχ  ππφ ην πξίζκα ηνπ νπνίνπ ζα κειεηεζνχλ νη 

ζπλέπεηεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο 

αζζέλεηαο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα δεηήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε Γηεζλήο 

Μαθξννηθνλνκηθή θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ζηελ κειέηε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, γηα ηελ χπαξμε ή κε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ, 

ζηηο ππφ κειέηε νηθνλνκίεο. 

Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

νιιαλδηθήο αζζέλεηαο, παξνπζηάδνληαη ηφζν ηηο «νηθνλνκηθέο εμεγήζεηο» φζν 

θαη ηηο «πνιηηηθέο», ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

πνπ ζα βνεζήζεη ηελ έξεπλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ξσζηθή θαη 

λνξβεγηθή νηθνλνκία. 

 

2.2 Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

2.2.1 Ση είλαη Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

Ζ Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία (ΓΠΟ) είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν. Οη 

κειεηεηέο ηεο ΓΠΟ εζηηάδνπλ θπξίσο ζε δεηήκαηα φπνπ ε πνιηηηθή θαη ε 

νηθνλνκία ηέκλνληαη  θαη πξνζβιέπνπλ ζε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ (Frieden θαη Martin, 2003). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ΓΠΟ είλαη ε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα : 

 ην θξάηνο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 ην εγρψξην θαη ζην δηεζλέο. 
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Ζ κειέηε ηεο δπλακηθήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο δηαπλέεη ηε δνκή ηεο ΓΠΟ. 

Παξάιιεια ε ΓΠΟ επηδηψθεη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα  «πνηνο παίξλεη ηη» 

,«πφηε» θαη «πσο». ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ε θαηαλνκή 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη ε ηζρχο πνπ θαζνξίδεη ηα δηαλεκεηηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ έλλνηα ηεο ηζρχνο εκπεξηέρεη ηελ ηθαλφηεηα ελφο δξψληα 

π.ρ. ελφο θξάηνπο ή αηφκνπ λα  αιιάμεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ζ ηζρχο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί ν δξψληαο λα νξίζεη ηελ 

agenda ησλ ζπδεηήζεσλ θαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο απηήο ψζηε λα 

σθειεζεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ δξψλησλ (Cohen, 2008). 

Σξεηο είλαη νη ζεκειηαθέο αξρέο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (Underhill, 

2000) : 

 Σν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεδίν δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ θαη 

φηαλ απηφ ζπκβαίλεη γηα αλαιπηηθνχο ζθνπνχο εκπεξηέρεη ξίζθν. 

 Ζ πνιηηηθή αιιειεπίδξαζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία κε ηα 

νπνία νη νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο αγνξάο δηακνξθψλνληαη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίδνληαη. 

 Τθίζηαηαη κηα ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην εγρψξην θαη ην δηεζλέο πεδίν 

αλάιπζεο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζεκαληηθά κεηαμχ 

ηνπο. 

 

2.2.2 Κχξηνη Γξψληεο ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή Οηθνλνκία 

Οη δξψληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

πηνζεηείηαη απφ ηνλ θάζε εξεπλεηή. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη αξθεηά δχζθνινο ν 

αθξηβήο θαζνξηζκφο ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε παξάγνληα ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά ε κειέηε  

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο έρεη αλαδείμεη νξηζκέλνπο δξψληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζε κεγαιχηεξν ή  κηθξφηεξν βαζκφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Οη δξψληεο απηνί είλαη : α) ην θξάηνο β) ε αγνξά, γ) νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί. 

Σν θξάηνο απνηειεί κηα αλεμάξηεηε εδαθηθή κνλάδα. Σα φξηα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κεηαζρεκαηίδνληαη ζην 
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ζχγρξνλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

κε άιινπο δξψληεο ζρεηίδεηαη θχξηα κε ηελ ηζρχ ηνπ, αιιά θαη κε άιιεο 

παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ άζθεζεο ηεο ηζρχνο ηνπ. Ζ επηδίσμε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ παξακέλεη θαζνξηζηηθή κεηαβιεηή ζηε ζχγρξνλε 

δηεζλή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ αγνξά αζρνιείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηδίσμε ηνπ πινχηνπ. Με βάζε ηελ 

λενθιαζηθή ζεσξία ε αγνξά είλαη έλαο απηνξπζκηδφκελνο θαη 

απηνδηνξζνχκελνο  κεραληζκφο, ε ιεηηνπξγία ηνπ  νπνίνπ ππφθεηληαη ζε αξρέο 

θαη λφκνπο. ηα πιαίζηα ηεο αγνξάο επηδηψθεηαη ε απνδπλάκσζε ησλ 

θξαηηθψλ εκπνδίσλ κε ζηφρν ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο κε ην θξάηνο, 

δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν κε ηα εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, 

απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηελ θηιειεχζεξε 

πξνζέγγηζε ε αγνξά απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο  ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο κεηαπνιεκηθά ψζεζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ο βαζκφο επηξξνήο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ ηζρχ ηνπο. Απνηεινχλ ην βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηελ λέν 

θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε. 

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη  πσο απαξαίηεηε κεηαβιεηή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ηα 

«δηεζλή θαζεζηψηα». Ωο δηεζλή θαζεζηψηα νξίδνληαη ηα «ζχλνια άηππσλ ή 

ξεηψλ αξρψλ, λνξκψλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ πεξί 

ησλ νπνίσλ ζπγθιίλνπλ νη πξνζδνθίεο ησλ παξαγφλησλ ζε έλα δεδνκέλν 

ηνκέα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ» (Krasner, 1983). Σα δηεζλή θαζεζηψηα 

νξίδνληαη σο «νη επίζεκνη θαλφλεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ». ηα πιαίζηα 

ηεο ΓΠΟ ηα δηεζλή θαζεζηψηα ιεηηνπξγνχλ αιιειεμαξηψκελα ηφζν κε ηελ 

αγνξά φζν θαη κε ηα θξάηε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (Gilpin, 2004). 

Οη πξναλαθεξφκελνη δξψληεο είλαη απηνί πνπ δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν 

ζηελ αλάιπζε ηεο ΓΠΟ, παξφια απηά ππάξρνπλ θαη άιινη δξψληεο πνπ 
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εληάζζνληαη ζην πεδίν κειέηεο ηεο ΓΠΟ, φπσο ν πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ε 

θνηλσλία πνιηηψλ, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη εξγαηηθέο ελψζεηο θιπ. 

 

2.2.3 Ζ Γηαρείξηζε ηεο Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο- Γηεζλείο Οξγαληζκνί. 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί αλαπηχρζεθαλ ξαγδαία ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα, ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη ζε ζρέζε κε ην βαζκφ επηξξνήο ηνπο ζηε 

δηεζλή νηθνλνκία. Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνηειεί ηνλ νξγαληζκφ 

κε ηελ πην θαζνξηζηηθή επηξξνή ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ. Σα Ζλσκέλα Έζλε κέζα απφ α) ην πκβνχιην Αζθαιείαο, ην 

νπνίν επεξεάδεη ηφζν ηε δνκή ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο, φζν θαη ηε δηεζλή 

νηθνλνκία  κέζσ ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιιεη θαη β) ηηο εηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπο, απαζρνινχλ ηελ ΓΠΟ. Οη αληηπξνζσπείεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηεζλνχο θαη πνιηηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια ππήξμε ξαγδαία αλάπηπμε θαη ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ. Έπεηηα απφ ηξία ρξφληα πξνθαηαξηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

αληηπξφζσπνη 44 ρσξψλ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλδηάζθεςε ηνπ Bretton – 

Woodsηνλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1944, φπνπ πηνζεηήζεθε έλα πιαίζην γηα ηελ δηεζλή 

νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ ζπλδηάζθεςε ηνπ 

Bretton – Woods νδήγεζε ζηελ ζέζπηζε δχν δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ 

νξγαληζκψλ – ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) θαη ηεο Γηεζλνχο 

Σξάπεδαο γηα ηελ Αλνηθνδφκεζε  θαη ηελ Αλάπηπμε (Παγθφζκηα Σξάπεδα), 

ελψ ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ηεο Γεληθή πλέιεπζε Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ 

(GATT). Απηνί νη ηξεηο νξγαληζκνί απνηέιεζαλ κέξνο ελφο ζχλζεηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ εμππεξεηνχζε ηε δηαρείξηζε ηεο κεηαπνιεκηθήο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. Παξφιν πνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ  Bretton – Woods 

ζεκαηνδνηνχζαλ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα κηαο κεγάιεο κεξίδαο θξαηψλ λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, κφλν έλαο κηθξφο 

αξηζκφο θξαηψλ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε νβηεηηθή Έλσζε είρε πεξηνξηζκέλν ξφιν ζηε ζπλδηάζθεςε 

θαη δελ ππέγξαςε ηηο ηειηθέο ζπκθσλίεο. Αληί ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην ΓΝΣ , 

ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ηελ GATT, νη νβηεηηθνί ζέζπηζαλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο. 
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Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζεζπίζηεθε γηα λα επνπηεχεη έλα ζχζηεκα 

θαζνξηζκέλσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ζην νπνίν ηα 

λνκίζκαηα είραλ επίζεκεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξπζφ 

θαη ην ακεξηθάληθν δνιάξην. Απηφ ην ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε γηα λα απνθεπρζεί 

ε αληαγσληζηηθή ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ, φπσο απηή πνπ νδήγεζε ζηνπο 

εκπνξηθνχο πνιέκνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σν ΓΝΣ παξείρε επίζεο 

βξαρππξφζεζκα δάλεηα γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνζσξηλά ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη λα δηαηεξνχληαη  

ζηαζεξέο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ ηνπο. ε αληίζεζε κε 

ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηνπ ΓΝΣ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα  (IBRD) 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη καθξνπξφζεζκα δάλεηα γηα ηελ κεηαπνιεκηθή 

αλνηθνδφκεζε θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Ζ Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT) κείσλε ηνπο 

δαζκνχο κέζα απφ πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, θαζφξηδε θαλφλεο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη αλέπηπζζε δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε 

ησλ εκπνξηθψλ δηαθνξψλ. Σν 1995 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ  

(ΠΟΔ) εμνβέιηζε ηε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ, σο θχξηνο 

νξγαληζκφο γηα ην παγθφζκην εκπφξην. Ο ΠΟΔ δελ αζρνιείηαη κφλν κε ην 

εκπφξην αγαζψλ αιιά θαη κε ην εκπφξην ππεξεζηψλ, δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κε κέηξα γηα επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εκπφξην.   

Οη ηξεηο απηνί νξγαληζκνί ππφ  ηελ εγεζία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηνπ εκπνξίνπ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη ξνψλ θεθαιαίνπ. Παξά ηελ 

αξρηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα δηάθνξνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηελ 

αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

 

2.2.4 Ζ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

Οη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 φζν 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ψζεζαλ ζηελ  γέλλεζε ηνπ 

πεδίνπ ηεο ΓΠΟ. Κχξην ξφιν ζηελ αλάδπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην πεδίν 

απηφ πξνθιήζεθε απφ ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ην εκπάξγθν  πνπ επέβαιιαλ νη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, 
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απφ ην ηέινο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαζψο θαη απφ ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξίζε 

εμσηεξηθνχ ρξένπο νξηζκέλσλ θξαηψλ (Hancock θαη Vivoda, 2014).  

Ζ αδπλακία ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο λα θαηαλνήζεη ηηο αιιαγέο ζηελ 

δηεζλή νηθνλνκία φζν θαη ε αδπλακία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ λα εξκελεχζνπλ 

ηηο ζχγρξνλεο αιιαγέο ζηε δηεζλή πνιηηηθή  νδήγεζαλ ζηελ ζπλεξγαζία ηεο 

«νηθνλνκίαο» θαη ηεο «πνιηηηθήο» γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ 

πνπ ιάκβαλαλ ρψξα. Ζ αλάγθε απηή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε θαη αλάδεημε ηνπ 

πεδίνπ κειέηεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ ε Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία απνηειεί δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ 

πεδίσλ, φπσο δηεζλνιφγνη, πνιηηηθνί επηζηήκνλεο, νηθνλνκνιφγνη, ηζηνξηθνί 

θιπ. Μηα ζεηξά απφ ηνκείο έξεπλαο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παγθφζκηα 

δηαθπβέξλεζε, ηελ δηεζλή δνκή, ηηο εζληθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο, ηνλ ξφιν 

ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηελ θνηλφηεηα ζπκθεξφλησλ. Ζ 

ππέξβαζε ησλ νξίσλ θάζε επηζηήκεο απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.  

Ζ κειέηε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ηεο δπλαηφηεηαο επηξξνήο ηεο εγρψξηαο 

πνιηηηθήο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ δξψλησλ  πνπ εκπινχηηζαλ ην ζεσξεηηθφ εχξνο ησλ δηεζλψλ 

ζρέζεσλ απνηέιεζαλ θαηαιπηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ πεδίνπ κειέηεο 

ηεο ΓΠΟ. εκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ κειέηεο ηεο ΓΠΟ 

άζθεζε κε ην έξγν ηνπ ν  Cooper. Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαη ηνπ 

άξζξνπ ηνπ, ην 1968 θαη ην 1972 αληίζηνηρα, κε ηίηιν «Σα νηθνλνκηθά ηεο 

Αιιειεμάξηεζεο» άλνημε λένπο νξίδνληεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηδξάζεσλ 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο. Ζ έλλνηα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο πνπ εηζάγεη ν R. Cooper απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ηεο ΓΠΟ (Cooper 1968 θαη 1972)  

 

2.2.5 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηεζλή πνιηηηθή νηθνλνκία 

εκαληηθφ παξάγνληα ζηελ απνηίκεζε θαη κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη 

εκπεηξηθψλ αλαιχζεσλ ζην πεδίν ηεο ΓΠΟ δηαδξακαηίδεη ε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ψζηε λα εξκελεχζνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

δηαζέηνπκε. Ζ επηινγή ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ θάλνπκε θαζνξίδεη 



Σελίδα | 20 
 

πνηα ζηνηρεία αληηιακβαλφκαζηε σο ζεκαληηθά θαη νδεγεί αληίζηνηρα ηελ 

κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

Οη ηξεηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΓΠΟ είλαη νη εμήο : 

 H πξνζέγγηζε ηνπ Ρεαιηζκνχ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Γνκηζκνχ. 

Πξηλ κειεηήζνπκε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ 

νξηζκέλεο γεληθέο επηζεκάλζεηο γηα απηέο. Αξρηθά, δελ πξφθεηηαη γηα ακνηβαία 

απνθιεηφκελεο ηδενινγίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνζεγγίζεηο παξακέλνπλ 

δηαθξηηέο, έρνπλ ππνζηεί αιιειεπηδξάζεηο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

έρνπλ αιιεινεπεξεαζηεί κε απνηέιεζκα ηα κεηαμχ ηνπο φξηα λα είλαη κεξηθέο 

θνξέο δπζδηάθξηηα.  Πνιιέο ζεσξίεο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο 

ε ζεσξία ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε ζεσξία ηεο εγεκνληθήο 

ζηαζεξφηεηαο απνηεινχλ πβξίδηα πνπ αληινχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

πξνζεγγίζεηο. Δπηπιένλ είλαη θάπσο απινπζηεπηηθή ε παξαδνρή φηη 

ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηεζλή πνιηηηθή νηθνλνκία, δηφηη 

θάζε κηα απφ απηέο πεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα εξγαζηψλ. Οη κειεηεηέο ηεο 

θάζε ζρνιήο ζθέςεο ζπκθσλνχλ γεληθά ζε έλα ππξήλα ππνζέζεσλ ( 

Biersteker, 1993). Σέινο νη ηξεηο πξνζεγγίζεηο δελ αληηκεησπίδνπλ επαξθψο 

θάπνηα λεφηεξα δεηήκαηα ηεο ΓΠΟ πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ, ην 

θχιν, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ κεηαλάζηεπζε. Παξφια απηά θακία απφ ηηο 

θαηλνχξγηεο ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο δελ έρεη ακθηζβεηήζεη ζνβαξά ηηο 

παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΓΠΟ φζνλ αθνξά ηνλ νξίδνληα θαη ηελ 

ζεκαζία ησλ εξκελεηψλ ηνπο (Krasner,1994). 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο ΓΠΟ, πξέπεη λα αλαιχζνπκε πσο 

απηέο πξαγκαηεχνληαη ηέζζεξα εξσηήκαηα θιεηδηά : 

α) πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ εγρψξησλ εζληθψλ δξψλησλ, 

β) πνηα ε θχζε θαη ν ζθνπφο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, 

γ) πνηα ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο, 

δ) πνηεο είλαη νη αηηίεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε αλαιπηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Ρεαιηζκνχ. 
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2.2.6 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ξεαιηζκνχ 

Ο ξεαιηζκφο είλαη ε παιαηφηεξε ζρνιή ζθέςεο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Ο 

Θνπθπδίδεο (πεξ. 471-400 π.Υ.) αλαγλσξίδεηαη σο ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

πξψηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. χκθσλα κε ηελ ξεαιηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ηα θξάηε είλαη νξζνινγηθνί δξψληεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε ζηελ επηδίσμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ πσο ν θφζκνο είλαη επηξξεπήο ζε 

ζπγθξνχζεηο θαη ηα θξάηε δελ κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη άιια θξάηε ή 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δπίζεο αληηιακβάλνληαη πσο ηα θξάηε αληί λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε ηελ αξρή κεγηζηνπνίεζεο (value-maximizing), 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα ζπκβηβαζηνχλ κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο ηθαλνπνίεζεο (value – satisficing). Ζ έκθαζε απηή ησλ 

ξεαιηζηψλ ζηα ζρεηηθά θέξδε πξνθχπηεη απφ ηελ άπνςε ηνπο φηη νη δηεζλείο 

ζρέζεηο είλαη έλα παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ζην νπνίν ηα θέξδε κηαο 

νκάδαο ηζνχληαη κε ηηο απψιεηεο ηεο άιιεο. 

 Οη ξεαιηζηέο ηζρπξίδνληαη πσο ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν θαη δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή έλαληη ηεο νηθνλνκίαο πηζηεχνληαο πσο νη 

αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηε 

θχζε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. 

«Ζ ζρνιή ζθέςεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο έρεη δχν βαζηθέο αξρέο. Σν δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν θαη 

ηαπηφρξνλα ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θεληξηθφο θαη θπξίαξρνο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

(O‟Brien θαη Williams, 2013). Αλαξρία ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε 

εμνπζία απφ ην έζλνο-θξάηνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Gilpin, 2004). Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

είλαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θάζε έζλνπο-θξάηνπο θαη πινπνηείηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην. Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα 

αληαλαθιά ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ πην ηζρπξψλ εζλψλ-θξαηψλ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Σα έζλε-θξάηε εμππεξεηνχλ ηα εζληθά ηνπο 

ζπκθέξνληα αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ (Roukanas θαη Diamantis , 2014, ζει. 52). 
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2.2.7 Ζ Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δλέξγεηαο 

Ζ Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Δλέξγεηαο είλαη έλα εθθνιαπηφκελν πεδίν, 

ην νπνίν νη κειεηεηέο έρνπλ κφιηο πξφζθαηα αξρίζεη λα κειεηνχλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ επηθεληξσζεί ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη : α) κε ην πεηξέιαην , φπσο ν ΟΠΔΚ θαη νη εηαηξίεο πεηξειαίνπ, β) 

ηελ «θαηάξα ησλ πφξσλ» θαη γ) κε ηηο πνιηηηθέο  ησλ πινπζίσλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ην πεηξέιαην. Παξάιιεια ζεκαληηθνί ηνκείο γηα έξεπλα ζηελ 

ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο ελέξγεηαο 

απνηεινχλ ε παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε, ε δηεζλήο δνκή θαζψο θαη ν ξφινο 

ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ο ξφινο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηε δεκηνπξγία ή 

ζηελ απνθπγή ηεο πηζαλήο «θαηάξαο ησλ πφξσλ», ηα εκπνξηθά ζέκαηα 

ελέξγεηαο, φπσο νη αγσγνί θαζψο θαη νη ζρέζεηο θπβεξλήζεσλ θαη εηαηξεηψλ 

πεηξειαίνπ  απνηεινχλ ηνπο πην αλεπηπγκέλνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ απηνχ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ε θαηάξγεζε ησλ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ απφ ηνλ πξφεδξν 

ηνλ ΖΠΑ (Ρ. Νίμνλ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηφμεπζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζηα χςε θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή δεκηνχξγεζε, απνηέιεζαλ ηελ 

αθεηεξία ζηελ δεκηνπξγία θαη  ζεκειίσζε ηνπ λένπ απηνχ πεδίνπ ηεο ΓΠΟ. Ο 

παληθφο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο, ζπλέβαιιε ψζηε νη 

κειεηεηέο λα ζηξαθνχλ ζηα αίηηα, ηνπο δξψληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη 

ζηελ παγθνζκία νηθνλνκία θαη πνιηηηθή θάζε «αλσκαιία» πνπ δηαπηζηψλεηαη 

ζηνλ ηνκέα ηηο ελέξγεηαο. Σαπηφρξνλα πξνζδνθνχλ κέζα απφ ηελ κειέηε απηή 

λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

2.3 Γηεζλήο καθξννηθνλνκηθή 

2.3.1  Δηζαγσγή ζηε δηεζλή καθξννηθνλνκηθή ζεσξία 

Σα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ εμεηάδεη ε καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, είλαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε (stability) θαη ε κεγέζπλζε (growth) κηαο νηθνλνκίαο. 

Αληηθείκελφ ηεο είλαη ε νηθνλνκία σο ζχλνιν, ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπλαζξνηζηηθέο κεηαβιεηέο (aggregate variables), φπσο είλαη : α) ην επίπεδν 

ηνπ εηζνδήκαηνο, β) ηεο απαζρφιεζεο θαη γ) ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ , 

(Mankiw, 2002). 
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α)  επίπεδν  εηζνδήκαηνο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεγέζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο είλαη ην  

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Gross Domestic Product). Ωο Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε κηα ρψξα γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (έηνο) 

εθθξαζκέλσλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

απνηειεί θαη έλα δείθηε νηθνλνκηθήο επεκεξίαο κηαο ρψξαο, κε πνιιά, φκσο, 

κεηνλεθηήκαηα. πλαθέο κέγεζνο απνηειεί ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

(Gross National Product), ην νπνίν απνηειείηαη απφ  ην ζχλνιν ησλ ηειηθψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο 

κηαο ρψξαο, είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο είηε ζην εμσηεξηθφ εθθξαζκέλσλ ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

β) επίπεδν απαζρφιεζεο 

Πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο απνηειεί θαη ην επίπεδν απαζρφιεζεο. Βαζηθά 

κέηξα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο απηνχ, απνηεινχλ ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο. Σν Πνζνζηφ Αλεξγίαο (Unemployment Rate), 

νξίδεηαη σο ην  πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ δελ έρεη εξγαζία, αιιά 

έρεη εθδειψζεη φηη επηζπκεί θαη είλαη πξφζπκν λα εξγαζηεί. Σν πνζνζηφ 

αλεξγίαο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: πνζνζηφ αλεξγίαο = (αξηζκφο αλέξγσλ) 

/ (εξγαηηθφ δπλακηθφ), ελψ ην Πνζνζηφ Απαζρφιεζεο ( Employment Rate) 

δίλεηαη απφ ηνλ ιφγν ησλ απαζρνινχκελσλ πξνο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

εκεηψλεηαη πσο σο Δξγαηηθφ Γπλακηθφ (Labour Force) νξίδεηαη  ην ηκήκα 

εθείλν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κηαο νηθνλνκίαο πνπ είλαη πξφζπκν θαη 

ηθαλφ λα εξγαζηεί. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ επξσπατθψλ 

αγνξψλ εξγαζίαο είλαη ε ρακειή ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. 

γ) γεληθφ επίπεδν ηηκψλ 

Σν κέγεζνο πνπ βνεζάεη ζηελ απνηχπσζε θαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ είλαη ν 

πιεζσξηζκφο (Inflation). Οξίδεηαη σο ε ηάζε γηα ζπλερή άλνδν ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Γηαθξίλεηαη ζε πιεζσξηζκφ θφζηνπο θαη πιεζσξηζκφ 

δήηεζεο. Ο πιεζσξηζκφο δήηεζεο πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. Σν θαηλφκελν ηνπ πιεζσξηζκνχ δήηεζεο ζα 

ζπλερηζηεί κφλν, αλ απμεζεί ε πξνζθνξά ρξήκαηνο απφ ηηο λνκηζκαηηθέο 

αξρέο. Ο πιεζσξηζκφο θφζηνπο πξνθχπηεη απφ έλα ζπλδπαζκφ αχμεζεο ησλ 
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ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη κηαο δνκήο αγνξάο, κέζσ ηεο 

νπνίαο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κπνξεί λα κεηαθπιηζηεί ζηελ ηηκή 

ηνπ πξντφληνο (πρ κνλνπψιην). Αλ ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα, κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. Οη ηειεπηαίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε λέα αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θ.ν.θ. 

 

2.3.2 Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο 

Οη νηθνλνκίεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο εηζάγνπλ θαη εμάγνπλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο απνηειψληαο θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (αλνηθηέο 

νηθνλνκίεο). Ζ βαζηθή καθξννηθνλνκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα αλνηθηή θαη 

κία θιεηζηή νηθνλνκία είλαη φηη ζηελ αλνηθηή νηθνλνκία, ε δαπάλε κηαο ρψξαο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ ηζνχηαη απαξαίηεηα κε ηελ παξαγσγή.  ηηο 

αλνηθηέο νηθνλνκίεο ε ξνή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηξηέηαη κε ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ξνή ρξήκαηνο γηα ηε ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ πνπ κεηξηέηαη κε ηηο θαζαξέο μέλεο επελδχζεηο (δηαθνξά εγρψξηαο 

απνηακίεπζεο θαη εγρψξηαο επέλδπζεο). Έηζη ηα κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

πνπ απμάλνπλ ηηο επελδχζεηο ή κεηψλνπλ ηελ απνηακίεπζε , ηείλνπλ λα 

πξνθαινχλ εκπνξηθφ έιιεηκκα. Ωζηφζν ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα δελ είλαη 

πάληνηε έθθξαζε νηθνλνκηθήο αζζέλεηαο.   

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ε δηεζλήο θίλεζε θεθαιαίσλ απαηηνχλ 

ηελ κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο ζε λνκίζκαηα άιισλ ρσξψλ. 

Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε αληαιιαγήο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ . Ζ αληαιιαγή 

απηή ιακβάλεη ρψξα ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο 

θαζηζηά ηηο ζπλαιιαγέο πην εχθνιεο. Μέζσ ησλ αγνξψλ απηψλ θαζνξίδνληαη 

νη πλαιιαγκαηηθέο  Ηζνηηκίεο. Ζ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζπλδέεηαη κε ηηο 

εμαγσγέο, φζν ρακειφηεξε είλαη ε ηζνηηκία ηφζν θζελφηεξα είλαη ηα εγρψξηα 

ζε ζρέζε κε ηα μέλα πξντφληα θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δήηεζε 

(Λεβεληάθεο, 2003). 

ε έλα ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο 

αγνξάδνπλ θαη πσινχλ νπνηαδήπνηε πνζφηεηα εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ζε 

ζηαζεξή ηηκή έλαληη ησλ μέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ηζνηηκία ζηαζεξή. 

ε έλα ζχζηεκα θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο αθήλνπλ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία λα θηλεζεί ειεχζεξα κε ζηφρν 
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ηελ εμίζσζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. ε κηα 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε βξίζθεηαη ην ζχζηεκα ηεο ειεγρφκελεο δηαθχκαλζεο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο παξεκβαίλνπλ κέζσ 

ηεο αγνξνπσιεζίαο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, ψζηε λα επεξεάζνπλ ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. 

Έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε Τπνηίκεζε 

Ννκίζκαηνο. Ζ ππνηίκεζε είλαη ε κείσζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ 

δεζκεχεηαη λα ππνζηεξίμεη ε θπβέξλεζε θαη ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπο.  

 

2.3.3 Μαθξννηθνλνµηθή πνιηηηθή-ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

εκαληηθέο έλλνηεο ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο απνηεινχλ ηα εμήο : 

Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα (Fiscal Deficit): Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είλαη 

ε δηαθνξά κεηαμχ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ (θφξσλ) ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν (έηνο).  

Γεκνζηνλνκηθφ Υξένο (Fiscal Debt): Ζ ζπζζψξεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη νη νθεηιφκελεο πιεξσκέο ηφθσλ απνηεινχλ ην 

δεκνζηνλνκηθφ ρξένο.  

Εήηεζε Υξήκαηνο (Money Demand): Ζ δήηεζε ρξήκαηνο, φπσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηηνθίνπ.  

Πξνζθνξά Υξήκαηνο (Money Supply): Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο (ε νπνία κε 

ηελ ζηελή ηεο έλλνηα πεξηιακβάλεη ηα ξεπζηά -θέξκαηα θαη ηξαπεδνγξακκάηηα- 

θαη ηηο θαηαζέζεηο) θαζνξίδεηαη άκεζα (κέζσ ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο 

θνπήο ραξηνλνκηζκάησλ), αιιά θαη έκκεζα απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα (κέζσ 

ησλ εξγαιείσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη νη ζπλαιιαγέο αλνηρηήο 

αγνξάο, ν θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην) . 

Σα σο άλσ ζηνηρεία απνηεινχλ βαζηθφ θνξκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Σνλίδεηαη φηη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή αζθείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε κέζσ ηεο 

θνξνινγίαο θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (Mankiw, 2002 ). 
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2.4 Καηάξα ησλ Πφξσλ 

Σν θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζε κηα εζληθή νηθνλνκία κε 

άθζνλνπο πφξνπο π.ρ. πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ έρεη ρακειφηεξε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο, ζε ζρέζε κε κηα εζληθή 

νηθνλνκία κε ιηγφηεξνπο πφξνπο (Ross, 1999). Έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο φζν 

θαη απφ πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο. 

 

2.4.1 Οηθνλνκηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ 

Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξα ησλ πφξσλ μεθηλά απφ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 . Ζ θχξηα αδπλακία απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο ήηαλ ε απνπζία εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Μία πξψηε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην δηάζηεκα 1960 έσο 1976 (Nankani, 1980), έδεημε 

φηη ν αλαπηπζζφκελνο θφζκνο ελψ πξσηαγσληζηεί ζηηο εμαγσγέο ζθιεξψλ 

νξπθηψλ πεηξσκάησλ (hard – rock minerals) ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ αλέξρεηαη ζην  1,9 %, ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν  πνζνζηφ 

ησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ νξπθηά είλαη δηπιάζην.  

Καηά ην 1995 ν Jeffrey D. Sachs θαη Andrew M. Warner δεκνζίεπζαλ κηα 

κειέηε κε ηίηιν: «Αθζνλία Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο», 

(Sachs θαη Warner, 1995), πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο πεξηείρε  97 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Δηδηθφηεξα κειέηεζαλ : "Δηήζην ξπζκφ κεγέζπλζεο θάζε ρψξαο κεηαμχ 1970-

1989 ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο θπζηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, κε βάζε ην 1970,  

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ» (Sachs θαη Warner, 1995, ζει. 8-16). 

Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηα θχξηα επηρεηξήκαηα ηεο ππφζεζεο 

θαηάξα ησλ πφξσλ. Οη εζληθέο νηθνλνκίεο κε θχξηεο εμαγσγέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο πφξνπο έρνπλ καθξνπξφζεζκα ρακειφηεξν ξπζκφ κεγέζπλζεο. 

χκθσλα κε ηνλ M. Ross (Ross, 1999), ππάξρνπλ νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. Πξψηνλ, αλαπηχρζεθε ε 

ζέζε φηη νη εμαγσγέο πξψησλ πιψλ ππνθέξνπλ απφ κεηψζεηο ζηνπο φξνπο 

εκπνξίνπ (terms of trade). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο νξπθηψλ θαη γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ αθνινπζνχλ πησηηθή ηξνρηά καθξνπξφζεζκα ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο 
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ησλ θαηαζθεπψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. Έηζη δηεπξχλεηαη ην θελφ κεηαμχ ησλ 

πινχζησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θξαηψλ θαη ησλ θησρψλ θξαηψλ πνπ 

εμάγνπλ θπζηθνχο πφξνπο (Τπφδεηγκα Prebisch θαη Singer-1950), (Davis θαη 

Tilton , 2005). Σν δεχηεξν επηρείξεκα ήηαλ φηη νη νηθνλνκίεο πνπ εμαξηψληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο  εμαγσγέο πφξσλ ήηαλ επάισηεο ζηελ αζηάζεηα ησλ 

ηηκψλ. Ζ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ  έρεη ηξεηο θχξηεο ζπλέπεηεο ζε κηα εγρψξηα 

νηθνλνκία: α) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, β) ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη γ) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

Σέινο, νη βηνκεραλίεο εθκεηάιιεπζεο πφξσλ είλαη απίζαλν λα ηνλψζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζηελ ππφινηπε νηθνλνκία εηδηθφηεξα, αλ νη μέλεο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ εμφξπμε πφξσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επαλαπαηξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο, αληί λα ηα επελδχνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

(Ross, 1999). 

Οη νηθνλνκνιφγνη απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο πξνζπάζεζαλ λα 

απαληήζνπλ γηα ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εζληθψλ πφξσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη άκεζα 

ζρεηηδφκελε κε ηνπο φξνπο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Ζ θαηάξγεζε ησλ 

ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ην 1970, αχμεζε ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμεγεζεί ην θαηλφκελν 

ηεο θαηάξα ησλ πφξσλ, εθ εμήο είλαη ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλν κε ηηο πξννπηηθέο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε έθαλε πην δχζθνιε 

ηελ επαιήζεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. Απφ ηελ πεξίνδν 

απηή ππάξρεη ε αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

ζχζηεκα ππφ ην πξίζκα ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Roukanas,  2011). 

 

2.4.2 Πνιηηηθέο εμεγήζεηο γηα ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ 

ε αληίζεζε κε ηηο «νηθνλνκηθέο» εμεγήζεηο νη πνιηηηθέο ζπάληα εμεηάδνληαη 

είηε πνζνηηθά είηε κε πξνζεθηηθά δηαιεγκέλεο πνηνηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ. 

Ζ απνπζία απηνχ ηνπ έιεγρνπ έρεη σο ζπλέπεηεο νη κειεηεηέο λα κελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα παξάγνπλ έλα ζσξεπηηθφ ζψκα γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

απνηπρίεο ηεο πνιηηηθήο ησλ ρσξψλ «εμαγσγέσλ» πφξσλ. Σα επηρεηξήκαηα 

ηνπο είλαη ζπρλά ειιηπψο θαζνξηζκέλα - κε λεθειψδεηο κεηαβιεηέο, αζαθείο 

ηνκείο  ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζνινχο αηηηνινγηθνχο κεραληζκνχο.  
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Ωζηφζν νη πνιηηηθέο εμεγήζεηο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ κπνξνχλ λα 

δηαηξεζνχλ θαη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο γλσζηηθέο, ηηο 

θνηλσληθέο θαη ηηο θξάην-θεληξηθέο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηνπο θπζηθνχο  

πφξνπο ζαλ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα 

ζαλ ηελ εμαξηεκέλε. 

Οη «γλσζηηθέο εμεγήζεηο» ππνζηεξίδνπλ πσο ν πξνεξρφκελνο απφ ηνπο 

πφξνπο πινχηνο πξνθαιεί έλα είδνο κπσπίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ „50 θαη „60 αλαπηπμηαθνί κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξφζνδνη ησλ πφξσλ επηθέξνπλ είηε κπσπηθή 

λσζξφηεηα είηε κπσπηθή εθνξία ζηνπο λνκνζέηεο (Ross, 1999 θαη Smith, 

1991). Οη πξφζνδνη ησλ πφξσλ νδεγνχλ ζε παξάινγε εθνξία, 

δεκηνπξγψληαο κηα λννηξνπία «γίλε πινχζηνο γξήγνξα» αλάκεζα ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη κηα ςπρνινγία «νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζπξξίθλσζεο» 

κεηαμχ ησλ λνκνζεηψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηφδνπο ππεξβνιηθήο 

αηζηνδνμίαο (Nurkse, 1953 θαη Watkins, 1963), .Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε αλαπηπμηαθή δηαδξνκή ησλ θξαηψλ πνπ εμήγαγαλ δάραξε, ε νπνία 

δηαζηξεβιψζεθε απφ κηα «λννηξνπία δάραξεο» , πνπ νδήγεζε ζε ραιαξφ 

νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη αλεπαξθή δηαθνξνπνίεζε (Wallich, 1960). 

χκθσλα κε ηηο «θνηλσληθέο εμεγήζεηο» νη ξαγδαίεο απμήζεηο ησλ πφξσλ 

εληζρχνπλ ηε πνιηηηθή επηξξνή ησλ κε θξαηηθψλ θνξέσλ νη νπνίνη επλννχλ 

επηθείκελεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ νη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο 

εξκελείεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε θαηάξα ηεο αξγήο αλάπηπμεο πξνέξρεηαη απφ 

εκπνξηθνχο θξαγκνχο, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηνπο θεξδηζκέλνπο. Σα 

επηρεηξήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα γηα λα εμεγήζνπλ γηαηί ηα πινχζηα 

ζε πφξνπο θξάηε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πζηεξνχλ απφ ηα θησρά ζε πφξνπο 

θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ηηο δεθαεηίεο „70 θαη „80. ηελ ζχγθξηζε απηή 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο έγθαηξεο απνθάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ 

ηεο Νφηηαο Κνξέαο θαη Σατβάλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ εηζαγσγή 

ππνθαηάζηαζεο εθβηνκεράληζεο (ISI) (ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ κε 

εγρψξηα βηνκεραληθά πξντφληα) θαη λα πηνζεηεζνχλ έληνλεο ζηξαηεγηθέο 

πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο Λ. Ακεξηθήο λα 

δηαηεξήζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πνιηηηθέο αθφκα θαη αθνχ έγηλαλ 

αληηπαξαγσγηθέο. 
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Οη πεξηζζφηεξεο «θξαην-θεληξηθέο επεμεγήζεηο» γηα ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ 

είλαη νπζηαζηηθά αλάκεηθηεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπλδπαζκφ γλσζηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ επηρεηξεκάησλ γηα λα εμεγήζνπλ πψο ηα κηζζψκαηα 

ησλ πφξσλ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο θξάηνπο λα πξνάγεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Οη ζεσξίεο γηα ηα πξνζνδνζεξηθά θξάηε ππνζηεξίδνπλ 

φηη φηαλ νη θπβεξλήζεηο θεξδίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα έζνδά ηνπο απφ εμαγσγέο 

πφξσλ, φπσο ηα κηζζψκαηα πφξσλ ή ηε βνήζεηα απφ ηξίηνπο, 

απειεπζεξψλνληαη απφ ηελ αλάγθε λα επηβάιινπλ εζληθνχο θφξνπο θαη 

γίλνληαη ιηγφηεξν ππφινγνη ζηηο θνηλσλίεο ηηο νπνίεο θπβεξλνχλ.  

Σα πξνζνδνζεξηθά θξάηε αληηκεησπίδνπλ κηθξή θνηλσληθή πίεζε γηα 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ, θαζψο νη ρακεινί θφξνη ηνπο θαη 

ηα γελλαηφδσξα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο απνζαξξχλνπλ ηα 

αληίπαια κέξε απφ ην λα θηλεηνπνηνχληαη γχξσ απφ νηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

ελψ ηα κηζζψκαηα ησλ πφξσλ θάλνπλ ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο 

κπσπηθνχο θαη λα απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν (Shambayati, 1994). Αθνχ 

ιάβνπλ απξνζδφθεηα κεγάια, έθηαθηα θέξδε, νη θπβεξλήζεηο εκθαλίδνπλ 

παξάινγε αηζηνδνμία γηα ηα κειινληηθά έζνδα θαη αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πφξσλ ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ην status quo αληί λα πξνάγνπλ 

ηελ αλάπηπμε.  

Γεληθφηεξα  ηα πξνζνδνζεξηθά θξάηε αλαπηχζζνπλ αλεπαξθείο ζεζκνχο 

εμαγσγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηεξνχληαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα δηακνξθψζνπλ πγηείο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ πηνζεηνχλ 

πνιηηηθέο πνπ απνζηξέθνληαη εμαηξεηηθά ηνλ θίλδπλν, επλνψληαο ηελ ηζφηηκε 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε πνιηηηθέο αλάπηπμεο νη νπνίεο πξνσζνχλ 

ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ξηζθάξνληαο λα πξνθιεζεί 

θάπνηα θνηλσληθή δηακάρε.  

 

2.5  Οιιαλδηθή Αζζέλεηα 

Μηα άιιε εξκελεία γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξα ησλ πφξσλ είλαη ην 

θαηλφκελν ηεο Οιιαλδηθήο Αζζέλεηαο. Ο φξνο επηλνήζεθε απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηνδηθφ, The Economist, ην 1977, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Οιιαλδίαο. Σν 1959 ζηελ 

Οιιαλδία  εληνπίζηεθαλ κεγάια θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αλαθαιχςεηο 

απηέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ  απφηνκε αχμεζε ησλ νιιαλδηθψλ εμαγσγψλ. 
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Όκσο παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία. Ζ αλεξγία απμήζεθε απφ 1,1% ζε 5,1% , ζην δηάζηεκα 1970-1977 

θαη παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (The Economist, 2014). 

The Economist explains: What Dutch disease is, and why it's bad).  

Ζ ηζρπξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ νιιαλδηθψλ εμαγσγψλ αεξίνπ θαη ηεο 

εηζξνήο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο είρε σο  απνηέιεζκα λα πιεγνχλ άιινη ηνκείο 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ χπαξμε ελφο «ηζρπξνχ» λνκίζκαηνο απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο δεδνκέλνπ φηη πιένληα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαλ έγηλαλ πην αθξηβά απφ φ, ηη πξηλ. 

Ζ δεχηεξε επίδξαζε ζρεηίδεηαη κε ηηο επελδχζεηο. Ζ ξαγδαία άλνδνο ηεο 

παξαγσγήο πφξσλ ηξάβεμε ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία καθξηά απφ ηνπο 

ηνκείο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο γεσξγίαο. Με άκεζε ζπλέπεηα ηελ κείσζε 

εμαγσγψλ κεηαπνηεηηθψλ θαη γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη αχμεζε ζηα θφζηε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δελ κπνξεί λα εηζάγεη ην θξάηνο. 

Παξάιιεια ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο ηαρείαο αλαηίκεζεο ηνπ νιιαλδηθνχ 

εζληθνχ λνκίζκαηνο νδεγείζαη ζε ρακειά επηηφθηα, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

ηηο εθξνέο θεθαιαίσλ κε ηαρείο ξπζκνχο ζε πξννξηζκνχο κε πςειφηεξε 

απφδνζε. εκεηψλεηαη πσο ν θιάδνο ηεο εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

εληάζεσο θεθαιαίνπ. Σν παξάδνμν είλαη φηη ε εμφξπμε θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

πξννξίδεηαη θπξίσο γηα πςειέο εηζξνέο θεθαιαίσλ ζην ηέινο νδήγεζε ζε 

πςειέο εθξνέο θεθαιαίσλ (The Economist, 2014). The Economist explains: 

What Dutch disease is, and why it's bad). 

Σέινο, ε νιιαλδηθή αζζέλεηα απμάλεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ εηζξνή μέλνπ 

λνκίζκαηνο εληζρχεη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα κε δηεζλψο 

εκπνξεχζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, φπσο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Ζ 

απμεκέλε δήηεζε απμάλεη ηηο ηηκέο θαη ηψξα νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

αγνξάδνπλ ιηγφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ φ, ηη πξηλ, πεξηνξίδνληαο 

έηζη  ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΜΔΛΔΣΖ - ΑΝΑΛΤΖ ΡΧΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ην θαηλφκελν ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ ζηε ξσζηθή νηθνλνκία  ππφ ην πξίζκα ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

εζληθηζκνχ ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Σν θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ 

πφξσλ επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηελ  παξάδνμε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθζνλίαο 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ  ρακειφηεξσλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ζε ζρέζε κε 

άιιεο εζληθέο νηθνλνκίεο πνπ δελ έρνπλ αληίζηνηρνπο πφξνπο. Ζ θαηάξα ησλ 

πφξσλ αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζηηο επηπηψζεηο ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο (Ross, 1999) θαη ζπλδέεηαη κε 

ην θαηλφκελν ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο.  

Παξάιιεια, ζην θεθάιαην απηφ κειεηνχληαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη αλαιχνληαη ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, 

φπσο: 1) ην  Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ), 2) ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, 3) ην 

ρξένο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, 4) ηα κεηξεηά (πιεφλαζκα / έιιεηκκα), 5) ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη  6) ε αλεξγία. ην ίδην πιαίζην γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο κειεηψληαη: 1) νη εμαγσγέο 

νξπθηψλ πξντφλησλ, 2) ην Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, 3) νη εμαγσγέο 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ πξντφλησλ, 4) ν πιεζσξηζκφο, 5) ε επίζεκε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 6) ηα Γηεζλή Απνζεκαηηθά, 7) νη ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 8) ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Ρσζία, 

9) ν Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη 10) ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε Ρσζηθή αγνξά, κε ηηο αγνξέο ηεο Κίλαο, ηεο 

Βξαδηιίαο θαη ηεο  Ηλδίαο απνηειεί κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο αγνξέο ησλ 

αλαδπφκελσλ ρσξψλ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

εθινγή ηνπ Βιαληηκίξ Πνχηηλ σο Πξνέδξνπ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ην 

2000,  έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα  ηα 

ηειεπηαία έηε. Βέβαηα απηφ ην ζηέξεν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δελ 

νθείιεηαη ζε βηψζηκε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή πνιηηηθή αιιά ζηελ αχμεζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ γηα ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ππφ 

κειέηε δηαζηήκαηνο .Ζ ππφ κειέηε πεξίνδνο είλαη απφ ην 2001 κέρξη ην 2014 

(Roukanas, 2015). 
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3.2 Φπζηθνί πφξνη  ηεο Ρσζίαο 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην U.S. Energy Information 

Administration, Russia, July 28, 2015,ε Ρσζία είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ. Παξάγεη επίζεο ζεκαληηθέο πνζφηεηεο άλζξαθα. 

Παξάιιεια είλαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν, κε πεξηζζφηεξα απφ 230 GW 

εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο. Σν 2012, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλήιζε ζε πεξίπνπ 1.012 δηζεθαηνκκχξηα KWh, ελψ είλαη ε ηξίηε 

κεγαιχηεξε παξαγσγφο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν θαη ηέηαξηε 

κεγαιχηεξε ζε φξνπο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ππξεληθήο ελέξγεηαο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ηεο Ρσζίαο πξνέξρεηαη απφ ηε 

Γπηηθή ηβεξία θαη ηηο πεξηθέξεηεο Οπξάιηα-Βφιγα. Ωζηφζν, ε παξαγσγή απφ 

ηελ Αλαηνιηθή ηβεξία, ηελ ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή, θαζψο θαη ηελ Ρσζηθήο 

Αξθηηθήο έρεη απμεζεί. Δπηπιένλ ε Ρσζία θαηέρεη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν, θαη ε θξαηηθή εηαηξία Gazprom θπξηαξρεί  ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Ρσζίαο, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

παξαγσγή απφ άιιεο εηαηξείεο έρεη απμεζεί. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Ρσζία απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν 

ελεξγεηαθφ παίθηε, κε πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. πλεπψο ε νηθνλνκία ηεο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ απηψλ, θαη 

εηδηθά ηα έζνδα απφ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην αληηπξνζσπεχνπλ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ νκνζπνλδηαθψλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ηηο 

ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ  έρεη ρηππεζεί απφ 

ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ. 

 

3.3 Ζ θαηάξα ησλ πφξσλ θαη ε νιιαλδηθή αζζέλεηα ζηε ξσζηθή 

νηθνλνκία. 

3.3.1 Αλάιπζε Θεκειηαθψλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ ηεο Ρσζηθήο 

Οηθνλνκίαο 

Ζ κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηελ ξσζηθή νηθνλνκία 

είλαη έλα δήηεκα κε νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Σν γεγνλφο φηη ε Ρσζία 

παξνπζίαζε πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2001 κέρξη ηελ 
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εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη κηα αληίθαζε φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Δθηφο, απφ ηα 

ζεηηθά βήκαηα πνπ έθαλε ε Ρσζία ηα έηε ππφ κειέηε, είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ θχξηα αηηία απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ψζεζεο. Ζ θαηαλφεζε 

ησλ αηηηψλ απηήο ηεο νηθνλνκηθήο ψζεζε έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηαηί ήξζε 

κεηά απφ κηα πεξίνδν κε εμαηξεηηθά αξλεηηθά καθξννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ ξσζηθή νηθνλνκία απφ κηα  δηεζλψο απνκνλσκέλε, θεληξηθά ζρεδηαζκέλε 

νηθνλνκία θηλήζεθε πξνο κηα νινθιεξσκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο  ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ 

γηα ηελ ξσζηθή νηθνλνκία είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ νη 

καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηνλ Πίλαθα 1 αλαιχεηαη 

ην ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, ην ρξένο ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο. 

Σν ΑΔΠ εκθαλίδεη ζεηηθή πνξεία απφ ην 2001 κέρξη ην 2013. χκθσλα κε ηα 

ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο 

αλήιζε ζε 1,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 2014 απφ ηα  306 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 2001. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ ζπλερίζηεθε ζε φιν ην δηάζηεκα κειέηεο κε κφλν έλα έηνο κε χθεζε ην 

2009, σο απνηέιεζκα ηεο εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν 

δεκφζην ρξένο ηεο Ρσζίαο είλαη ρακειφ, ζρεηηθά κε ην πςειφ ρξένο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ εθαηφλ ηεζζαξαθνζηή έβδνκε  

ζέζε ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα (CIA, World Factbook, 2015). Ζ Ρσζία, γηα ηα έηε 

ππφ κειέηε έρεη πιεφλαζκα, εθηφο απφ ην 2009 θαη ην 2010. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

είρε πςειά πνζνζηά πιενλάζκαηνο. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ εληζρχζεθε κε 

πνιχ γξήγνξν ηξφπν αληαλαθιψληαο ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο πεξηνξίζηεθε ζην 

δηάζηεκα απηφ. Σν γεγνλφο απηφ ππνγξακκίδεη φηη ην παξαγσγηθφ κνληέιν 

πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Ρσζία εληζρχεη ηελ απαζρφιεζε (Roukanas, 2015). 
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Πίλαθαο 1. Θεκειηψδε Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε ηεο Ρσζηθήο 

Οηθνλνκίαο, 2001-2014. 

   ΔΣΖ ΑΔΠ (ζε 
εθ. US$)  

ΑΤΞΖΖ 
ΑΔΠ 

(εηήζηα 
%)  

ΥΡΔΟ 
ΚΔΝΣΡ. 

ΚΤΒΔΡ/Ζ 
(% ηνπ ΑΔΠ)  

ΓΖΜΟΗΟΝΟ
ΜΗΚΟ 

(ΠΛΔΟΝΑΜ
Α/ΔΛΛΔΗΜΑ 
(% ηνπ ΑΔΠ)  

ΚΑΣΆ 
ΚΔΦΑΛΖΝ 

ΑΔΠ (ζε 
US$)  

ΑΝΔΡΓΗΑ  
(% επί ηνπ 
ζπλφινπ 

ηνπ 
εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ

) 

2001 306.603 5,09 48,98 - 2.100 9,00 

2002 345.110 4,74 41,40 7,03 2.375 7,90 

2003 430.348 7,30 - 2,21 2.975 8,20 

2004 591.017 7,18 - 5,28 4.102 7,80 

2005 764.016 6,38 16,66 9,88 5.323 7,10 

2006 989.931 8,15 9,89 8,03 6.920 7,10 

2007 1.299.706 8,54 7,16 6,19 9.101 6,00 

2008 1.660.846 5,25 6,50 5,62 11.635 6,20 

2009 1.222.644 -7,82 8,70 -4,21 8.563 8,30 

2010 1.524.917 4,50 9,10 -1,87 10.675 7,30 

2011 1.904.794 4,26 9,28 3,29 13.324 6,50 

2012 2.016.112 3,41 9,44 2,67 14.079 5,50 

2013 2.079.025 1,34 - - 14.487 - 

2014 1.860.598 0,64 - - 12.736 - 

ΠΖΓΖ : World Bank, 2015α.  

 

3.3.2 Αλάιπζε Γεληθψλ Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 2 έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ ζηε ξσζηθή νηθνλνκία. Πξψηνλ, αλαιχνληαη νη εμαγσγέο νξπθηψλ 

πξντφλησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα 

θέξδε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο εμαξηψληαη  ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Απηή ε εμάξηεζε απμήζεθε απφ 

64,8% ην 2005 ζε 71,6% θαηά ην 2013 δείρλνληαο φηη ε Ρσζία ζηεξίδεη ηελ 

εζσηεξηθήο ηεο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε  ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ. Ζ κειέηε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνθαιχπηεη φηη ε 

Ρσζία έρεη πιεφλαζκα ζην ππφ κειέηε δηάζηεκα, αιιά κε θζίλνπζα πνξεία. 

Απηή είλαη ε πξψηε ηζρπξή απφδεημε φηη ξσζηθή νηθνλνκία είλαη έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. 

 

Καηά ην Α΄ Σξίκελν ηνπ 2015, νη εηζαγσγέο ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ηνπ 

αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 
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25 δηο. εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ. Ζ κεγάιε απηή πηψζε νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε βηνκεραληθφ 

εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα, θαη νρήκαηα κεηαθνξάο. Οη θπξψζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ ζηελ Ρσζία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο 

ηξνθίκσλ θαίλεηαη φηη δελ είραλ κεγάιε επίδξαζε ζηελ γεληθφηεξε κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ. Ζ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ δελ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ 

θπξψζεσλ, αιιά α) ν πεξηνξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) 

ε ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ (Bank of Russia, Monetary Policy Report ,June 

2015, ζει. 11).  ην ρήκα 1, απεηθνλίδνληαη νη κεηψζεηο ησλ εηζαγσγψλ 

ηξνθίκσλ. 

ρήκα 1. Δηζαγσγέο Σξνθίκσλ– ππφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ 

θαηά ην 2014 (πνζά ζε εθ. US$) 

 

ΠΖΓΖ : Central Bank of Russian Federation,  2015α. 

Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ είλαη ρακειφ θαη κεηψλεηαη απφ ην 23% 

ζην 17%. Απηφ δείρλεη ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ζην λα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο αληιεί κεγάια θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ζπλέρηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο ζα εληζρχζεη ηελ εμάξηεζε 

ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ εηζαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Ο βαζκφο εμάξηεζεο έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηε δήηεζε θαη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(Roukanas, 2015). 



Σελίδα | 36 
 

Ο πιεζσξηζκφο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο έρεη θαζνδηθή πνξεία, αιιά 

εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο πςειφο. Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα 

βνήζεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ην 21,5% ην 2001 ζην 7,8% 

ην 2014. Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ην 2014 (ρήκα 5) νδήγεζε 

ζηελ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο (ρήκα 3), θαη ηαπηφρξνλα ζε 

πςειφηεξν πιεζσξηζκφ, ζε ζρέζε κε ην 6,8% ηνπ 2013. Ζ επίζεκε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ππνηηκήζεθε, εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014. Σα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο ππφ κειέηε πεξηφδνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

παξνπζίαδε  κηα δηαδξνκή αλαπξνζαξκνγήο. Ζ ππνηίκεζε ηνπ 2014 (ρήκα 

2) ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ απφ 105,87 

ακεξηθαληθά δνιάξηα ην βαξέιη ην 2013 ζηα 96,29 δνιάξηα ην 2014 (ΟΠΔΚ, 

2015). 

Πίλαθαο 2. Δμαγσγέο Οξπθηψλ θαη Βηνκεραληθψλ  Πξντφλησλ, Ηζνδχγην 

Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, Πιεζσξηζκφο, Δπίζεκε πλαιιαγκαηηθή 

Ηζνηηκίαο, Γηεζλή Απνζέκαηα 

Ζτθ 

Ορυκτών 
προϊόντων,(% 

επι του 
ςυνόλου) 

Βιομθχ. 
Προϊόντων 

Ιςοηφγιο 
Τρεχ. 

Συναλ. 
(% του 
ΑΕΠ) 

Πλθκωριςμόσ 
(Ετιςιοσ %) 

Επίςθμθ 
Συναλ. 

Ιςοτιμία 
(LCU 
ανα 
USS) 

Διεκνι 
Αποκζματα 

(ςε δις. 
USD) 

2001 - 23 - 21,5 29,17 - 

2002 - 23 - 15,8 31,35 47.793 

2003 - 22 - 13,7 30,69 76.938 

2004 - 22 - 10,9 28,81 124.541 

2005 64,8 19 11,0 12,7 28,28 182.240 

2006 - 16 9,3 9,7 27,19 303.732 

2007 - 17 5,6 9,0 25,58 478.762 

2008 69,8 17 6,3 14,1 24,85 426.281 

2009 67,4 17 4,1 11,7 31,74 439.450 

2010 68,5 14 4,4 6,9 30,37 479.379 

2011 71,1 13 5,1 8,4 29,38 498.649 

2012 71,3 16 3,5 5,1 30,84 537.618 

2013 71,6 17 1,7 6,8 31,84 509.595 

2014 - - 3,2 7,8 38,38 385.460 

ΠΖΓΖ : Federal State Statistics Service, 2015α, World Bank, 2015β θαη Central Bank 

of Russian Federation, 2015β. 
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χκθσλα κε ηελ Έθζεζε Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Ρσζίαο, ν πιεζσξηζκφο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

θαη ε ξσζηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηηο «εμσηεξηθέο» νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

νη νπνίεο ηελ επεξεάδνπλ  αξλεηηθά. 

Ζ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ψζεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο γηα ηε ζηήξημε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. 

Απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηεζλψλ απνζεκάησλ 

απφ 509.595 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ ην 2013, ζε 385.460 δνιάξηα 

ΖΠΑ ην 2014. 

ρήκα 2. πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία, Ρνχβιη / Γνιάξην Ζ.Π.Α. 2014-2015 

 

ΠΖΓΖ : Trading Economics, 2015α.  

ηνλ Πίλαθα 3 αλαιχνληαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ην θαιάζη ηηκψλ ηνπ ΟΠΔΚ  θαζψο  θαη κε ηηο spot ηηκέο θπζηθνχ 

αεξίνπ πνπ δίλνληαη απφ ηελ αγνξά ηνπ  Henry Hub αληίζηνηρα. Ζ πνξεία ηεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν είρε θαη΄ αξράο αλνδηθή 

πνξεία  παξέρνληαο πςειά πνζνζηά αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Καηά ην 2009, ε ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ είρε κεησζεί ζηα 61,06 δνιάξηα, σο απνηέιεζκα ηεο 

εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ην 2010 θαίλεηαη φηη νη 

πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ δελ έρνπλ ηφζν ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

 



Σελίδα | 38 
 

ρήκα 3. Σηκή Πεηξειαίνπ –Ηζνηηκία US$ / RUB 

ΠΖΓΖ : US Energy Information Administration 2015α. 

ρήκα 4. Πιεζσξηζκφο Ρσζίαο, πγθξηηηθή Απεηθφληζε (κε ρψξεο 

δψλεο ηνπ επξψ, ρψξεο κέιε ΟΟΑ, Ννξβεγία) 

 

ΠΖΓΖ: World Bank, 2015γ. 

Σν θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαίλεηαη λα έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ ξσζηθή νηθνλνκία κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Αληίζεηα, ην 

θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαίλεηαη λα έρεη φιεο ηηο έκκεζεο 

επηπηψζεηο ζηελ ξσζηθή νηθνλνκία, φπσο: α) αχμεζε ηεο εμάξηεζεο ηεο 

Ρσζίαο απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμαγσγψλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο  ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 
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(ρήκα 5) γηα ην 2014 ζηα 96,29 USD νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

ππνηηκήζεθε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ξσζηθνχ λνκίζκαηνο θαη 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ην θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηε ξσζηθή νηθνλνκία. 

Ζ εηθφλα είλαη ζρεδφλ ε ίδηα γηα ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη 

ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αθνινπζεί απμεηηθή 

πνξεία  απφ ην 2001 κέρξη ην 2008. Ζ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε 

ηελ ηηκή αλαθνξάο, ηεο spot αγνξάο ηνπ Henry Hub, εληζρχεη ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο. Οη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ  ην 2009 αλέξρεηαη ζηα 3,94 

δνιάξηα απφ 8,86 ηνπ 2008. Απφ ην 2010 κέρξη ην 2013 νη ρακειέο ηηκέο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (ρήκα 6) νδήγεζαλ ζε κεηψζεηο θαη ζε ρακειά  πνζνζηά 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 

πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ δηακφξθσζε 

ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. Ζ ζχγθξηζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηνλ Πίλαθα 2 κε ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηνλίδνπλ, πσο 

ρακειφηεξεο ηηκέο έρνπλ σο ζπλέπεηα κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ εληζρχεη 

ηνλ πιεζσξηζκφ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Απφ ην 2010 κέρξη ην 2013, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πεξηνξίδεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Σέινο, έρεη επίζεο επηβεβαησζεί ε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαη ηα δηεζλή ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα. Απφ ην 2001 έσο ην 2008, 

ε ηζνηηκία αλαηηκήζεθε θαη ηα δηεζλή απνζέκαηα απμήζεθαλ (Πίλαθαο 2), 

παξάιιεια κε ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ξσζηθή νηθνλνκία γίλνληαη εκθαλή κε ηελ ηζνηηκία ηνπ 

ξσζηθνχ λνκίζκαηνο απφ  24,85 ηνπηθά λφκηζκα  αλά δνιάξην Ζ.Π.Α. ην 

2008, λα πεγαίλεη ζηα 31,74 κνλάδεο ζε ηνπηθφ λφκηζκα ην 2009 θαη 

αληίζηνηρα ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ 8,86 δνιάξηα ην 2008 πέθηεη ζηα  

3,94 δνιάξηα . Απφ ην 2010 κέρξη ην 2013, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, νη ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαίλεηαη λα βνήζεζαλ ζηελ πεξεηαίξσ  

ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ (Roukanas, 2015). 
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Πίλαθαο 3. Σηκέο  Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, ( θαιάζη ηηκψλ ΟΠΔΚ ,  

spot ηηκέο Φ.Α.   Henry Hub ) 

ΔΣΖ Σηκέο Πεηξειαίνπ 
(USD/Βαξέιη), Βάζεη ΟΠΔΚ 

Σηκέο Φ.Α. (USD/εθ. Btu) 
Βάζεη Spot Price Henry Hub  

2001 - 3,96 

2002 24,36 3,38 

2003 28,1 5,47 

2004 36,05 5,89 

2005 50,64 8,69 

2006 61,08 6,73 

2007 69,08 6,97 

2008 94,45 8,86 

2009 61,06 3,94 

2010 77,45 4,37 

2011 107,46 4 

2012 109,45 2,75 

2013 105,87 3,73 

2014 96,29 0 

ΠΖΓΖ : OPEC BasketPrice,2015 and U.S. Energy Information Administration 2015β. 

ρήκα 5. Σηκέο Πεηξειαίνπ βάζεη, West Texas Intermediate (WTI) γηα ηα 

έηε  2001-2014 

 

ΠΖΓΖ: Macrotrends, 2015. 
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ρήκα 6. Σηκέο Φπζηθνχ Αεξίνπ 2001-2014 

 

ΠΖΓΖ: Trading Economics, 2015β. 

ην ρήκα 7, παξαηεξείηαη ε ζρέζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ κε ηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ αχμεζεο ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηηκήο  ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. 

 

ρήκα 7. πζρέηηζε αλάπηπμεο ΑΔΠ θαη ηηκψλ πεηξειαίνπ ζηελ 

Ρσζία

 

ΠΖΓΖ : Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Τπεξεζία Μειεηψλ, 2015. 
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3.3.3 Ρσζηθή Οηθνλνκία- Έιεγρνο Ύπαξμεο Οιιαλδηθήο Αζζέλεηαο 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ζηε ξσζηθή 

νηθνλνκία, είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξίλνπκε ηνλ πιεζσξηζκφ, ηνπο  κηζζνχο, 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο. Ζ 

ζχγθξηζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην  ρήκα 8 θαη νη ηηκέο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηνλ 

Πίλαθα 2 παξνπζηάδνπλ ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ 

κηζζψλ γηα ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ είλαη νη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ απφ ην 2001 κέρξη ην 2014. Οη  

πςεινί κηζζνί  επεξεάδνπλ αξλεηηθά άιινπο ηνκείο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, 

φπσο ηηο εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Οη πςειφηεξνη κηζζνί 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (ρήκα 9), αιιά 

ηαπηφρξνλα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα (ρήκα 10). Σν 

παξάδνμν απηφ απνηέιεζκα εμεγεί ηελ ηθαλφηεηα ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο λα 

επεξεάζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 

νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. Σν πςειφ κηζζνινγηθφ θφζηνο  ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο 

είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. Ωζηφζν, απφ ην 

2001 κέρξη ην 2014, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο βειηηψζεθε 

θαη πεξηνξίζηεθαλ  νη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ξσζηθήο 

νηθνλνκίαο. Σελ ππφ κειέηε πεξίνδν ε αληαγσληζηηθφηεηα δελ αθνινπζεί κηα 

ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία. Ηδηαίηεξα απφ ην 2009 θαη έπεηηα ε  ξσζηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα κεηψζεθε, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή νη κέζνη κηζζνί απμήζεθαλ 

σο ζπλέπεηα ηεο  νιιαλδηθήο αζζέλεηαο.  

ρήκα 8. Μέζνο Μεληαίνο Μηζζφο ζηελ Ρσζία ( Πνζά ζε Ρνχβιηα αλά 

Μήλα) 

 

ΠΖΓΖ : Trading Economics, 2015γ. 
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ρήκα 9. Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Ρσζίαο, 2003-2014 

 

ΠΖΓΖ : Trading Economics, 2015δ. 

ρήκα 10. Γείθηεο Παξαγσγηθφηεηαο, Ρσζίαο, 2001-2014 

 

ΠΖΓΖ : Trading Economics, 2015ε. 

Μηα άιιε αξλεηηθή επίπησζε ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο είλαη ν πεξηνξηζκφο 

ησλ επελδχζεσλ. Ζ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο  κεηψλεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ ξσζηθή νηθνλνκία, φπσο πξνθχπηεη 

ζην ρήκα 11 θαη 12. Ζ ξσζηθή νηθνλνκία έρεη ρακειφηεξα θέξδε ιφγσ ησλ 

ρακειψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο 

εηζξνέο θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο 

πνπ έρνπλ ρακειφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα  ηηο 

βηνκεραληθέο εμαγσγέο (ρήκα 11).  
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Ωο εθ ηνχηνπ , ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο θαηά ηελ Έθζεζε 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Ηνπλίνπ 2015, ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία γηα ηε 

ξσζηθή νηθνλνκία , εηζξνψλ θεθαιαίσλ θαη ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε απηά.  

 

ρήκα 11. Δπελδχζεηο αλά ηνκέα 

 

ΠΖΓΖ: Central Bank of Russian Federation, Monetary Policy Report ,June 2015γ 

(ζει.30). 

 

ρήκα 12. Δπελδχζεηο αλά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

ΠΖΓΖ : Central Bank of Russian Federation, Monetary Policy Report ,June 2015δ 

(ζει.30). 
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3.4 Οξγάλσζε Δλεξγεηαθνχ Σνκέα- Δμαγσγέο 

3.4.1 Σνκέαο Πεηξειαίνπ 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ ηεο Ρσζίαο εμαθνινπζεί λα 

θπξηαξρείηαη απφ εγρψξηεο επηρεηξήζεηο (Πίλαθαο 4). Μεηά ηελ  θαηάξξεπζε 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Ρσζία πξνρψξεζε ζε έλα πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ αιιά ζηαδηαθά ε βηνκεραλία ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ επαλήιζε ζε θξαηηθφ έιεγρν. 

Ξεθηλψληαο  απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνιιέο ηδησηηθέο εηαηξείεο 

πξνζπάζεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηε ξσζηθή αγνξά, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα, ηα ηειεπηαία φκσο ρξφληα  ε ξσζηθή πεηξειατθή 

βηνκεραλία έρεη ελνπνηεζεί ζε ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο κε έληνλν ηνλ θξαηηθφ 

έιεγρν. Πέληε επηρεηξήζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεξηδίσλ ηνπο απφ θνηλνχ 

παξαγσγήο, αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 75% ηεο ζπλνιηθήο 

ξσζηθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ, θαη ην ξσζηθφ θξάηνο ειέγρεη άκεζα 

πεξηζζφηεξα απφ ην 50% ηεο ξσζηθήο παξαγσγήο πεηξειαίνπ.  (U.S. Energy 

Information Administration, Russia, July 28, 2015,ζει.6). 

Πίλαθαο 4 . Παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηελ Ρσζία αλά εηαηξία 

ην 2013 

  Δηαηξία Πνζφηεηεο ζε ρηι. βαξέιηα/κέξα 

Rosneft 3.997 

Lukoil 1.703 

ΠΖΓΖ : Eastern Bloc Research, CIS and East European 

Energy Databook 2014, Table 7 (2014), pp. 3-5. 

 

Σν 2014, ε Ρσζία είρε πεξίπνπ 7,3 εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα πεηξειαίνπ 

θαη άιισλ πγξψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα εμαγσγέο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 

ησλ εμαγσγψλ ξσζηθνχ αξγνχ (72%) πήγαλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηδηαίηεξα 

ηε Γεξκαλία, ηηο Κάησ Υψξεο, ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Πνισλία (ρήκα 13) . 

Σα έζνδα απφ ηηο  εμαγσγέο απηέο, ην 2013 αληηπξνζψπεπαλ ην 54% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ εμαγσγέο ηεο Ρσζίαο. Δπηπιένλ, ην ήκηζπ ησλ 

νκνζπνλδηαθψλ εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Ρσζίαο ην 2013 πξνήιζαλ 

απφ ηελ εμφξπμε νξπθηψλ, θφξνπο θαη εμαγσγηθνχο δαζκνχο γηα ην πεηξέιαην 

θαη ην θπζηθφ αέξην (U.S. Energy Information Administration, Russia, July 28, 

2015,ζει.7). 
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ρήκα 13. Δμαγσγέο ξσζηθνχ πεηξειαίνπ αλά πξννξηζκφ γηα ην 2014 

 

ΠΖΓΖ : US Energy Information Administration, 2015γ. 

Μηα ζεηξά απφ ππνπξγεία εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ. Σν 

Τπνπξγείν Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, αδεηψλ, παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπκβάζεηο 

άδεηαο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ εηζθνξψλ (π.ρ. πξφζηηκα γηα παξαβηάζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαλνληζκψλ). Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, αλαπηχζζεη θαη 

πινπνηεί ηελ γεληθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο επνπηεχεη ηηο ηηκέο, ελψ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδην 

γηα ηνπο θφξνπο πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

Τπάξρνπλ δχν θχξηνη θφξνη  πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε Ρσζία, α) ν θφξνο 

εμφξπμεο  θαη β) ν θφξνο  εμαγσγήο νξπθηψλ πφξσλ. Γηα λα ελζαξξπλζνχλ νη 

επελδχζεηο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θπβέξλεζε έρεη πξνζθέξεη  εηδηθνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ή θνξναπαιιαγέο εηδηθά ζηηο δπζπξφζηηεο 

πεξηνρέο φπσο ε Αξθηηθή (U.S. Energy Information Administration, Russia, 

July 28, 2015,ζει.8). 

 

Ζ έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε (θάζε κνξθήο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή 

δηαθζνξά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαζηζηνχλ δχζθνιεο ηηο μέλεο επελδχζεηο 
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θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, παξάιιεια πξνζθέξνπλ «γφληκν» 

έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ.  

3.4.2 Σνκέαο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

Ζ θξαηηθή Gazprom θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Ρσζίαο, 

παξάγνληαο ην 73% ηεο  ζπλνιηθήο παξαγσγή  θπζηθνχ αεξίνπ ην 2013 

(Πίλαθαο 5) . 

Πίλαθαο 5. Παξαγσγή Φ.Α. ζηελ Ρσζία αλά εηαηξία ην 2013 

 

ΠΖΓΖ: Source: Eastern Bloc Research, CIS and East European Energy Data book 
2014, Table 34, ζει. 14. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα κηθξφηεξνη παξαγσγνί φπσο ε Novatek θαη LUKoil έρνπλ 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

παξαγσγήο ηεο Ρσζίαο. Ζ  δεζπφδνπζα ζέζε  ηεο Gazprom εληζρχεηαη απφ 

ην λνκηθφ κνλνπψιην ηεο ζρεηηθά κε εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ  θαη ηελ ρξήζε 

ησλ αγσγψλ κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη ην «άλνηγκα» 

ηεο αγνξάο. 

Ζ νξγάλσζε ηεο αγνξάο ηνπ Φ.Α. κνηάδεη κε απηήλ ηνπ πεηξειαίνπ. Δθηφο 

απφ ηα ππνπξγεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

εκπιέθνληαη θαη άιινη νξγαληζκνί (θπξίσο ξπζκηζηηθνί), ε νκνζπνλδηαθή 

ππεξεζία ηηκνιφγεζεο (ξπζκίδεη ηα ηηκνιφγηα ηνπ αγσγνχ) θαη ε 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία θαηά ησλ Μνλνπσιίσλ (επηβιέπεη ηα ηέιε, ηελ 

θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά, ηελ πξφζβαζε ηξίησλ ζηνπο 

αγσγνχο) (U.S. Energy Information Administration, Russia, July 28, 

2015,ζει.11). 
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Σν 2014, ζρεδφλ ην 90% (7,1 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα) ησλ ξσζηθψλ 

εμαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ παξαδφζεθαλ ζε πειάηεο ζηελ Δπξψπε κέζσ 

αγσγψλ, κε ηε Γεξκαλία, ηελ Σνπξθία, ηελ Ηηαιία, ηε Λεπθνξσζία, ηελ 

Οπθξαλία λα απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο παξαιήπηεο απηψλ ησλ φγθσλ (ρήκα 

14) .Μεγάιν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ παξαδφζεθε ζηελ Αζία σο LNG. Οη 

εμαγσγέο πξνο ηελ  Οπθξαλία ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ην 2014 ήηαλ πεξίπνπ 

ζην κηζφ απφ ην επίπεδν ηνπ 2013, φηαλ ε Οπθξαλία ήηαλ ν ηξίηνο 

κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. Κχξηεο αηηίεο ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο ήηαλ νη εληάζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκνινγήζεηο θαη ηηο πιεξσκέο. 

Σα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ην 2013 αληηπξνζψπεπαλ 

πεξίπνπ ην 14% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ρσζίαο(U.S. Energy 

Information Administration, Russia, July 28, 2015,ζει.13). 

ρήκα 14. Δμαγσγέο ξσζηθνχ Φ.Α. αλά πξννξηζκφ γηα ην 2014 

 

ΠΖΓΖ : BP Statistical Review of World Energy, 2015. 

Όπσο απνηππψλεηαη θαη ζην ρήκα 14, ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα έρεη έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηελ επξσπατθή  αγνξά γηα ην θπζηθφ αέξην 

ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο 

δεδνκέλνπ φηη  νη εηζαγσγέο  Φ.Α. ηεο Δπξψπεο απφ ηελ Ρσζία αλέξρνληαη 

πεξίπνπ ην 30% θαζηζηψληαο ηελ Ρσζία θχξην πξνκεζεπηή ηεο επξσπατθήο 



Σελίδα | 49 
 

αγνξάο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000,  ε θαηαλάισζε Φ.Α. ζηελ 

Γπηηθήο Δπξψπεο κεηψζεθε ελψ ηαπηφρξνλα  γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο απεμάξηεζεο απφ ην ξσζηθφ Φ.Α., κε απνηέιεζκα ε Ρσζία λα 

θνηηάμεη πξνο ηελ Αζία θαη  ηελ αγνξά ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο 

κέζν γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εμαγσγέο ηεο. 

Ζ έληνλε θξαηηθή παξνπζία ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επελδπηψλ θαζψο θαη ηελ πςειή 

δηαθζνξά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απνηεινχλ απνδείμεηο ηεο χπαξμεο ηεο 

θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηελ ξσζηθή νηθνλνκία. Οη  ρακειέο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ, ε πξνζπάζεηα ελεξγεηαθήο απεμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηελ Ρσζία 

θαη ε ππνηίκεζε ηνπ ξσζηθνχ λνκίζκαηνο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. 

 

3.5 πκπεξάζκαηα - Πξννπηηθέο 

Ζ κειέηε  ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη 

ε αλάιπζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ζηε ξσζηθή νηθνλνκία. Ζ Ρσζία 

βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα πξφθιεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ  

θαη νηθνλνκηθνχ ηεο κνληέινπ, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Ο 

πινχηνο πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηηο εμαγσγέο πξψησλ πιψλ είηε ιφγσ 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο (ηεξάζηην κέγεζνο ηεο ρψξαο, θνηλσληθέο  

αληζφηεηεο ζην πιεζπζκφ, ειιηπείο ππνδνκέο θαη ηερλνγλσζία θιπ) είηε ιφγσ 

δηαθζνξάο θαη γξαθεηνθξαηίαο δελ βξίζθεη εχθνιν ηξφπν λα δηαρπζεί ζηελ 

θνηλσλία θαη δε ζε ρξήζηκεο – θαηλνηφκεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ηα 

ζεκέιηα ζηαζεξήο θαη καθξνρξφληαο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Αληηζέησο ηα 

ρξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ είηε δηνρεηεχνληαη ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Ζ ξσζηθή εγεζία  επηδηψθεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ. Ζ εηθφλα ηνπ θξάηνπο σο 

«θαινπιεξσηή» ζην εμσηεξηθφ επηηπγράλεηαη κε αληίηηκν ζην εζσηεξηθφ ηηο 

ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα εηζνδήκαηα, ζηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο θαη γεληθφηεξα 

ζην επίπεδν δσήο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ νκνζπνλδηαθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο 
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ρψξαο φζν θαη κε ηελ πξνζθπγή ηειηθά απφ πιεπξάο κηθξνκεζαίνπ - θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε κε «ζηξαηεγηθνχ» ηδησηηθνχ ηνκέα ζε εθηεηακέλν δαλεηζκφ 

απφ ην εμσηεξηθφ. Απηή ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή νδήγεζε ζε θαθή αλάπηπμε ησλ 

άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο ε νπνία απνδπλακψλεη 

ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Ζ εθδήισζε 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ έλα ζεκείν θακπήο γηα ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ επηγξακκαηηθά νη εμήο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο 

:«α) ε Ρσζηθή Οηθνλνκία παξακέλεη ηφζν ζηελ πξάμε φζν θαη ζηελ λννηξνπία 

κία ζε κεγάιν βαζκφ θξαηηθά δηεπζπλφκελε νηθνλνκία. β) ε Ρσζία είλαη 

επάισηε ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηηο κεηαπηψζεηο 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο» (Roukanas, 2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΜΔΛΔΣΖ  - ΑΝΑΛΤΖ ΝΟΡΒΖΓΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

4.1 Δηζαγσγή 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε ή κε ηνπ 

θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηε λνξβεγηθή νηθνλνκία  ππφ ην πξίζκα 

ηνπ  νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην κειεηνχληαη αθελφο νη 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο θαη αλαιχνληαη  

βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο, ην  ΑΔΠ, ην ρξένο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο,  ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηα κεηξεηά (πιεφλαζκα / 

έιιεηκκα), ν πιεζσξηζκφο, ε επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε αλεξγία θαη 

αθεηέξνπ γίλνληαη αλαθνξέο ζην ξπζκηζηηθφ θαη  ζην γεληθφηεξν δηαρεηξηζηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Ννξβεγίαο. 

Ζ ππφ κειέηε πεξίνδνο είλαη απφ ην 2000 κέρξη ην 2014.  

 

4.2 Φπζηθνί πφξνη ηεο Ννξβεγίαο - Τδξνγνλάλζξαθεο 

Ζ Ννξβεγία είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο πγξψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο 

Δπξψπεο, ε ηξίηε κεγαιχηεξε εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν κεηά ηε 

Ρσζία θαη ην Καηάξ, θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο θάηνρνο απνζεκάησλ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο  Ννξβεγίαο 

θνξπθψζεθε ην 2001, θηάλνληαο ηα 3,4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα, 

κεηψζεθε ζε 1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα ην 2013 πξηλ απφ ηελ 

αχμεζε έσο θαη 1,9 εθαηνκκχξηα β / ε ην 2014 (U.S. Energy Information 

Administration, Norway, September 30, 2015,ζει.1). 

Σν 2014, ν ηνκέαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απέθεξαλ ην 45% 

ησλ εμαγσγψλ ηεο Ννξβεγίαο ηα δε έζνδα αλήιζαλ πάλσ απφ ην 20% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο ρψξαο (ΑΔΠ) (U.S. Energy Information 

Administration, Norway, September 30, 2015,ζει.1). 

Γεδνκέλνπ φηη ε Ννξβεγία είλαη κηα ρψξα πινχζηα ζε θπζηθνχο πφξνπο, κε 

κεγάια έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ηνπο, ζα αθνινπζήζεη αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
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θνηλσληθήο ηεο ιεηηνπξγίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή κε  ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. 

 

4.3 Αλάιπζε ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο-Καηάξα ησλ πφξσλ 

Ζ πεξίνδνο ηεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη 

ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ζηε λνξβεγηθή νηθνλνκία είλαη απφ ην 2000 κέρξη 

θαη ην 2014. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ γηα ηελ λνξβεγηθή  νηθνλνκία είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ νη 

καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο. Ζ λνξβεγηθή νηθνλνκία είλαη κία ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλε κνξθή κεηθηήο νηθνλνκίαο κε ην θξάηνο λα ειέγρεη θάπνηνπο 

δσηηθνχο ηνκείο. ηνλ Πίλαθα 6 αλαιχνληαη ζηνηρεία γηα  ην ΑΔΠ, ην ρξένο ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη  ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο. 

Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο θνξπθψζεθε ην 2000 κε πνζνζηφ 

αλάπηπμεο 3,21%, ζε ζρέζε κε ην 2,09% ηνπ 2001 θαη ην 1,44% ηνπ 2002. Σε 

ρξνληά εθείλε (2000) ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο πξνρψξεζε ζε κεξηθή 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο πεηξειαίνπ (Statoil) δηαηεξψληαο ην 67% 

ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη 

Δλέξγεηαο ηεο ρψξαο. Ο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζπλερίζηεθε ζε 

φιν ην δηάζηεκα κειέηεο κε κφλν έλα έηνο κε χθεζε ην 2007.Σν δεκφζην 

ρξένο ηεο Ννξβεγίαο είλαη ρακειφ, ζρεηηθά κε ην πςειφ ρξένο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, αθνινπζψληαο απφ ην 2006 θαη κεηά θζίλνπζα πνξεία  

(ρήκα 15). Με δεδνκέλν φηη αθφκε θαη νη πνιχ αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά δεκφζηνπ ρξένπο ην γεγνλφο απηφ απνηειεί 

επηηπρία ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο. Σν ρακειφ δεκφζην ρξένο απνηειεί  ηελ 

πξψηε θαη πνιιή ζνβαξή έλδεημε φηη ε λνξβεγηθή νηθνλνκία κπφξεζε λα 

αμηνπνηήζεη ηνπο άθζνλνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη. Όπσο είλαη 

μεθάζαξν απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6 ε λνξβεγηθή νηθνλνκία είρε κεγάια 

δεκνζηνλνκηθά πιενλάζκαηα γηα ηα ππφ κειέηε έηε, ηα νπνία  ιακβάλνπλ ηηο 

πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο θαηά ην δηάζηεκα 2006 – 2008. Καηά ηελ δηάξθεηα  ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξνπζηάδεη κία  ζεκαληηθή πηψζε. Σν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ εληζρχζεθε ζεκεηψλνληαο αλνδηθή πνξεία, αληαλαθιψληαο ηνπο 

εηήζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο κεηά 
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απφ ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζίαζε θαηά ην δηάζηεκα 2003 σο 2008 

ζηαζεξνπνηήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 2000.Σν γεγνλφο απηφ ππνγξακκίδεη φηη ην 

παξαγσγηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ κνληέιν πνπ  πηνζεηήζεθε θαη εθαξκφζηεθε 

απφ ηε Ννξβεγία βνήζεζε ηελ ρψξα λα απνπιεξψζεη ηηο νθεηιέο ηεο πξνο 

ηνπο δαλεηζηέο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο κεγέζπλζε  

ελίζρπζε ηελ απαζρφιεζε  θαη βειηίσζε ην αηνκηθφ εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ 

ηεο. 

Μέζα απφ ηελ καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απνδεηθλχεηαη ε ζεηηθή πνξεία ηεο λνξβεγηθήο  

νηθνλνκίαο ζηελ ππφ κειέηε πεξίνδν. 

Ο ηνκέαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηεο 

λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη απνθέξνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εμαγσγψλ. εκεηψλεηαη φηη ε  ρψξα δηαζέηεη άθζνλνπο θαη άιινπο θπζηθνχο 

πφξνπο φπσο δάζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα θέξδε ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο 

εμαξηψληαη  ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ (φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν).  

ρήκα 15. Α.Δ.Π. (ζε US$) - Υξένο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (% Α.Δ.Π.) 

 

ΠΖΓΖ : World Bank,  2015δ. 
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Ζ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα 7 έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε ή κε  ηεο 

θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηε λνξβεγηθή νηθνλνκία. Αξρηθά, αλαιχνληαη νη 

εμαγσγέο νξπθηψλ πξντφλησλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ηα θέξδε ηεο λνξβεγηθήο  νηθνλνκίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα   

κε ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Απηή ε εμάξηεζε παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κέζα ζην ππφ κειέηε δηάζηεκα, 

ιακβάλνληαο ηελ ρακειφηεξε ηηκή ηεο ην 2002 (60,65%) θαη ηελ πςειφηεξε ην 

2012 (70%), δείρλνληαο φηη ε Ννξβεγία  ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

κεγέζπλζε  ζηηο εμαγσγέο. Ζ κειέηε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

απνθαιχπηεη φηη ε Ννξβεγία έρεη πιεφλαζκα ζην ππφ κειέηε δηάζηεκα, αιιά 

κε θζίλνπζα πνξεία. Αλ θαη ε κείσζε απφ ρξφλν ζε ρξφλν δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί  ηδηαίηεξα κεγάιε, ελ ηνχηνηο αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ αεξίνπ ίζσο είλαη κηα έλδεημε εκθάληζεο  ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηελ λνξβεγηθή νηθνλνκία. 

Πίλαθαο 6. Θεκειηψδε Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε ηεο Ννξβεγηθήο 

Οηθνλνκίαο, 2000-2014 

ΔΣΖ 
Α.Ε.Π.       
(ςε εκ. 
US$)  

ΑΥΞΗΣΗ
Α.Ε.Π. 

(ετιςια 
%)  

ΥΡΔΟ 
ΚΔΝΣΡ. 

ΚΤΒΔΡ/Ζ
 (% ηνπ 

ΑΔΠ) 

ΓΖΜΟΗΟ
ΝΟΜΗΚΟ 

ΠΛΔΟΝΑ
ΜΑ/ΔΛΛΔΗ

ΜΑ   (% 
ηνπ ΑΔΠ) 

ΚΑΣΆ 
ΚΔΦΑΛΖΝ 

ΑΔΠ (ζε 
US$) 

ΑΝΔΡΓΗΑ  (% 
επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ 
εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ) 

2000 171.315,64 3,21 23,06 15,45 38.146,72 3,40 

2001 174.003,25 2,09 19,57 13,87 38.549,59 3,40 

2002 195.418,35 1,44 28,08 8,97 43.061,15 3,90 

2003 228.752,44 0,92 36,27 8,16 50.111,65 4,40 

2004 264.357,49 3,96 38,32 11,48 57.570,27 4,40 

2005 308.722,08 2,62 35,37 14,88 66.775,39 4,60 

2006 345.424,66 2,40 48,19 18,09 74.114,70 3,40 

2007 400.883,87 2,93 44,88 17,52 85.128,66 2,50 

2008 461.946,81 0,38 43,52 19,66 96.880,51 2,60 

2009 386.383,92 -1,62 35,27 11,39 80.017,78 3,20 

2010 428.524,70 0,60 35,14 11,96 87.646,27 3,60 

2011 498.157,41 0,97 20,28 14,02 100.575,12 3,30 

2012 509.704,86 2,75 20,46 14,30 101.563,70 3,20 

2013 522.349,11 0,74 .. .. 102.832,26 3,50 

2014 500.103,09 2,23 .. .. 97.363,09 .. 

       ΠΖΓΖ : World Bank, 2015ε. 
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εκεηψλεηαη φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη θαη κε ηελ αιηεία. 

Οη Ννξβεγνί απνθάζηζαλ λα κείλνπλ έμσ απφ ηελ Δ.Ο.Κ. θαη έμσ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κε δεκνςεθίζκαηα ην 1972 θαη ην 1994 αληίζηνηρα. 

Πάλησο ε Ννξβεγία, φπσο θαη ε Ηζιαλδία θαη ην Ληρηελζηάηλ, ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνηλή αγνξά κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο. Οη θάηνηθνη ηεο 

ρψξαο έρνπλ, απφ  ηα πςειφηεξα επίπεδα δηαβίσζεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

(OECD- Better Life Index), ζε κεγάιν βαζκφ ράξε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηφ απνηειεί άιιε κηα  απφδεημε φηη ε λνξβεγηθή  

νηθνλνκία δελ είλαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαηάξαο ησλ 

πφξσλ. 

Σν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ σο πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ είλαη ζρεηηθά ρακειφ θαη θηλείηαη απφ  15% σο 22% ζην 

ππφ κειέηε δηάζηεκα. Γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε λνξβεγηθή νηθνλνκία έρεη 

ζηξαθεί εμ νινθιήξνπ ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη  

δείρλεη ρακειφ ελδηαθέξνλ ζην λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

αθελφο κελ ε Ννξβεγία απνηειεί έλα θξάηνο κε ζρεηηθά κηθξφ πιεζπζκφ, 

πεξίπνπ 5 εθ. θαηνίθσλ νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη αθεηέξνπ ζηνλ θιάδνπ ηνπ πεηξειαίνπ 

έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή ηερλνινγηθή γλψζε θαη πξφνδν ηελ νπνία 

εμάγνπλ (ρήκα 16).  

Ο πιεζσξηζκφο ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο έρεη ζηαζεξή ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ πνξεία, θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ρακειφο. Ζ κείσζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ην 2014 (ρήκα 5, Κεθ.3) θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θξίζε ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν νδήγεζε ζηελ 

ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. Ζ επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

ππνηηκήζεθε (ρήκα 17), εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2015.Σα πξνεγνχκελα 

ρξφληα ηεο ππφ κειέηε πεξηφδνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία παξνπζίαδε  κηα 

νκαιή δηαδξνκή αλαπξνζαξκνγήο. Ζ ππνηίκεζε ηνπ 2014-2015  ήηαλ επίζεο 

ην απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο  κείσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ απφ 105,87 

ακεξηθαληθά δνιάξηα ην βαξέιη ην 2013 ζηα 96,29 δνιάξηα ην 2014 (ΟΠΔΚ, 

2015). 
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Πίλαθαο 7. Δμαγσγέο Οξπθηψλ θαη Βηνκεραληθψλ  Πξντφλησλ, Ηζνδχγην 

Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ, Πιεζσξηζκφο, Δπίζεκε πλαιιαγκαηηθή 

Ηζνηηκίαο. 

Ζτθ 

Ιςοηφγιο 
Τρεχ. 

Συναλ. (% 
του ΑΕΠ) 

Βιομθχ. 
Προϊόντων)  

Ορυκτών 
προϊόντων,(% 

επί του 
ςυνόλου) 

Πλθκωριςμόσ 
(Ετιςιοσ %)  

Επίςθμθ 
Συναλ. 

Ιςοτιμία (LCU 
ανά USS) 

2000 .. 18,47 63,90 3,09 8,802 

2001 .. 20,66 61,77 3,02 8,992 

2002 .. 21,50 60,65 1,29 7,984 

2003 .. 21,03 61,18 2,48 7,080 

2004 .. 18,71 63,61 0,47 6,741 

2005 16,19 16,76 67,69 1,52 6,443 

2006 16,19 15,87 67,83 2,33 6,413 

2007 12,41 17,85 64,32 0,73 5,862 

2008 15,78 16,59 68,90 3,77 5,640 

2009 11,69 21,04 63,04 2,17 6,288 

2010 11,73 18,19 63,76 2,40 6,044 

2011 13,34 15,27 68,16 1,30 5,605 

2012 12,47 14,91 70,00 0,71 5,818 

2013 9,76 16,37 67,44 2,13 5,875 

2014 .. 17,65 64,45 2,03 6,302 

ΠΖΓΖ : World Bank, 2015ζη. 

 

 
 

ρήκα 16. Δμαγσγέο Ννξβεγίαο 

 

ΠΖΓΖ :Trading Economics, 2015ζη. 
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Ωζηφζν ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο δελ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (ρήκα 18 ), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή λα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα 

ηεο ρψξαο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε (ρήκα 19 ). 

ηνλ Πίλαθα 3 (Κεθάιαην 3) αλαιχνληαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ην θαιάζη ηηκψλ ηνπ ΟΠΔΚ  θαζψο  θαη κε ηηο 

spot ηηκέο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δίλνληαη απφ ηελ αγνξά ηνπ Henry Hub 

αληίζηνηρα. Ζ πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν 

είρε θαη 'αξράο αλνδηθή. Καηά ην 2009, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είρε κεησζεί ζηα 

61,06 δνιάξηα, σο απνηέιεζκα ηεο εθδήισζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ωζηφζν παξαηεξείηαη πσο ζε φιν πξνο κειέηε δηάζηεκα ην ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο παξνπζηάδεη αχμεζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη κεηαπηψζεηο ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ  δελ έρνπλ ηφζν έληνλεο  επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ.  

ρήκα 17. πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία ΝΟΚ / USA $ 2006-2014 

 

ΠΖΓΖ :Trading Econνmics, 2015δ. 
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ρήκα 18: Γείθηεο Πιεζσξηζκνχ (εηήζηνο%)- Γείθηεο Απνπιεζσξηζκνχ 

ΑΔΠ (εηήζηνο%) 

 

ΠΖΓΖ : World Bank, 2015δ. 

Σν θαηλφκελν ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαίλεηαη λα  κελ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ λνξβεγηθή νηθνλνκία. Γηφηη θαηά ην δηάζηεκα απηφ έρνπκε αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο  ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ  γηα ην 2014 δελ είρε 

άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ πιεζσξηζκφ ν νπνίνο θηλήζεθε ζε ρακειά επίπεδα 

(ρήκα 18). Δπίζεο ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ζεκείσζαλ ζεκαληηθή 

αχμεζε  (ρήκα 19) παξά ην γεγνλφο φηη ππνηηκήζεθε ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηνπ λνξβεγηθνχ λνκίζκαηνο (ρήκα 17). Σα παξαπάλσ γεγνλφηα 

καξηπξνχλ φηη είλαη ειάρηζηεο νη επηδξάζεηο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζηελ 

λνξβεγηθή νηθνλνκία. 

 

 

 



Σελίδα | 59 
 

ρήκα 19: πλαιιαγκαηηθά Γηαζέζηκα 

 

ΠΖΓΖ :Trading Economics,  2015ε. 

 

4.4 Παξαγσγή θαη Δθκεηάιιεπζε ησλ Τδξνγνλαλζξάθσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 ε Ννξβεγία απνηειεί έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ «παίθηε» ηφζν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο, φζν θαη 

ζε παγθφζκην επίπεδν.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Energy Policies of IEA Countries 2011,απνηειεί 

ζήκεξα ηελ  πέκπηε κεγαιχηεξε παξαγσγφ ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν θαη ηελ 6ε 

κεγαιχηεξε εμαγσγέα ρψξα πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν, κε παξαγσγή θνληά ζηα 

2 εθαηνκκχξηα βαξέιηα ηελ εκέξα (Πίλαθαο 8) ελψ είλαη ε ηέηαξηε κεγαιχηεξε 

ρψξα παξαγσγφο πεηξειαίνπ ηνπ ΟΟΑ. εκαληηθέο είλαη θαη νη πνζφηεηεο 

Φ.Α. πνπ παξάγνληαη  (Πίλαθαο 9). 

Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 8, παξαηεξνχκε φηη ε εκεξήζηα 

παξαγσγή πεηξειαίνπ κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Ζ παξαγσγή ζηε Ννξβεγία απφ 

ην 2010 έρεη κεησζεί θαηά πεξίπνπ 35% ζε ζχγθξηζε κε ην 2000, θαη πάλσ 

απφ 25% ζε ζχγθξηζε κε ην 2005 (Πίλαθαο 8).Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

σξίκαλζε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ 

λένη πφξνη λα αμηνπνηεζνχλ, αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί ε παξαγσγή. Απφ ην 

2010, ηα ζπλνιηθά απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα εθηηκψληαη ζε 7,1 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα (Ministry of Petroleum and Energy, Facts 2010).  
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Ζ NPD αλακέλεη φηη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ε παξαγσγή πεηξειαίνπ ζα 

ζπλερίζεη λα παξνπζηάδεη κηθξή κείσζε (ρήκα 20). 

 

Δπηπιένλ νη επελδχζεηο ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

κεηψλνληαη ζε απάληεζε ησλ ρακειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ. Οη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ηφζν ζην ηνκέα ηνπ  πεηξειαίνπ φζν θαη ηνπ Φ.Α. (γηα εμφξπμε θαη 

κεηαθνξά ) γηα  ην 2014 αλήιζαλ ζηα  214 δηζεθαηνκκχξηα λνξβεγηθέο 

θνξψλεο (33 δηο US$), 2 δηζεθαηνκκχξηα θνξψλεο πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 

2013. Ωζηφζν, ζε φξνπο δνιαξίνπ ΖΠΑ, νη επελδχζεηο ην 2014 ήηαλ πεξίπνπ 

6% ρακειφηεξα απφ φ, ηη ην 2013. Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, νη ζπλνιηθέο 

επελδχζεηο ηνπ 2015 ζε ζχγθξηζε κε ην 2014 εθηηκάηαη φηη ζα είλαη 10% 

ρακειφηεξεο (ζε λνξβεγηθή θνξφλα) (U.S. Energy Information Administration, 

Norway, September 30, 2015,ζει.3). 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη 

απφ ππεξάθηηεο πιαηθφξκεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε λνξβεγηθή πθαινθξεπίδα 

(NCS). Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ψξηκεο πεξηνρέο παξαγσγήο, νη λνξβεγηθέο αξρέο έρνπλ αλαιάβεη αξθεηέο 

αιιαγέο πνιηηηθήο. Με ζεκαληηθφηεξε ην άλνηγκα ηνπ NCS ζε έλα επξχηεξν 

θάζκα επηρεηξήζεσλ, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο εμεξεχλεζεο γχξσ απφ ηα ψξηκα 

πεδία κέζσ εηήζησλ γχξσλ αδεηνδφηεζεο. Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

λνξβεγηθήο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ, νη αξρέο έρνπλ πξνζειθχζεη κεγάιεο 

δηεζλείο εηαηξείεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο βάζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ NCS (U.S. Energy Information Administration, 

Norway, September 30, 2015,ζει.3-4). 

 

Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε Ννξβεγία είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζηνλ θφζκν θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηε 

ζέξκαλζε (ρήκα 21). Ζ ζπλνιηθή  λνξβεγηθή δήηεζε πεηξειαίνπ ην 2012 

αλήιζε ζε 218 ρηι. βαξέιηα αλά εκέξα.  
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ρήκα 20. Ηζηνξηθά ζηνηρεία & Πξνβιέςεηο παξαγσγήο 

Τδξνγνλαλζξάθσλ 1971-2019 

 

ΠΖΓΖ : Ννξβεγηθή Γηεχζπλζε Πεηξειαίνπ, 2015. 

 

 

Πίλαθαο 8. ηνηρεία Παξαγσγήο Πεηξειαίνπ 

 

ΠΖΓΖ: IEA, Energy Supply Security 2014α, Norway. 
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Πίλαθαο 9. ηνηρεία Παξαγσγήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

 

ΠΖΓΖ : IEA, Energy Supply Security 2014β, Norway. 

 

ρήκα 21. Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ αλά ηνκέα 

 

ΠΖΓΖ : IEA, Energy Supply Security 2014γ, Norway. 
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ρήκα 22 . Εήηεζε Πεηξειαίνπ αλά πξντφλ ,1998 – 2012 

 

ΠΖΓΖ : IEA, Energy Supply Security 2014δ, Norway. 

 

Ζ ζπλνιηθή δήηεζε πεηξειαίνπ ηεο Ννξβεγίαο κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 

2006, απηή ε ζηαδηαθή πησηηθή ηάζε αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα 

ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο πξννδεπηηθήο ππνρψξεζεο  ηεο δήηεζεο ηεο 

βελδίλεο (ρήκα 22). Ωζηφζν ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο βξίζθεηαη ζε 

ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν θαη, σο εθ ηνχηνπ εμάγεηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% 

ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (ΗΑΔ,Energy Supply Security 

2014, Norway). 

Αλ θαη ην πεηξέιαην ήηαλ αλέθαζελ ην θχξην πξντφλ, πξφζθαηα έρεη δηαθαλεί 

πσο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην θπζηθφ αέξην φπσο θαίλεηαη ζε νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ηδηαίηεξα απφ ην έηνο 2008 (ρήκα 20). χκθσλα κε 

ζηνηρεία απφ ηελ NPD,The Norwegian Petroleum Sector Norway,Facts2014 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία (ρήκα 23) : 

 Ο ηνκέαο ησλ πεηξειαηνεηδψλ είλαη ππεχζπλνο γηα ην 21,5% ηνπ ΑΔΠ.  

 Παξάγεη πεξίπνπ ην 29,1% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ δεκφζησλ εζφδσλ. 

 Πεξίπνπ ην 30,7 % ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ γίλνληαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ.  

 Σα πξντφληα πεηξειαίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιίγν ην 48,9 %  ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ. 
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ρήκα 23. Μαθξννηθνλνκηθνί Γείθηεο ηνπ πεηξειατθνχ ηνκέα, 2013 

 

 

ΠΖΓΖ : Statistics Norway, Ministry of Finance, 2013. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην ρήκα 23, πξνθχπηεη φηη 

ε λνξβεγηθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα έρεη κηα ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ 

πεηξειατθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ 

απνηξνπή ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. ηελ επφκελε 

παξάγξαθν παξνπζηάδεζαη ζε γεληθέο γξακκέο ε ζηξαηεγηθή θαη ην κνληέιν 

δηαρείξηζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ εθαξκφδεη ε λνξβεγηθή θπβέξλεζε.    

 

4.5 Ννξβεγηθφ Μνληέιν Γηαρείξηζεο Τδξνγνλαλζξάθσλ 

Σν Ννξβεγηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο, θξίλεηαη απφ πνιινχο σο ην πιένλ 

επηηπρεκέλν. Ζ κειέηε ησλ βαζηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ 

Ννξβεγηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, είλαη 

αλαγθαία γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Ζ εθάζηνηε Ννξβεγηθή εγεζία έρεη ζέζεη σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, ψζηε ε Ννξβεγία λα θαηαζηεί σο έλαο απφ 

ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξαγσγνχο αλά ην θφζκν. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ε δηεζλνπνίεζε ηεο Ννξβεγηθήο βηνκεραλίαο πδξνγνλαλζξάθσλ, 

θξίλεηαη σο αλαγθαία. ε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηελ πην πάλσ πξνζπάζεηα, 

βξίζθεηαη θαη ε αλάγθε, ην Ννξβεγηθφ θξάηνο λα είλαη πξσηνπφξνο ζε φια ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Σα πην ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ Ννξβεγηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ   λνκνζεζία πεξί πδξνγνλαλζξάθσλ. 

2. Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Σν ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο θαη αλάζεζεο. 

Σν Ννξβεγηθφ λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεηξέιαην, ζπλνςίδεηαη σο εμήο : 

 The Petroleum Act ηεο 29εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1996, Νν 72, ε νπνία 

ξπζκίδεη φιεο ηηο πεηξειατθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηξνπνπνηήζεθε 

ηειεπηαία θνξά ζηηο 27.6.2003). 

 Οη Δηδηθνί Καλνληζκνί γηα ην Πεηξέιαην, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ην 

Βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 27 Ηνπλίνπ ηνπ 1997 ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία 

θνξά ζηηο 12.12.2003). 

 Οη Σερληθνί Καλνληζκνί. 

 Οη Καλνληζκνί Αζθάιεηαο (HSE). 

Σν Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ θαη Δλέξγεηαο ηεο Ννξβεγίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζε φιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

(ρήκα 24).Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: 

 Αδεηνδφηεζε λέσλ πεξηνρψλ ζηε Ννξβεγηθή πθαινθξεπίδα θαη ΑΟΕ 

γηα πεηξειατθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζρεηηθή Οδεγία 2001/42 / ΔΚ) – κε 

ηαπηφρξνλε ζηξαηεγηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Υνξήγεζε αδεηψλ γηα αλάπηπμε θαη παξαγσγή πεηξειαίνπ/θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 Πξνψζεζε θαη αλάπηπμε λέσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ/θπζηθνχ 

αεξίνπ: Έγθξηζε ζρεδίσλ γηα αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία λέσλ 

πεηξειατθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ζρεηηθή Οδεγία 85/337 / ΔΚ θαη 97/11 / 

ΔΚ) – κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Έγθξηζε ζρεδίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία αγσγψλ ή 

ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ – κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηέηνηεο ελέξγεηεο. 
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 Απζηεξή εθαξκνγή νιφθιεξεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί 

πδξνγνλαλζξάθσλ – κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, δηαθάλεηα θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο. 

 

Σν Ννξβεγηθφ κνληέιν εζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, εκπεξηέρεη ηα εμήο : 

 πλήζεο θνξνιφγεζε θεξδψλ. 

 Δηδηθφο θφξνο πεηξειαίνπ/θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Δηδηθφο θξαηηθφο ηφθνο, ν νπνίεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ βηνκεραλία πεηξειαίνπ. 

 Μέξηζκα απφ ηα θέξδε ηεο Statoil Hydro. 

 Άιια ηέιε θαη ζπλαθείο επηβαξχλζεηο: π.ρ. Φφξνο γηα εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ή γηα δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (NOx) – 

πεξηθεξεηαθνί θφξνη θαη ηέιε. 

(Norwegian Petroleum Directorate, General information on the Norwegian 

regulatory regime pertaining to fiscal measurement of oil and gas from the 

Norwegian continental shelf , Norwegian Petroleum Directorate, The 

Norwegian Petroleum Sector, Facts 2014). 

 
Θα αθνινπζήζεη κία ζχληνκε αλάιπζε ησλ θεληξηθψλ ππιψλσλ ηνπ 

Ννξβεγηθνχ κνληέινπ ψζηε λα δηαθαλνχλ ηα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία 

νηθνδνκήζεθε θαη θαηά πφζν απηά βνήζεζαλ ζηελ απνηξνπή ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. 
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ρήκα 24. Οξγάλσζε θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ 

 

 
 
ΠΖΓΖ : The National Budget, 2015. 
 

 

4.5.1 Σν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ηνπ πεηξειαίνπ 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα εμεηάζνπκε ηε θνξνινγία ηνπ πεηξειαίνπ ζηε 

Ννξβεγία, θαζψο ν θνξνινγηθφο λφκνο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ην γεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ ίδξπζε κηαο  εηαηξείαο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ   πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηε Ννξβεγία είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο 

ζε άιινπο ηνκείο. Οη εηαηξίεο πδξνγνλαλζξάθσλ  πξέπεη λα ιάβνπλ πξν-

έγθξηζε  γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζηε λνξβεγηθή πθαινθξεπίδα (NCS). Οη 

εηαηξείεο απηέο ππφθεηηαη ζε απζηεξφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ζέκαηα 

φπσο ε πγεία, ε αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ θνξνινγηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1992 ν ηνκέαο ησλ πεηξειαηνεηδψλ ππφθεηηαη ζε εηδηθφ 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 78%.  

 

Σα παξαθάησ είλαη κεξηθά  κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ( GSI, International Institute for 

Sustainable Development (IISD), January 2012,Fossil Fuels – At What Cost? 



Σελίδα | 68 
 

Government  support for upstream oil and gas activities in Norway, ζει. 14-

15, Deloitte Taxation and Investment Guides, Oil and Gas Taxation in 

Norway, Norwegian Petroleum Directorate, The Norwegian Petroleum Sector, 

Facts 2014) : 

 Γεληθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ίζνο κε 28% (είλαη o ίδηνο 

φπσο θαη γηα ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο). 

 Δηδηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο χςνπο 50%, ν νπνίνο 

πξνζηίζεηαη ζηνλ γεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαλνληθψλ θεξδψλ πνπ θνξνινγνχληαη 

κε ην 50%ηνπ εηδηθνχ θφξνπ, ππάξρεη έλα πνζνζηφ αλάθηεζεο 

ηεο επέλδπζεο χςνπο  7,5 %, θάζε έηνο γηα ηέζζεξα ρξφληα. 

 Όιεο νη επελδχζεηο γηα ηε λνξβεγηθή πθαινθξεπίδαο έρνπλ έμη 

ρξφληα ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο 

ηεο επέλδπζεο. 

 Σν ζχζηεκα πεηξειαίνπ δελ πεξηιακβάλεη θφξν δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, αιιά ππάξρνπλ πνζνζηψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

ηνλ Πίλαθα 10 απεηθνλίδεηαη έλα γεληθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην 

θνξνινγηθφ κνληέιν ζηηο εηαηξίεο εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

Πίλαθαο 10. Ννξβεγηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα πδξνγνλαλζξάθσλ 

 

ΠΖΓΖ :Ministry of Petroleum and Energy, 2010. 
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Σν παξαπάλσ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ λα θάλνπλ  γξήγνξε απφζβεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ 

επελδχζεη, κε απνηέιεζκα λα «ειεπζεξψλνληαη» ηα θεθάιαηα ηνπο θαη λα 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επαλεπέλδπζεο ηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί 

ππφςε φηη φινη νη θνξείο ζηελ πθαινθξεπίδα πξέπεη λα έρνπλ θνξνινγηθή 

έδξα ηνπο ηε Ννξβεγία (ε απαίηεζε απηή δελ έρεη αξζεί καδί κε ηα ππφινηπα 

κέηξα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990). Ζ 

απνθπγή ηνπ θφξνπ, πνπ κπνξεί εχθνια λα ζπκβεί δηαθνξεηηθά  δελ απνηειεί 

δήηεκα. Μέζα απφ απηφλ ηνλ πςειφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή εμαζθαιίδεηαη φηη 

κέξνο ησλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζα επηζηξαθεί 

ζηνλ λνξβεγηθφ ιαφ, ζηνλ νπνίν θαη αλήθνπλ νη πφξνη. 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κέζσ ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο ε 

λνξβεγηθή θπβέξλεζε θαηνξζψλεη λα έρεη δηαθαλή εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ , λα πξνζειθχζεη λέα θεθάιαηα γηα επελδχζεηο θαη λα 

ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ λνξβεγηθνχ ιανχ ζηα έζνδα πνπ απνθνκίδνληαη. Σα 

ζηνηρεία απηά καξηπξνχλ πσο ε Ννξβεγία έρεη πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ. 

 

4.5.2 Γηαρείξηζε εζφδσλ πδξνγνλαλζξάθσλ– Κξαηηθφ Δπελδπηηθφ 

Σακείν 

Ζ λνξβεγηθή θπβέξλεζε εηζπξάηηεη  κεγάια θνξνινγηθά έζνδα απφ ηε 

βηνκεραλία ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, θαηέρεη ην 67 % ηεο εηαηξείαο  Statoil απφ 

ηελ νπνία  ιακβάλεη κεξίζκαηα θαη επηπιένλ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα εηαηξεία 

πνπ ηεο αλήθεη εμ νινθιήξνπ, ηελ  Petoro, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηηο άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο  NCS. ην ρήκα 25 απεηθνλίδνληαη ηα θξαηηθά έζνδα αλά 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ ηεξάζηηα ξνή εζφδσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ απαηηεί ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Ζ 

ράξαμε κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο είλαη θάζε άιιν παξά απιή. Ο πην 

πξνθαλήο θίλδπλνο είλαη ε νιιαλδηθή λφζνο. Σν γεγνλφο φηη ν πιεζσξηζκφο 

θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα ζεσξείηαη σο έλδεημε φηη ε νηθνλνκία απέρεη 

πνιχ αθφκα απφ ηελ ππεξζέξκαλζε, αιιά απηφ είλαη απίζαλν λα νθείιεηαη 

ζηε γεληθή χθεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, παξά ζηελ έιιεηςε εγρψξηαο 

δήηεζεο. Ωζηφζν, ν πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δαπαλψλ ζπλέβαιε ζηελ 
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απνθπγή αλεπηζχκεησλ δηαηαξαρψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ζηα 

επίπεδα ηηκψλ αθφηνπ ηα έζνδα απφ ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα άξρηζαλ λα 

απμάλνληαη ξαγδαία, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

ρήκα 25. Κξαηηθά Έζνδα αλά Γξαζηεξηφηεηα 

 

ΠΖΓΖ : Norwegian Ministry of Finance, 2014α. 

 

ρήκα 26. Διιείκκαηα / Πιενλάζκαηα Κξαηηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (% 

ΑΔΠ), κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ, 2010 

 

ΠΖΓΖ : European Commission, 2011. 
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Ζ θπβέξλεζε έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμφθιεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

(Πίλαθαο 6), ελψ αληηζηάζεθε ζηνλ πεηξαζκφ λα επεθηείλεη αδηθαηνιφγεηα ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (ρήκα 26).  

 

Παξάιιεια πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θξαηηθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ 

ην 1990. Κάζε ρξφλν, ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ 

πεηξειαίνπ πξνζηίζεηαη ζην ηακείν (ρήκα 27, 29). Ζ πξψηε κεηαθνξά 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1996 (Ellen Aamodt, 2012). Σν ηακείν επελδχεη ζε 

νκφινγα θαη ζε κεηνρέο ζην εμσηεξηθφ, σο εθ ηνχηνπ, δελ απμάλεηαη ε δήηεζε 

γηα ην λφκηζκα ηεο ρψξαο. Πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο  ζε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο θαη ζε ηίηινπο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, φπσο νκφινγα. Σν ηακείν κφιηο 

πξφζθαηα άξρηζε λα επελδχεη θαη ζε αθίλεηα (ρήκα 29). Σνλ Μάξηην ηνπ 

2010, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ννξβεγίαο (Norges Bank) έιαβε εληνιή 

ζηαδηαθά λα επελδχζεη έσο θαη ην 5% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία (ρήκα 28). Σν 2014, ε Σξάπεδα πξνέβε ζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (Norges Bank Annual 

Report 2014).  

 

Καζψο ην ηακείν γξήγνξα εμειίρζεθε ζε κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ε θπβέξλεζε 

δεκηνχξγεζε κηα επαγγεικαηηθή επελδπηηθή νκάδα αλαθεξφκελε ζηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ. Ζ 

επελδπηηθή νκάδα δηαζέηεη έλα ηκήκα «εζηθήο», ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηηο 

εζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ επελδπηηθνχ πξνθίι θαη κεξηκλά γηα ηελ 

ηήξεζε απφ ην ηακείν ησλ ελ ιφγσ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. Σν ηακείν 

κπνξεί επηβάιεη θπξψζεηο ζε εηαηξίεο νη νπνίεο, γηα παξάδεηγκα, αζρνινχληαη 

κε ηελ θαηαζθεπή παξάλνκσλ φπισλ ή παξαβηάδνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  
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ρήκα 27. Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε Δζφδσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ πεηξειαίνπ. 

 

ΠΖΓΖ : Norges Bank- Monetary Policy, 2015α. 

 

ρήκα 28. Δπελδπηηθή χλζεζε Κξαηηθνχ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ (GPFG) 

 

ΠΖΓΖ : Norges Bank- Monetary Policy, 2015β. 
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ρήκα 29. Γηαρξνληθή Δμέιημε ηνπ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ (GPFG) 

 

ΠΖΓΖ : Norwegian Ministry of Finance, 2014β. 

 

Σν Ννξβεγηθφ «Σακείν Πεηξειαίνπ», είρε αμία θαηά ην ηέινο ηνπ 2014 ίζε κε 

6.431 δηζ. ΝΟΚ, απμεκέλν θαηά 1.393 δηο. ΝΟΚ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο (ρήκα 30).Ζ δπλακηθή ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ  θαηά ην πξψην 

εμάκελν ηνπ έηνπο  (2014 θαη ηα ρακειά  επίπεδα ησλ επηηνθίσλ ζπλέβαιαλ 

ψζηε  ε απφδνζε ηνπ GPFG  λα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 7,6% γηα ην  2014 (ε 

απφδνζε  κεηξήζεθε ζε μέλν λφκηζκα) ( Norges Bank Annual Report 2014 

ζει. 15).Απφ ηα ηέιε ηνπ 2011, είλαη ν κεγαιχηεξνο κεκνλσκέλνο επελδπηήο 

ζηνλ θφζκν. Ωζηφζν, δελ απνηειεί έλα κέζν γηα ηε λνξβεγηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ ή 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Απαηηεί καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα ηηο επελδχζεηο 

ηνπ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο απφδνζεο, 

ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

δηαθνξνπνίεζεο.  

 

Ο αλακελφκελνο Γείθηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Δπελδπηηθνχ Σακείνπ GPFG 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη απφ 



Σελίδα | 74 
 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ννξβεγίαο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ 

εηαηξηψλ FTSE θαη Barclays Capital. ηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξεο απφδνζεο κε έλα απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ. Σν 

ηακείν επελδχεη ζε πνιιέο ρψξεο θαη λνκίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ην 

θίλδπλν. ην ρήκα 31 απνηππψλεηαη ε αμία θαη ε αλάιπζε ηνπ GPFG θαηά 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015. 

 

Ζ θεληξηθή  ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ ηακείνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα αληινχλ έλα ζηαζεξφ 

κεξίδην απφ ηνπο πφξνπο. Ζ λνξβεγηθή θνηλσλία, ίζσο είλαη ε κνλαδηθή ζηνλ 

θφζκν πνπ δηαζέηεη ηελ παξαπάλσ επαηζζεζία, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε 

εζληθή ηνπο θνπιηνχξα δηαζέηεη δπλαηά ζεκέιηα θαη  δελ έρεη επεξεαζηεί απφ 

ηα ππέξνγθα έζνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. Ίζσο είλαη απφ ηηο ηζρπξφηεξεο απνδείμεηο ηεο κε χπαξμεο ηεο 

θαηάξαο ησλ πφξσλ. 

 

ρήκα 30. Κξαηηθφ Δπελδπηηθφ Σακείν (GPFG Market Value)-Πνζά ζε δηο 

εθ. ΝΟΚ-Πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 

 

ΠΖΓΖ : Norges Bank, Thomson Reuters Data stream and Ministry of Finance,2015α. 
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4.5.3 Ο δεκνζηνλνκηθφο θαλφλαο 

Ζ βαζηθή αξρή είλαη απιή: Όια ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

πεηξειαίνπ πεγαίλνπλ ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα. ηελ ζπλέρεηα ηα έζνδα 

δηαηίζεληαη γηα ηηο επελδχζεηο ή ηελ θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 

θαλφλα : 

 Κάζε ρξφλν, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη ρσξίο ηα έζνδα 

απφ ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα, αιιά πεξηιακβάλεη κηα ελίζρπζε απφ ηνπο 

πφξνπο ηνπ ηακείνπ ίζε κε ην 4% ηεο αμίαο ηνπ ηακείνπ. Ο θαλφλαο 

απηφο ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε εθαξκνγή ην 2002 (OECD Journal on 

Budgeting, Budgeting in Norway, 2006). 

 

Απηφ εμαζθαιίδεη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή παξνρή εζφδσλ ζηελ νηθνλνκία, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Τπάξρεη βέβαηα θάπνηα επειημία ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα αλάινγα κε ηηο 

ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Όηαλ ππάξρεη νηθνλνκηθή χθεζε, κπνξεί λα 

αληιεζεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

 

ρήκα 31. Αμία – χλζεζε GPFG (Government Pension Fund Global), ηελ 

30 Ηνπλίνπ 2015 

 

ΠΖΓΖ : Norges Bank and Norwegian Ministry of Finance, 2015β. 

 

Γεληθφηεξα ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, πξνβιέπεη ηελ  θαηαλνκή ησλ 

εζφδσλ ζχκθσλα κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα. ηε ζπλέρεηα ηα δηαλέκεη ζε 
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επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γελ ππάξρεη, επνκέλσο, ζχζηεκα 

αληηζηνίρηζεο ησλ εζφδσλ κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπλέβαιαλ γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή πεξηνρέο. Απηφ ζε κεγάιν βαζκφ 

απνπνιηηηθνπνηεί ηε ρξήζε ησλ εζφδσλ.  

H απνπζία ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ αλαδηαλνκή ησλ εζφδσλ  έρεη βνεζήζεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο λνξβεγηθήο θνηλσλίαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο λνξβεγηθήο  

Πίλαθαο 11. Γείθηεο Γηαθζνξάο 

 

ΠΖΓΖ : Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2014. 

 

νηθνλνκίαο. Δδξαηψλνληαο ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ 

θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.  
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Δπηπιένλ  πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθζνξά ζην 

λνξβεγηθφ θξάηνο είλαη ζε άξηζην επίπεδν, ε Ννξβεγία θαηαηάζζεηαη σο ε 5ε 

ιηγφηεξν δηεθζαξκέλε ρψξα (Πίλαθαο 11), παξάιιεια ζπλερείο  πξνζπάζεηεο 

γηα επίηεπμε δηαθάλεηαο, είραλ σο απνηέιεζκα λα  επηηεπρζεί θιίκα πνιηηηθήο 

εκπηζηνζχλεο, πνπ εγγπάηαη ηνλ δηάινγν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ 

εζφδσλ.  

 

Ζ επινγία ή ε θαηάξα ησλ πφξσλ; εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αξρηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηνλ βαζκφ εθδεκνθξαηηζκνχ ζηηο νπνίεο ε ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκίαο κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θπζηθψλ πφξσλ ζα έρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε. Ζ πνηφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ δνκψλ θαη ησλ 

ζεζκψλ ήηαλ αξθεηά θαιή ζηε Ννξβεγία πνιχ πξηλ ηελ αλαθάιπςε θαη 

παξαγσγή ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. 

 

 

4.5.4 Οη 10 εληνιέο ηεο Ννξβεγίαο γηα ηα πεηξέιαηα 

Σν λνξβεγηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη πάλσ ζε «δέθα εληνιέο» ηηο πνίεο ζπλέηαμε 

αξκφδηα επηηξνπή θαη νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηεο ρψξαο ζηηο 14 

Ηνπλίνπ 1971 (NPD, (2010), 10 Commanding Achievements, The Norwegian 

Oil Model ). 

 

Οη ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο εληνιέο είλαη : 1. Όθεινο γηα νιφθιεξν 

ην Έζλνο 2. Σα απνζέκαηα πεηξειαίνπ αλήθνπλ ζε νιφθιεξν ην λνξβεγηθφ 

ιαφ, 3. Γηθαίσκα επαλαθνξάο ησλ δηθαησκάησλ ζην θξάηνο (Πηηαηδήο, 2013). 
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Πίλαθαο 12. Οη 10 εληνιέο ηεο Ννξβεγίαο γηα ηα πεηξέιαηα 

1ε Δληνιή :Γηαζθάιηζε θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζε νιφθιεξε ηελ 

πθαινθξεπίδα ηεο ρψξαο. ηφρνο είλαη ηα πεηξειατθά απνζέκαηα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο. 

2ε Δληνιή : Οη φπνηεο αλαθαιχςεηο πδξνγνλαλζξάθσλ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ 

ηέηνηαο εθκεηάιιεπζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο ζε 

ζέκαηα ελέξγεηαο.   

3ε Δληνιή : Ζ λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κε 

βάζε ην πεηξέιαην. Με βάζε απηήλ ηελ εληνιή δφζεθε έκθαζε ζηε 

δεκηνπξγία πνιιψλ ζπλαθψλ θιάδσλ, πρ εηαηξείεο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ, 

εηαηξείεο ηδηνθηήηξηεο πινίσλ, εηαηξείεο πνπ δηεμάγνπλ ζεηζκηθέο έξεπλεο, 

κεραλνινγηθέο εηαηξείεο θαη έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.  

4ε Δληνιή : Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο άιιεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

5ε Δληνιή : Καχζε εθκεηαιιεχζηκνπ αεξίνπ ζηελ πθαινθξεπίδα 

επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηφδνπο δνθηκψλ.  

6ε Δληνιή : Σν πεηξέιαην απφ ηε λνξβεγηθή πθαινθξεπίδα πξέπεη, θαηά 

θαλφλα, λα θηάλεη ζε λνξβεγηθφ έδαθνο κε εμαίξεζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

θνηλσληθφ - πνιηηηθψλ παξακέηξσλ πνπ δηθαηνινγνχλ δηαθνξεηηθή ιχζε.  

7ε Δληνιή : Ζ πνιηηεία εκπιέθεηαη ζε φια ηα ινγηθά επίπεδα θαη 

ζπλεηζθέξεη ζην ζπληνληζκφ ψζηε ηα λνξβεγηθά ζπκθέξνληα λα 

δηαζθαιίδνληαη ζηελ πεηξειατθή βηνκεραλία. Παξάιιεια, αλαπηχζζεη κία 

νινθιεξσκέλε λνξβεγηθή θνηλφηεηα κε εζληθνχο θαη δηεζλείο ζηφρνπο.  

8ε Δληνιή : χζηαζε θξαηηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ γηα λα δηαζθαιίδεη ηα 

εκπνξηθά ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο θαη λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ ελδηαθεξφκελσλ , κειψλ ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ.  

9ε Δληνιή : Τηνζέηεζε ζρεδίνπ γηα ηελ πεξηνρή βφξεηα ηνπ 62νπ 

παξάιιεινπ ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηνπο εηδηθνχο θνηλσληθνπνιηηηθνχο 

παξάγνληεο  ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. ρέδην γηα λα κελ επεξεαζηεί ν 

ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο αιηείαο αιιά θαη γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη πνιηηηθέο 

ζρέζεηο κε ηε Ρσζία φπνπ θαη γίλεηαη δηακνηξαζκφο ησλ απνζεκάησλ.  

10ε Δληνιή : Οη λνξβεγηθέο αλαθαιχςεηο πεηξειαίνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

δεδνκέλα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο.  
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4.6 πκπεξάζκαηα 

Ζ κειέηε ηεο λνξβεγηθήο νηθνλνκίαο σο πξνο ηελ χπαξμε ή κε ηεο θαηάξαο 

ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο απνθαιχπηεη φηη ε Ννξβεγία 

απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ρψξαο πνπ θαηάθεξε λα 

εθκεηαιιεπηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηνλ θπζηθφ ηεο πινχην γηα ην γεληθφηεξν 

θαιφ παξνπζηάδνληαο αμηνδήιεπηα νηθνλνκηθά κεγέζε.  

Σν ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε γχξσ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ην 

επελδπηηθφ ηακείν πνπ δεκηνπξγήζεθε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ λνξβεγηθή 

νηθνλνκία λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ 

χπαξμε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. 

Ζ χπαξμε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ν ρακειφο 

βαζκφο δηαθζνξάο δείρλνπλ φηη ε Ννξβεγία έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη 

έλα ζσζηφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ ηελ επηηξέπεη  λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο 

πφξνπο ηεο θαη λα πεξηνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ 

ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ αεξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΡΧΗΑ – 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

5.1 Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα δχν 

θεθάιαηα ε Ρσζία κε ηελ Ννξβεγία απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ρσξψλ ηφζν σο πξνο ηελ δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξε αληίιεςε  

ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ, φζν θαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο  (ζεηηθέο ή  

αξλεηηθέο) πνπ δέρηεθαλ  νη νηθνλνκίεο  θαη νη θνηλσλίεο ηνπο  γεληθφηεξα  απφ 

ηελ χπαξμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ δχν πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ ψζηε λα 

εληνπηζηνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

νη ζπλέπεηεο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε  ηεο θάζε ρψξαο. 

 

5.2  πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ρσζίαο θαη Ννξβεγίαο 

ε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο θαη ηεο αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο δχν 

νηθνλνκίεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θεθάιαηα ηξία θαη ηέζζεξα 

αληίζηνηρα,  αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ εζηηάδνπλ ζηα θνηλά θαη ηηο δηαθνξέο 

ησλ ππφ κειέηε ρσξψλ.  

ηνλ Πίλαθα 13 θαηαγξάθνληαη νη νκνηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο 

Ννξβεγίαο κε ηεο Ρσζίαο. Γίλεηαη έκθαζε ζηα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε ησλ δχν ρσξψλ. 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 81 
 

Πίλαθαο 13. Οκνηφηεηεο Ννξβεγίαο - Ρσζίαο 

ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ 

1. Καη νη δχν ρψξεο είλαη  πξνηθηζκέλεο κε πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Ζ 
Ννξβεγία είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο θαζαξνχο εμαγσγείο ζηηο ρψξεο κέιε 
ηεο IEA (Energy Policies of IEA Countries 2011), ελψ απνηειεί ζήκεξα ηελ  
πέκπηε κεγαιχηεξε παξαγσγφ ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν θαη ηε δεχηεξε 
κεγαιχηεξε εμαγσγέαο θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ Ρσζία αληίζηνηρα είλαη έλαο απφ 
ηνπο θνξπθαίνπο παγθνζκίσο παξαγσγνχο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 
Δίλαη επίζεο κηα θνξπθαία εμαγσγέαο  κεηάιισλ φπσο ν ράιπβαο θαη ην 
αινπκίλην. 

2. Οη νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 
ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
θξαηηθψλ εζφδσλ. 

3. ην ππφ κειέηε δηάζηεκα θαη νη δχν ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθνχο 
ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. Γηα ηελ λνξβεγηθή νηθνλνκία ν εηήζηνο 
ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζπλερίζηεθε ζε φιν ην δηάζηεκα κειέηεο κε κφλν 
έλα έηνο κε χθεζε ην 2007, γηα ηε δε ξσζηθή ην ΑΔΠ εκθαλίδεη ζεηηθή πνξεία 
απφ ην 2001 κέρξη ην 2013, κε κφλν έλα έηνο κε χθεζε ην 2009. 

4. Σν δεκφζην ρξένο ηφζν  ηεο Ννξβεγίαο φζν θαη ηεο Ρσζίαο είλαη ρακειφ, 
ζρεηηθά κε ην πςειφ ρξένο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. 

5. Ζ λνξβεγηθή νηθνλνκία είρε κεγάια πιενλάζκαηα γηα ηα ππφ κειέηε έηε, 
ηα νπνία  ιακβάλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ηνπο θαηά ην δηάζηεκα 2006 – 
2008.Αληίζηνηρα θαη ε ξσζηθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη πιενλάζκαηα γηα ηα 
έηε ππφ κειέηε, εθηφο απφ ην 2009 θαη ην 2010.  

 

Γεδνκέλνπ φηη ζπκπεξαζκαηηθά ε χπαξμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ηειηθφ 

επίπεδν είρε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε θάζε κία ρψξα , ζηνλ Πίλαθα 14 

παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ Ννξβεγία θαη ηελ 

Ρσζία. Κχξην ξφιν ζηνλ ηνκέα απηφ παίδεη ην παξαγσγηθφ κνληέιν 

αλάπηπμεο πνπ έρεη επηιέμεη θαη εθαξκφζεη ε θάζε ρψξα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο. 
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Πίλαθαο 14. Γηαθνξέο Ννξβεγίαο - Ρσζίαο 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΓΤΟ ΥΧΡΧΝ 

  ΝΟΡΒΓΖΓΗΑ  ΡΧΗΑ 

1. 

Ζ λνξβεγηθή νηθνλνκία ηεο είλαη κηα  
κηθηή νηθνλνκία. Ζ θπβέξλεζε 
ειέγρεη βαζηθνχο ηνκείο δσηηθήο 
ζεκαζίαο , φπσο ν ηνκέαο 
πεηξειαίνπ, κέζα απφ ηελ 
εθηεηακέλε ξχζκηζε θαη κεγάιεο 
θιίκαθαο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
σζηφζν ππάξρεη θαη  ηζρπξή 
παξνπζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ζ ξσζηθή νηθνλνκία απφ κηα  
δηεζλψο απνκνλσκέλε, θεληξηθά 
ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία θηλήζεθε 
πξνο κηα νινθιεξσκέλε νηθνλνκία 
ηεο αγνξάο  ζε παγθφζκην 
επίπεδν. Ωζηφζν παξνπζηάζηεθε 
ζηαζηκφηεηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο  
κε αμηνζεκείσηε πεξίπησζε ηνλ 
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ο ηδησηηθφο 
ηνκέαο εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη 
ζε ηζρπξή θξαηηθή παξέκβαζε. 

2. 

Οη θάηνηθνη ηεο ρψξαο έρνπλ, θαηά 
πνιινχο, ην πςειφηεξν επίπεδν 
δηαβίσζεο ζε φιν ηνλ θφζκν, 
ππάξρεη εθηεηακέλν θνηλσληθφ 
δίθηπν γηα ηελ θξνληίδα θαη 
ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ ηεο 
Ννξβεγίαο θαη ηαπηφρξνλα έρεη 
πνιχ ρακειφ επίπεδν δηαθζνξάο.  

Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 
είλαη αλεπαξθήο, ην βηνηηθφ θαη 
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ 
παξνπζηάδεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα 
θαη ππάξρεη έληνλα ην θαηλφκελν 
ηεο δηαθζνξάο. 

3. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ρψξα  
(εηδηθά  πιεζπζκηαθά) θαη εζληθά 
νκνηνγελήο, κε απνηέιεζκα λα 
ππάξρεη κηα θνηλή θνπιηνχξα θαη λα 
κελ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο δηελέμεηο. 

Ζ Ρσζία είλαη κηα αραλήο  
γεσγξαθηθά ρψξα κε κεγάιν θαη 
εηεξφθιεην πιεζπζκφ, ν νπνίνο 
έρεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 
απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

4. 

Σν λνξβεγηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη 
πάλσ ζε «δέθα εληνιέο»  νη νπνίεο 
θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηεο ρψξαο 
ζηηο 14 Ηνπλίνπ 1971. Οη Γέθα 
Δληνιέο ηεο Ννξβεγίαο εδξάδνληαη 
ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 1. Όθεινο 
γηα νιφθιεξν ην Έζλνο 2. Σα 
απνζέκαηα πεηξειαίνπ αλήθνπλ ζε 
νιφθιεξν ην λνξβεγηθφ ιαφ, 3. 
Γηθαίσκα επαλαθνξάο ησλ 
δηθαησκάησλ ζην θξάηνο.  

ηελ Ρσζία δελ ππάξρεη                     
ζπγθεθξηκέλε βηψζηκε 
καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή 
πνιηηηθή,  πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί 
λα ζηεξηρηεί ην παξαγσγηθφ 
κνληέιν ηεο ρψξαο. Ζ 
εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ γίλεηαη 
κε "άλαξρν" ηξφπν, 
θαζνδεγνχκελε πνιιέο θνξέο απφ 
πνιηηηθά θαη αηνκηθά ζπκθέξνληα.  
Ο πινχηνο ησλ πφξσλ βξίζθεηαη 
ζπγθεληξσκέλνο ζηα ρέξηα ιίγσλ, 
θαη δελ ππάξρεη κέξηκλα γηα ην 
ζπλνιηθφ θνηλσληθφ φθεινο. 

5. 

Ζ λνξβεγηθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη 
κηθξέο δηαθπκάλζεηο παξά ηελ 
κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ 
πεηξειαίνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη 
πσο έρεη θαηαθέξεη λα 
αληηκεησπίζεη ηελ θαηάξα ησλ 
πφξσλ θαη ηελ νιιαλδηθή αζζέλεηα. 

Ζ ξσζηθή νηθνλνκία έρεη αξρίζεη λα 
βηψλεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ρακειψλ 
ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη λα 
εκθαλίδεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 
θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο 
νιιαλδηθήο αζζέλεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΗ 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ ζπλνιηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο 

Ρσζίαο θαη ηεο Ννξβεγίαο θαη ηελ ζπζρέηηζε ηεο χπαξμεο πινχζησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη γεληθφηεξεο επεκεξίαο. Γεδνκέλνπ φηη βάζεη ηεο ζχγθξηζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πέκπην θεθάιαην θαη ηεο δηαπίζησζεο φηη ε 

νηθνλνκίαο ηεο Ρσζίαο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ θαηάξα ησλ πφξσλ ελψ ε 

αληίζηνηρε ηεο Ννξβεγίαο έρεη θαηνξζψζεη λα εκθαλίζεη ειάρηζηα απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ θαηαγξαθή 

πξνηάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο χπαξμεο άθζνλσλ θπζηθψλ πφξσλ θαη παξάιιεια 

πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

ηεξηδφκελνη αθελφο ζηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη 

ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δεχηεξν θεθάιαην,  θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ δχν εμεηαδφκελσλ 

ρσξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θεθάιαηα ηξία, ηέζζεξα θαη πέληε 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο αλάπηπμεο ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ. Ωο απνηέιεζκα ηηο παξαπάλσ αλάιπζεο  θαηαιήγνπκε ζηα εμήο 

«βαζηθά» ζπζηαηηθά ηεο εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ 

θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο  : 

 Οη πινχζηεο ζε θπζηθνχο πφξνπο ρψξεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ 

ηζρπξέο ηζνηηκίεο, γεγνλφο πνπ είλαη εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ  

νηθνλνκηθψλ θιάδσλ θαη θπξίσο ησλ εμαγσγηθψλ.  

 Οη ηζρπξέο ηζνηηκίεο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο  εμφξπμεο πφξσλ ζπρλά 

νδεγεί ζε κνλφπιεπξε αλάπηπμε κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

άιισλ θιάδσλ  θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

 Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο πξψησλ πιψλ πξνθαινχλ αζηάζεηα ζηνπο 

ξπζκνχο κεγέζπλζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα απφ ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Α.Δ.Π..  

 Πνιχ ζπρλά νη πινχζηεο ζε θπζηθνχο πφξνπο ρψξεο  δελ επηδηψθνπλ 

ζηξαηεγηθέο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γελ θαηαθέξλνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη εάλ δελ επαλεπελδχζνπλ ηνλ πινχην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο, 

ηφηε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γίλνληαη πην θησρέο.  
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 Οη δηακάρεο γηα πξφζβαζε ζηα ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο πξψησλ πιψλ 

νδεγεί ζε πνιηηηθή δπζιεηηνπξγία, νμχλεη ην πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο 

θαη νδεγεί ζε κε δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο.  Πνιιέο θνξέο απηέο νη 

δηακάρεο νδεγνχληαη σο θαη ζε άγξηεο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. 

Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν εμεηαδφκελσλ νηθνλνκηψλ 

θαζψο θαη ηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηνπο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο αλάπηπμεο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο θαηάξαο ησλ πφξσλ θαη ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο ππάξρνπλ 

ζε έληνλν βαζκφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο.  

Ωζηφζν κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο θαη ζσζηέο απνθάζεηο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ  ηα σο άλσ πξνβιήκαηα έηζη ψζηε ε 

αθζνλία ησλ πφξσλ λα νδεγήζεη θαη ζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. Οη 

ηξφπνη πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ είλαη νη εμήο :  

Πξψηνλ,  νη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ άθζνλνπο πφξνπο ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξα, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πνιίηεο ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πιήξε αμία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Τπάξρεη κηα αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ (ζπλήζσο μέλσλ) εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ηνπο πφξνπο. Οη πξψηεο ζέινπλ 

λα ειαρηζηνπνηήζνπλ απηά πνπ πιεξψλνπλ, ηελ ψξα πνπ νη ρψξεο 

επηδηψθνπλ ην αληίζεην. σζηά ζρεδηαζκέλεο, αληαγσληζηηθέο, δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξα έζνδα απφ 

ζπκθσλίεο ζπκθεξφλησλ. Σα ζπκβφιαηα, επίζεο, ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ 

δηαθάλεηα θαη ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο 

ζεκεηψζνπλ κεγάιε άλνδν -φπσο ζπκβαίλεη επαλεηιεκκέλσο- ηα κε 

πξνβιεπφκελα θέξδε δελ ζα πάλε κφλν ζηελ εηαηξεία. 

Δπηπιένλ ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ρακειήο ηζνηηκίαο ηνπ εγρψξηνπ 

λνκίζκαηνο, ε δεκηνπξγία ελφο απνηακηεπηηθνχ / επελδπηηθνχ ηακείνπ, νη 

πξνζεθηηθέο επελδχζεηο ησλ εζφδσλ απφ θπζηθνχο πφξνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο), θαζψο θαη ν πςειφο 

βαζκφο δηαθάλεηαο ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα δνπλ ηα ρξήκαηα πνπ 

εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη, απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο απνδνηηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ. 
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ θεξδεζεί κέζσ ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο. Σφζν κε ηελ 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ  (δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη θαη ιηκάληα) πνπ ζα έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ θαη θνηλσληψλ, φζν θαη κε  ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ πηζαλψλ 

ζπλδέζκσλ: εθπαίδεπζε ησλ ληφπησλ εξγαδνκέλσλ, αλάπηπμε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο ρψξαο.  

Θα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη δηακφξθσζε 

θνπιηνχξαο  ηνπ πιεζπζκνχ ψζηε   νη ρψξεο απηέο λα εδξαηψζνπλ ζεζκνχο, 

πνιηηηθέο θαη ηνπο αλαγθαίνπο λφκνπο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη νη θπζηθνί 

πφξνη σθεινχλ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 

Έλα παξάδεηγκα γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο “θαηάξαο ησλ πφξσλ” απνηειεί ε EITI ( Extractive Industries 

Transparency Initiative) Πξσηνβνπιία Γηαθάλεηαο γηα ηηο Δμνξπθηηθέο 

Βηνκεραλίεο) ε νπνία ηδξχζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ρψξεο 

ρνξεγνχο ην 2002. ηφρνο ηεο EITI είλαη λα θαηαπνιεκήζεη ηελ πνιηηηθή 

δηάζηαζε ηεο “θαηάξαο ησλ πφξσλ” κέζσ ηεο απμεκέλεο δηαθάλεηαο ησλ 

εζφδσλ ζηνπο εμνξπθηηθνχο ηνκείο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε φζα αλαπηχρζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ε Ννξβεγία έρεη εθαξκφζεη πνιιά 

απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηνηρεία ζην παξαγσγηθφ ηεο κνληέιν δεκηνπξγψληαο 

έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ θάλνπλ ηελ θαηνρή θπζηθψλ πφξσλ 

επινγία θαη φρη θαηάξα, δίλνληαο ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαη 

ηελ θνηλσληθή ηεο επεκεξία . 

«Οη θπζηθνί πφξνη πξέπεη λα είλαη επινγία, φρη θαηάξα. Μπνξνχλ λα γίλνπλ, 

αιιά απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί απφ κφλν ηνπ. Καη δελ ζα ζπκβεί εχθνια», 

(Stiglitz, 2012). 
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