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Ο OPEC ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

   Αν και το πετρέλαιο ήταν γνωστό από την αρχαιότητα η χρήση του ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένη και ο οικονοµικός του ρόλος ασήµαντος. Μπορούµε να θεωρήσουµε πως οι 

απαρχές της οικονοµικής εκµετάλλευσης του πετρελαίου εντοπίζονται στις αρχές του 19
ου

 

αιώνα όταν οι Ρώσοι αδελφοί Dubinin πέτυχαν για πρώτη φορά την απόσταξη πετρελαίου το 

1823.  Τότε ξεκινά και χηµική βιοµηχανία επεξεργασίας και διύλισης του πετρελαίου. Η 

περιοχή η οποία παρήγαγε το 90% του παγκόσµιου πετρελαίου τις πρώτες δεκαετίες του 

δέκατου ένατου αιώνα ήταν το Μπακού. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν κάποιες περιορισµένες 

ποσότητες ορυκτελαίων που προέρχονταν από την απόσταξη πετρελαίου ενώ από το 1852 

άρχισε και η χρήση κηροζίνης για φωτισµό και θέρµανση.  

 Καθώς η χρήση των παραγώγων του πετρελαίου αυξανόταν η οικονοµική σηµασία του 

γινόταν όλο και σηµαντικότερη. Όλο και περισσότερες χώρες µπήκαν στη διαδικασία 

εντοπισµού και αξιοποίησης κοιτασµάτων πετρελαίου. Η αύξηση της οικονοµικής σηµασίας 

του πετρελαίου είχε σαν αποτέλεσµα να ελκύει όλο και περισσότερα κεφάλαια. Κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα οι ΗΠΑ είχαν πάρει το παγκόσµιο προβάδισµα στην 

εξόρυξη και επεξεργασία πετρελαίου.  Το 1865  ο John D. Rockefeller, ιδιοκτήτης µιας 

µικρής εταιρείας πετρελαιοειδών, αγόρασε το µεγαλύτερο διυλιστήριο της Pennsylvania.  

Από την εποχή αυτή και από τον Rockefeller ξεκινά και η δηµιουργία µονοπωλιακής 

κατάστασης στην αγορά πετρελαίου. Η εταιρεία του, η Standard  Oil, έγινε συνώνυµη µε τη 

δηµιουργία µονοπωλίου και ταυτόχρονα η αφορµή για την ψήφιση του πρώτου 

αντιµονοπωλιακού νόµου στις ΗΠΑ.  

   Παρά τους νόµους όµως οι ιδιαιτερότητες της αγοράς πετρελαίου και τα ιδιαίτερα µεγάλα 

οικονοµικά συµφέροντα σε αυτή δεν άφηναν πολλά περιθώρια στην ελεύθερη αγορά και τον  

ανταγωνισµό. Ιδιαίτερα µετά την εφεύρεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και την 
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επέκταση των µεταφορών  το πετρέλαιο και ο έλεγχος της αγοράς του  συνυφάνθηκε τόσο µε 

την οικονοµία των πιο προηγµένων χωρών όσο και µε την κρατική ισχύ σε µια περίοδο 

έντονου  ανταγωνισµού µεταξύ των εθνών κρατών και των ιθυνουσών τάξεών τους. Μετά 

την  ανακάλυψη µεγάλων κοιτασµάτων πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ο αποικιακός έλεγχος 

αρκετών από αυτές τις περιοχές είχε σαν αποτέλεσµα και τον έλεγχο των πετρελαϊκών 

κοιτασµάτων τους από τις µεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των αποικιοκρατικών χωρών και 

προς όφελός τους. 

  Εν τω µεταξύ η µονοπώληση του κλάδου του πετρελαίου είχε αποκατασταθεί και πάλι µε 

την επικράτηση στην αγορά πετρελαίου επτά µεγάλων εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές είχαν 

σχηµατίσει καρτέλ ελέγχοντας απολύτως την αγορά πετρελαίου και φροντίζοντας οι χώρες 

παραγωγής να λαµβάνουν το ελάχιστο δυνατό ποσοστό από την εκµετάλλευση του φυσικού 

τους πλούτου. Στη διαδικασία έλεγχου και καθυπόταξης των όποιων απαιτήσεων από µέρους 

των χωρών παραγωγής συµµετείχαν ενεργά οι χώρες βάσεις των πετρελαϊκών εταιρειών µε 

πολιτικές, αλλά ακόµη και στρατιωτικές, παρεµβάσεις.  

  Τα πράγµατα άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και την 

ενίσχυση του κινήµατος για την αυτοδιάθεση των λαών και τους αγώνες κατά της 

αποικιοκρατίας. Το αίσιο για τους αποικιοκρατούµενους λαούς τέλος του αγώνα τους για την 

ανεξαρτησία έφερε στο προσκήνιο και το ζήτηµα του ελέγχου από µέρους τους των 

κοιτασµάτων πετρελαίου. Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου να µπορέσουν συντονισµένα 

και αποτελεσµατικά να αντισταθούν στο πανίσχυρο καρτέλ των πετρελαϊκών εταιρειών 

ίδρυσαν, κατά τη δεκαετία του 1960, τον OPEC. Ένα δεύτερο ουσιαστικά καρτέλ αρκετών 

και σηµαντικών πετρελαιοπαραγωγών χωρών.  

 Η αρχική αντιπαράθεση µεταξύ των χωρών παραγωγής και των καταναλωτριών χωρών  

ξεκίνησε ουσιαστικά µε το πετρελαϊκό εµπάργκο του 1973. Η αντιπαράθεση έληξε σχετικά 

σύντοµα και µια ισορροπία αποκαταστάθηκε µεταξύ των µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της 

∆ύσης, που είχαν µείνει µόνο πέντε, και του OPEC. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η παγκόσµια 

αγορά πετρελαίου να ελέγχεται από τις πέντε µεγάλες εταιρείες, τον OPEC και 

δευτερευόντως τη Ρωσία και τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Κάθε σύστηµα για να υπάρξει ως τέτοιο, ως οργανωµένο δηλαδή όλον, πρέπει να αντλεί 

ενέργεια από το περιβάλλον του. Το ίδιο ισχύει και για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Πάντα τα 

ανθρώπινα κοινωνικά σύνολα αντλούσαν από τη φύση ενέργεια. Όσο πιο πολύπλοκες 

γίνονταν οι ανθρώπινες κοινωνίες, δηλαδή όσο πιο οργανωµένες, τόσο περισσότερη και η 

ανάγκη τους για ενέργεια. Μπορούµε µάλιστα να πούµε πως η ικανότητα των ανθρωπίνων 

κοινωνιών στην απόκτηση ενέργειας έθετε και τα όρια της επέκτασής τους.  

  Το επίπεδο του ανθρώπινου πολιτισµού µπορεί να προσδιοριστεί και από το ποσό της 

ενέργειας που είχε σε κάθε ιστορική περίοδο στη διάθεσή του. Η πρώτη µορφή ενέργειας που 

έθεσαν οι ανθρώπινες κοινωνίες στην υπηρεσία του ανθρώπου ήσαν τα ξύλα και η φωτιά. 

Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια αργότερα οι ανθρώπινες κοινωνίες κατάφεραν να 

θέσουν στην υπηρεσία τους και τη δύναµη των ζώων. Μια νέα πηγή ενέργειας τέθηκε στη 

υπηρεσία των ανθρώπων. Από την ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα µια ενέργεια µη 

οργανική τέθηκε στην υπηρεσία των ανθρώπινων κοινωνιών. Η ενέργεια του νερού και του 

αέρα. 

   Ο υδροτροχός και ο ανεµόµυλος ήσαν τα νέα εργαλεία που µετέτρεψαν φυσικές ενέργειες 

σε τιθασευµένη ενέργεια. Ο υδροτροχός ιδιαίτερα είναι το καθοριστικό εκείνο εργαλείο που 

στήριξε ενεργειακά όχι µόνο τις φεουδαρχικές κοινωνίες αλλά σε αυτή στηρίχτηκε και η 

πρώτη βιοµηχανική επανάσταση.  Η βασική παραγωγική διαδικασία που γέννησε τη 

βιοµηχανική επανάσταση ήταν η υφαντουργία Μέχρι τη δεκαετία του 1820 ελάχιστες 

υφαντουργικές µονάδες στηρίζονταν στη δύναµη του ατµού. Η κύρια ενέργεια που 

χρησιµοποιούσαν ήταν αυτή που έδινε ο υδροτροχός. Αν και η ενέργεια του νερού συνέχισε 

µέχρι και το τέλος του 19
ου

 αιώνα να αποτελεί βασική ενεργειακή πηγή για τη βιοµηχανία µια 

άλλη ενέργεια ήρθε να προστεθεί στις ήδη γνωστές. Η ενέργεια του άνθρακα.  

    Αν και ο γαιάνθρακας χρησιµοποιείτο από παλιότερα για θέρµανση, η ατµοµηχανή ήταν 

εκείνη που έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αντλήσει µαζικά ενέργεια από τον 

άνθρακα και να µετασχηµατίσει τη θερµική ενέργεια σε κινητική. Σιδηρόδροµοι, πλοία, 

ακόµη και αυτοκίνητα µε τη χρήση ως καυσίµου τον άνθρακα όργωναν και ένωναν τη γη. 

Προς το τέλος του αιώνα ένα άλλο καύσιµο ήρθε να προστεθεί στα παραπάνω. Το πετρέλαιο. 

Επίσης γνωστό από παλιά η τεχνολογική δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σαν φωτιστικό 

καύσιµο έγινε δυνατή κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα. Από τότε και µετά το 

πετρέλαιο άρχισε να βρίσκει πολλές και διάφορες χρήσεις.  
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 Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης έκανε τις ανθρώπινες κοινωνίες να έρθουν πολύ κοντά 

εκµηδενίζοντας τις αποστάσεις για τη µεταφορά ανθρώπων και εµπορευµάτων. Το πετρέλαιο 

αποτελούσε την πρωτογενή ενεργειακή βάση για όλα τα παραπάνω. Ταυτόχρονα αποτελούσε 

και µια από τις κύριες πρωτογενείς ενεργειακές πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Εδώ δεν πρέπει να µας διαφύγει πως οι µεταφορές και ο ηλεκτρισµός αποτελούν 

την ενεργειακή βάση του σηµερινού υλικού πολιτισµού. Πέρα όµως από τα παραπάνω  ο 

διαχωρισµός των ανθρώπινων κοινωνιών σε έθνη κράτη  από τη µια και η ταξική 

διαστρωµάτωσή στο εσωτερικό των κοινωνιών από την άλλη δηµιουργούν µια κατάσταση 

σύγκρουσης γύρω από τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών.  

    Αυτό δεν είναι φυσικά κάτι καινούριο. Εκείνο που είναι καινούριο είναι η ένταση αλλά και 

οι τρόποι και οι µεθοδεύσεις για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Εκείνο που καθορίζει τα 

παραπάνω είναι οι νόµοι, οι κανόνες και οι συνθήκες παραγωγής. Εκείνο δηλαδή που 

ονοµάζουµε κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Μέσα εποµένως από την ιστορία, τους όρους και 

τη διαπάλη για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών µπορούµε να δούµε ολόκληρη την ιστορία 

αλλά και τους όρους ύπαρξης και δράσης του καπιταλισµού σήµερα. Μια και το πετρέλαιο 

αποτελεί κατά την τελευταία εκατονταετία µια από τις βασικότερες ενεργειακές πηγές ενώ 

ταυτόχρονα υπόκειται σε µια σειρά από ποσοτικούς και  χωρικούς   περιορισµούς η διαµάχη 

για τον έλεγχό του είναι µια διαµάχη που διαπερνά την ουσία του κοινωνικοπολιτικού µας 

συστήµατος.  
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  Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας – εκτός των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα- 

αποτελούν προσωπικές θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις του σπουδαστή που την 

επιµελήθηκε και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώµη του εισηγητή εκπαιδευτικού, του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής ή του Α.Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

 

   Αν και η χρήση του πετρελαίου µαρτυρείται από την αρχαιότητα και  υπάρχουν αναφορές 

για τη χρήση του τόσο σε Άραβες όσο και από το Marco Polo στις δυτικές κοινωνίες η πιο 

συστηµατική χρήση του αρχίζει από τον δέκατο ένατο αιώνα. Η περιοχή η οποία παρήγαγε το 

90% του παγκόσµιου πετρελαίου τις πρώτες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα ήταν το 

Μπακού. Η χηµική βιοµηχανία επεξεργασίας και διύλισης του πετρελαίου άρχισε από τις 

αρχές σχεδόν του δεκάτου ενάτου αιώνα, όταν οι Ρώσοι αδελφοί Dubinin πέτυχαν για πρώτη 

φορά την απόσταξη πετρελαίου το 1823. Για το σκοπό αυτό εγκατέστησαν µια βιοµηχανική 

µονάδα στο Μοζντόκ. Το 1825 στη Ρωσία παρήχθησαν 3.500 τόνοι πετρελαίου και κατά τα 

µέσα του αιώνα η ποσότητα είχε διπλασιαστεί. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν κάποιες 

περιορισµένες ποσότητες ορυκτελαίων που προέρχονταν από την απόσταξη πετρελαίου 

σχιστόλιθων ή έβγαινε από βράχους. Το 1848 έγινε η πρώτη γεώτρηση για την εξόρυξη 

πετρελαίου στην περιοχή του Μπακού.  

  Εκτός όµως από τα ορυκτέλαια παραγόταν και ένα ελαφρύτερο συστατικό, η κηροζίνη, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε σαν καύσιµο για φωτισµό ή σε θερµάστρες. Το 1852 0 Καναδός 

γεωλόγος Abraham Gessner εξαγόρασε µια ευρεσιτεχνία για την εξαγωγή φωτιστικού 

πετρελαίου από το αργό πετρέλαιο και το 1855 ο αµερικανός Benjamin Silliman (1779-1864) 

πρότεινε µια µέθοδο καθαρισµού του πετρελαίου µε θειικό οξύ για να χρησιµοποιηθεί ως 

καύσιµο. 

  Η πρώτη µέθοδος απόσταξης της κηροζίνης επινοήθηκε από τον Πολωνό, αρµένικης 

καταγωγής, Ignacy Lukaciewicz (1822-1882) ο οποίος είναι ίσως ο πρώτος που κατασκεύασε 

ένα διυλιστήριο στο Ulaszowice κοντά στο Jaslo της Πολωνίας το 1856. Ο Lukaciewicz 

εφηύρε το 1853 το φανό κηροζίνης. Το πρώτο µεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου 

κατασκευάστηκε στο Ploesti της Ρουµανίας το 1856-57 µε αµερικάνικη χρηµατοδότηση. Το 

1856 ιδρύθηκε ένα διυλιστήριο πετρελαίου σχιστόλιθου στη Σκωτία και το 1859 ο 

συνταγµατάρχης Drake ανακάλυψε πετρέλαιο στο υπέδαφος της Pennsylvania. Σε ενάµισυ 

χρόνο οι γεωτρήσεις στο Titusville της Pennsylvania είχαν φτάσει τις 75 και ένας πυρετός 

ανακάλυψης κοιτασµάτων πετρελαίου ξεκίνησε στην Αµερική.  

  Η παραγωγή στη δυτική Pennsylvania ήταν 450.000 βαρέλια το 1860 για να ανέλθουν στα 

3.000.000 το 1862. Το 1865  ο John D. Rockefeller (1839-1937), ιδιοκτήτης µιας µικρής 

εταιρείας πετρελαιοειδών, αγόρασε το µεγαλύτερο διυλιστήριο της Pennsylvania για το 
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µεγάλο για την εποχή ποσό των 72.500 δολαρίων. Το πετρέλαιο µεταφερόταν αρχικά µε 

άµαξες µέσα σε βαρέλια και το βαρέλι έµεινε ως µονάδα µέτρησης του πετρελαίου (1 

βαρέλι=~159 λίτρα). Ένα από τα πρώτα µεγάλα διυλιστήρια που κατασκευάστηκαν ήταν 

αυτό του Oljeon της Σουηδίας το οποίο κατασκευάστηκε το 1875. Μέχρι το τέλος  του 

δεκάτου ενάτου αιώνα οι έρευνες για εντοπισµό πετρελαίου συνεχίστηκαν σε πολλές χώρες. 

Το κύριο προϊόν που έπαιρναν από το πετρέλαιο ήταν η κηροζίνη και τα ορυκτέλαια ενώ τα 

ανώτερα κλάσµατα τα πετούσαν ως άχρηστα.  

  Οι πρώτες λοιπόν βιοµηχανίες πετρελαίου, και µια από τις πρώτες χρήσεις του, ήταν η 

παραγωγή παραφίνης και ορυκτελαίων, τα οποία ήσαν εντελώς απαραίτητα σαν λιπαντικά 

στους σιδηροδρόµους. Γράφει ο Cardwell « Οι σωλήνες που εξετίθεντο σε αέρια της καµίνου 

υφίσταντο αρκετή διάβρωση και τα ζωικά και φυτικά λιπαντικά έλαια που χρησιµοποιούνταν 

συνήθως τότε διασπόνταν όταν υποβάλλονταν σε µεγάλες θερµοκρασίες. …Τα έλαια 

λίπανσης από τα νέα και άφθονα ορυκτέλαια επέτρεψαν τη λειτουργία των µηχανών σε πολύ 

υψηλές θερµοκρασίες, είτε µε χρήση υπερθερµασµένου ατµού είτε µε άλλους τρόπους».  

  Το 1878 ναυπηγήθηκε το πρώτο πλοίο µεταφοράς πετρελαίου που δροµολογήθηκε στην 

Κασπία ενώ το 1906 ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγωγός µεταφοράς πετρελαίου. Μετέφερε 

πετρέλαιο από το Μπακού στο λιµάνι Βατούµ της Μαύρης Θάλασσας, µήκους 833 km,  και 

ένας δεύτερος, µήκους 162 km, από την περιοχή της Τσετσενίας προς την Κασπία. Στο 

γύρισµα του εικοστού αιώνα το µισό της παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου προερχόταν από 

την περιοχή της Ρώσικης αυτοκρατορίας. Το 1885 γύρω στα 200 εργοστάσια επεξεργασίας 

πετρελαίου λειτουργούσαν στα περίχωρα του Μπακού. Κατά το πρώτο τέταρτο του εικοστού 

αιώνα η ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Ρωσία στην παραγωγή πετρελαίου. Με την είσοδο όµως του 

ηλεκτροφωτισµού οι πωλήσεις φωτιστικού πετρελαίου έπεσαν κατά πολύ και οι πετρελαϊκές 

εταιρείες πέρασαν µια περίοδο κρίσης. Την  κατάσταση όµως ήρθε να σώσει η εφεύρεση το 

κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

  Η µεγάλη εποµένως ανάπτυξη της βιοµηχανίας του πετρελαίου συνδέεται µε την εφεύρεση 

του κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά και µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας των πλαστικών. 

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έκαναν απαραίτητα για τη λειτουργία τους τα µέχρι τότε 

άχρηστα προϊόντα της διύλισης του πετρελαίου όπως ήταν η βενζίνη και το πετρέλαιο 

κίνησης. Παράλληλα και µια σειρά άλλων προϊόντων του συνέχισαν να βρίσκουν εκτεταµένη 

εφαρµογή όπως το φωτιστικό πετρέλαιο, η πίσσα και τα υγραέρια. 
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   Στον πίνακα 1 που ακολουθεί βλέπουµε την παραγωγή πετρελαίου των σηµαντικότερων 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών και την παγκόσµια παραγωγή από το 1900 ως το 1960.  Στο 

διάγραµµα 1 βλέπουµε τις ποσότητες που εξορύχτηκαν από το 1900 ως το 1960 στις 

κυριότερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, αλλά και σε όλο τον κόσµο.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1900-1960. (εκατοµµύρια τόνοι) 

 

ΕΤΟΣ ΗΠΑ ΕΣΣ∆ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΟΣΜΟΣ 

1900 8.5 10,3   20 

1910 27.5 9.6   50 

1920 60 3 0.6 1.7 97 

1930 123 13.5 20 6.1 210 

1940 182 31 27 13.9 262 

1950 270 37.8 78 84.4 523 

1960 345 150 140 263 1.052 

ΠΗΓΗ: ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ σ 390 
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∆ιάγραµµα 1 

 

 

  Στους χάρτες που ακολουθούν βλέπουµε τις χώρες που εξήγαν πετρέλαιο και τις χώρες που 

έκαναν εισαγωγή πετρελαίου κατά το τέλος της περιόδου που εξετάζουµε εδώ, καθώς και τα 

ποσά εξαγωγής ή εισαγωγής.  

 

ΧΑΡΤΗΣ 1 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΧΏΡΑ 
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ΧΑΡΤΗΣ 2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

 

 

 

  Στο διάγραµµα που ακολουθεί βλέπουµε τις τιµές του πετρελαίου από την αρχή σχεδόν της 

χρήσης του, το 1860, µέχρι το 1980. Εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε την πολύ ψηλή 

τιµή του στην αρχή της περιόδου και τις µεγάλες διακυµάνσεις της. Οι διακυµάνσεις αυτές 

είχαν σαν αποτέλεσµα την καταστροφή των µικρών εταιρειών του ενός ανδρός και την 

κυριαρχία των µεγάλων εταιρειών οι οποίες δηµιούργησαν και τις διακυµάνσεις αυτές.   

 

∆ιάγραµµα 2 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1861-1981 
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 Πέρα από τα προϊόντα του πετρελαίου που χρησιµοποιούνται για καύσιµα και λιπαντικά το 

πετρέλαιο αποτελεί την πρώτη ύλη και την παρασκευή µιας ολόκληρης σειράς χηµικών 

προϊόντων όπως πλαστικών, απορρυπαντικών, διαλυτών και συνθετικών ινών.  Ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της βιοµηχανίας του πετρελαίου ήταν πως αναπτύχθηκε και σε µη 

παραγωγές χώρες. Το πετρέλαιο, που εξορυσσόταν σε χώρες µε χαµηλή τεχνολογική βάση 

και οι οποίες ήσαν ταυτόχρονα και υπό πολιτική εξάρτηση, µεταφερόταν µε ποντοπόρα πλοία 

στις αναπτυγµένες τεχνολογικά χώρες όπου και γινόταν η διύλισή του. Η διαδικασία αυτή 

µεγέθυνε ακόµη παραπέρα την παραγωγική και οικονοµική βάση αυτών των χωρών πράγµα 

που µε τη σειρά του επιδρούσε στο πολιτικό πεδίο και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Στις 

αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες οι µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες διύλισης πετρελαίου 

έφτασαν στο αποκορύφωµά τους κατά τη δεκαετία του 1970. Στις ΗΠΑ δεν έχει 

κατασκευαστεί κανένα νέο διυλιστήριο µετά το 1976. 

   

Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε την όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή του πετρελαίου αλλά 

και του φυσικού αερίου, στην παραγωγή ενέργειας. Φαίνεται επίσης η µείωση της 

κατανάλωσής του κατά τα χρόνια της ύφεσης του 1929 αλλά και µια συνολική πτώση του 

ρυθµού αύξησης της παραγόµενης ενέργειας µετά το 1970. Στο ίδιο διάστηµα βλέπουµε 

µείωση της παραγωγής άνθρακα αλλά και την αρχή της παραγωγής ενέργειας σε 

θερµοπυρηνικά εργοστάσια. Το ίδιο ενεργειακό πρότυπο ακολουθούν όλες οι χώρες, 

ιδιαίτερα οι πλέον αναπτυγµένες οικονοµικά. Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τις 

ενεργειακές πηγές των ΗΠΑ από το 1850 µέχρι το 2000. Οι µονάδες του κατακόρυφου άξονα 

είναι τετράκις εκατοµµύρια BTU.  
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∆ιάγραµµα 3 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ 

 

ΠΗΓΗ:United States Department of Energy 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (σε εκατοµµύρια τόνους άνθρακα ή ισοδύναµά του) 

  

 1860 1880 1900 1920 

ΑΝΘΡΑΚΑΣ 136 310 735 1.250 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2 6 28 140 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  3 10 20 

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ   5 21 

ΣΥΝΟΛΟ 138 319 778 1.431 

ΠΗΓΗ: BEAUD. Η Ιστορία του καπιταλισµού.  σ 223 

 

  Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τη σηµαντικότατη συνεισφορά του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου στην πρωτογενή ενέργεια σε παγκόσµιο επίπεδο από το 1960 και µετά. 

Ταυτόχρονα βλέπουµε την αύξηση της πρωτογενούς ενέργειας κατά το παραπάνω διάστηµα.  
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∆ιάγραµµα 4 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2011.pdf 

 

  Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η µορφή ενέργειας που έχει τις περισσότερες χρήσεις και 

καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τον πολιτισµό µας. Οι πηγές πρωτογενούς ενέργειας που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξαν σηµαντικά κατά τις 

δεκαετίες µετά το 1970 και την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. ενώ κατά τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970 το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν από πετρέλαιο κατά το 2007 το 

ποσοστό αυτό  είχε πέσει στο 33,5% (διάγραµµα 5). 
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∆ιάγραµµα 5 

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

World electricity generation by source of energy 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2010-en/05/02/01/05-02-01-

f1.html?contentType=/ns/StatisticalPublication,/ns/Chapter&itemId=/content/chapter/factbook-2010-

37-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/html 

 

    Στο διάγραµµα 6 βλέπουµε την ποσοστιαία συµµετοχή των διαφόρων πρωτογενών πηγών 

ενέργειας στην παγκόσµια παραγωγή ενέργειας. Παρατηρούµε τη σηµαντική αύξηση της 

συµµετοχής του πετρελαίου στην παραγωγή ενέργειας µεταξύ της δεκαετίας του 1960 και 

αυτής του 2010. Τα παραπάνω αφορούν τη συνολική παραγωγή ενέργειας κάθε µορφής. Οι 

προβλέψεις για το 2030 δίνουν µικρή αύξηση της συµµετοχής του πετρελαίου στην 

παγκόσµια παραγωγή ενέργειας. 
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Στο διάγραµµα  βλέπουµε την  παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου και την  ικανότητα διύλισης 

αργού για το χρονικό διάστηµα 1980-2016 

 

∆ιάγραµµα 6 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

http://wwwopec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO2012.pdf 

∆ιάγραµµα 7 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO2012.pdf 
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 Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 η βιοµηχανική παραγωγή στις αναπτυγµένες χώρες 

επιβραδύνει τους ρυθµούς αύξησής της ή µένει στάσιµη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η ζήτηση 

του πετρελαίου να παραµένει σχεδόν σταθερή έκτοτε. Η µεταφορά πολλών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στη νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα δε µετέβαλλε τη ζήτηση. Στο 

επόµενο διάγραµµα βλέπουµε την διαχρονική κατανάλωση πετρελαίου στις διάφορες οµάδες 

καταναλωτών ενώ στο διάγραµµα 9 την κατανάλωση στις ΗΠΑ από το 1973 ως το 2003 ανά 

κατηγορία κατανάλωσης.  

 

∆ιάγραµµα 8 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf 
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  ∆ιάγραµµα 9 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. 1973-2003 

 

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf 

 

  Από το διάγραµµα 8 διαπιστώνουµε πως µέχρι τη δεκαετία του 1980 οι µεγαλύτεροι 

καταναλωτές ήσαν οι αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης. Οι ΗΠΑ, η ∆υτική Ευρώπη και η 

Ιαπωνία. Από τη δεκαετία του 1980 και µετά η κατανάλωση στις χώρες αυτές παραµένει 

σταθερή ενώ αυξάνεται η κατανάλωση στις άλλες χώρες. Οι άλλες αυτές χώρες είναι κυρίως 

οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αρχικά και αργότερα η Κίνα και η Ινδία. Στο επόµενο 

διάγραµµα βλέπουµε την παραγωγή πετρελαίου όλων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών το 

χρονικό διάστηµα 2001-2012. 
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∆ιάγραµµα 10 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 2001-2012 

 

http://crudeoilpeak.info/wp-content/uploads/2012/05/Incremental_crude_World_2001_Jan2012.jpg 
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  Στο διάγραµµα 11 βλέπουµε την κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία.  

 

∆ιάγραµµα 11 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/998-2834_making-permanent-

savings_GR.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

2.1 ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ 

  Αν και το εργοστασιακό σύστηµα ήταν σε λειτουργία από τον δέκατο τρίτο αιώνα η 

κυριαρχία του ήταν αργή. Παρ’ όλα τα πλεονεκτήµατά του στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και στη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µια σειρά από αιτίες έκαναν 

δύσκολη την επικράτησή του. Τα κυριότερα από τα αίτια της αργής επικράτησης του 

εργοστασιακού συστήµατος ήσαν η αδυναµία της αγοράς να στηρίξει µεγαλύτερη παραγωγή 

και η αντίδραση των εργατών στον εγκλεισµό τους στα εργοστάσια. Μεγάλες εργοστασιακές 

µονάδες φυσικά υπήρχαν, ιδιαίτερα δε στη Γαλλία. Ένας συνδυασµός λοιπόν µεγάλων 

εργοστασιακών µονάδων, µικρών µονάδων, εργαστηρίων και οικοτεχνικής παραγωγής 

κάλυπταν την διαρκώς διογκούµενη ζήτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.  

  Η διόγκωση αυτή της ζήτησης είχε σαν αποτέλεσµα την κυριαρχία σιγά σιγά στην 

παραγωγή των µεγάλων εργοστασιακών µονάδων, χωρίς αυτό να σηµαίνει την εξάλειψη της 

µικρής παραγωγής. Σηµαντικό ρόλο, προς την κατεύθυνση αυτή, έπαιξαν από την αρχή οι 

νέοι παραγωγικοί κλάδοι όπως η χηµική βιοµηχανία και η κατασκευή ατµοµηχανών, καθώς 

και η χρήση µηχανών παροχής κεντρικά ενέργειας γιατί µόνο εργοστασιακά µπορούσαν να 

παραχθούν ή να χρησιµοποιηθούν. Μετά το 1850 οι µονάδες µεγάλης κλίµακας άρχισαν να 

αυξάνονται όχι µόνο στους νέους κλάδους αλλά και στους παλιούς όπως η 

κλωστοϋφαντουργία και φυσικά και οι χαλυβουργίες µε τις υψικαµίνους. Η διαδικασία αυτή 

εντάθηκε µετά το 1870.  

  Στη Γερµανία µόνο µια βιοµηχανία παρήγαγε ως 19.500 τόνους σίδηρο το 1853 ενώ το 1870 

τουλάχιστο δώδεκα βιοµηχανίες παρήγαγαν τέτοιας τάξης µεγέθους ποσότητες. Η 

σιδηρουργία Schneider, Hnnay and Company της Βρετανίας από δύο υψικαµίνους που είχε το 

1859 έφτασε τις δώδεκα το 1871. Στη Γαλλία η Francois de Wendel από 22.370 τόνους 

χυτοσίδηρο που παρήγαγε το 1850 , εξαπλασίασε την παραγωγή της ως το 1870. Οι 

επιχειρήσεις Decazeville, Wendel Le Creusot και Fourchambault από 6.2% του σιδήρου και 

του χάλυβα που παρήγαν το 1840, έφτασαν στο 21% κατά το 1869. Το 1912 οι δέκα 

µεγαλύτεροι παραγωγοί σιδήρου και χάλυβα παρήγαν το 70% της όλης παραγωγής. ( Roy 

Church στο Aldrcoft-Ville σ 169). Στο Lancashire  ενώ ο αριθµός των κλωστοϋφαντουργιών 

παρέµεινε αµετάβλητος µεταξύ 1884 και 1911 ο αριθµός των αδραχτιών διπλασιάστηκε, 

πράγµα που σηµαίνει ότι αυτές οι βιοµηχανικές µονάδες διπλασιάστηκαν σε µέγεθος, κατά 

µέσο όρο, στο παραπάνω διάστηµα. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, των µέσων του 

1870 µέχρι και της αρχές του 1890, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εντάθηκαν.  
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  Η µεγέθυνση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων φαίνεται και από των αριθµό των 

εργαζοµένων σ’ αυτές. Το 1875 το 64.5% όλων των βιοµηχανικών εργατών στη Γερµανία 

εργάζονταν σε επιχειρήσεις µε πέντε ή λιγότερα άτοµα ενώ το 19% εργάζονταν σε 

επιχειρήσεις µε πάνω από πενήντα άτοµα. Μέσα σε µια εικοσαετία, το 1895, το 68,3 όλων 

των Γερµανών εργατών εργάζονταν σε µεγάλες επιχειρήσεις µε πάνω από πενήντα άτοµα. Η 

ίδια διαδικασία παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγµένες βιοµηχανικά καπιταλιστικές χώρες 

κατά το τελευταίο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα και τις αρχές του εικοστού, αν και µε 

διαφορετική ένταση σε κάθε χώρα. Πρωτοπόρες στη µεγέθυνση αυτή ήσαν η Γερµανία και οι 

ΗΠΑ. 

  Το 1899 ο µέσος αριθµός των εργατών ανά βιοµηχανική επιχείρηση ήταν 22 άτοµα στις 

ΗΠΑ για να φτάσουν τα 40 το 1919. Στη Γαλλία ο βαθµός συγκέντρωσης της εργατικής 

δύναµης ήταν µικρότερος, ακολουθώντας το βαθµό συγκέντρωσης της βιοµηχανίας. Στη 

Γαλλία, προς το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα η συντριπτική πλειονότητα των 

επιχειρήσεων είχε κάτω από δέκα εργάτες. Παρ’ όλα αυτά το ένα δέκατο των µισθωτών στη 

Γαλλία εργαζόταν σε επιχειρήσεις µε πάνω από 500 εργαζόµενους το 1906.        

  Η σηµαντική αυτή διαδικασία της µεγέθυνσης και επέκτασης των βιοµηχανικών µονάδων 

είχε τελικά εξαιρετικά αποτελέσµατα στην ίδια τη δοµή και λειτουργία των επιχειρήσεων 

αλλά και επιπτώσεις στην κοινωνία και την πολιτική. ∆ύο ήσαν ουσιαστικά οι διαδικασίες 

µέσω των οποίων πραγµατώνονταν αυτή η µεγέθυνση. Η πρώτη ήταν αυτή της εσωτερικής 

µεγέθυνσης και η δεύτερη αυτή των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Η µεγέθυνση της 

ζήτησης επέβαλε την αύξηση της παραγωγής και εποµένως τη µεγέθυνση της παραγωγικής 

µονάδας η οποία αρχικά επιτυγχανόταν µε την επανεπένδυση των κερδών ή µε την 

οικονοµική σύµπραξη φίλων και συγγενών για τη µεγέθυνση της κεφαλαιακής βάσης της 

επιχείρησης. Από τις τελευταίες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου αιώνα η διαδικασία της 

εσωτερικής µεγέθυνσης επιταχύνθηκε µέσω της πρακτικής των αδιανέµητων κερδών. 

  Η άλλη µέθοδος ήταν η εξαγορά ή η συγχώνευση επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου µε σκοπό 

τη δηµιουργία µιας µεγαλύτερης µονάδας που όχι µόνον θα  επιτύγχανε οικονοµίες κλίµακας 

αλλά, και το κυριότερο, ελέγχοντας µεγαλύτερο µέρος της αγοράς θα καθόριζε τις τιµές.  

Επειδή όµως η κυριαρχία µιας µόνο επιχείρησης σε κάθε κλάδο ήταν αδύνατη ένας άλλος 

τρόπος αποφυγής του ανταγωνισµού ήταν η δηµιουργία ενώσεων οι οποίες από κοινού θα 

καθόριζαν την πολιτική των επιχειρήσεων σε θέµατα τιµών, αγορών και εργατικής πολιτικής. 

Η δηµιουργία αυτών των βιοµηχανικών ενώσεων ξεκίνησε οργανωµένα στη Γερµανία και 

πήραν το όνοµα καρτέλ ή τραστ. Τα καρτέλ δεν ήσαν κάτι νέο. Υπήρχαν από τις αρχές του 

δέκατου ένατου αιώνα, όπως η εταιρεία J. and P. Coats της Βρετανίας η οποία, το 1826, είχε 
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ενώσεις στις ΗΠΑ,  τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, την Ισπανία και το 

Βέλγιο. Παρόµοιο καρτέλ ήταν αυτό της Salt Union στη Γερµανία από το 1828.  

  Στη Βρετανία, µεταξύ 1880 και 1918, 655 επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν σε 74. Η διαδικασία 

της συγκέντρωσης πήρε µεγάλες διαστάσεις στη Βρετανία στον τοµέα των τραπεζών. Από 

250 ιδιωτικές τράπεζες το 1880 είχαν µείνει µόνο 46 το 1913. Από 120 Joint-Stock Banks το 

1880 είχαν µείνει 43 το 1913. Με κρατική προτροπή και ενθάρρυνση 2.000 επιχειρήσεις 

σιδήρου στη Βρετανία συγχωνεύτηκαν, το 1932, και δηµιουργούν την «British Iron and 

Steel». Οκτώ αυτοκινητοβιοµηχανίες συγχωνεύτηκαν, την ίδια χρονιά, και σχηµατίζουν την 

«Rootes Motor Ltd» ενώ από το 1929 η σαπωνοποιία «Lever» ενώθηκε µε την ολλανδική 

«Margarine Unie» σχηµατίζοντας τον όµιλο «Unilever». Το 1935 οι τρεις πρώτες 

επιχειρήσεις του κάθε κλάδου ήλεγχαν το 83% των σιδηροδρόµων, το 82% του πετρελαίου, 

το 71% των χαλύβδινων σωλήνων, το 71% της ζάχαρης, το 48% της χηµικής βιοµηχανίας, το 

43% της παραγωγής µηχανών αυτοκινήτων.  

 Η διαδικασία των συγχωνεύσεων πήρε µεγάλη έκταση στη Γερµανία, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της κρίσης του 1873- 1893. «Το 54% των µεγαλύτερων µεταποιητικών και 

µεταλλευτικών επιχειρήσεων στη Γερµανία το 1887 έπαψαν να εµφανίζονται µεταξύ τους 

ύστερα από είκοσι χρόνια είναι ενδεικτικό όχι µόνο της έκτασης των συγχωνεύσεων µεταξύ 

µεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και της ικανότητας των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται και να 

αναπτύσσονται». (Η Ευρωπαϊκή Οικονοµία. 1750-1914. Derek Aldcroft Simon Ville σ 171). 

Στη Γαλλία η διαδικασία των συγχωνεύσεων είχε προχωρήσει λιγότερο από τη Γερµανία 

αλλά περισσότερο από τη Βρετανία. Μερικές από αυτές τις συγχωνεύσεις τις έχουµε ήδη δει 

στους νέους βιοµηχανικούς τοµείς των χηµικών, των αυτοκινητοβιοµηχανιών και  των 

ηλεκτρικών βιοµηχανιών τόσο στη Γερµανία όσο και στις ΗΠΑ, οι οποίες αµέσως 

ακολούθησαν στο δρόµο των συγχωνεύσεων, αλλά και στη Γαλλία,.  

 Στη Γερµανία, πριν την πολιτική της ενοποίηση, στο κάθε κράτος ίσχυε και διαφορετικό 

νοµικό πλαίσιο αλλά µετά την ενοποίηση, ένας ενιαίος νοµικός κώδικας, ο οποίος εισήχθη 

µεταξύ 1870-1872, επέτρεπε τη σύσταση µετοχικών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης µε τη 

µορφή της δηµόσιας επιχείρησης (Actiengesellschaft). Έως το τέλος του δεκάτου ενάτου 

αιώνα οι νοµικές αυτές µορφές των επιχειρήσεων είχαν υιοθετηθεί από όλες τις αναπτυγµένες 

χώρες. Η τελευταία νοµική µεταβολή ήταν η νοµιµοποίηση των καρτέλ στη Γερµανία. Το 

1898 νοµιµοποιήθηκαν οι ενώσεις και το 1908 τα καρτέλ.  

Τα καρτέλ δηµιουργούνται µε τυπικές ή άτυπες συµφωνίες µεταξύ ενός αριθµού 

ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων να συνεργασθούν για να εκµεταλλευθούν την αγορά, συνήθως 

ορίζοντας κοινή τιµή προϊόντος ή και µοιράζοντας την αγορά µεταξύ τους. Όταν τα µέλη του 
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καρτέλ υιοθετούν κοινή τιµή, ενεργούν ως συλλογικό µονοπώλιο και θα υπάρξουν για την 

κοινωνία όλες οι αντίστοιχες δυσµενείς συνέπειες που αναφέρθηκαν σε προηγούµενο 

κεφάλαιο. Επιπλέον, η λύση αυτή είναι χειρότερη και από το µονοπώλιο, γιατί δεν 

πραγµατοποιούνται οικονοµίες µεγέθους όπως όταν υπάρχει µία µόνον επιχείρηση. Οι 

νοµικές αυτές ρυθµίσεις, ιδιαίτερα αυτές της δεύτερης πεντηκονταετίας του δεκάτου ενάτου 

αιώνα είχαν σηµαντικότατες επιπτώσεις, δεν άλλαξαν µόνο τη νοµική µορφή των 

επιχειρήσεων αλλά είχαν εξαιρετικά σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

  Η κίνηση όµως αυτή πήρε πολύ µεγάλη έκταση, µετά το 1870, ιδιαίτερα στη Γερµανία µε 

την καθοδήγηση του κράτους και των τραπεζών. Ο σχηµατισµός καρτέλ στη βαριά 

βιοµηχανία της Γερµανίας ξεκίνησε από επιχειρήσεις στον τοµέα του άνθρακα, του σιδήρου 

και του χάλυβα, όπως οι Thyssen «Combine» και η Gelsenkirchener Bergwerksverein. Το 

1906 υπήρχαν στη Γερµανία περίπου 400 καρτέλ καλύπτοντας κάθε κλάδο της βιοµηχανικής 

παραγωγής ενώ το 1923 τα καρτέλ στη Γερµανία έφτασαν τα 1.500 και το 1930 τα 2.100. Με 

νόµο του 1933 οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να συµµετέχουν στο καρτέλ του κλάδου τους 

µε στόχο τη συστηµατοποίηση του γερµανικού καπιταλισµού και την ορθολογική, από τη 

µεριά των καπιταλιστών και του κράτους τους, διαχείρισή του. Στην ηλεκτρική βιοµηχανία 

της Γερµανίας η «AEG» µε κεραυνοβόλες διαδικασίες συγκέντρωσης ήλεγχε, το 1911, 175 

µε 200 εταιρείες έχοντας πάνω από 60.000 εργαζόµενους. Μετά τη συνεργασία της µε τη 

«Siemens», το 1908, µοιράζονται τις αγορές του κόσµου σε συνεργασία και µε την 

Αµερικάνικη «General Electric». Η Βόρεια Αµερική για τη «General Electric». Και η 

Ευρώπη για τις άλλες δύο. 

  Η ίδια διαδικασία της συγκέντρωσης και συγκεντρωποίησης παρατηρείται και στις τράπεζες 

της Γερµανίας. Κατά την κρίση του 1873 εβδοµήντα  τράπεζες πτωχεύουν και πριν προλάβει 

να τελειώσει η κρίση του 1873 έρχεται η κρίση του 1901 η οποία και ξεκαθαρίζει την 

κατάσταση στις γερµανικές τράπεζες. Η «Deutsche Bank» απορροφά 49 άλλες τράπεζες, η 

«Dresdner Bank» απορροφά 46 και η «Disconto Bank¨απορροφά άλλες 28.      

  Οι ΗΠΑ ακολούθησαν αµέσως. Στις ΗΠΑ, τα επτά πρώτα καρτέλ κατέχουν ή ελέγχουν 

1.638 εταιρείες το 1918. Ήδη το 1900 το 50% της παραγωγής υφασµάτων, το 54% της 

υαλουργίας, το 60% του χαρτιού και του βιβλίου, το 62% της βιοµηχανίας τροφίµων, το 72% 

της βιοµηχανίας οινοπνευµατωδών, το 77% των µη σιδηρούχων µετάλλων, το 81% της 

χηµικής βιοµηχανίας, το 84% της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα,  ελέγχονται από καρτέλ 

στις Ηνωµένες Πολιτείες. ∆ύο µεγάλες οικονοµικές άτυπες ενώσεις δηµιουργούνται αυτή την 

περίοδο στις ΗΠΑ. Η µία αποτελείται από τη «First National Bank», τη «Morgan General 

Electric», τη «Rubber Trust», τη «US Steel», τους σιδηροδρόµους «Vanderbιlt» και διάφορες 
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εταιρείες ηλεκτρισµού. Η δεύτερη αποτελείται από τη «National City Bank», τη  «Standard 

Oil», την «Tobacco» την «Ice Trust» τους σιδηροδρόµους «Gould» και τις τηλεφωνικές 

εταιρείες.  (Τα παραπάνω στοιχεία δίνονται στο «Η ιστορία του καπιταλισµού» του Beaud σ 

226-227). 

  Η παραπάνω διαδικασία δεν ήταν φυσικά κάτι που επηρέαζε µόνο τη δοµή των 

επιχειρήσεων. Είχε αντανάκλαση και στο βαθµό συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια όλο 

και λιγότερων. Κατά τον H. Faulkner το 1922 το πλουσιότερο ένα εκατοστό του πληθυσµού 

των ΗΠΑ ήταν κάτοχος του 61,5 του συνόλου των µετοχών. Το 1939 το ποσοστό κατοχής 

µετοχών από το πλουσιότερο 1% του πληθυσµού ανήλθε στο 69% για να φτάσει τα 76% το 

1953. Μετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο η συγκέντρωση συνεχίστηκε εντεινόµενη ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο της κρίσης του 1929. Το 1929 έγιναν 1.245 συγχωνεύσεις. «Το 1930 οι 

διακόσιες µεγαλύτερες επιχειρήσεις ήλεγχαν το 38% περίπου των επενδεδυµένων στις 

επιχειρήσεις κεφαλαίων, άγγιζαν το 43,2% του εισοδήµατος των βιοµηχανικών εταιρειών και 

διευθύνονταν από περίπου δύο χιλιάδες άτοµα» κατά τον Faulkner. (Αναφέρεται στο 

Beaud.Η ιστορία του καπιταλισµού.  σ 260)    

  «Το επίπεδο βιοµηχανικής συγκέντρωσης στις βαριές βιοµηχανίες ήταν υψηλότερο στη 

Γαλλία από ό,τι στη Βρετανία, µολονότι η διαδικασία είχε προχωρήσει περισσότερο µε την 

εσωτερική επέκταση των επιχειρήσεων παρά µε συγχωνεύσεις…. Οι δυνατότητες για ένα 

πολύ µικρό αριθµό πολύ µεγάλων εταιρειών να επηρεάσουν την αγορά, µέσα από συµπράξεις 

για τον έλεγχο των τιµών και των µεριδίων της αγοράς, ήταν µεγαλύτερες στους κλάδους των 

χηµικών και αλουµινίου, αν και τα όρια για ανεξάρτητους ελιγµούς-ή τη σύµπραξη για τον 

έλεγχο της αγοράς- περιορίζονταν από τη νοµοθεσία σχετικά µε το σχηµατισµό καρτέλ, που 

είχε σα σκοπό τόσο την αποφυγή της υπερβολικής διασποράς, όσο και την αποτροπή της 

µονοπωλιακής συµπεριφοράς.» (Church σ 170). 

  Το κατά πόσο οι αντιµονοπωλιακοί νόµοι είχαν κάποιο αποτέλεσµα, όπως ισχυρίζεται ο 

Church, και σε ποιο βαθµό φαίνεται από το τι συνέβη στο πραγµατικό πεδίο και τι 

αποδεικνύουν τα  ίδια τα στοιχεία πέρα από τις διακηρυγµένες προθέσεις, αληθινές ή 

ψεύτικες. Το 1914 υπήρχαν πάνω από 100 διεθνή καρτέλ µε κορυφαίο το καρτέλ χάλυβα και 

µε συµµετοχή σε αυτό επιχειρήσεων από όλες της βιοµηχανικές χώρες. Οι κύριοι 

βιοµηχανικοί κλάδοι που προπορεύονταν στην ίδρυση καρτέλ ήσαν η µεταλλουργία, ο 

άνθρακας και τα χηµικά. Ήδη από το 1883 είχε δηµιουργηθεί ένα διεθνές καρτέλ στους 

σιδηροδρόµους, µε τη συµµετοχή και των Βρετανών,  και ακολούθησε η βιοµηχανία καπνού. 
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  Το σύνολο λοιπόν των παραπάνω πρακτικών είχαν σαν αποτέλεσµα, προς το τέλος της 

περιόδου που εξετάζουµε κατά τα µέσα δηλαδή του 1960, να έχει διαµορφωθεί η εξής 

κατάσταση:            

  «Σε µια έκθεση που συνετάγη από την Υποεπιτροπή της Αµερικανικής Γερουσίας για τα 

θέµατα των τραστ και µονοπωλίων, πριν δέκα σχεδόν χρόνια, υπολογίστηκε το µερίδιο που 

απολαµβάνουν οι τέσσερις µεγαλύτερες επιχειρήσεις κάθε κλάδου στο σύνολο της 

παραγωγής του. Από τους εκατόν τόσους κλάδους που ερευνήθηκαν, διαλέγουµε εδώ 

µερικούς µόνο που παράγουν τα πιο γνωστά προϊόντα, και συνθέτουµε τον παρακάτω πίνακα 

που δίνει µια χαρακτηριστική εικόνα του βαθµού συγκεντρώσεως του ελέγχου της 

παραγωγής στον οποίο έχει φτάσει, η αµερικανική βιοµηχανία. Οι τέσσερις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις καθ’ ενός από τους παρατιθέµενους κλάδους παράγει το ποσοστό του συνόλου 

της παραγωγής του αντίστοιχου κλάδου που σηµειώνεται στα αριστερά του πίνακα: 

  100% Επιβατηγά βαγόνια για τους σιδηροδρόµους. 

   99% Ακατέργαστο αλουµίνιο  

   98% Υαλοπίνακες και γενικά επίπεδες επιφάνειες από γυαλί 

   98% Αυτοκίνητα 

   96% Φωτογραφικά φιλµ 

   95% Εξωλέµβιες µηχανές θαλάσσης 

   94% Προϊόντα χαλκού 

   93% Ηλεκτρικοί λαµπτήρες 

   83% Αλάτι 

   82% Τσιγάρα 

   81% Τενεκεδένια κουτιά συσκευασίας 

   80% Πετσέτες και µπουρνούζια» (Levinson σ 39) 

  Τρία κύµατα συγκέντρωσης µπορούµε να παρατηρήσουµε από το 1800 ως τη δεκαετία του 

1970. Το πρώτο κατά το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, το δεύτερο τη δεκαετία του 1920 

και το τρίτο κατά τη δεκαετία του 1950. Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 καταγράφονταν 

στις ΗΠΑ περί τις χίλιες συγχωνεύσεις ετησίως. Ενώ το 1929 οι εκατό µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις των ΗΠΑ ήλεγχαν το 44% όλου του βιοµηχανικού ενεργητικού το ποσοστό 

έφτασε στο 58% το 1962. (Beaud σ 324). Τρείς εταιρείες ήλεγχαν την παραγωγή 

αυτοκινήτων, τέσσερεις την παραγωγή και εµπορία πετρελαίου, δύο την παραγωγή 

ηλεκτρικών συσκευών, µία την πληροφορική και µία τις τηλεπικοινωνίες. Η ίδια διαδικασία 

παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες. Στη Γαλλία 
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πραγµατοποιήθηκαν 850 συγχωνεύσεις µεταξύ 1950 και 1960 και περισσότερες από 2.000 

µεταξύ 1961 και 1971. 

. Μια έκθεση για το βαθµό συγκεντροποίησης στη γαλλική βιοµηχανία, δηµοσιευµένη τον 

Ιανουάριο του 1970, δείχνει ότι το 90% του συνολικού κύκλου εργασιών της γαλλικής 

βιοµηχανίας καλύπτεται από το 20% µόνο του συνολικού αριθµού των γαλλικών 

βιοµηχανιών. Στο σύνολο των 200.000 επιχειρήσεων, που συµπεριέλαβε η έρευνα, το 64% 

των µικρότερων κατά σειρά επιχειρήσεων κάλυπταν µόλις το 53% του συνολικού κύκλου 

εργασιών. Οι 800 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, ποσοστό 0,4% επί του συνόλου, και των οποίων 

ο κύκλος εργασιών είναι πάνω από είκοσι εκατοµµύρια δολάρια, κάλυπταν το 37% της 

συνολικής εθνικής παραγωγής.  

  Στις ΗΠΑ γύρω στις 200 επιχειρήσεις, σε σύνολο 200.000, διακινούσαν µεταξύ τους το 60% 

του συνολικού κεφαλαίου της χώρας. Στην Ιαπωνία οι έξι µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

παράγουν το 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Και συνεχίζουµε: στη Βρετανία οι 

πενήντα µεγαλύτερες επιχειρήσεις κάλυπταν, στις αρχές του 1970, το 75% των εξαγωγών της 

χώρας. Στην Ιταλία κυριαρχούν πλήρως η Fiat, Olliveti, Mondetison και ο κρατικός 

οργανισµός I.R.I. Στο Βέλγιο η κυριαρχία ανήκει στη Societe Generale, τη Solvay και την 

Petrofina. Στην Ολλανδία οι έξι πρώτες επιχειρήσεις της χώρας κυριαρχούν πλήρως στην 

εσωτερική οικονοµία και στο εξωτερικό εµπόριο. Στο σύνολο των καπιταλιστικών χωρών 

γύρω στις 1.000 επιχειρήσεις κάλυπταν το 70% και πάνω της συνολικής βιοµηχανικής 

παραγωγής. ∆εν ήταν ανάγκη εποµένως να υπάρχει ένα απόλυτο µονοπώλιο για να ελέγχεται 

η αγορά, αρκούσε η ύπαρξη λίγων µεγάλων εταιριών και ο σχηµατισµός ολιγοπωλίου. 

  Πέρα όµως από την κυριαρχία λίγων µεγάλων εταιρειών σε κάθε κλάδο, το µέγεθός τους 

µεγάλωνε συνεχώς. Πέρα από το µεγάλωµα της αγοράς ουσιώδη ρόλο σ’ αυτή την τερατώδη 

µεγέθυνση έπαιξαν τόσο η µονοπώλησή της όσο και οι µεταβολές στο ίδιο το ιδιοκτησιακό 

και διευθυντικό καθεστώς υπό το οποίο βρίσκονταν και λειτουργούσαν πλέον οι µεγάλες 

πολυµετοχικές εταιρείες. 

  «Η κυρίαρχη µορφή κεφαλαίου από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και µετά ήταν το 

µεγάλο συµµετοχικό κεφάλαιο και όχι το µονοπωλιακό. Το συµµετοχικό κεφάλαιο έχει 

µονοπωλιακά χαρακτηριστικά, καθώς και σύνθετες σχέσεις µε τις τράπεζες, που διαφέρουν 

ανάµεσα στα έθνη και τις χρονικές περιόδους. Οι πολυεθνικές εταιρείες που από τη δεκαετία 

του 1960 κυριαρχούν σε παγκόσµιο επίπεδο, συνιστούν τη σύγχρονη µορφή συµµετοχικού 

κεφαλαίου και έχουν εξαπλώσει τα εργοστάσιά τους, τα γραφεία τους, τις πωλήσεις τους και 

τη χρηµατοδότησή τους σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ισχύς του συµµετοχικού κεφαλαίου 
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φαίνεται από το ότι έχει επιτρέψει την εµφάνιση εταιρειών των οποίων οι ετήσιες πωλήσεις 

συχνά ξεπερνούν το προϊόν ολόκληρων χωρών.» (Λαπαβίτσας Itoh σ 235). 

  Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε το ύψος του ακαθάριστου προϊόντος µερικών χωρών 

και επιχειρήσεων κατά το 1969. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1969 

1)ΗΠΑ 931.4 16)ΒΕΛΓΙΟ- 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

22.9 31)ΕΛΛΑΣ 8.5 

2)ΙΑΠΩΝΙΑ 164.8 17)ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 19.9 32)GENERAL  

  ELECTRIC 

8.4 

3)Ο.∆.Γ 

 

153.7 18)ΕΛΒΕΤΙΑ 18.8 33)ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 8.1 

4)ΓΑΛΛΙΑ 

 

137.8 19)Ν. ΑΦΡΙΚΗ 15.8 34)Ι.Β.Μ 7.2 

5)ΒΡΕΤΑΝΙΑ 108.6 20)STANDARD      

     OIL N.J 

15 35)CHRYSLER 7 

6)ΙΤΑΛΙΑ 82.3 21)FORD  

    MOTORS 

14.8 36)ΝΟΤΙΟΣ   

    ΚΟΡΕΑ 

7 

7)ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

 

73.4 22)ΠΑΚΙΣΤΑΝ 14.5 37)MOBIL OIL 6.6 

8)ΙΝ∆ΙΑ 

 

39.6 23)∆ΑΝΙΑ 14 38)ΤΑΫΛΑΝ∆Η 6.3 

9)ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

 

39.4 24)ΤΟΥΡΚΙΑ 12.8 39)ΚΟΛΟΜΒΙΑ 6.1 

10)ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 29.9 25)ΑΥΣΤΡΙΑ 12.5 40)ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ 6 
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11)ΜΕΞΙΚΟ 29.4 26)ROYAL  

   DUTCH/SHELL 

9.7 41)UNILEVER 6 

12)ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

28.7 27)ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9.7 42)TEXACO 5.9 

13)ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

28.4 28)ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 9.7 43)  

14)ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

28.4 29)ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 9.1 44)  

15)GENERAL 

MOTORS 

24.3 30)ΙΡΑΝ 9 45)  

        

  Αν συνεχίζαµε τον κατάλογο µέχρι την εκατοστή θέση θα βλέπαµε ότι περιέχονται µόνο 14 

κράτη ακόµη ενώ τις υπόλοιπες θέσεις τις καταλαµβάνουν επιχειρήσεις. Η οικονοµική 

δύναµη των µεγάλων πολυµετοχικών πολυεθνικών εταιρειών εύκολα µεταφραζόταν και σε 

πολιτική δύναµη ώστε, σε συνεργασία µε το κράτος-έδρα, να επιβάλει τη θέλησή της στα πιο 

αδύναµα µέρη. Τα παραπάνω καθόλου δε σηµαίνουν την εξαφάνιση του µικρού εργοστασίου 

ή της µικρής επιχείρησης. Αυτή υπάρχει πάντα, συνεχώς καταστρεφόµενη και συνεχώς 

αναγεννώµενη, δρώντας συµπληρωµατικά και υποβοηθητικά προς τη µεγάλη βιοµηχανία.  

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως τα καρτέλ δηµιουργούνται µε τυπικές ή άτυπες 

συµφωνίες µεταξύ ενός αριθµού επιχειρήσεων, οι οποίες ελέγχουν ένα σηµαντικό ποσοστό 

της αγοράς, να συνεργασθούν για να εκµεταλλευθούν την αγορά, συνήθως ορίζοντας κοινή 

τιµή προϊόντος ή και µοιράζοντας την αγορά µεταξύ τους. Όταν ο καπιταλισµός έφτασε σε 

ένα ορισµένο σηµείο ανάπτυξης κι ενώ οι κρίσεις που είχαν προηγηθεί είχαν επιτρέψει έναν 

ορισµένο βαθµό συγκέντρωσης τα καρτέλ εµφανίστηκαν σαν αναγκαιότητα για το κεφάλαιο 

και στην προσπάθειά του να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Η Μεγάλη Ύφεση που ξεκίνησε 

το 1873 και που τελείωσε κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1890 έπληξε τον τότε αναπτυγµένο 

καπιταλιστικό κόσµο µειώνοντας από τη µια τον αριθµό των επιχειρήσεων και από την άλλη 
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κάνοντας επιτακτική την ανάγκη αύξησης της κερδοφορίας έδωσε ουσιαστική ώθηση στην 

ανάπτυξη των καρτέλ.  

   Η µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων που παρήγαγαν ένα προϊόν έκανε αντικειµενικά 

εφικτή τη συνεργασία µια και αυτή αφορούσε τη συµφωνία λίγων επιχειρήσεων. Η 

καπιταλιστική κρίση, σαν κρίση υπερσυσσώρευσης, αποτελεί κίνητρο για την ύπαρξη 

συµφωνιών µια και αποτρέπει την είσοδο νέων παραγωγών στην αγορά. Η ύπαρξη 

συµφωνιών καθόλου δεν αποτρέπει τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών κάτι που µπορεί 

να αποβεί και διαλυτικό για το καρτέλ. Εσωτερικές µεταβολές σε µια ή περισσότερες από τις 

εταιρείες που συµµετέχουν στο καρτέλ µπορούν να αποτελέσουν παράγοντα 

αποσταθεροποίησης και αθέτησης των συµφωνηθέντων. Τέτοια µεταβολή µπορεί να είναι, 

για παράδειγµα, η εισαγωγή µιας νέας τεχνολογίας ή η βελτίωση κάποιας παλιότερης η οποία 

δίνει ένα πλεονέκτηµα στην εταιρεία που πρώτη εισαγάγει την καινοτοµία.  

  Τελειώνοντας τη γενική αναφορά µας στα καρτέλ πρέπει να σηµειώσουµε εµφατικά το πόσο 

σηµαντικός είναι ο ρόλος του κράτους σαν συλλογικού εγγυητή των συµφερόντων του 

κεφαλαίου. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα εµφανής στις περιπτώσεις της Γερµανίας και της 

Ιαπωνίας. Μια και οι δύο αυτές χώρες εµφανίστηκαν στο ιστορικό προσκήνιο σαν ενιαίες 

χώρες αρκετά αργά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα, έπρεπε να καλύψουν το 

κενό που τις χώριζε από τις πλέον αναπτυγµένες καπιταλιστικά χώρες.  
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2.2 ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

Η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας πετρελαίου κατά τον δέκατο 

ένατο αιώνα ήταν η αµερικάνικη Standard  Oil η οποία ιδρύθηκε το 1870 από τον Rockefeller 

και το στενό φίλο του Henry Flagler (1830-1913). Η Standard  Oil επεκτάθηκε γρήγορα, 

καταστρέφοντας ή απορροφώντας άλλες πετρελαϊκές εταιρείες, µε τον έλεγχο της εταιρείας 

να µένει πάντα στον Rockefeller. Το 1879 εξαγόρασε την Vacuum Oil Company µε το ποσό 

των 200.000 δολαρίων ελέγχοντας έτσι κατά το έτος αυτό το 90% της διυλιζόµενης 

ποσότητας πετρελαίου. Οι τακτικές που χρησιµοποίησε η εταιρεία για τη µεγέθυνσή της και 

τη µονοπώληση της αγοράς ήσαν ιδιαίτερα βίαιες και προκλητικές µε αποτέλεσµα να 

υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Προχώρησε σε µειώσεις τιµών κάτω και από το κόστος σε µια 

προσπάθεια καταστροφής των ανταγωνιστών, έκλεισε ειδικές συµφωνίες µεταφοράς µε τους 

σιδηροδρόµους των δικών του προϊόντων σε χαµηλές τιµές, µε έκπτωση 71%, µε την 

υπόσχεση µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων.  

  Μια µεγάλη σειρά ενεργειών ακολούθησαν ή αναπτύχθηκαν παράλληλα µε τα παραπάνω µε 

στόχο πάντα την καταστροφή των ανταγωνιστών και την επέκταση. Η τιµή της κηροζίνης 

από 58 λεπτά του δολαρίου το 1865 έπεσε στα 26 λεπτά το 1870. Αν και η εξέλιξη αυτή 

άρεσε στους καταναλωτές στόχος της Standard  Oil δεν ήταν η εξυπηρέτηση του λαού αλλά η 

καταστροφή των ανταγωνιστών και η διαµόρφωση των τιµών κατόπιν µονοπωλιακά. Στα 

µέσα του 1880 η  Standard  Oil κάλυπτε το 25% της παγκόσµιας ζήτησης σε πετρέλαιο και σε 

παράγωγά του. Κατά τη δεκαετία του 1890 µε την επέκταση των γεωτρήσεων της Standard  

Oil στο Ohaio το πετρέλαιο και τα παράγωγά του έγιναν το τέταρτο σε αξία εξαγώγιµο 

προϊόν των ΗΠΑ. Οι ανάγκες της Ευρώπης σε πετρέλαιο και σε προϊόντα του καλύπτονταν 

κυρίως από τις ΗΠΑ. 

  Το 1890 ψηφίστηκε στο Κογκρέσο ο Sherman Antitrust  Act, ο γνωστός αντιµονοπωλιακός 

νόµος. Τη χρονιά αυτή η Standard  Oil ήλεγχε το 88% των ροών πετρελαίου στις ΗΠΑ 

έχοντας πλέον καταστρέψει ή εξαγοράσει όλους σχεδόν τους ανταγωνιστές. Τα κέρδη της 

εταιρείας ήσαν µυθικά. Μεταξύ 1882 και 1906 τα κέρδη ανήλθαν σε 838.783.800 δολάρια 

και µοίρασε µερίσµατα 548.436.000 δολάρια. Το 1904 η Standard  Oil ήλεγχε το 91% της 

παραγωγής και το 85% των πωλήσεων προϊόντων πετρελαίου στις ΗΠΑ µε κύριο προϊόν, την 

κηροζίνη, το 55% της οποίας εξαγόταν. Το 1892 η πολιτεία του Ohaio υποχρέωσε την 

εταιρεία να χωρίσει της δραστηριότητές της. Η εταιρεία έλυσε το πρόβληµα µε τη δηµιουργία 

εταιρείας χαρτοφυλακίου µέσω της οποίας ήλεγχε όλες τις εταιρείες που υποχρεώθηκε να 

ιδρύσει.   
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  Στα διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε κάποια από τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της 

Standard  Oil από το 1880 ως το 1910. 

 

∆ιάγραµµα 12 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ STANDARD  OIL 

 

 

 

∆ιάγραµµα 13 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ STANDARD  OIL 
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  Το 1909 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ στράφηκε κατά της Standard  Oil για 

παραβίαση του αντιµονοπωλιακού νόµου. Το 1911 µε απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου η 

Standard  Oil υποχρεώθηκε να διασπαστεί σε 34 εταιρείες καταλογίζοντας στην εταιρεία 

σωρεία παράνοµων πράξεων. ∆ύο από τις εταιρείες αυτές ήσαν οι Standard  Oil Company of 

New Jersey, η οποία είχε το εµπορικό σήµα Esso,  και από το 1950 άρχισε να επεκτείνει τη 

σχέση της µε την Humble Oil & Refening Co µε την οποία και συγχωνεύτηκε το 1959 

κατέχοντας το σύνολο σχεδόν των µετοχών της. Το 1972
 η Standard  Oil Company of New 

Jersey µετονοµάστηκε σε Εxxon.  

  Η δεύτερη µεγάλη εταιρεία που προήλθε από τη διάσπαση της Standard  Oil ήταν η  

Standard  Oil Company of New York (Sokony) η οποία εξαγόρασε το 1925 την Magnolia 

Petroleum Company, ιδρυµένη το 1911, η οποία λειτουργούσε πλέον µε το σήµα της αλλά ως 

θυγατρική της. Το 1931 η Sokony συγχωνεύτηκε µε την Vacuum Oil Co. Από το 1933 η 

Sokony χρησιµοποιούσε το εµπορικό όνοµα Mobiloil για σήµα κατατεθέν. Η Standard  Oil 

Company of New Jersey  είχε στην νοτιοανατολική Ασία γεωτρήσεις εξόρυξης πετρελαίου 

και διυλιστήρια στην Ινδονησία ενώ δεν είχε δίκτυα εµπορίας, τα οποία είχε η Sokony. Το 

1933 οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν, δηµιουργώντας την Standard Vacuum Oil Co, η οποία 

λειτουργούσε σε 50 χώρες, εκτός ΗΠΑ, µέχρι το 1962. Το 1955 η Standard Vacuum Oil Co 

µετονοµάστηκε σε Sokony Mobil Oil Company και από το 1963 σε Mobil Oil. 

  Μια τρίτη εταιρεία ήταν η Standard  Oil of Ohaio η οποία συγχωνεύτηκε µε την BP το 1978 

ενώ µια τέταρτη ήταν η Standard  Oil of Indiana η οποία το 1919 εξαγόρασε την Dixie Oil 

Company of Loyisiana  και άρχισε να επεκτείνεται µε εξαγορές, εκτός του αρχικά 

καθορισµένου χώρου δράσης της. Κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 άνοιξε πολλές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου και πετρελαιοπηγές. Το 1937 είχε πάνω από 1.000 

πηγάδια άντλησης πετρελαίου. Το 1925 ξεκίνησε η σύνδεσή της µε την Amoco της οποίας 

αργότερα πήρε και το όνοµα. Πέρα από τα πετρέλαια η Standard  Oil of Indiana επεξέτεινε 

τις δραστηριότητές της και στα χηµικά µε την εξαγορά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου 

παγκοσµίου πολέµου, των Pan American Chemical Company και Indoil Chemical Company 

δίνοντας βάρος αρχικά στην παραγωγή εκρηκτικών και ιδιαίτερα του ΤΝΤ. Μετά τον πόλεµο 

άρχισε γεωτρήσεις στον κόλπο του Μεξικού ενώ κατά τη δεκαετία του 1960 επεκτάθηκε στον 

Καναδά χρησιµοποιώντας όλο και πιο συχνά το όνοµα Amoco.             

  Η ανακάλυψη πετρελαίου στο Pico Canyon οδήγησε στην ίδρυση της Pacific Coast Oil 

Company το 1879. Η διάσπαση της Standard  Oil το 1911 σε εταιρείες µε εδαφική βάση είχε 

σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία και της Standard  Oil of California (SoCal). Το 1933 πήρε 

άδεια από τη Σαουδική Αραβία να διεξάγει έρευνες στο έδαφός της για την ανεύρεση 
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κοιτασµάτων πετρελαίου τα οποία και βρέθηκαν το 1938 και δηµιουργείται η θυγατρική της 

California-Arabian Standard  η οποία µετονοµάστηκε σε Oil Company Amerikan Arabian Oil 

Company (Aramco) το 1944. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 βρέθηκε στη Σαουδική 

Αραβία το µεγαλύτερο γνωστό κοίτασµα στον κόσµο και από το 1973 άρχισε η εξαγορά της 

από σαουδαραβικά κεφάλαια, διαδικασία που ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1980 οπότε και 

µετονοµάστηκε σε Saudi Arabian Oil Company.  

  Το 1979 η ένατη, κατά σειρά µεγέθους βιοµηχανική εταιρεία , ήταν η Gulf Oil. Ιδρυµένη το 

1901, µετά την ανακάλυψη πετρελαίου στο Texas, επεκτάθηκε το 1907 µε µια σειρά 

συγχωνεύσεων ονοµαζόµενη πλέον Gulf Oil Corporation ευρισκόµενη πάντα σε στενή 

σύνδεση µε την Mellon Bank. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της µε την κατασκευή ενός 

διυλιστηρίου και την κατασκευή ενός αγωγού 640 km για τη µεταφορά του πετρελαίου στο 

διυλιστήριό της, στο Port Arthur. Αρχικά τη συµφωνία για την εκµετάλλευση των πετρελαίων 

του Texas την κέρδισε η Shell αλλά κύµα αντιδράσεων, κατά της εισόδου των ξένων στην 

αµερικάνικη αγορά, την υποχρέωσε να εγκαταλείψει, το 1903, το συµβόλαιο που είχε 

υπογράψει και τη θέση της την κατέλαβε η Gulf Oil Corporation.  

  Η Gulf Oil διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη εξερεύνηση και εκµετάλλευση των 

πετρελαίων του κόλπου του Μεξικού και του Κουβεϊτ. Το 1934 δηµιουργήθηκε η Kuwait Oil 

Company µε συνεργασία της Gulf Oil και της βρετανικής BP και οι πρώτες αποστολές 

πετρελαίου άρχισαν το 1946 ενώ το 1964 άρχισε και η παραγωγή φυσικού αερίου. Το φτηνό 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο του Κουβέιτ ήταν εκείνο που επέτρεψε την παραπέρα επέκταση 

της Gulf Oil σε πολλές ξένες αγορές. Το ίδιο διαβόητες µε το φτηνό πετρέλαιο ήσαν και οι 

σχέσεις της εταιρείας µε την άρχουσα τάξη του Κουβέιτ και η πολιτική διαπλοκή τους. 

  Η Gulf Oil πέρα από τα πετρέλαια ήταν µεγάλος παραγωγός πλαστικών, πετροχηµικών, 

αγροτικών  χηµικών προϊόντων και για ένα διάστηµα και πυρηνικών. Κατά τη δεκαετία του 

1970, οπότε και εµφανίζεται η κορύφωση της δράσης της, η εταιρεία επεξεργαζόταν 1,3 

εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου ηµερησίως, απασχολούσε 58.000 εργαζόµενους σε 

διάφορες χώρες και το ενεργητικό της ανερχόταν σε 6.5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το 1974 η 

κυβέρνηση του Κουβεϊτ εξαγόρασε το 60% των µετοχών της Kuwait Oil Company µε το 

άλλο 40% να το µοιράζονται η Gulf Oil και η ΒΡ. Η απώλεια του φτηνού πετρελαίου του 

Κουβεϊτ και η εµπλοκή των στελεχών της σε πολλά οικονοµικά και πολιτικά σκάνδαλα είχαν 

σαν αποτέλεσµα την αποδυνάµωση της Gulf Oil στα τέλη της δεκαετίας του 1970.  

  Πέρα όµως από τις µεγάλες αµερικάνικες πετρελαιοβιοµηχανίες εξίσου µεγάλες βιοµηχανίες 

πετρελαίου αναπτύχθηκαν και στην Ευρώπη. Το 1900 ο William D’ Arcy, ένας πλούσιος 

Βρετανός που είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, προχώρησε σε συµφωνία µε τον σάχη της 
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Περσίας για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου. Η συµφωνία έδινε το δικαίωµα στον D’ 

Arcy να διεξάγει έρευνα για πετρέλαιο και µέταλλα σε όλη την Περσία εκτός από πέντε 

επαρχίες του βόρειου Ιράν. Η σύµβαση που υπογράφτηκε είχε διάρκεια 60 χρόνων και το 

Ιράν θα έπαιρνε το 16% των ετήσιων κερδών µόνο, συν ένα ποσό 20.000 λιρών. Το 1908 

βρέθηκε πετρέλαιο σε βάθος 360 µέτρων και το 1909 συστάθηκε η Anglo-Persian Oil 

Company (Apoc). 

  Η παραγωγή πετρελαίου άρχισε το 1913 και ένα διυλιστήριο χτίστηκε στο Abadan το οποίο 

ήταν το µεγαλύτερο διυλιστήριο του κόσµου κατά τα 50 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. 

Το 1912 η Apoc πήρε το δικαίωµα της διεξαγωγής έρευνας στα εδάφη της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας και το 1927 βρήκε ένα τεράστιο κοίτασµα στο Kirkuk του βόρειου Ιράκ και 

ιδρύσε την Iraq Petroleum Company.       

  Είναι ενδιαφέρον, για την κατανόηση της σύµφυσης κράτους εταιρειών, να αναφέρουµε εδώ 

πως το 1923 η Apoc έδωσε κρυφά στον Winston Churchill 5.000 λίρες για να ασκήσει πίεση 

στη βρετανική κυβέρνηση ώστε η  Apoc να αποκτήσει το µονοπώλιο στην εκµετάλλευση των 

πόρων του Ιράν. Η βρετανική κυβέρνηση προσέφερε στην εταιρεία 2 εκατοµµύρια λίρες, 

ήταν δηλαδή ο κύριος χρηµατοδότης της εταιρείας, και σε αντάλλαγµα η Apoc απλά θα 

τροφοδοτούσε τη Βρετανία µε πετρέλαιο. 

  Από τα µέσα όµως της δεκαετίας του 1920 η αντίδραση στο Ιράν ήταν έντονη για τους 

ληστρικούς όρους µε τους οποίους η Apoc εκµεταλλευόταν το ιρανικό πετρέλαιο αλλά και 

γιατί µε λογιστικά κόλπα η Apoc απέκρυπτε τα κέρδη της από την ιρανική κυβέρνηση και δεν 

απέδιδε ούτε το 16% των εσόδων της. Ξεκίνησαν  διαπραγµατεύσεις για τον επανακαθορισµό 

των όρων της σύµβασης. Μετά από πολλές κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις µια νέα 

συµφωνία υπογράφτηκε το 1933 η οποία µείωσε την παραχωρούµενη στην εταιρεία έκταση, 

την υποχρέωνε σε καταβολή φόρου εισοδήµατος και την πληρωµή 750.000 λιρών ετησίως 

στην ιρανική κυβέρνηση. Τις περιοχές εκµετάλλευσης θα τις επέλεγε φυσικά η  Apoc και η 

χρονική διάρκεια της νέας σύµβασης ήταν εξήντα χρόνια ενώ η εταιρεία µετονοµάστηκε σε 

Anglo-Iranian Oil Company το 1935.  

  Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η κατάσταση συνέχισε να παραµένει ίδια µε κλοπή 

του ποσοστού που αναλογούσε στην ιρανική κυβέρνηση και µε άθλιες συνθήκες δουλειάς για 

τους εργαζόµενους στην εταιρεία. Οι αντιδράσεις ήσαν πολλές και η ιρανική κυβέρνηση 

αποφάσισε το 1951 την εθνικοποίηση της Anglo-Iranian Oil Company. Η αντίδραση της 

βρετανικής κυβέρνησης ήταν άµεση και σε συνεργασία µε τις ΗΠΑ και συνοµωσία της CIA, 

ανέτρεψαν µε πραξικόπηµα τη νόµιµη κυβέρνηση του Mossandech και εγκατέστησαν 

δουλική προς αυτούς κυβέρνηση. Η Anglo-Iranian Oil Company αποκαταστάθηκε και πάλι 
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αλλάζοντας την επωνυµία της σε British Petroleum το 1954. Επειδή η επαναφορά του 

προηγούµενου καθεστώτος ήταν αδύνατη δηµιουργήθηκε µια νέα κοινοπραξία για την 

εκµετάλλευση των πετρελαίων του Ιραν µε το 40% των µετοχών να ανήκει στη ΒΡ, ένα άλλο 

40% σε πέντε αµερικάνικες εταιρείες και από 10% στη Shell Compagnie Francaise des 

Petroles και µε τα κέρδη να µοιράζονται 50-50 µε την ιρανική κυβέρνηση η οποία όµως δεν 

είχε δικαίωµα πρόσβασης στα βιβλία της εταιρείας. Το 1959 η ΒΡ επεκτάθηκε και πέρα από 

τη µέση Ανατολή στην Αλάσκα και στη Βόρεια Θάλασσα και το 1978 απέκτησε τον έλεγχο 

της Standard Oil of Ohaio. 

  Το 1833 ο Marcus Samuel είχε ένα κατάστηµα που πουλούσε κοχύλια, κάτι που ήταν στη 

µόδα, και αποφάσισε να ανοίξει ένα κατάστηµα και στο Λονδίνο όπου θα πωλούσε κοχύλια 

και αντίκες. Το κατάστηµα πήγε καλά και γρήγορα άρχισε να εισάγει κοχύλια από την Άπω 

Ανατολή. Μια όµως και έφτασε στην Άπω Ανατολή µεγάλωσε τον αριθµό των ειδών που 

εµπορευόταν. Εξήγε βρετανικά µηχανήµατα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην 

εκβιοµηχανιζόµενη Ιαπωνία και εισήγαγε ρύζι, πορσελάνες και µετάξι στην Μέση Ανατολή 

και στη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Ιαπωνία άρχισε να ενδιαφέρεται 

για το πετρέλαιο. Κατά τη δεκαετία του 1880 ο Rothschilds είχε επενδύσει πολλά στη 

δηµιουργία σιδηροδρόµων και γραµµών µεταφοράς του ρώσικου πετρελαίου του Μπακού 

στη Μαύρη θάλασσα και από εκεί µε πλοία µεταφερόταν στις αγορές όλου του κόσµου. 

   Η µεταφορά του πετρελαίου γινόταν µέσα σε βαρέλια τα οποία καταλάµβαναν πολύ χώρο 

και υπήρχε και ο κίνδυνος να σπάσουν. Οι Samuel αποφάσισαν και έκαναν πράξη τη 

µεταφορά χύµα πετρελαίου µε πλοία τα οποία διήλθαν από τη διώρυγα του Σουέζ. 

Συνεργαζόµενοι µε µια εταιρεία του Rothschilds, την Bnito, και έχοντας δεξαµενές σε 

λιµάνια της Άπω Ανατολής το δεξαµενόπλοιο Murex, ένα από τα οκτώ δεξαµενόπλοια των 

Samuels, πέρασε τη διώρυγα του Σουέζ το 1892. Η εταιρεία µεταφοράς πετρελαίου των 

Samuels ονοµάστηκε Shell Transport and Trading Company. Την ίδια περίπου περίοδο 

πετρέλαιο εξαγόταν και στη Σουµάτρα, στις ανατολικές Ινδίες, η οποία ήταν ολλανδική 

αποικία. Μια εταιρεία είχε συσταθεί το 1890 για την εκµετάλλευση αυτού του πετρελαίου, η 

Royal Dutsh Petroleum Company. Οι Samuels, αφήνοντας τους Ρώσους, µετέφεραν το 

ενδιαφέρον τους στη Βόρνεο όπου και ήρθαν σε επαφή µε Royal Dutsh Petroleum Company. 

Καθώς, στις αρχές του εικοστού αιώνα η σκιά της Standard  Oil έπεφτε βαριά πάνω σε όλες 

τις πετρελαϊκές εταιρείες οι δύο ολλανδικές εταιρίες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις 

τους µε την πλήρη συγχώνευσή τους το 1907 και τη δηµιουργία της Royal Dutsh Shell Group 

µε την Royal Dutsh να κατέχει το 60% και την Shell το 40%.  
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  Το 1919 η Shell πήρε τον έλεγχο της Mexican Eagle Petroleum Company και το 1921 

ιδρύθηκε η Shell-Mexx Limited ενώ το 1932 τα τµήµατα εµπορίας της Shell-Mexx και της 

ΒΡ συγχωνεύτηκαν δηµιουργώντας την  Shell -Mexx and ΒΡ Ltd κάτι που διήρκεσε ως το 

1975. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής διακυβέρνησης της Γερµανίας η Shell  έχει 

κατηγορηθεί ότι χρησιµοποίησε εργασία κρατουµένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως 

και η IG Farben η Krupp και πολλοί άλλοι. Από το 1929 η Shell επεξέτεινε την 

δραστηριότητά της και σε άλλους τοµείς ιδρύοντας µια χηµική βιοµηχανία την Shell 

Chemicals µε πρώτη δραστηριότητά της την παραγωγή αµµωνίας. Το 1973 ίδρυσε την ΒΡ 

Solar η οποία έχει σαν δραστηριότητα την ανάπτυξη συστηµάτων ηλιακής ενέργειας. 

  Οι παραπάνω έξι εταιρείες µαζί µε την εταιρεία Texaco, η οποία δεν δραστηριοποιήθηκε 

στην παραγωγή αλλά µόνο στην εµπορία των προϊόντων του πετρελαίου, αποτέλεσαν τις 

λεγόµενες επτά αδερφές. Ήσαν οι εταιρείες που από τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα 

µέχρι και τη δεκαετία του 1970 καθόριζαν την πετρελαϊκή πολιτική. Καθόριζαν τις τιµές, την 

παραγωγή, την έρευνα και οι πολιτικές τους παρεµβάσεις καθώς και τα οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά σκάνδαλά τους είναι από τις πιο µαύρες σελίδες  στην ιστορία του 

καπιταλισµού.  αιώνα.    

   Παρακολουθήσαµε ήδη πως η αγορά πετρελαίου εκίνησε στις ΗΠΑ σχεδόν απόλυτα 

µονοπωληµένη και πως υποχρεώθηκε να διασπαστεί σε επιµέρους εταιρείες µε την εφαρµογή 

του νόµου Sherman. Στα τέλη της δεκαετίας του '20, µαζί µε τη µεγάλη ζήτηση του 

πετρελαίου, ξεκινάνε και οι πρώτες κόντρες των µεγάλων πετρελαϊκών επιχειρήσεων, 

εξαιτίας της διαµάχης για τον έλεγχο των αγορών. Πρωτοστάτες του πολέµου, η «Shell», που 

µάχεται εναντίον της ESSO. Τότε, οι «εφτά αδελφές» προχωρούν στη δηµιουργία του πρώτου 

πετρελαϊκού «καρτέλ», ο κανόνας του οποίου ήταν «πέρα από τις όποιες διαφορές µας, 

ενωνόµαστε και δεν αφήνουµε κανέναν πέρα από εµάς να δραστηριοποιηθεί στον πετρελαϊκό 

τοµέα». Ουσιαστικά, η δηµιουργία του πρώτου καρτέλ στόχευε, και το πέτυχε σ' ένα µεγάλο 

βαθµό, στο µοίρασµα των αγορών, στον καθορισµό των τιµών, και την αποµάκρυνση του 

οιουδήποτε ανεπιθύµητου στον τοµέα. Η πολιτική του καρτέλ είχε ως αποτέλεσµα τις 

αντιδράσεις, τόσο των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, όσο και των καταναλωτριών, µια και η 

κατανάλωση του πετρελαίου αυξάνεται κατακόρυφα. 

   Η πρώτη αντίδραση προέρχεται από το Μεξικό, που, στα τέλη της δεκαετίας του '30, (1938) 

εθνικοποιεί την πετρελαϊκή του βιοµηχανία, µε αποτέλεσµα οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις να 

στραφούν στη Βενεζουέλα. Το 1948 όµως, στη Βενεζουέλα, έρχεται στην εξουσία η 

«∆ηµοκρατική ∆ράση» και στο πρόγραµµά της είναι η εθνικοποίηση των πετρελαιοπηγών. 

Το πρώτο, όµως, που κάνει, είναι να απαιτήσει από τις ξένες πετρελαϊκές επιχειρήσεις το 
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50% των κερδών. Αυτό δεν άρεσε στις εταιρίες και, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

επιβάλλεται στρατιωτικό πραξικόπηµα, το οποίο ανεπισήµως στηρίχτηκε από τις πολυεθνικές 

πετρελαϊκές επιχειρήσεις. Η «∆ηµοκρατική ∆ράση» 10 χρόνια αργότερα έρχεται στην 

εξουσία, αυτή τη φορά µε εκλογές, µε αποτέλεσµα να προκύψει εκατέρωθεν (Βενεζουέλα - 

εταιρίες) συµβιβασµός, χωρίς να θίγεται του συµφέρον κανενός... 

  Το 1951 ξεσπάει επανάσταση στο Ιράν, υπό τον Μοσαντέκ και όταν κατακτά την εξουσία 

εθνικοποιεί τις εγκαταστάσεις της Αγγλο-Περσικής. Τα δύο χρόνια του Μοσαντέκ στην 

εξουσία δεν εξάγεται ιρανικό πετρέλαιο, αφού ήταν του δόγµατος «παράγουµε όσο 

χρειαζόµαστε». Με αµερικανική παρέµβαση στα εσωτερικά του Ιράν, ανατρέπεται ο 

Μοσαντέκ, και τα ηνία της διακυβέρνησης αναλαµβάνει ο αµερικανόφιλος δικτάτορας 

Παχλεβί, ο οποίος έρχεται από τη Ρώµη, και θα µετατρέψει το Ιράν σε ξέφραγο αµπέλι των 

Αµερικανών, οι οποίοι εκτόπισαν και τους Άγγλους από την εκµετάλλευση των 

πετρελαιοπηγών της χώρας.  

   Οι εφτά αδελφές, οι εταιρείες δηλαδή που ήλεγχαν την παραγωγή και την αγορά 

πετρελαίου ήσαν οι εξής: Η «EXXON» ( η οποία ήταν η συνέχεια της  «Standard» του Νιου 

Τζέρσεϊ η οποία µετονοµάστηκε σε ESSO και το 1972 EXXON). Η «Mobil oil»  ( η οποία 

προέκυψε από την  «Standard» της Νέας Υόρκης). Η «Chevron» ( η µετεξέλιξη της 

«Standard» της Καλιφόρνιας).  Οι άλλες «αδελφές» του πετρελαίου ήταν οι επίσης 

αµερικανικές «Gulf Oil» και η «TEXACO». Την επτάδα συµπλήρωναν   η ολλανδοβρετανική 

«Royal Dutch - Shell» και η βρετανική «British Petroleum», γνωστότερη ως «BP». Μετά από 

συγχωνεύσεις και εξαγορές οι επτά αδελφές έγιναν πέντε ολιγοπωλόντας ακόµη περισσότερο 

τον κλάδο.  

   Η  «Chevron» εξαγόρασε την «TEXACO» (η οποία δραστηριοποιόταν µόνο στην εµπορία 

πετρελαιοειδών)   δηµιουργώντας την Chevron TEXACO Corp. Η «EXXON» και η «Mobil 

oil»  συνενώθηκαν δηµιουργώντας έτσι τη µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο. Οι πέντε 

εποµένως µεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών είναι: η αµερικανικών συµφερόντων 

EXXON – MOBIL, η ολλανδοβρετανικών συµφερόντων  SHELL, η βρετανοσαουδαραβική  

BP AMOCO - ARCO, η επίσης αµερικάνικη CHEVRON TEXACO CORP και η γαλλικών 

συµφερόντων TOTAL - FINA – ELF. 
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 Στα διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε κατά σειρά , την παραγωγή, τα έσοδα, τα 

καθαρά κέρδη και τα αποθέµατα των παραπάνω πέντε κυρίαρχων εταιρειών πετρελαίου.  

   

∆ιάγραµµα 14 

 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1980-2010 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

∆ιάγραµµα 15 

 

ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1980-2010 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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∆ιάγραµµα 16 

 

ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1980-2010 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

∆ιάγραµµα 17 

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1980-2010 

 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

 

  Από τα διαγράµµατα που προηγήθηκαν παρατηρούµαι πως από τις αρχές της δεκαετίας του 

2000 τα έσοδα και τα κέρδη των πέντε βασικών ολιγοπολιακών παικτών στην αγορά 

πετρελαίου απογειώνονται. Αυτό δεν οφείλεται στη µεγαλύτερη παραγωγή και εµπορία 

πετρελαίου. Αυτή, καθώς δείχνει το διάγραµµα  11 παρέµενε ουσιαστικά σταθερή σε όλη τη 
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χρονική περίοδο 1980-2010 µε µια µικρή άνοδο κατά το 2000-2004 ενώ κατά το επόµενο 

χρονικό διάστηµα 2004-2010 η παραγωγή πετρελαίου µειώνεται πάλι. Η εκτίναξη εποµένως 

των εσόδων και των καθαρών κερδών των µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών κατά τη δεκαετία 

του 2010 δεν οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής του και  την επέκταση της αγοράς αλλά 

στην τεράστια αύξηση της τιµής του πετρελαίου µέσα από τη χειραγώγηση της τιµής στο 

χρηµατιστήριο εµπορευµάτων. Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τη µεταβολή της τιµής του 

αργού πετρελαίου από το 1970 ως το 2010. Έτος βάσης χρησιµοποιείται στο διάγραµµα το 

1973 και είναι ίσον µε εκατό.  

 

∆ιάγραµµα 18 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 1970-2010. ΒΑΣΗ 1973=100 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

  

    Στους επόµενους πίνακες βλέπουµε τα δεδοµένα, οικονοµικά και παραγωγής τόσο αργού 

πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου, των µεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών για τα έτη 

2007 ως 2011 στις ΗΠΑ και σε δολάρια.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

 

 

 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42364.pdf 
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http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42364.pdf 

 

    Ένα σηµαντικότατο ζήτηµα που  συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία και τη δράση των 

καρτέλ είναι αυτό της τιµής. Είδαµε ήδη παραπάνω την εκτίναξη των εσόδων και των κερδών 

των πετρελαϊκών εταιρειών κατά τη δεκαετία του 2000 και αναφέραµε πως αυτό συνδέεται 

αποκλειστικά και µόνο µε την εκτίναξη των τιµών του αργού πετρελαίου. Ας ασχοληθούµε 

λίγο τώρα µε τον τρόπο διαµόρφωσης των τιµών του πετρελαίου. Η τιµή του αργού 

πετρελαίου βασίζεται στην τιµή ορισµένων τύπων αναφοράς, οι οποίοι είναι το αργό Brent, 

που παράγεται στη Βόρεια Θάλασσα και στο οποίο βασίζονται οι τιµές των αργών µε 

προορισµό την Ευρώπη, το αργό West Texas Intermediate (WTI), στο οποίο βασίζονται οι 

τιµές των αργών µε προορισµό την Αµερική, και τα αργά πετρέλαια Oman και Dubai για 

πωλήσεις προς την Ασία. 

  Οι τιµές του Brent και του WTI καθορίζονται από τα διεθνή Χρηµατιστήρια. Το Brent 

διαπραγµατεύεται στο Intertnational Petroleum Exchange (IPE) του Λονδίνου και στο 

SIMEX της Σιγκαπούρης και το WTI (η πιο γνωστή ονοµασία του είναι ελαφρύ αµερικανικό 

αργό) στο New York Mercantile Exchange (NYMEX) της Νέας Υόρκης. Η εµπορία τους 

γίνεται µε τη µορφή προθεσµιακών τίτλων (futures), δηλαδή µε συµβόλαια αγοράς ή 

πώλησης, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές στο µέλλον, 

είτε µε φυσική παράδοση, είτε µε εκκαθάριση. Οι προθεσµιακοί τίτλοι έχουν διάρκεια από 

έναν έως 12 µήνες, αλλά ο µεγάλος όγκος των συναλλαγών πραγµατοποιείται µε συµβόλαια 

διαρκείας µέχρι και τρεις µήνες. Από τη στιγµή, που η τιµή του πετρελαίου καθορίζεται σε 

χρηµατιστηριακό επίπεδο, είναι δεδοµένο και πανθοµολογούµενο ότι παίζονται 
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κερδοσκοπικά παιχνίδια, από αυτούς που ελέγχουν το πετρέλαιο, δηλαδή τις µεγάλες 

πετρελαϊκές εταιρίες. 

    Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε την τελική τιµή του πετρελαίου σε διάφορες 

αναπτυγµένες χώρες καθώς και τις επί µέρους συνιστώσες που διαµορφώνουν την τελική 

τιµή.  

 

∆ιάγραµµα 19 

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pd

f 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  1945-1975 

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα οι µεγάλες καπιταλιστικές χώρες και ιδιαίτερα η 

Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο καθώς και οι παλιές αποικιοκρατικές δυνάµεις 

της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Στον επόµενο χάρτη βλέπουµε την κατανοµή των 

αποικιών ανά χώρα αµέσως µετά το 2
ο
 παγκόσµιο πόλεµο.  

ΧΑΡΤΗΣ 3 

http://www.slideshare.net/dromeas/1450-1970 

 

  Οι αποικίες αποτελούσαν πηγές πρώτων υλών για τις µητροπόλεις αλλά και αγορές µε 

προνοµιακή πρόσβαση. Γράφει ο Landes: «Ας ακούσουµε τον Πολ Λερουά-Μπελιέ να εξηγεί 

στους Γάλλους ψηφοφόρους γιατί ο ιµπεριαλισµός είναι καλό πράγµα: <Η πιο χρήσιµη 

λειτουργία που εκτελούν οι αποικίες …είναι να παρέχουν στο εµπόριο της µητρόπολης µια 

έτοιµη αγορά, ώστε να λειτουργεί και να διατηρείται η βιοµηχανία της και να προµηθεύουν 

τους κατοίκους της µητρόπολης –βιοµήχανους εργάτες ή καταναλωτές – µε αυξηµένα κέρδη, 

µισθούς ή εµπορεύµατα>»  (Landes: Ο πλούτος και η φτώχεια των Εθνών. Σελίδα 525) 
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   Ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος και τα γεωστρατηγηκά και πολιτικά αποτελέσµατα που 

επήλθαν µετά το τέλος του άλλαξαν τα δεδοµένα στα πεδίο της διεθνούς πολιτικής και τις 

ισορροπίες µεταξύ των διεθνών πολιτικών δρώντων. Η βασική µεταβολή στη διεθνή πολιτική 

σκηνή µπορεί να επικεντρωθεί κυρίως στη µείωση της ισχύος των παλιών ιµπεριαλιστικών 

αποικιοκρατικών δυνάµεων- Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία- και την αύξηση της 

ισχύος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών και των συµµάχων της του 

σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Παράλληλα µε τις µεταβολές αυτές οι µεταβολές στο εσωτερικό 

των κοινωνιών των αποικιών είχαν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία κινηµάτων κατά των 

αποικιοκρατικών µητροπόλεων σε µια σειρά από αποικίες. Μέσα εποµένως στα πλαίσια του 

ψυχρού πολέµου νέες δυνατότητες αναπτύχθηκαν για την αποτίναξη της αποικιοκρατικής 

εκµετάλλευσης.  

  Μια σειρά νέων χωρών εµφανίζεται στον παγκόσµιο χάρτη µετά το δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο. Έτσι στον επόµενο πίνακα βλέπουµε µια σειρά χωρών αποικιών που απέκτησαν την 

ανεξαρτησία τους από το 1945 και µετά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

ΧΩΡΑ ΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΙΝ∆ΟΚΙΝΑ-ΒΙΕΤΝΑΜ 1945 ΓΑΛΛΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  1946 ΗΠΑ 

ΙΝ∆ΙΑ 1947 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΒΙΡΜΑΝΙΑ  1948 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΚΕΫΛΑΝΗ 1948 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΛΙΒΥΗ  1951  

ΛΑΟΣ 1952 ΓΑΛΛΙΑ 

ΚΑΜΠΟΤΖΗ 1952 ΓΑΛΛΙΑ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΝ∆ΙΑ  1954 ΓΑΛΛΙΑ 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ  1957 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΝΙΓΗΡΙΑ  1960 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΚΟΥΒΕΪΤ 1961 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑΡ 1961 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 

ΕΜΙΡΑΤΑ  

1961 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΓΚΟΑ 1961 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΑΛΓΕΡΙΑ  1962 ΓΑΛΛΙΑ 
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ΒΟΡΝΕΟ 1963 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1963 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΑΓΚΟΛΑ  1975 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΤΙΜΟΡ 1975 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ΜΠΡΟΥΝΕΪ 1984 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΓΚ 1997 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΜΑΚΑΟ 1999 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

   Μια σειρά από νέες χώρες µπαίνουν εποµένως στη διεθνή πολιτική σκηνή από το τέλος του 

δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και µετά. Οι µεταβολές στο διεθνές  πολιτικό περιβάλλον είχε 

σαν αποτέλεσµα πέρα από τους δύο συνασπισµούς, του ΝΑΤΟ και του Συµφώνου της 

Βαρσοβίας, ένας νέος συνασπισµός κρατών να ιδρυθεί. Το Κίνηµα των Αδεσµεύτων Χωρών. 

Ένας συνασπισµός που δεν ανήκαν σε κανένα από τους δύο κυρίαρχους συνασπισµούς της 

περιόδου του ψυχρού πολέµου.  Η ίδρυση του Κινήµατος των Αδεσµεύτων Χωρών οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στο όραµα τριών ηγετών της εποχής: του Gamal Abdel Nasser της 

Αιγύπτου, του Jawaharlal Nehru της Ινδίας και του Josip Broz Tito της Γιουγκοσλαβίας. 

Σκοπός του κινήµατος, σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Αβάνας (1978) είναι να διασφαλίσει 

«την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια των αδέσµευτων 

χωρών στον αγώνα τους ενάντια στον ιµπεριαλισµό, την αποικιοκρατία, το ρατσισµό και όλες 

τις µορφές ξένης επιθετικότητας, κατοχής, κυριαρχίας, ανάµειξης ή ηγεµονίας, καθώς και 

εναντίον των µεγάλων δυνάµεων και των συνασπισµών ισχύος. Η διαδικασία ανάδυσης των 

νέων κρατών αλλά και η Κίνηση των Αδεσµεύτων ήταν µια διαδικασία επίπονη και µε 

σκαµπανεβάσµατα καθώς έπρεπε να εξισορροπηθούν πολλές φορές συγκρουόµενες πολιτικές 

και συµφέροντα.  

   Όπως γράφει η Αναστασία Κυριακού « Η Colleen Roach τοποθετεί την ίδρυση του 

Κινήµατος των Αδέσµευτων Χωρών στη συνάντηση του 1955 στο Bandung της Ινδονησίας, 

όπου υιοθετήθηκαν οι «10 Αρχές του Bandung» κάνοντας λόγο, µεταξύ άλλων, για σεβασµό 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων, της εθνικής κυριαρχίας και της δικαιοσύνης, για ειρηνική 

επίλυση των διαφορών µεταξύ των κρατών, για φυλετική ισότητα και για µη συµµετοχή σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα των δύο µεγάλων 

δυνάµεων. Στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής του ΚΑΧ, το 1961 στο Βελιγράδι, οι είκοσι πέντε 

χώρες που συµµετείχαν επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους για την υποστήριξη του αγώνα κατά 

του αποικιακού ζυγού, και για γενικότερη ειρήνευση στον πλανήτη µακριά από κάθε 

αµερικανο-σοβιετική επιρροή.» http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/15/5/780.pdf. 
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   Βασικές επιδιώξεις των Αδεσµεύτων χωρών όπως αυτές έχουν συνοµολογηθεί κατά 

καιρούς είναι οι ακόλουθες δέκα: 

1. Η εξασφάλιση ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη των λαών. 

2. Η καταπολέµηση της αποικιοκρατίας, του ιµπεριαλισµού και των φυλετικών διακρίσεων. 

3. Ο σεβασµός της αυτοδιάθεσης των λαών και η ενίσχυση των επιδιωκόντων την 

ανεξαρτησία τους. 

4. Η τήρηση της αρχής της µη επέµβασης και µη ανάµιξης ξένων δυνάµεων στα εσωτερικά 

των χωρών. 

5. Η προσπάθεια ανάπτυξης µιας νέας οικονοµικής τάξης πραγµάτων που να αµβλύνει 

υπάρχουσες ανισότητες µεταξύ των βιοµηχανικά ανεπτυγµένων χωρών µε 

υποανάπτυκτες ή χώρες υπό ανάπτυξη. 

6. Η χάραξη και εφαρµογή αδέσµευτης και ανεξάρτητης από τις Μεγάλες ∆υνάµεις 

εξωτερικής πολιτικής. 

7. Η προσπάθεια εξασφάλισης κλίµατος διεθνούς ύφεσης µε την µεσολάβηση µεταξύ 

ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις (ΗΠΑ-Ρωσία) και τους αντιµαχόµενους συνασπισµούς. 

8. Η προώθηση της παγκόσµιας ειρήνης µέσω των αφοπλισµών και της αποδέσµευσης. 

9. Η δηµιουργία ενιαίου µετώπου προµηθευτών των πρώτων υλών που να δύναται να 

επηρεάσει τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ των βιοµηχανικών κρατών µε τις πρώην 

αποικίες τους. Και 

10. Η προσπάθεια επίτευξης κατάστασης αυτάρκειας, αυτοδυναµίας, και αυτοεµπιστοσύνης 

έναντι των δυτικών χωρών. 

 

Το 1960, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε το ∆ήλωση σχετικά µε την χορήγηση της 

Ανεξαρτησίας στις  χώρες και τους λαούς που βρίσκονταν υπό αποικιοκρατικό καθεστώς. . 

Το επόµενο έτος, το Κίνηµα των Αδεσµεύτων επίσηµα δηµιουργήθηκε στο Βελιγράδι (1961), 

και ακολούθησε το 1964 µε τη δηµιουργία της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το 

Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η οποία προσπάθησε να προωθήσει µια Νέα ∆ιεθνή 

Οικονοµική Τάξη (NIEO). Η NIEO ήταν µια πολιτική που προσπάθησε να εξισορροπήσει το 

σύστηµα του Bretton Woods του 1944, η οποία ήταν επωφελής για τα ισχυρά καπιταλιστικά 

κράτη και ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ.  

  Γενικοί γραµµατείς του «Κινήµατος των Αδεσµεύτων» έχουν διατελέσει ο Γιουγκοσλάβος 

Τίτο (1961-1964), ο Αιγύπτιος Νάσερ (1964-1970), ο Αλγερινός Μπουµεντιέν (1970-1973), ο 
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Φιντέλ Κάστρο (1979-1983) και από το 2006 ο Ραούλ Κάστρο. Στις πρόσφατες συναντήσεις 

του «Κινήµατος» παίζουν ρόλο και ο Ούγκο Τσάβες και ο Έβο Μοράλες. 

 

   Το Κίνηµα των Αδεσµεύτων είχε σαν βασικό στόχο του την οικονοµική και τεχνολογική 

σύγκλιση των υπό ανάπτυξη χωρών µε τις αναπτυγµένες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού οι Αδέσµευτοι προσπαθούσαν να ασκήσουν διεθνείς πολιτικές που ισορροπούσαν 

µεταξύ των δύο µεγάλων πολιτικών στρατοπέδων.  Ο στόχος αυτός εκφράστηκε πολιτικά 

µέσα από την προώθηση των πολιτικών που εκφράστηκαν µέσα από τη Νέα ∆ιεθνή 

Οικονοµική Τάξη (New International Economic Order – NIEO). Οι βασικές αρχές του NIEO 

ήταν:  

1. Οι αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να έχουν το δικαίωµα να ρυθµίζουν και να ελέγχουν 

τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

επικράτειά τους.  

2. Θα πρέπει να είναι ελεύθερες να κρατικοποιούν ή να απαλλοτριώνουν ξένη 

ιδιοκτησία ώστε να εξυπηρετούνται πρωτίστως τα εθνικά συµφέροντα.  

3. Θα πρέπει να είναι ελεύθερες να δηµιουργήσουν ενώσεις παραγωγών πρωτογενών 

προϊόντων και όλα τα άλλα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό το δικαίωµα και να 

απέχουν από τη λήψη οικονοµικών, στρατιωτικών, ή πολιτικών µέτρων µε στόχο τον 

περιορισµό του δικαιώµατος αυτού.  

4. Το διεθνές εµπόριο θα πρέπει να βασίζεται στην εξασφάλιση σταθερών  και δίκαιων 

τιµών για τις πρώτες ύλες, οι δασµοί πρέπει να είναι γενικοί και να µην υπάρχουν 

προτιµήσεις και δασµολογικές διακρίσεις και προτιµήσεις. 

 5. Οι αναπτυγµένες χώρες να παρέχουν οικονοµική και τεχνική βοήθεια καθώς και µεταφορά 

τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες χωρίς αποικιακές δεσµεύσεις.  

   Οι κύριες γραµµές της πολιτικής αυτής συµφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση των 

Αδεσµεύτων στο Αλγέρι το 1973. Παρά τις αντιδράσεις, την καχυποψία και την εχθρότητα εκ 

µέρους των ΗΠΑ κυρίως το Κίνηµα των Αδεσµεύτων επανήλθε το 1976 µε τη σύνοδό του 

στην Τυνησία  υιοθετώντας την απαίτηση νέων πολιτικών στο πεδίο της διαχείρισης των 

πληροφοριών και των ειδήσεων στο πλαίσιο αυτού που ονόµασαν  Νέα ∆ιεθνής 

Πληροφοριακή Τάξη (New International Information Order - NIIO). Οι προσπάθειες του 

Κινήµατος των Αδεσµεύτων Χωρών για απεξάρτηση από την ιµπεριαλιστική κηδεµονία και 
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ηγεµονία περνούσαν µέσα από την πολιτική για αυτοδύναµη ανάπτυξη µε πρώτο µέσο την 

πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών.  

  Βασικό όπλο τους, τόσο οικονοµικό όσο και πολιτικό, ήταν το γεγονός πως οι χώρες τους 

ήσαν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου. Σε µια εποχή κατά την οποία οι 

αναπτυγµένες χώρες εξαρτούσαν την οικονοµία τους όλο και περισσότερο από το πετρέλαιο 

αυτό αποτελούσε πράγµατι ισχυρό διαπραγµατευτικό πλεονέκτησα και ισχυρό όπλο στη 

διεθνή πολιτική. ∆εν ήταν µόνο πως αποτελούσε την βασική ενεργειακή πηγή για τις 

µεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά αποτελούσε και τη βάση των νέων 

τεχνολογιών πάνω στους οποίους στηριζόταν ο νέος και εξαιρετικά κερδοφόρος 

βιοµηχανικός κλάδος των πετροχηµικών.  

    Η UNCTAD, ωστόσο δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην εφαρµογή αυτής της νέας 

διεθνούς οικονοµικής τάξης (NIEO), και οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες  µεταξύ 

των βιοµηχανικών χωρών και του Τρίτου Κόσµου όχι µόνο διατηρούνταν  αλλά αυξάνονταν 

σε όλο το χρονικό διάστηµα από το 1960 µέχρι σήµερα. Η απόσταση που χώριζε, και χωρίζει, 

τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες από αυτές υπό ανάπτυξη µεγαλώνει συνεχώς αντί να 

µειώνεται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Ο OPEC 

  Μέσα στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον που περιγράψαµε οι χώρες παραγωγοί πετρελαίου 

ήταν µάλλον αναµενόµενο να προχωρήσουν σε πολιτικές κινήσεις που θα τους εξασφάλιζαν 

µεγαλύτερα κέρδη από τον εθνικό πλούτο τους και θα έβαζαν εµπόδια στην ασύδοτη δράση 

των πετρελαϊκών εταιρειών.  Η αγορά πετρελαίου έχει µια σηµαντικότατη ιδιοµορφία. Οι 

χώρες παραγωγής και οι χώρες κατανάλωσης είναι διαφορετικές και το πετρέλαιο είναι 

ουσιαστικά φυσικό µονοπώλιο. Στα δύο διαγράµµατα που ακολουθούν διαπιστώνουµε την 

αλήθεια της πρότασης πως οι χώρες παραγωγής του πετρελαίου είναι άλλες από αυτές στις 

οποίες και καταναλώνεται το πετρέλαιο.  

 

∆ιάγραµµα 20 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energ

y_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf 
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 Ήδη και πριν τη δεκαετία του 1960 µια σειρά χωρών είχαν προχωρήσει σε παρόµοιες 

πολιτικές.  

Το 1938 εθνικοποίηση του µεξικανικού πετρελαίου και µποϋκοτάζ από τις αµερικάνικες 

εταιρείες.  

Το 1948 η κυβέρνηση της Βενεζουέλας  επέβαλε µοίρασµα 50-50 τοις εκατό των κερδών των 

πετρελαϊκών εταιρειών κάτι που προκάλεσε την ανατροπή της µε πραξικόπηµα.  

Το 1951 η κυβέρνηση του Μοσαντέγκ προχώρησε στην εθνικοποίηση του ιρανικού 

πετρελαίου ενέργεια που προκάλεσε κι εδώ την πτώση της κυβέρνησής του. 

Πολλές χώρες κατά τη δεκαετία   του 1950 επιτυγχάνουν ένα µοίρασµα των κερδών από το 

πετρέλαιο 50-50 µε τις εταιρείες. Κατά τη δεκαετία του 1960 αρκετές πετρελαιοπαραγωγές 

χώρες ιδρύουν εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες. Οι χώρες αυτές είναι η Βενεζουέλα, το 

Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, η Αλγερία, το Ιράκ και η Λιβύη.  

Το 1970 η Συρία µπλόκαρε τον αγωγό πετρελαίου που µετέφερε µέσα από το έδαφός της το 

πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας.  

  Μέσα στις παραπάνω συνθήκες ήταν µάλλον απολύτως αναµενόµενο οι 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες να ιδρύσουν µια ένωση που θα είχε σαν στόχο την προάσπιση 

των εθνικών συµφερόντων τους και τη συντονισµένη αντίστασή τους απέναντι στις εταιρείες 

πετρελαίου στη διαµόρφωση της αγοράς πετρελαίου και των τιµών του.  Είχε προηγηθεί η 

απόφαση για περιορισµό των εισαγωγών στις ΗΠΑ από τον Αϊζενχάουερ. Την ίδια περίοδο, 

οι «εφτά αδελφές» εκβιάζουν τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να µειώσουν το ποσοστό των 

δασµών επί του πετρελαίου, προκειµένου ν' αντιµετωπίσουν την πτώση των τιµών στις 

διεθνείς αγορές, χάρη στην αυξανόµενη διακίνηση πετρελαίου από την ΕΣΣ∆. Αδιαφορώντας 

για τη τύχη των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, των οποίων τα µοναδικά έσοδα προέρχονταν 

από την εµπορία του πετρελαίου, το καρτέλ του πετρελαίου σφίγγει τη θηλιά γύρω από τις 

χώρες αυτές. 

Σε µια προσπάθεια αντίδρασης τον Σεπτέµβριο του 1960 ιδρύθηκε στη Βαγδάτη του Ιράκ ο 

Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (OPEC), µε την υπογραφή της συµφωνίας, από 

πέντε χώρες και συγκεκριµένα την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη 

Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα. Τα παραπάνω αποτελούν και τα ιδρυτικά µέλη του 

Οργανισµού.  

 Πέρα από τα ιδρυτικά µέλη στον οργανισµό εντάχθηκαν αργότερα και άλλες χώρες. Οι 

χώρες που εντάχθηκαν αργότερα ήσαν: το Κατάρ (1961), Ινδονησία (1962), Λιβύη (1962), τα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (1967), την Αλγερία (1969), Νιγηρία (1971), Ισηµερινός (1973), 
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της Γκαµπόν (1975) και την Αγκόλα (2007). Παράλληλα και µια σειρά χωρών αποχώρησαν 

στο διάστηµα από το 1990 και µετά. Οι χώρες που αποχώρησαν είναι: Από το ∆εκέµβριο 

1992 µέχρι τον Οκτώβριο του 2007 ο  Ισηµερινός είχε  αναστείλει τη συµµετοχή του. Η 

Γκαµπόν έπαψε να είναι µέλος του το 1995 ενώ η Ινδονησία ανέστειλε τη συµµετοχή της τον 

Ιανουαρίου του 2009. Επί του παρόντος, ο Οργανισµός έχει συνολικά 12 χώρες µέλη. Ο 

ΟPEC είχε την έδρα του στη Γενεύη της Ελβετίας, κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ύπαρξής 

του. Από  την 1
η
  Σεπτεµβρίου 1965 η έδρα του οργανισµού µετακόµισε στη Βιέννη της 

Αυστρίας.  

 

Στον επόµενο χάρτη βλέπουµε τα κράτη µέλη του ΟPEC καθώς και το χρόνο εισόδου τους στον 

οργανισµό. 

 

ΧΑΡΤΗΣ 4 
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Οι διακηρυγµένοι στόχοι του ΟPEC είναι: 

1. Να συντονίζει και να ενοποιεί  τις πολιτικές πετρελαίου µεταξύ των χωρών µελών, 

προκειµένου να εξασφαλίζει δίκαιες και σταθερές τιµές για τους παραγωγούς πετρελαίου.  

2. Μια αποτελεσµατική, οικονοµική και τακτική προµήθεια του πετρελαίου από τις χώρες 

καταναλωτές.  

3. ∆ίκαιη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων σε όσους επενδύουν σε η βιοµηχανία πετρελαίου.  

Βασική αρχή πίσω από τους παραπάνω στόχους ήταν η «αναγνωριστική ∆ήλωση Πολιτικής 

πετρελαίου στις χώρες µέλη»  που ενέκρινε το Συµβούλιο του Οργανισµού το 1968, και η 

οποία τόνιζε το αναφαίρετο δικαίωµα όλων των χωρών να ασκούν µόνιµη κυριαρχία επί των 

φυσικών πόρων τους προς το συµφέρον της εθνικής ανάπτυξης.  

  Το Καταστατικό του  ΟPEC (βρίσκεται στην διεύθυνση που ακολουθεί: 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OS.pdf)κά

νει διάκριση µεταξύ των ιδρυτικών µελών και τακτικών µελών που είναι  οι χώρες των 

οποίων οι αιτήσεις για την ένταξη έχουν γίνει αποδεκτές από τη διάσκεψη. Το καταστατικό 

ορίζει ότι «κάθε χώρα µε σηµαντική καθαρή εξαγωγή αργού πετρελαίου, η οποία έχει 

ουσιαστικά παρόµοια ενδιαφέροντα µε αυτά των χωρών µελών του, µπορεί να γίνει πλήρες 

µέλος του οργανισµού, εάν η αίτησή του γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων των τακτικών µελών, ενώ είναι απαραίτητες οι ψήφοι όλων των ιδρυτικών µελών. "  

Το  καταστατικού προβλέπει επίσης την ύπαρξη µιας κατηγορίας συνδεδεµένων χωρών που 

είναι οι χώρες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξη, αλλά παρ 'όλα αυτά 

γίνονται δεκτές βάσει ειδικών όρων, που καθορίζονται από τη ∆ιάσκεψη.   

 Η εποχή ίδρυσης του ΟPEC ήταν µια ευνοϊκή εποχή για ένα παρόµοιο εγχείρηµα. Οι στόχοι 

που έθεσαν κατά την εποχή της ίδρυσής του ο ΟPEC όχι µόνο δεν έρχονταν σε αντίθεση µε 

τα συµφέροντα των εταιρειών πετρελαίου αλλά ήσαν και σε συµφωνία. Γράφει ο Beaud: 

   «Όµως, παραδόξως, εκείνη τη στιγµή συγκλίνουν τα συµφέροντα των αµερικάνικων 

εταιρειών µε τα συµφέροντα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Στις αµερικάνικες εταιρείες 

πετρελαίων συµφέρει η αύξηση της τιµής του πετρελαίου, αφενός γιατί αναγκάζονται όλο και 

περισσότερο να εκµεταλλεύονται δαπανηρότερα κοιτάσµατα (κοιτάσµατα στη θάλασσα, 

πετρέλαιο από την Αλάσκα…) και, αφετέρου, διότι ετοιµάζονται να  µετατραπούν σε 

εταιρείες ενέργειας και χρειάζεται καθαρή αύξηση της τιµής ενέργειας, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα των νέων πηγών ενέργειας (κυρίως της πυρηνικής)». (Beaud 

Η Ιστορία του καπιταλισµού. σ. 329).     

  Μετά την ίδρυση του ΟPEC στην αγορά του πετρελαίου και στον καθορισµό των πολιτικών 

γύρω από αυτό δραστηριοποιούνταν ουσιαστικά, πέρα από τον Οργανισµό, οι εφτά µεγάλες 
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πετρελαϊκές εταιρείες -γνωστές και ως επτά αδελφές – η Σοβιετική Ένωση και οι υπόλοιπες 

σοσιαλιστικές χώρες.    

    Απέναντι σε αυτές, αλλά και σε συνεργασία µαζί τους, ιδρύθηκε ο ΟPEC και συνέχισε την 

ιστορική του διαδροµή.  Μια και αναφερθήκαµε στη προσπάθεια του ΟPEC για παρέµβαση 

στις τιµές θα ήταν λάθος να νοµίσουµε πως οι τιµές του πετρελαίου καθορίζονται από τον 

οργανισµό. Ο  ΟPEC µπορεί να επηρεάσει τις τιµές µόνο έµµεσα µέσω του καθορισµού του 

ύψους της παραγωγής στα κράτη µέλη του.  

 Καθώς οι αναπτυγµένες οικονοµίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το πετρέλαιο οι 

ιµπεριαλιστικές και αποικιοκρατικές χώρες αρχίζει ταυτόχρονα, µετά τον 2
ο
 παγκόσµιο 

πόλεµο, να µειώνεται και η επιρροή τους στις χώρες παραγωγής πετρελαίου. Η όλο και 

µεγαλύτερη ένταση της πάλης ενάντια στην αποικιοκρατία και τις προσπάθειες πολλών 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών για εθνική αυτοδιάθεση και ευηµερία θα έφερναν και τη ρήξη. 

Μια σειρά από κρίσεις, που ονοµάστηκαν «πετρελαϊκές κρίσεις» άρχισαν να εµφανίζονται 

από τη δεκαετία του 1950 ήδη.  

   Η απαρχή των πετρελαϊκών κρίσεων µπορεί να εντοπιστεί στο 1956 µε την  κρίση του 

Σουέζ. Κατά τη χρονιά αυτή ο πρόεδρος της Αιγύπτου Νάσερ έκλεισε τη διώρυγα του Σουέζ. 

Αν και το το κλείσιµο της διώρυγας του δεν δηµιούργησε πολύ σοβαρό πρόβληµα στις 

οικονοµίες των δυτικών χωρών, ωστόσο, έδειξε ωστόσο πως οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες 

µπορούν να παρέµβουν και να ελέγξουν σε κάποιο βαθµό το παιχνίδι του πετρελαίου. Για 

µικρό διάστηµα, στη ∆υτική Ευρώπη, τα καύσιµα διανέµονται µε δελτίο, αλλά οι σκληρές 

πιέσεις των ∆υτικών στον Νάσερ οδηγούν στο άνοιγµα της διώρυγας. Για πρώτη φορά 

καταδεικνύεται σε τέτοια ένταση, το πόσο σηµαντικό όπλο είναι το πετρέλαιο. 

Το 1967 ξεσπά ο πόλεµος των «έξι ηµερών». Ο ΟPEC αποφάσισε να κηρύξει εµπάργκο κατά 

της ∆ύσης, δηλαδή στις χώρες που στήριξαν το Ισραήλ στον πόλεµο, µια απόφαση που δεν 

τηρήθηκε από τον Σάχη της Περσίας και τον βασιλιά της Λιβύης. Τελικά, η απόφαση για 

επιβολή εµπάργκο µένει ανενεργός. Η ουσιαστική αντίδραση έρχεται το 1971, µε τη 

«Συµφωνία της Τεχεράνης», όταν ο ΟPEC κατόρθωσε να αναπροσαρµόσει όλα τα συµβόλαια 

µε τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες, προς έκπληξή τους, διαπίστωσαν ότι στο εξής θα 

πρέπει να διαπραγµατεύονται µε τον ΟPEC. Από την «Τεχεράνη» έρχονται οι πρώτες 

αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου 

  Η δεκαετία του 1970 ήταν όµως εκείνη κατά την οποία ο ΟPEC και οι αποφάσεις του 

άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην παγκόσµια οικονοµία.  

  Στις αρχές του 1973, η τιµή του πετρελαίου κυµαινόταν µεταξύ των τριών και τεσσάρων 

δολαρίων το βαρέλι. Με το ξέσπασµα το Αραβοϊσραηλινού πολέµου, το Σεπτέµβρη, για λίγες 
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µέρες η τιµή του βαρελιού έφτασε στα 40 δολάρια το βαρέλι. Το 1979, η ιρανική επανάσταση 

εκτοξεύει το πετρέλαιο στα 35 - 40 δολάρια το βαρέλι.  

  Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 που ακολούθησε τον πόλεµο του Γιοµ Κιπούρ (Οκτώβριος 

1973) πυροδοτήθηκε από τον ΟPEC που αποφάσισε εµπάργκο εναντίον των ΗΠΑ και των 

χωρών της δύσης που υποστήριζαν τους ισραηλινούς, µε αποτέλεσµα τον τετραπλασιασµό 

της τιµής του πετρελαίου, η οποία διήρκεσε πέντε µήνες. Από τις  17 Οκτωβρίου, 1973 ως τις 

18 Μαρτίου του 1974. Οι χώρες µέλη του OPEC στη συνέχεια συµφώνησαν, στις 7 του 

Γενάρη 1975, για την αύξηση των τιµών του αργού πετρελαίου κατά 10%. Οι επιπτώσεις του 

εµπάργκο ήσαν οδυνηρές για τη ∆ύση και τις ΗΠΑ. Τα καύσιµα έγιναν περιζήτητα, όµως η 

έλλειψη των καυσίµων άνοιξε το δρόµο για νέες έρευνες από χώρες που δεν παρήγαγαν 

πετρέλαιο. Το µεγαλύτερο «σοκ» θα το δεχτεί η Ιαπωνία, η οποία ήταν απόλυτα εξαρτηµένη 

από το πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τις εισαγωγές 

πετρελαίου της Ιαπωνίας από τον OPEC. 

 

∆ιάγραµµα 21 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ OPEC 

 

http://www.crudeoilpeak.com/wp-

content/uploads/2011/03/Japan_gross_oil_imports_from_OPEC1.jpg 



59 

 

  Οι διακυµάνσεις στην παραγωγή και την κατανάλωση πετρελαίου από τις αναπτυγµένες 

κυρίως χώρες, οι πολιτικές επιπλοκές αλλά και οι πολιτικές των εταιρειών είχαν σηµαντικές 

επιπτώσεις στην τιµή του πετρελαίου.  

Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τη διαχρονική εξέλιξη των τιµών του αργού πετρελαίου 

από το 1861 ως το 2011.  

 

∆ιάγραµµα 22  

 

ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1861 ΩΣ ΤΟ 2011 

 

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 

 

  Στο διάγραµµα βλέπουµε την εκτίναξη των τιµών του αργού πετρελαίου το 1973 και τη 

παραµονή του έκτοτε σε υψηλά επίπεδα.   Εκείνη την εποχή, τα κράτη µέλη του ΟΠΕΚ - 

συµπεριλαµβανοµένων πολλών που είχαν πρόσφατα εθνικοποιήσει τις  βιοµηχανίες 

πετρελαίου  - εντάχθηκε στην έκκληση για µια Νέα ∆ιεθνή Οικονοµική Τάξη η οποία όφειλε 

να ξεκινήσει από συνασπισµούς κρατών-παραγωγών του πρωτογενούς τοµέα. 
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Ολοκληρώνοντας την πρώτη Σύνοδο Κορυφής του ΟPEC στο Αλγέρι κάλεσαν για σταθερές  

και ικανοποιητικές τιµές των βασικών εµπορευµάτων, για ένα διεθνές πρόγραµµα τροφίµων 

και γεωργίας, τη µεταφορά τεχνολογίας από Βορρά στο Νότο, και τον εκδηµοκρατισµό του 

οικονοµικού συστήµατος.  

  Αλλά γρήγορα βιοµηχανικές χώρες άρχισαν να αναζητούν υποκατάστατα πετρελαίου του 

ΟPEC, µε τις εταιρείες πετρελαίου να επενδύουν το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου της 

έρευνας τους σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ή, πολιτικά σίγουρες  χώρες. 

Χώρες δηλαδή στις οποίες µπορούσαν να ελέγχουν το πολιτικό σύστηµα. Ο ΟPEC έχασε όλο 

και µεγαλύτερη επιρροή στις διεθνείς τιµές του πετρελαίου. Στα επόµενα δύο διαγράµµατα 

βλέπουµε την παγκόσµια παραγωγή πετρελαίου από το 1950 ως το 2000 καθώς και τη 

διακύµανση των τιµών του (διάγραµµα 24).  

 

∆ιάγραµµα 23 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΩΣ ΤΟ 2000 

 

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf 
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∆ιάγραµµα 24 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕ3ΛΑΙΟΥ 

http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf 

 

   Στα διαγράµµατα βλέπουµε πως κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρουσιάζεται το 

µέγιστο στην παραγωγή πετρελαίου ενώ από τα µέσα της δεκαετίας οι τιµές αυξάνονται 

ταχύτατα όπως ήδη έχουµε πει.  Μπορούµε να δούµε δύο µέγιστα στην τιµή του πετρελαίου 

στο διάγραµµα 24. Το πρώτο συµπίπτει µε τον αραβοϊσραηλινό πόλεµο ενώ το δεύτερο µε 

την Ιρανική επανάσταση του 1979. Κατά τη δεκαετία αυτή οι χώρες µέλη του ΟPEC έχουν 

πάρει υπό τον έλεγχό τους τις εγχώριες βιοµηχανίες πετρελαίου.  

  Ο ΟPEC διεύρυνε την εντολή της µε την πρώτη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων στο Αλγέρι το 1975, η οποία ασχολήθηκε µε το χάλι των φτωχότερων εθνών 

και κάλεσε για µια νέα εποχή συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις, προς όφελος της παγκόσµιας 

οικονοµικής ανάπτυξης και της σταθερότητας. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία του Ταµείου 

του ΟPEC για τη ∆ιεθνή Ανάπτυξη το 1976. Οι χώρες µέλη ξεκίνησαν ένα  φιλόδοξο σχέδιο 

για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Το 1979 ξεσπά η ιρανική επανάσταση και ο 

Χοµεϊνί και οι οπαδοί του επικρατούν στο Ιράν.    Οι εξαγωγές διακόπτονται, οι τιµές 

εκτοξεύονται και η κρίση κορυφώνεται το 1980 µε το πόλεµο Ιράν - Ιράκ. Μετά το 1980, µε 

την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων στο Μεξικό, στην Αλάσκα και τη Βόρεια Θάλασσα, που 

εκµεταλλεύονται η Βρετανία και η Νορβηγία, αρχίζει να µειώνεται ο ρόλος του ΟΠΕΚ και οι 

τιµές τη δεκαετία του '80 αρχίζουν να «κατρακυλάνε». 
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  Το 1976 ιδρύθηκε στη Σαουδική Αραβία η Sabic Basic Industries Corp. µε στόχο την 

παραγωγή, από τα υποπροϊόντα του πετρελαίου, πλαστικών και λιπασµάτων. 

 

   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι τιµές του πετρελαίου άρχισαν να µειώνονται ενώ 

παρατηρείται και αύξηση της παραγωγής. Το 1986 οι τιµές έφτασαν σε ένα κατώτατο 10 

δολαρίων ανά βαρέλι. Κατά τη ίδια περίοδο το µερίδιο του ΟPEC στην αγορά πετρελαίου 

έφτασε στο κατώτερο ποσοστό του. κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980 οι τιµές 

αυξήθηκαν πάλι φτάνοντας κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1990, περίοδος της 

αµερικάνικης επέµβασης στο Κουβέιτ, στα 40 δολάρια το βαρέλι. Το 1991 οι ΗΠΑ ρίχνουν 

στη αγορά τα στρατηγικά αποθέµατά τους µε αποτέλεσµα η τιµή του πετρελαίου να 

υποχωρήσει στα  20 δολάρια το βαρέλι. Οι χώρες µέλη του ΟPEC είδαν τα έσοδά τους από το 

πετρέλαιο να ανακάµπτουν και πάλι (διάγραµµα  ). Σε ένα σηµαντικό βαθµό οι εξελίξεις 

αυτές οφείλονται και στο ότι ο ΟPEC θέσπισε ανώτατο όριο παραγωγής πετρελαίου για τις 

χώρες µέλη του παρεµβαίνοντας έτσι στον καθορισµό της προσφοράς  συντονισµένα 

(πίνακας ). 

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 6 

 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟPEC ΣΕ ΧΙΛΙΆ∆ΕΣ ΒΑΡΕΛΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΧΏΡΑ ΠΟΣΌΣΤΩΣΗ (7/1/05) ΠΑΡΑΓΩΓΉ (1/07) ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ 

ΑΛΓΕΡΊΑ 894 1,360 1,430 

ΑΝΓΚΌΛΑ 1,900 1,700 1,700 

ΙΣΗΜΕΡΙΝΌΣ 520 500 500 

ΙΡΆΝ 4,110 3,700 3,750 

ΙΡΆΚ  1,481  

ΚΟΥΒΈΙΤ 2,247 2,500 2,600 

ΛΙΒΎΗ 1,500 1,650 1,700 

ΝΙΓΗΡΊΑ 2,306 2,250 2,250 

ΚΑΤΆΡ 726 810 850 
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ΣΑΟΥ∆ΙΚΉ ΑΡΑΒΊΑ 10,099 8,800 10,500 

ΗΝΩΜΈΝΑ ΑΡΑΒΙΚΆ 

ΕΜΙΡΆΤΑ 

2,444 2,500 2,600 

ΒΕΝΕΖΟΥΈΛΑ 3,225 2,340 2,450 

ΣΎΝΟΛΟ 31,422 30,451 32,230 

 

 

   Η δεκαετία του 1990 είναι η δεκαετία της ανόδου των οικονοµιών των χωρών της 

νοτιοδυτικής Ασίας µε τη µεταφορά κυρίως των παλιών και εργασιοβόρων βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων από τις χώρες του αναπτυγµένου καπιταλισµού σε αυτές κάτι που 

αποτυπώνεται και στην κατανάλωση πετρελαίου όπως δείχνουν και τα επόµενα διαγράµµατα.  

 

∆ιάγραµµα  25  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΣΙΑ 

http://financialpress.com/2012/09/17/south-east-asian-oil-peak-in-the-rear-view-mirror-part-1/ 
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∆ιάγραµµα  26 

 

 

∆ιάγραµµα  27  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2008_fotw505.html 
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∆ιάγραµµα  28  

 

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

http://crudeoilpeak.info/no-number-crunching-in-alan-kohler-opinion-piece-on-premature-peak-oil-

death 

∆ιάγραµµα 29 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο . ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ.  

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO2012.pdf 
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   Μια άλλη εξέλιξη που επέδρασε στην αγορά πετρελαίου ήταν και η κατάρρευση στις αρχές 

της δεκαετίας της Σοβιετικής Ένωσης , µιας χώρας µε µεγάλη παραγωγή και αποθέµατα 

πετρελαίου. Το αποτέλεσµα στην αγορά πετρελαίου είναι η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου 

από τις χώρες αυτές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον περιορισµό στην παραγωγή που 

είχε επιβληθεί στις χώρες µέλη του ΟPEC είχαν σαν αποτέλεσµα την άνοδο των τιµών του 

πετρελαίου. Η κρίση των οικονοµιών των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας του 1997 και η 

οικονοµική κατάσταση στη Ρωσία και τη Λατινική Αµερική είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση 

των τιµών του πετρελαίου από το 1997 και για λίγα χρόνια. η τιµή του βαρελιού έπεσε και 

στα δέκα δολάρια το βαρέλι κάτι που επηρέασε σηµαντικά τα έσοδα και τα κέρδη των 

πετρελαϊκών εταιρειών αλλά και των χωρών παραγωγής (διαγράµµατα 30, 31).   

   Κατά τη δεκαετία  του 2000 οι µεταβολές που είχαν ήδη γίνει στο παγκόσµιο καπιταλιστικό 

σύστηµα είχαν δραµατικές επιπτώσεις στις τιµές των εµπορευµάτων και εποµένως και στις 

τιµές του πετρελαίου. Η ουασινγκτόνια συναίνεση και η απελευθέρωση των ροών κεφαλαίων 

είχαν σαν αποτέλεσµα την κυριαρχία των κερδοσκοπικών χαρακτηριστικών του 

καπιταλισµού επί όλων των άλλων ιστορικών χαρακτηριστικών του. αυτό εκφράστηκε 

κυρίως µε την τεράστια χρηµατοπιστωτική φούσκα µέρος της οποίας ήταν και τα διάφορα 

παράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων και φυσικά και του 

πετρελαίου. 

 

∆ιάγραµµα 30 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

http://www.opec.org/opec_web/staticfilesproject/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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∆ιάγραµµα 31 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥ ΟPEC ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

 

 

   Στα δύο επόµενα διαγράµµατα βλέπουµε την παγκόσµια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 

αερίου από το 1960 ως το 2010 καθώς και τη συµβολή των διαφόρων παραγωγών σε αυτή.  

   

∆ιάγραµµα 32 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. 1960-2010 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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∆ιάγραµµα 33 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.1960-2010 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

 

Από τα διαγράµµατα 32 και 33 οδηγούµεθα στα εξής συµπεράσµατα: 

1. Η παραγωγή πετρελαίου ακολουθεί αυξητική πορεία  την κρίση του 1973.  

2. Από  το 1973 παρουσιάζεται µια µεγάλη κάµψη στην παραγωγή πετρελαίου από τον ΟPEC 

η οποία κράτησε ως τα µέσα της δεκαετίας του 1980. 

3. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 η παραγωγή πετρελαίου του ΟPEC ανακάµπτει και 

φθάνει, κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1990, στα επίπεδα που βρισκόταν κατά τις αρχές του 

1980 παραµένοντας έκτοτε περίπου σταθερή.  

4. Από το διάγραµµα 22 διαπιστώνουµε την όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή του φυσικού 

αερίου στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Η παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 

600% µέσα στην πεντηκονταετία 1960-2010.  

    Στα διαγράµµατα 34, 35 και  36 βλέπουµε την κατανοµή της παραγωγής πετρελαίου και 

φυσικού αερίου µεταξύ των χωρών µελών του ΟPEC κατά τη χρονική περίοδο 1960-2010 

καθώς και τις εξαγωγές.  
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∆ιάγραµµα 34 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟPEC 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

∆ιάγραµµα 35 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟPEC 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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∆ιάγραµµα 36 

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟPEC 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

Μέχρι την πρώτη πετρελαϊκή κρίση ο µεγαλύτερος προµηθευτής των αναπτυγµένων χωρών 

σε πετρέλαιο ήταν ο ΟPEC. Μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις οι αναπτυγµένες χώρες 

προσπάθησαν, και σε ένα βαθµό τα κατάφεραν, να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους 

πρωτογενούς ενέργειας. Στο διάγραµµα που ακολουθεί βλέπουµε τον εφοδιασµό µε 

πετρέλαιο των χωρών µελών του ΟΟΣΑ από τις χώρες µέλη του ΟPEC ή από άλλες 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες καθώς και τις εκτιµήσεις του ΟPEC για το χρονικό διάστηµα ως 

το 2035. Παρατηρούµε πως το 1973 η εξάρτηση των αναπτυγµένων από το πετρέλαιο του 

ΟPEC ανερχόταν στο 51% ενώ το 2010 είχε µειωθεί στο 34%.  
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∆ιάγραµµα 37 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΟPEC Η ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO2012.pdf 

 

  Στο διάγραµµα βλέπουµε επίσης τη µεγάλη κάµψη τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

κατανάλωση πετρελαίου τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. 

µια κρίση όµως που είχε πολύ βαθύτερα αίτια από µια κρίση πετρελαίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

 

Ο ΟPEC ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

   Αν  και η χρήση πετρελαίου παραµένει πλέον σταθερή στις αναπτυγµένες χώρες αυτή 

γνωρίζει αύξηση στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η απόσταση στην κατανάλωση κατά κεφαλή 

πετρελαίου µεταξύ των δύο οµάδων χωρών είναι µεγάλη καθώς διαπιστώνουµε και από το 

χάρτη που ακολουθεί. 

  

ΧΑΡΤΗΣ 5 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energ

y_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf 
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 Καθώς σηµαντικό ποσοστό των αναπτυσσόµενων χωρών αναπτύσσεται µε ρυθµούς 

ταχύτατους η κατανάλωση πετρελαίου σε αυτές θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ακόµη και η 

χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν 

µπορεί να µειώσει την κατανάλωση πετρελαίου κάτω από ένα όριο. Το όριο αυτό είναι αυτό 

που καθορίζεται από τη χρήση του πετρελαίου στις µεταφορές και στην πετροχηµική 

βιοµηχανία. Το πετρέλαιο εποµένως θα είναι για το ορατό τουλάχιστον µέλλον µία 

αναντικατάστατη πηγή πρωτογενούς ενέργειας και πρώτης ύλης. Το σύνολο εποµένως των 

χωρών θα εξαρτά την οικονοµική της κατάσταση και από την ροή πετρελαίου προς αυτές.  

  Στους  χάρτες  που ακολουθούν βλέπουµε τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις 

χώρες παραγωγής, και τον ΟPEC, προς τις υπόλοιπες χώρες. 

 

ΧΑΡΤΗΣ 6 

 

ΡΟΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΟPEC, ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energ

y_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf 

 

 



74 

 

ΧΑΡΤΗΣ 7 

 

ΡΟΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΟPEC, ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

      

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/stat

istical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_rep

ort_2012.pdf 

 

    Ο ρόλος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, η διεθνής πολιτική κατάσταση και οι  

κερδοσκοπικές πολιτικές των µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών και των χωρών παραγωγής θα 

εξακολουθεί να είναι σηµαντικός. Ο ρόλος της διεθνούς κατάστασης κρίνεται ως ιδιαίτερα 

σηµαντικός αφού τόσο πολύ σηµαντικές χώρες παραγωγής όσο και οι δρόµοι των αγωγών και 

των θαλάσσιων µεταφορών βρίσκονται σε ιδιαίτερα ασταθείς πολιτικά περιοχές (δες τον 

χάρτη που ακολουθεί). Περιοχές δηλαδή και χώρες που τόσο η εσωτερική κοινωνική και 

πολιτική κατάσταση όσο και οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις  µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

οδηγήσουν σε επαναστατικές συνθήκες ή σε συνθήκες πολέµου.  
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ΧΑΡΤΗΣ 8 

 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH 

 

 Στα πλαίσια αυτά σηµαντικός θα είναι και ο ρόλος των χωρών µελών του ΟPEC αλλά και 

των µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών.  Όλα τα παραπάνω φυσικά υπό την προϋπόθεση πως 

δεν θα µεταβληθεί κάτι δραµατικά στο πολιτικό πεδίο και ιδιαίτερα στην ασυδοσία των 

αγορών. Μια και οι χώρες που δίνουν το βηµατισµό και το ρυθµό στην παγκόσµια οικονοµία 

θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από την παραγωγή και τη διάθεση σε αυτές πετρελαίου από 

τον ΟPEC. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε την εξάρτηση των αναπτυγµένων 

χωρών από τις εισαγωγές πετρελαίου. Στο επόµενο διάγραµµα βλέπουµε τις καθαρές 

εισαγωγές πετρελαίου των µεγαλύτερων οικονοµιών κατά το 2011.  
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∆ιάγραµµα 38 

 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ.  

 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH 

 

  Ένα µεγάλο ποσοστό των εισαγωγών αυτών προέρχεται από τις χώρες µέλη του ΟPEC. Στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε τις εισαγωγές πετρελαίου των µεγαλύτερων 

οικονοµιών και την κατανοµή αυτών ανά χώρα προέλευσης.    

 

 ∆ιάγραµµα 39 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
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∆ιάγραµµα 40 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

http://www.eia.gov/cabs/Japan/pdf.pdf 

 

∆ιάγραµµα 41 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

http://www.crudeoilpeak.com/wp-

content/uploads/2011/03/Italy_imports_from_OPEC_1984_20102.jpg 
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∆ιάγραµµα 42 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

 

http://www.eia.gov/ipm/imports.html 

 

∆ιάγραµµα 43 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

 http://www.eia.gov/ipm/imports.html 
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∆ιάγραµµα 44 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 

 

 

http://www.eia.gov/ipm/imports.html 

 

 

   Η κύρια ανερχόµενη  οικονοµία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είναι η Κίνα. Μια και 

έχει ακόµη κάποια περιθώρια ανόδου µέχρι να εξαντλήσει τις αναπτυξιακές δυνατότητές της 

και ταυτόχρονα τείνει να γίνει σύντοµα ο µεγαλύτερος παραγωγός βιοµηχανικών προϊόντων 

παγκοσµίως οι ανάγκες της σε πετρέλαιο θα αυξάνονται. Ας δούµε εποµένως ποιες οι 

ανάγκες, η παραγωγή και οι εισαγωγές της Κίνας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα επόµενα 

διαγράµµατα καθώς και τις πηγές του εφοδιασµού της µε αυτά.  
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∆ιάγραµµα 45 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH 

∆ιάγραµµα 46 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH 
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∆ιάγραµµα 47 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH 

 

 

   Από τα δεδοµένα που παρουσιάσαµε διαπιστώνουµε πως οι ανάγκες των αναπτυγµένων 

οικονοµικά χωρών, αλλά και των αναπτυσσόµενων, είναι πολύ µεγάλες και καλύπτονται σε 

ένα εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό τους από τις εισαγωγές από τις  χώρες µέλη του ΟPEC. Στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης των συµφερόντων των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, δηλαδή των 

κυρίαρχων τάξεών τους και του πολιτικού τους συστήµατος, µια σειρά εταιρειών έχουν 

συσταθεί για τη διαχείριση της εξόρυξης και εµπορίας του πετρελαίου. Παράλληλα οι 

εταιρείες αυτές είναι υπεύθυνες και για τη χάραξη πολιτικών αλλά και για την τήρηση των 

συµφωνιών µεταξύ των εταίρων του καρτέλ παραγωγής πετρελαίου. 

 Στον επόµενο πίνακα βλέπουµε τις δέκα µεγαλύτερες  από τις εταιρείες αυτές ανά χώρα, την 

παραγωγική δυναµικότητά τους και τα αποδεδειγµένα αποθέµατα που διαθέτουν.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

 

   Στα διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε τη εξέλιξη της παραγωγής πετρελαίου σε κάθε 

χώρα µέλος του ΟPEC από το 1980 ως το 2010 ενώ στους πίνακες που ακολουθούν τα 

δεδοµένα για την παραγωγή, τα αποθέµατα, την αξία εξαγωγών πετρελαίου και την 

δυναµικότητα διύλισης της κάθε χώρας.  

     

ΑΛΓΕΡΙΑ  

∆ιάγραµµα 48 

  

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

ΑΓΚΟΛΑ  

 

∆ιάγραµµα 49 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ  

 

∆ιάγραµµα 50 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

ΙΡΑΝ 

 

∆ιάγραµµα 51 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΙΡΑΚ  

 

∆ιάγραµµα 52 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

 

ΚΟΥΒΕΙΤ  

 

∆ιάγραµµα 53 

 

 

 

 http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΛΙΒΥΗ 

 

∆ιάγραµµα 54 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΝΙΓΗΡΙΑ  

 

∆ιάγραµµα 55 

 

 

 

 http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΚΑΤΑΡ 

 

∆ιάγραµµα 56 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ  

 

∆ιάγραµµα 57 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

ΗΑΕ 

 

∆ιάγραµµα 58 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ  

 

∆ιάγραµµα 59 

 

 

 

http://www.eia.gov/ 
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http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

 

  Τα παραπάνω δείχνουν πως ο ρόλος του OPEC στην τροφοδοσία του κόσµου ολόκληρου σε 

πετρέλαιο κυρίως αλλά και σε φυσικό αέριο παραµένει εξαιρετικά σηµαντικός και κρίσιµος. 

Παρ’ όλ’ αυτά η παραγωγή των επιµέρους χωρών επηρεάζεται σοβαρά από τις πολιτικές και 

πολεµικές κρίσεις. αυτό µπορούµε να το παρατηρήσουµε στα διαγράµµατα παραγωγής 

πετρελαίου. Παρατηρούµε την πολύ µεγάλη κάµψη της παραγωγής στη Λιβύη (∆ιάγραµµα 

54) κατά τη διάρκεια του εµφυλίου και της εξωτερικής στρατιωτικής παρέµβασης καθώς και 

τις µεγάλες διακυµάνσεις στη  παραγωγή πετρελαίου στο Ιράκ (∆ιάγραµµα 52) κατά τον 

Ιρανοϊρακινό πόλεµο, κατά τη διάρκεια του πολέµου του Κουβέιτ και τη διάρκεια του 

πολέµου του Ιράκ µε την εξωτερική στρατιωτική επίθεση. Τεράστια κάµψη της παραγωγής 

παρατηρείται στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια του εκεί πολέµου το 1992.   

   Τα δεδοµένα των πινάκων µας αποκαλύπτουν ακόµη το πόσο οι χώρες µέλη του OPEC 

εξαρτώνται οικονοµικά από το πετρέλαιο. Η κατακόρυφη αύξηση των τιµών του αργού 

πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 2000 είχαν σαν αποτέλεσµα να έχουµε τα δεδοµένα του 

παραπάνω πίνακα. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν βλέπουµε, για το σύνολο των χωρών 

µελών του OPEC, την αξία του συνόλου των εξαγωγών, τα έσοδα από το πετρέλαιο καθώς 

και το ποσοστό που αντιστοιχεί στις εξαγωγές πετρελαίου επί του συνόλου των εξαγωγών. 

Στο διάγραµµα 60 βλέπουµε (δεξιά κλίµακα) πως κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1970, και 

παρά  το ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο ήσαν σχετικά περιορισµένα, το ποσοστό των εσόδων 

από το πετρέλαιο αποτελούσε ουσιαστικά το 100% της αξίας των εξαγωγών των χωρών 

µελών του OPEC. 

  Από τη δεκαετία του 1980 και µετά, κι ενώ µειώνονται τα έσοδα από το πετρέλαιο, 

µειώνεται και η συµµετοχή των εσόδων από το πετρέλαιο επί του συνόλου της αξίας των 
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εξαγωγών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες επένδυαν 

τα έσοδα από το πετρέλαιο σε διάφορους άλλους οικονοµικούς τοµείς. Κατά τη δεκαετία του 

2000 το ποσοστό των εσόδων από το πετρέλαιο αποτελούσε το 70% µε 80% επί της αξίας 

των εξαγωγών κι αυτό παρά το γεγονός της εκτόξευσης των τιµών, εποµένως και των 

εσόδων, από το πετρέλαιο. Στο διάγραµµα 61 βλέπουµε όλα τα παραπάνω για κάθε χώρα 

µέλος του OPEC. 

 

∆ιάγραµµα 60 

OPEC. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.  

 

 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

  ∆ιάγραµµα 61 

 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ OPEC 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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  Στον επόµενο πίνακα βλέπουµε την αξία των εξαγωγών, την αξία της εξαγωγής πετρελαίου 

και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των χωρών µελών του OPEC κατά το 2011.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ OPEC ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 

 

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΑΛΓΕΡΙΑ 73,39 51,4 21,08 

ΑΓΚΟΛΑ 65,69 64,43 8,18 

ΕΚΟΥΑ∆ΟΡ 22,29 14,02 -0,7 

ΙΡΑΝ 130,54 114,75 51,43 

ΙΡΑΚ 85,64 83,01 21,76 

ΚΟΥΒΕΪΤ 103,49 96,72 73,87 

ΛΙΒΥΗ 16,46 11,82 5,06 

ΝΙΓΗΡΙΑ 108,3 86,2 17,85 

ΚΑΤΑΡ 107,1 44,75 53,57 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ 

ΑΡΑΒΙΑ 

360,09 318,48 141,09 

ΗΑΕ 252,56 104,54 33,31 

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 92,6 88,13 27,21 

http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm 

 

   Από τον πίνακα βλέπουµε πως υπάρχουν χώρες που το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό 

των εξαγωγών τους εξαρτάται από τις εξαγωγές πετρελαίου. Στις χώρες αυτές κατατάσσονται 

η Αγκόλα, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα. Λίγες χώρες 

είναι αυτές που έχουν εξαγωγές και άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Αυτές είναι η Αλγερία, η 

Νιγηρία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και το Κατάρ 
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   Ακόµη και κατά τα χρόνια της παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης του 2008  η παραγωγή 

πετρελαίου στις χώρες µέλη του ελάχιστα επηρέασε τη συνολική παραγωγή αν και πάλι 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις που συνδέονται µε  τις χώρες που τροφοδοτούσαν οι χώρες 

παραγωγοί. Εδώ παρατηρούµε πως οι χώρες της αραβικής χερσονήσου δεν επηρεάστηκαν, 

όσον αφορά την παραγόµενη ποσότητα πετρελαίου, από την κρίση ενώ οι χώρες της νοτίου 

Αµερικής, Βενεζουέλα και Εκουαδόρ, µείωσαν την παραγωγή τους µια και σηµαντικό µέρος 

αυτής κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ και τις πιο αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες κάτι που 

αποδεικνύεται από το διάγραµµα που ακολουθεί.  

 

∆ιάγραµµα 62 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ OPEC ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2007-

2011 

 

 

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=CG9,AJ,UR,MX,O

H,UK,&syid=2007&eyid=2011&unit=TBPD 
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   Είπαµε ήδη πως η εξάρτηση των οικονοµιών όλων των χωρών θα εξαρτάται σε σηµαντικό 

βαθµό από το πετρέλαιο, για το ορατό τουλάχιστον µέλλον. Ο τοµέας τουλάχιστον των 

µεταφορών θα παραµένει σχεδόν απόλυτα εξαρτηµένος από το πετρέλαιο. Καθώς µάλιστα οι 

χώρες παραγωγής αγαθών διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο από τις χώρες 

κατανάλωσης οι µεταφορές θα αποτελούν, αν δεν υπάρξουν επαναστατικές πολιτικές 

µεταβολές, έναν όλο και περισσότερο αναπτυσσόµενο τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι 

πετρελαϊκές εταιρείες και οι χώρες εποµένως που διαθέτουν κοιτάσµατα πετρελαίου θα 

εξακολουθούν να παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη διεθνή πολιτική και διπλωµατική 

σκακιέρα, στις πολιτικές καθορισµού των τιµών, και στις συνθήκες εµπορίας του πετρελαίου. 

Μέσα στα παραπάνω πλαίσια εποµένως τα διαθέσιµα αποθέµατα παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί βλέπουµε την παραγωγή, την κατανάλωση και τα διαθέσιµα 

αποθέµατα για τρεις µεγάλες οµάδες. Τις ΗΠΑ, τον  OPEC και τον υπόλοιπο κόσµο. Στο 

διάγραµµα 64 βλέπουµε τη διαχρονική εξέλιξη των βεβαιωµένων αποθεµάτων πετρελαίου 

και φυσικού αερίου από το 1960 ως το 2010 στις χώρες του  OPEC και τις υπόλοιπες χώρες.   

  

 ∆ιάγραµµα 63 

 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.  

   

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2006_fcvt_fotw432.html 
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∆ιάγραµµα 64 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΩΣ ΤΟ 2010 

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ  OPEC ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

∆ιάγραµµα 65 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΩΣ ΤΟ 

2010 ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ  OPEC ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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∆ιάγραµµα 66 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΩΣ ΤΟ 2010 

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ  OPEC 

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 

 

∆ιάγραµµα 67 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΩΣ ΤΟ 

2010 ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ  OPEC  

 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2010_2011.pdf 
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Από τα διαγράµµατα 63 ως και 67 διαπιστώνουµε πως: 

 

1. Τη µεγάλη αύξηση των βεβαιωµένων αποθεµάτων πετρελαίου από τη δεκαετία του 1960 

ως το 2010. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθµό στις πιο προηγµένες µεθόδους άντλησης και σο ότι 

η αύξηση της τιµής του αργού πετρελαίου έκανε εκµεταλλεύσιµα και κοιτάσµατα που 

θεωρούνταν ασύµφορα. 

 

2. Το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό των βεβαιωµένων αποθεµάτων πετρελαίου αυτών 

βρίσκονται στη Μέση Ανατολή ενώ αυτά του φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή και την 

Ανατολική Ευρώπη. 

 

3.   Το 80% των βεβαιωµένων κοιτασµάτων πετρελαίου βρίσκεται στις χώρες µέλη του 

OPEC ενώ το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 50% όσον αφορά το φυσικό αέριο. 

 

4. Η Σαουδική Αραβία και η Βενεζουέλα είναι οι χώρες µέλη του OPEC µε τα µεγαλύτερα 

βεβαιωµένα αποθέµατα πετρελαίου, κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ το Κατάρ και το Ιράν µε 

τα µεγαλύτερα αποθέµατα φυσικού αερίου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

   Τελειώνοντας µε την παρουσίαση των ιστορικών, των σηµερινών αλλά και των πολιτικών 

και κοινωνικών δεδοµένων ας προσπαθήσουµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα. 

Προσπαθώντας να κωδικοποιήσουµε αυτά καταλήγουµε στα παρακάτω: 

 

1. Ο ανθρώπινος πολιτισµός στηρίζει τα επιτεύγµατά του αλλά και την ικανότητα διατήρησής 

του στην άντληση ενέργειας από τη φύση, το µετασχηµατισµό της και τη χρησιµοποίησή της 

για τη θέρµανσή του, την παραγωγή κυρίως εργαλείων και τις µεταφορές. Σε µια πρώιµη 

φάση οι µόνες πηγές ενέργειας ήσαν τα ξύλα και τα ζώα. Κατά τη διάρκεια όλων των 

παραπάνω πολλών αιώνων η ενέργεια του νερού µετατρεπόταν επίσης σε κινητική ενέργεια 

µε τη χρήση του υδροτροχού. Στον υδροτροχό στηρίχτηκε και η πρώτη βιοµηχανική 

επανάσταση. Από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης και µετά αρχίζει επίσης και η 

εκτεταµένη χρήση του άνθρακα για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών των ανθρώπων 

αλλά και του νέου πολιτισµού τους που συνδεόταν πλέον µε το νέο κοινωνικοοικονοµικό 

σύστηµα που µε ταχύτητα απλωνόταν σε όλο τον πλανήτη. Τον καπιταλισµό.  

   Από τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα και µια νέα πρωτογενής πηγή ενέργειας 

προστίθεται στο ενεργειακό οπλοστάσιο του ανθρώπου. Το πετρέλαιο. Κατά τη δεκαετία του 

1940 το πετρέλαιο παίρνει την πρωτοκαθεδρία από τον άνθρακα σαν πρωτογενής πηγή 

ενέργειας. Αυτό οφειλόταν σε σηµαντικό βαθµό στην επικράτηση και επέκταση του κινητήρα 

εσωτερικής καύσης και την επέκταση των µεταφορών. Από τη δεκαετία του 1960 µια τέταρτη 

πηγή πρωτογενούς ενέργειας ήρθε να προστεθεί στις δύο πρώτες. Το φυσικό αέριο. Η Πέµπτη 

πρωτογενής πηγή ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια, που τέθηκε στη διάθεση του ανθρώπου 

από τα  µέσα της δεκαετίας του 1960 και µετά, χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κατέχει ένα σχετικά µικρό ποσοστό µεταξύ των 

πρωτογενών πηγών ενέργειας. ( για την τεκµηρίωση των παραπάνω δες ∆ιάγραµµα 3). 

  Κατά το τέλος της δεκαετίας του 2000 το 89% περίπου της πρωτογενούς ενέργειας που 

καταναλώνεται παγκοσµίως προέρχεται από τρεις πηγές. Το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το 

φυσικό αέριο (∆ιάγραµµα 6).  Ένα σηµαντικότατο ποσοστό του πετρελαίου καταναλώνεται 

στις µεταφορές (∆ιάγραµµα 9). Καθώς δεν υπάρχει, στο ορατό µέλλον, δυνατότητα 

αντικατάστασης του πετρελαίου στις µεταφορές η χρήση του πετρελαίου και των παραγώγων 

του σε αυτές είναι απολύτως επιβεβληµένη. Καθώς η παραγωγή και ο καπιταλιστικός τρόπος 

παραγωγής έχει επεκταθεί και έχει καλύψει πλέον όλο τον πλανήτη η αυξηµένη χρήση του 

πετρελαίου επεκτείνεται µαζί της. Αν και η κατανάλωση πετρελαίου στις αναπτυγµένες 
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χώρες έχει σταθεροποιηθεί το γεγονός πως η παραγωγή αγαθών γίνεται σε άλλες χώρες από 

τις χώρες κατανάλωσης αυξάνει τις µεταφορές. Τα παραπάνω κατατείνουν στο να δεχτούµε 

πως, για αρκετές δεκαετίες ίσως, η χρήση του πετρελαίου θα είναι αναντικατάστατη.  

 

2. Το πετρέλαιο είναι φυσικό µονοπώλιο. Ως τέτοιο η εκµετάλλευσή του υπόκειται σε 

ιδιαίτερες συνθήκες χωρίς να µπορεί η λεγόµενη ελεύθερη αγορά να παρέµβει ακόµη κι αν 

υποθέσουµε πως λειτουργεί πραγµατικά. Από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, οπότε και άρχισε 

ουσιαστικά η χρήση του πετρελαίου, οι προσπάθειες µονοπώλησης της αγοράς του ήσαν 

ιδιαίτερα έντονες. Στις ΗΠΑ, κύρια τότε χώρα παραγωγής του, η αγορά πετρελαίου 

µονοπωλήθηκε από την Standard  Oil  του Rockefeller. Με τρόπους, ως συνήθως, βρώµικους, 

η Standard  Oil  πέταξε τους ανταγωνιστές της από την αγορά µε τελικό αποτέλεσµα το 

αναµενόµενο. Την εκτίναξη των κερδών της αλλά και των τιµών του πετρελαίου. Ακριβώς 

αυτή η δράση της Standard  Oil  οδήγησε  το 1890 στη ψήφιση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ 

του Sherman Antitrust  Act, του γνωστού αντιµονοπωλιακού νόµου. Τα αποτελέσµατα του 

νόµου ήσαν περιορισµένα καθώς οι νέες εταιρείες άρχισαν πάλι να ακολουθούν πολιτικές 

εναρµονισµένες για τον έλεγχο της αγορά του  πετρελαίου. Οι περιβόητες «επτά αδελφές» 

ήλεγχαν την παγκόσµια αγορά πετρελαίου έχοντας σχηµατίσει ένα παντοδύναµο καρτέλ.  

  Από τη δεκαετία του 1920 στις χώρες παραγωγής έχουν προστεθεί και αρκετές από τις 

χώρες της Μέσης Ανατολής, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. Καθώς οι περισσότερες από τις 

χώρες αυτές βρίσκονταν υπό αποικιακό καθεστώς το πετρέλαιό τους ελεγχόταν ουσιαστικά 

από τις µητροπόλεις και τις εκεί εταιρείες. Οποιαδήποτε προσπάθεια των εγχώριων πολιτικών 

δυνάµεων να ασκήσουν ανεξάρτητη πετρελαϊκή πολιτική και να έρθουν σε αντίθεση µε τα 

συµφέροντα των εταιρειών πετρελαίου αντιµετωπιζόταν µε βία, πολιτικές συνοµωσίες  και 

πολιτικά πραξικοπήµατα. 

  Μετά το τέλος του 2
ου

 παγκοσµίου πολέµου, και των πολιτικών µεταβολών που επήλθαν 

στο διεθνές περιβάλλον, οι αποικίες αποτίναξαν τον αποικιακό έλεγχο ενώ οι αρχές της 

αυτοδιάθεσης και της κυριαρχίας απέκτησαν ιδιαίτερη ισχύ και νοµιµοποίηση. Υπό τις 

συνθήκες αυτές πολλές πετρελαιοπαραγωγές χώρες άρχισαν να ακούν µεγαλύτερο έλεγχο 

στις πετρελαϊκές εταιρείες ενώ κάποιες χώρες προχώρησαν στην εθνικοποίηση των εταιρειών 

εξόρυξης και στη δηµιουργία νέων εταιρειών που ελέγχονταν από τα κράτη παραγωγούς. 

Καθώς το πετρέλαιο αποτελούσε ένα εντελώς απαραίτητο αγαθό για τη συνέχιση της 

οικονοµικής δραστηριότητας στις αναπτυγµένες χώρες το πετρέλαιο ήταν κι ένα όπλο στη 

διεθνή πολιτική σκακιέρα.  
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 Στην αντιπαράθεσή τους οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες µε τις πετρελαϊκές εταιρείες και να 

ασκήσουν έλεγχο στο φυσικό τους πλούτο προχώρησαν στη δηµιουργία ενός νέου καρτέλ. 

Του OPEC. Στόχος του OPEC ήταν, και παραµένει, ο έλεγχος της παραγωγής και των τιµών 

του πετρελαίου. Αν και η αρχικές προθέσεις των χωρών που ίδρυσαν τον OPEC ήταν να µην 

πέφτουν θύµατα τις ασύδοτης δράσης των εταιρειών πετρελαίου µε το πέρασµα του χρόνου 

µετατράπηκε και ο οργανισµός αυτός σε ένα µεγάλο καρτέλ πετρελαίου. Η αρχική αντίθεση 

µε τις εταιρείες µετασχηµατίστηκε σε συνεργασία αφού υπάρχουν πλέον, εξ αντικειµένου, 

κοινά συµφέροντα µε πρώτο και κυρίαρχο τη διατήρηση των τιµών του πετρελαίου σε υψηλά 

επίπεδα.
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