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Πρόλογος 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ολοένα και πλησιάζουµε στο σηµείο στο οποίο οι 

µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις σε όλο τον κόσµο ανταγωνίζονται για να έχουν 

πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, οι οποίες τείνουν να εξαντληθούν. Στις επόµενες 

δεκαετίες, το πετρέλαιο κατά κύριο λόγο αλλά και οι υπόλοιπες µορφές ενέργειας θα 

αποτελέσουν ακόµη πιο ισχυρές αιτίες για διαµάχες µεταξύ κρατών. 

 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστώ τον καθηγητή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής κύριο Αναστάσιο 

Κάτο για την προθυµία που έδειξε και τη πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε κάθε 

φορά που είχα κάποια απορία ή πρόβληµα στην εκπόνηση της διπλωµατικής 

εργασίας. 
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Περίληψη 

Οι Η.Π.Α. στην προσπάθεια τους να πετύχουν ενεργειακή ισορροπία και να 

απαλλαγούν από την εξάρτηση από το πετρέλαιο, που προκαλεί εντάσεις στις σχέσεις 

τους µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής, βρίσκονται στο σταυροδρόµι της 

ενεργειακής µετάβασης σε περισσότερο αξιόπιστες εναλλακτικές και ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. Αυτές είναι το φυσικό αέριο, οι γαιάνθρακες, η πυρηνική, η 

υδροηλεκτρική, η ηλιακή, η γεωθερµική ενέργεια, η ενέργεια των κυµάτων, η 

βιοµάζα και η αιθανόλη. 

Η εργασία θα παρουσιάσει διαχρονικά οικονοµικά στοιχεία για την 

παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές των διαφόρων µορφών ενέργειας 

στις Η.Π.Α.. Επίσης θα µελετήσει τη διακύµανση της τιµής του πετρελαίου και τις 

επιπτώσεις στην οικονοµία. Έχει ως στόχο να δείξει την προσπάθεια των Η.Π.Α. να 

επιτύχουν την ενεργειακή ισορροπία µέσω των διµερών και πολυµερών σχέσεων που 

έχουν αναπτύξει µε τις χώρες από τις οποίες εισάγουν ποσότητες ενέργειας για την 

ικανοποίηση των ολοένα αυξανόµενων αναγκών τους. Με αναδροµή στις ενεργειακές 

κρίσεις που αντιµετώπισαν οι Η.Π.Α. κατά τον περασµένο αιώνα θα τονιστεί η 

σπουδαιότητα της επίτευξης και διατήρησης της ενεργειακής ισορροπίας στις 

προσεχείς δεκαετίες. Επίσης θα αναλύσει πώς τα διάφορα γεγονότα, όπως π.χ. ο 

πόλεµος στο Ιράκ, η στάση των Η.Π.Α. απέναντι στο Ιράν κ.ά. επηρεάζουν την 

πολιτική των Η.Π.Α. της οποίας στόχος είναι ο έλεγχος των πηγών ενέργειας και η 

ασφάλεια της χώρας. 

 

Λέξεις Κλειδιά 

• Πετρέλαιο 

• Άλλες µορφές ενέργειας 

• Παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές 

• Τιµή πετρελαίου 

• Ενεργειακές κρίσεις 

 



 7 

Κεφάλαιο 1ο 

Το πετρέλαιο και οι άλλες µορφές ενέργειας 

1.1 Απόψεις αναφορικά µε τη σηµασία του πετρελαίου. 

Κατά καιρούς εκφράστηκαν διάφορες απόψεις για τη σηµασία του πετρελαίου στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας και για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας των Η.Π.Α. 

Μερικές από αυτές είναι: 

 

«Το πετρέλαιο είναι το αίµα της Αµερικανική Οικονοµίας». 

Ιστοσελίδα Αµερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, 2001. 

 

«Η εθνική ασφάλεια των Η.Π.Α. πρέπει να έχει στόχο να εξασφαλίσει εθνική 

πρόσβαση στα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου». 

Πολεµικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας Πετρελαίου, 1943. 

 

«Ισχυρές δυνάµεις εργάστηκαν µε σθένος για να κάνουν τους ανθρώπους να 

πιστεύουν ότι το να καταναλώνουν ενέργεια είναι κακό, και ότι οι Αµερικανοί 

[πολίτες] πρέπει να νιώθουν ένοχοι που καταναλώνουν τόση πολλή [ενέργεια]». 

Ανταγωνιστικό Ινστιτούτο, 2001. 

 

«Είµαι αµετακίνητα αντίθετος στην διατήρηση ενέργειας – δεν τελειώνει το 

πετρέλαιο. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να βγούµε έξω να το βρούµε και 

να το παράγουµε». 

Stephen Moore, Λέσχη για την Ανάπτυξη, 2002. 

 

«Το πιο στοιχειώδες… είναι να µειωθεί η εξάρτηση από τον Κόλπο». 

Melvin Conant, Συµβούλιο US στις Εξωτερικές Σχέσεις, 1982. 

 

1.2 Ερευνητικές ερωτήσεις 

1.2.1 Τι είναι το πετρέλαιο και πώς δηµιουργείται; 

Το πετρέλαιο δηµιουργήθηκε από τα υπολείµµατα (κατάλοιπα) ζώων και 

φυτών που έζησαν εκατοµµύρια χρόνια πριν, σε θαλάσσιο περιβάλλον, πριν από τους 

δεινόσαυρους. Με την πάροδο των χρόνων, τα αποµεινάρια καλύφθηκαν από πολλά 

στρώµατα λάσπης. Η θερµότητα και η πίεση αυτών των στρωµάτων µετέτρεψαν τα 
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υπολείµµατα σε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε αργό πετρέλαιο. Η λέξη πετρέλαιο 

σηµαίνει «λάδι της πέτρας» ή «λάδι από τη Γη». 

Το αργό πετρέλαιο είναι ένα κιτρινόµαυρο υγρό µε έντονη οσµή και βρίσκεται 

συνήθως σε υπόγειες περιοχές. Οι επιστήµονες και οι µηχανικοί ερευνούν 

συγκεκριµένες περιοχές µελετώντας δείγµατα εδάφους, γίνονται µετρήσεις και, αν η 

περιοχή εµφανίζεται ελπιδοφόρα, ξεκινάει η εξόρυξη. 

Αφού εξορυχθεί το αργό πετρέλαιο µεταφέρεται µέσω αγωγών ή φορτηγών 

πλοίων στα διυλιστήρια όπου και γίνεται η επεξεργασία του. Το αργό πετρέλαιο 

µετριέται σε βαρέλια. Ένα βαρέλι αντιστοιχεί σε 42 γαλόνια. Ένα βαρέλι αργού 

πετρελαίου, όταν διυλιστεί, παράγει 20 γαλόνια βενζίνης για αυτοκίνητα, και 7 

γαλόνια βενζίνης ντίζελ, καθώς και άλλα υπο-προϊόντα πετρελαίου. Τα περισσότερα 

από αυτά τα υπο-προϊόντα πετρελαίου χρησιµοποιούνται για να παραχθεί ενέργεια. 

Για παράδειγµα, πολλοί καταναλωτές στις Η.Π.Α. χρησιµοποιούν προπάνιο (ένα υπο-

προϊόν πετρελαίου) για να θερµάνουν τις οικίες τους και ως καύσιµο για τα 

αυτοκίνητά τους. Άλλα προϊόντα που παράγονται από το πετρέλαιο είναι: µελάνι, 

κραγιόν, απορρυπαντικά πλυντηρίου, αποσµητικά, γυαλιά ηλίου, ελαστικά 

αυτοκινήτων, αµµωνία και τεχνητές βαλβίδες της καρδιάς. 

 

1.2.2 Γιατί ονοµάζεται µαύρος χρυσός; 

Ο «µαύρος χρυσός» είναι όρος που αναφέρεται στο πετρέλαιο. Η ονοµασία 

αυτή προέρχεται από το µαύρο χρώµα του αργού πετρελαίου σε συνδυασµό µε την 

ιδιότητά του ως πολύτιµη µορφή ενέργειας, που χρησιµοποιήθηκε κατά την 

βιοµηχανική εποχή – όπως πολύτιµος θεωρούνταν και ο χρυσός στην προ-

βιοµηχανική εποχή. 

 

1.2.3 Ποιες οι χώρες παραγωγής πετρελαίου; 

Οι πέντε µεγαλύτερες χώρες παραγωγής πετρελαίου είναι: 

• Σαουδική Αραβία 

• Ρωσία 

• Η.Π.Α. 

• Ιράν 

• Κίνα 
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Πάνω από το ¼ του αργού πετρελαίου που παράγουν οι Η.Π.Α. παράγεται εκτός της 

χώρας, στον κόλπο του Μεξικού. Οι πέντε µεγαλύτερες πολιτείες παραγωγής 

πετρελαίου είναι: 

• Τέξας 

• Αλάσκα 

• Καλιφόρνια 

• Λουϊζιάνα 

• Νέο Μεξικό 

 
Εικόνα 1. Οι πέντε µεγαλύτερες πολιτείες παραγωγής πετρελαίου. Πηγή ΕΙΑ1. 

Η ποσότητα του αργού πετρελαίου που παράγεται στο εσωτερικό των Η.Π.Α.  

ολοένα και µειώνεται τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα η χρήση προϊόντων µε βάση το 

πετρέλαιο ολοένα και µεγαλώνει κάνοντας αναγκαία την αύξηση των εισαγωγών 

αργού πετρελαίου από χώρες του εξωτερικού. Περίπου το 60% του αργού πετρελαίου 

και των υπο-προϊόντων του που χρησιµοποιούνται στις Η.Π.Α. προέρχονται από 

άλλες χώρες. 

 

1.2.4 Πότε άρχισε η χρήση πετρελαίου, πού και γιατί; 

Αν κοιτάξουµε στο παρελθόν, στο Μεσαίωνα στην Ευρώπη, η ενέργεια 

προερχόταν από τη ξυλεία (δάση), τον άνεµο (ανεµόµυλοι), το νερό (νερόµυλοι), και 

την ανθρώπινη και ζωική δύναµη. Οι τότε ενεργειακές ανάγκες χωρίζονταν σε δύο 

κατηγορίες: α) για τη παραγωγή θερµότητας και το φωτός και β) κινητική ενέργεια 

για την γεωργία και τις µεταφορές. Αν και το ξύλο ήταν η κυρίαρχη µορφή καυσίµου 

για τις δύο κατηγορίες αναγκών, υπήρχαν και άλλες λιγότερο διαδεδοµένες πηγές 

καυσίµου, όπως το κερί, το ζωικό λίπος ή το ελαιόλαδο οι οποίες όµως θεωρούνταν 

πολύ ακριβές και χρησιµοποιούνταν µόνο για θερµότητα και φως και από λίγους 

πλούσιους της εποχής. Οι ανεµόµυλοι και οι νερόµυλοι κατείχαν ιδιαίτερη θέση στην 

                                                 
1 EIA: Energy Information Administration (www.eia.doe.gov) 
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παραγωγή ενέργειας από τα αρχαία χρόνια και έγινε εκτεταµένη χρήση τους και το 

Μεσαίωνα. Η αποψίλωση των δασών για ξυλεία οδήγησε τους ανθρώπους της εποχής 

να χρησιµοποιήσουν µια άλλη µορφή ενέργειας που ήταν ήδη γνωστή από τα αρχαία 

χρόνια. Έτσι χρησιµοποιήθηκε ο γαιάνθρακας που θεωρούνταν κατώτερο καύσιµο 

επειδή παρήγαγε πολύ καπνό και επειδή παράγονταν σε ορισµένα µόνο σηµείο και 

χρειάζονταν υψηλά ποσά ενέργειας για να επεξεργαστεί και να µεταφερθεί.  

Στο τέλος του 18ου αιώνα, µε την αρχή της Βιοµηχανικής Επανάστασης, ο 

γαιάνθρακας έγινε το κύριο καύσιµο στους κινητήρες εξωτερικής καύσης που 

χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την κίνηση των τρένα και των πλοίων. Επίσης 

παρήγαγε, µε κατάλληλη επεξεργασία, χρήσιµα υπο-προϊόντα, όπως το γκάζι. Το 

1790 παρουσιάστηκαν στην Αγγλία από τον William Murdock οι πρώτες λάµπες που 

λειτουργούσαν µε γκάζι. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η παραγωγή γαιάνθρακα έφτασε στη µέγιστη τιµή 

της. Τότε, δύο ήδη γνωστές µορφές ενέργειας άρχισαν να χρησιµοποιούνται 

περισσότερο για την κάλυψη της υψηλής ενεργειακής ζήτησης. Ήταν το φυσικό αέριο 

και το πετρέλαιο. Όπως και στην περίπτωση του γαιάνθρακα, αυτές οι δύο µορφές 

ενέργειας, αν και ήταν γνωστές παλαιότερα θεωρούνταν κατώτερες και δεν έγινε 

εκτεταµένη χρήση τους µέχρι να υπάρξει ενεργειακό έλλειµµα. 

Το πετρέλαιο είχε χρησιµοποιηθεί πρώτη φορά το 670 µ.Χ. από το στρατό του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου IV1. Μόλις το 1859, στην βορειοδυτική Pennsylvania, ο 

Edwin L. Drake εξόρυξε πρώτη φορά πετρέλαιο από το υπέδαφος για εµπορική 

χρήση. Στην αρχή το πετρέλαιο παρουσιάστηκε ως φτηνό, ανώτερης ποιότητας 

λιπαντικό, το οποίο µετατρεπόταν σε κηροζίνη και χρησιµοποιούνταν2 ως καύσιµο 

στις λάµπες αερίου. 

                                                 
2 Ο στρατός του πετούσε στα εχθρικά πλοία µπάλες που τις είχε αναφλέξει µε πετρέλαιο. 
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Εικόνα 2. Ο Edwin Drake (δεξιά) στην περιοχή εξόρυξης, 1866. Πηγή www.drakewell.org. 

 

Ο John D. Rockefeller ίδρυσε το 1880 την εταιρεία Standard Oil Co. και 

έλεγχε το 90% της διακίνησης πετρελαίου στις Η.Π.Α. και τον υπόλοιπο κόσµο. Με 

την ανακάλυψη του ηλεκτρισµού (και του ηλεκτρικού λαµπτήρα) από τον Thomas 

Edison τη δεκαετία του 1880, η ζήτηση για κηροζίνη έφτασε στο ανώτατο σηµείο της 

και έπειτα άρχισε να φθίνει. Φαινόταν ότι η ζήτηση για πετρέλαιο θα µειωνόταν. 

Παρ’ όλα αυτά, νέες χρήσεις του πετρελαίου εµφανίστηκαν. Ήταν οι φούρνοι που 

έκαιγαν πετρέλαιο καθώς και οι λέβητες πετρελαίου που χρησιµοποιούνταν στη 

βιοµηχανία, στα τρένα και στα πλοία. 

Το πετρέλαιο διαδόθηκε ταχύτατα τον 20ο αιώνα σε τρεις τοµείς της 

σύγχρονης ζωής. Την καλλιέργεια, τις µεταφορές και τον πόλεµο. 

Καλλιέργεια 

Στην γεωργία η χρήση του πετρελαίου και των υπο-προϊόντων του οδήγησαν σε νέες 

εφευρέσεις που αύξησαν την παραγωγή. Τέτοιες ήταν τα τρακτέρ και άλλοι 

µηχανικοί εξοπλισµοί που χρησιµοποιήθηκαν και αντικατέστησαν την ανθρώπινη και 

ζωική δύναµη, η χρήση εντοµοκτόνων και φυτοφαρµάκων και η εφεύρεση της 

συνθετικής αµµωνίας. 

Μεταφορές 

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα η εφεύρεση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, που 

χρησιµοποιούσε πετρέλαιο ή υπο-προϊόντα του, ώθησε των τοµέα των µεταφορών. Η 

εφεύρεση του αυτοκινήτου και του αεροπλάνου και η χρησιµοποίηση του κινητήρα 
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στα ήδη υπάρχοντα τρένα και πλοία κίνησαν και κινούν την ανθρωπότητα µέχρι και 

σήµερα. 

Πόλεµος 

Στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο (1914 – 1918), για πρώτη φορά, οι µεγάλες στρατιωτικές 

δυνάµεις άρχισαν να χρησιµοποιούν τεχνολογίες περισσότερο προηγµένες, οι οποίες 

βασίζονταν στις µηχανές που χρησιµοποιούσαν ως καύσιµο πετρέλαιο ή υπο-

προϊόντα του. Έτσι αποκτούσαν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε ταχύτητα, ευελιξία και 

ευστοχία έναντι των αντιπάλων τους. Με την έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

(1940 – 1945) και µε την βελτιστοποίηση της πολεµικής µηχανής των µεγάλων 

δυνάµεων η εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα υπο-προϊόντα του έγινε ακόµη 

µεγαλύτερη. Η έλλειψή του ήταν ικανή να κρίνει τον νικητή. Σήµερα όλες οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στον κόσµο χρειάζονται µεγάλα ποσά ενέργειας όλων των 

µορφών, και κυρίως του πετρελαίου, για να έρθουν σε πέρας. 

 
Εικόνα 3. Σηµείο γεώτρησης και άντλησης πετρελαίου στο Texas. Πηγή ΕΙΑ. 

 

1.2.5 Ποίες είναι οι άλλες µορφές ενέργειας; 

Είναι γεγονός ότι µε τους ρυθµούς παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου 

ανά τον κόσµο, στα επόµενα χρόνια τα αποθέµατά του θα εξαντληθούν και τα 
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διάφορα κράτη θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές µορφές ενέργειας για να καλύψουν 

τις ανάγκες τους. Οι διάφορες µορφές ενέργειας που είναι γνωστές και 

χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις µη-

ανανεώσιµες και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (Πίνακας 1.1). 

 

Μη-ανανεώσιµες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

Μη-ανανεώσιµες Ανανεώσιµες 

Πετρέλαιο Υδροηλεκτρική 

Φυσικό Αέριο Αιολική 

Γαιάνθρακας Ηλιακή 

Πυρηνική Βιοµάζα 

 Παλίρροια 

 Κύµατα 

 Γεωθερµική (Θερµότητα από νερό στο 

υπέδαφος) 

Αιθανόλη 

Πίνακας 1.1 

 

Μη-ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

Φυσικό Αέριο 

Το φυσικό αέριο είναι µη ανανεώσιµη µορφή ενέργειας που χρησιµοποιείται 

κυρίως για θερµότητα και παραγωγή ηλεκτρισµού. Οι Η.Π.Α. παράγει και εισάγει 

ποσά φυσικού αερίου. Οι εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό γίνονται µε 

αγωγούς, ενώ για να εισαχθεί το φυσικό αέριο από χώρες που βρίσκονται µακριά από 

τις Η.Π.Α. απαιτείται µια διαδικασία υγροποίησης του η οποία επιτυγχάνεται σε πολύ 

χαµηλές θερµοκρασίες. Το φυσικό αέριο τότε λέγεται Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο 

(Liquefied Natural Gas, LNG) και µεταφέρεται µε φορτηγά πλοία στο εσωτερικό της 

χώρας. Εκεί θερµαίνεται και ξαναγίνεται φυσικό αέριο. Όπως και το πετρέλαιο, 

δηµιουργείται στο εσωτερικό της γης και οι επιστήµονες έχουν ανακαλύψει ότι 

συνήθως βρίσκεται µαζί µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου. Το κύριο συστατικό του 

φυσικού αερίου είναι το µεθάνιο, ένα αέριο που αποτελείται από 1 άτοµο άνθρακα 

και 4 άτοµα υδρογόνου. 

Σε µερικά µέρη το φυσικό αέριο διαφεύγει από το υπέδαφος και όταν έρθει σε 

επαφή µε φωτιά ή µε κεραυνό καίγεται. Όταν οι άνθρωποι είδαν για πρώτη φορά 
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αυτές τις φλόγες, πειραµατίστηκαν και έµαθαν ότι µπορούν να το χρησιµοποιήσουν 

για θερµότητα και φωτισµό. 

Επειδή το φυσικό αέριο είναι άχρωµο, άοσµο, άγευστο για να γίνεται 

αντιληπτό σε περιπτώσεις διαρροής προστίθεται µια χηµική ουσία που έχει έντονη 

µυρωδιά. 

Το φυσικό αέριο µετριέται σε κυβικά πόδια ή σε Βρετανικές µονάδες 

θερµότητας (British Thermal Units, btu). Μια µονάδα btu είναι η θερµότητα που 

απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία µιας λίβρας νερού κατά ένα βαθµό 

Fahrenheit. 1 κυβικό πόδι φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 1031 btu. 

 

Εικόνα 4Α. Αγωγοί µεταφοράς φυσικού αερίου στο El Paso του Texas. Πηγή ΕΙΑ. 

 

 
Εικόνα 4Β. Φορτηγό πλοίο µεταφοράς φυσικού αερίου LNG. Πηγή www.energy.gov. 



 15 

 

Γαιάνθρακας 

Οι Η.Π.Α. έχουν τα περισσότερα γνωστά µέχρι σήµερα αποθέµατα στον 

κόσµο. Περίπου 267,6 δισεκατοµµύρια τόνους γαιάνθρακα. Με τους σηµερινούς 

ρυθµούς κατανάλωσης του, υπολογίζεται ότι αυτά τα αποθέµατα θα διαρκέσουν για 

236 ακόµη χρόνια. Το 2005, η ποσότητα γαιάνθρακα που παράχθηκε στα 

ανθρακωρυχεία των Η.Π.Α. έφτασε την υψηλότερη τιµή της στα 1.131,5  

εκατοµµύρια τόνους (βλ. Κεφάλαιο 2, Πίνακα 2.3). Ο γαιάνθρακας στις Η.Π.Α. 

εξορύσσεται σε 27 πολιτείες. Οι πολιτείες µε τα περισσότερα κοιτάσµατα είναι το 

Wyoming, η West Virginia, το Kentucky, η Pennsylvania και το Texas. 

 

Πού χρησιµοποιείται ο γαιάνθρακας: 

• Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Στη Βιοµηχανία. 

• Για παραγωγή σιδήρου. 

• Για εξαγωγές. 

 

Εικόνα 5. Εργοστάσιο επεξεργασίας γαιάνθρακα στο Maryland. Πηγή ΕΙΑ. 
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Πυρηνική ενέργεια 

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στις Η.Π.Α., ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στη 

συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται ετησίως στην Καλιφόρνια, το 

Τέξας και τη Νέα Υόρκη, τις πολυπληθέστερες πολιτείες των Η.Π.Α. σήµερα. Για να 

παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από την πυρηνική ενέργεια χρειάζονται µεγάλες 

ποσότητες θερµότητας. Η θερµότητα παράγεται µε τη διάσπαση του ατόµου του 

ουρανίου (σχάση του πυρήνα του) και διοχετεύεται σε ένα λέβητα που ζεσταίνει το 

νερό. Ο ατµός που παράγεται κινεί την ηλεκτρογεννήτρια. 

 

Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αναπληρώνονται µε φυσικό τρόπο σε σχετικά µικρή 

χρονική περίοδο. Περιλαµβάνουν την υδροηλεκτρική ενέργεια, την αιολική και 

ηλιακή ενέργεια, τη βιοµάζα, την ενέργεια από τους Ωκεανούς, τη γεωθερµική 

ενέργεια και την αιθανόλη. Το 2004 περίπου το 6% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας και περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

προερχόταν από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  
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Εικόνα 6. Εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Shippingport της Pennsylvania. Πηγή ΕΙΑ. 

 

Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η 

υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η πιο διαδεδοµένη σήµερα. Υπολογίζεται στο 7% της 

συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις Η.Π.Α. και στο 75% της παραγωγής 

από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Είναι µια από τις παλαιότερες µορφές ενέργειας στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Χρησιµοποιούνταν χιλιάδες χρόνια πριν από τότε που 

κατασκευάστηκαν οι νερόµυλοι. Η πρώτη βιοµηχανική εφαρµογή στις Η.Π.Α. για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έγινε το 1880, όταν φωτίστηκαν 16 λαµπτήρες από 

τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της εταιρείας “Wolverin 

Chair Factory” στο Grand Rapids, Michigan. Η πρώτη µονάδα παραγωγής 

υδροηλεκτρικής ενέργειας άνοιξε στον ποταµό Fox δίπλα από την πόλη Appleton στο 

Wisconsin στις 30 Σεπτεµβρίου 1882. Μέχρι εκείνη τη στιγµή, ο γαιάνθρακας ήταν 

το µόνο καύσιµο που χρησιµοποιούνταν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή η πηγή της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι το νερό, οι µονάδες 
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υδροηλεκτρικής παραγωγής πρέπει να είναι κοντά σε περιοχές που υπάρχει άφθονο 

νερό. Έτσι µόλις αναπτύχθηκε η τεχνολογία για µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας 

σε µακρινές αποστάσεις άρχισε και η αύξηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής 

ενέργειας. Το πρώτο µεγάλο έργο στις Η.Π.Α. για την παραγωγή υδροηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν το φράγµα Hoover, µια υδροηλεκτρική µονάδα παραγωγής ενέργειας 

που ολοκληρώθηκε το 1936 στον ποταµό Κολοράντο ανάµεσα στις Πολιτείες 

Αριζόνα και Νεβάδα. Το φράγµα δηµιούργησε µια µεγάλη λίµνη µήκους 150 

χιλιοµέτρων µέσα στην έρηµο. 

Πάνω από τη µισή δυναµικότητα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας για 

παραγωγή ηλεκτρισµού βρίσκεται σε 3 Πολιτείες (Washington, California και 

Oregon) µε περίπου 27% στην Washington, που είναι η περιοχή µε την µεγαλύτερη 

µονάδα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στις Η.Π.Α. σήµερα (το φράγµα Grand 

Coulee). Επίσης, στις Η.Π.Α., µόλις ένα µικρό ποσοστό των φραγµάτων που έχουν 

κατασκευαστεί παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Τα περισσότερα φράγµατα 

κατασκευάστηκαν για άρδευση και έλεγχο των πληµµύρων. 

 

Εικόνα 7. Φράγµα Grand Coulee στην πολιτεία Washington. Πηγή ΕΙΑ. 
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Αιολική Ενέργεια 

Ο άνεµος είναι απλά ο αέρας σε κίνηση. Προκαλείται από τη ανοµοιογενή 

κατανοµή της θερµότητας του ηλίου στην επιφάνεια της γης. Σήµερα η αιολική 

ενέργεια χρησιµοποιείται κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 

ανανεώσιµη µορφή ενέργειας επειδή ο άνεµος θα υπάρχει όσο ο ήλιος θα θερµαίνει 

τη γη. 

Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν την αιολική ενέργεια. 

Πριν από 5000 περίπου χρόνια, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν τον άνεµο 

στην ναυσιπλοΐα στον ποταµό Νείλο. Αργότερα οι άνθρωποι έχτισαν µύλους για να 

αλέθουν σιτάρι. Οι παλαιότεροι γνωστοί ανεµόµυλοι υπήρξαν στην Περσία 

(σηµερινό Ιράν). Αιώνες αργότερα οι Ολλανδοί βελτίωσαν τη βασική σχεδίαση των 

ανεµόµυλων. Τοποθέτησαν λεπίδες στην προπέλα. Οι Αµερικανοί άποικοι 

χρησιµοποίησαν τους ανεµόµυλους για να αλέθουν σιτάρι και καλαµπόκι, να αντλούν 

νερό και να κόβουν τα ξύλα. Το 1920, οι Αµερικανοί χρησιµοποιούσαν µικρούς 

ανεµόµυλους για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στις αγροτικές περιοχές που δεν 

είχαν ηλεκτρικές υπηρεσίες. Όταν οι γραµµές άρχισαν να µεταφέρουν το ηλεκτρικό 

ρεύµα, αυτοί οι ανεµόµυλοι σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν, αν και ακόµα και µέχρι 

σήµερα υπάρχουν σε ορισµένα ράντζα στις δυτικές Πολιτείες.  

Η έλλειψη πετρελαίου τη δεκαετία του 1970 (βλ. §§4.1, 4.2), άλλαξε το 

σκηνικό της ενέργειας στις Η.Π.Α. αλλά και σε όλο τον κόσµο. Αύξησε το 

ενδιαφέρον σε ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, ανοίγοντας δρόµο για την επαναφορά 

του ανεµόµυλου – ανεµογεννήτριας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1980 η χρήση αιολικής ενέργειας εκτοξεύθηκε στην Πολιτεία της 

Καλιφόρνια, λόγω και των πολιτικών που ενθάρρυναν τη χρήση της. Έκτοτε η χρήση 

αιολικής ενέργειας εξαπλώθηκε και σε άλλες Πολιτείες. Σήµερα η Καλιφόρνια 

παράγει περισσότερο από διπλάσια αιολική ενέργεια από κάθε άλλη Πολιτεία των 

Η.Π.Α.. Τη δεκαετία του 1990, η ώθηση δόθηκε από ένα νέο ενδιαφέρον, αυτό της 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μια ανεµογεννήτρια υπολογίζεται ότι παράγει 1,5 µε 4 εκατοµµύρια 

κιλοβατώρες (kWh) ετησίως. Η ποσότητα αυτή φτάνει για να καλύψει τις ενεργειακές 

ανάγκες 150 – 400 σπιτιών. 

Η ποσότητα ηλεκτρισµού που παράγεται από ανεµογεννήτριες αυξάνεται µε 

γρήγορους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια. Έχει τριπλασιαστεί από το 1998. Όλες µαζί, 

οι ανεµογεννήτριες στις Η.Π.Α. παράγουν 17 δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες (kWh) 
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ετησίως, που φτάνουν για 1,6 εκατοµµύρια σπίτια. Υπάρχει αρκετή ενέργεια για να 

καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες µιας πόλης όπως το Chicago, αλλά αποτελεί ένα 

πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, 

περίπου το 0,4%.  

Οι νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί έχουν µειώσει αισθητά το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεµο. Η ανάπτυξη της παραγωγής 

ενέργειας από τον άνεµο οφείλεται και στην µείωση της φορολογίας για όλες τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που έγινε στις Η.Π.Α. τα τελευταία χρόνια. 

Ανεµογεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε 30 Πολιτείες. Οι Πολιτείες 

µε την µεγαλύτερη παραγωγή είναι η California, το Texas, η Minnesota, η Iowa, και 

το Wyoming. 

Οι Η.Π.Α. είναι η τρίτη χώρα στον κόσµο σε παραγωγή αιολικής ενέργειας 

µετά τις Γερµανία και Ισπανία. Τα περισσότερα αιολικά πάρκα βρίσκονται στην 

Ευρώπη και τις Η.Π.Α. όπου τα κυβερνητικά προγράµµατα έχουν βοηθήσει την 

ανάπτυξή της παραγωγής αιολικής ενέργειας. 

 
Εικόνα 8. Ανεµογεννήτριες στην πολιτεία Wyoming. Πηγή ΕΙΑ. 
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Ηλιακή ενέργεια 

Ο ήλιος παράγει ενέργεια για δισεκατοµµύρια χρόνια. Η ηλιακή ενέργεια 

είναι η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη γη. 

Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να µετατραπεί άµεσα ή έµµεσα σε άλλες µορφές 

ενέργειας, όπως θερµότητα και ηλεκτρισµό. ∆ύο είναι τα µειονεκτήµατα για την 

εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας: 

1) ο ασυνεχής και µεταβλητός τρόπος µε τον οποίο φτάνει στην επιφάνεια της 

γης και  

2) η µεγάλη περιοχή που χρειάζεται για να συλλεχθεί ώστε να είναι οικονοµικά 

συµφέρουσα η επένδυση. 

Η ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιείται στη θέρµανση του νερού για οικιακή χρήση, 

στη θέρµανση των χώρων των κτιρίων, στην αποξήρανση των αγροτικών προϊόντων 

και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τη δεκαετία του 1830, ο Βρετανός αστρονόµος John Herschel χρησιµοποίησε 

για πρώτη φορά ένα ηλιακό συλλέκτη για να µαγειρέψει φαγητό στη διάρκεια ενός 

ταξιδιού του στην Αφρική. Σήµερα έχει πολύ περισσότερες χρήσεις. Μια από αυτές 

είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απ’ ευθείας 

σε ηλεκτρική. Ο ηλεκτρισµός µπορεί να παραχθεί άµεσα από την ηλιακή ενέργεια 

χρησιµοποιώντας τις φωτοβολταϊκές συσκευές ή έµµεσα από ατµογεννήτριες 

χρησιµοποιώντας ηλιακούς θερµικούς συλλέκτες για να θερµανθεί το νερό. 
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Εικόνα 9Α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα για οικιακή χρήση. Πηγή ΕΙΑ. 

 
Εικόνα 9Β.  Ηλιακός θερµικός συλλέκτης εταιρείας SES/Boeing. Πηγή ΕΙΑ. 
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Βιοµάζα 

Η βιοµάζα είναι ένα οργανικό υλικό που δηµιουργείται από τα φυτά και τα 

ζώα. Η βιοµάζα περιέχει αποθηκευµένη ενέργεια από τον ήλιο. Μερικά παραδείγµατα 

καύσιµης βιοµάζας είναι το ξύλο, οι καλλιέργειες, το λίπασµα (κοπριά) και µερικά 

σκουπίδια. 

Όταν καίγεται, η χηµική ενέργεια της βιοµάζας ελευθερώνεται ως θερµότητα. 

Έτσι θερµαίνεται το νερό σε ένα λέβητα και ο ατµός παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή 

θερµότητα που διοχετεύεται σε βιοµηχανίες ή σπίτια. Ο µόνος τρόπος για παραγωγή 

ενέργειας από τη βιοµάζα είναι η καύση της. 

Η βιοµάζα µπορεί να µετατραπεί σε άλλες χρήσιµες µορφές ενέργειας όπως το 

µεθάνιο ή σε καύσιµα µεταφοράς όπως η αιθανόλη και το βιοντίζελ. 

   
Εικόνα 10Α. Το ξύλο ως καύσιµη βιοµάζα. Πηγή ΕΙΑ. Εικόνα 10Β. Το ξύλο ως καύσιµη βιοµάζα. Πηγή ΕΙΑ. 

 

Ενέργεια από τους Ωκεανούς. 

Η ενέργεια από τους Ωκεανούς µπορεί να προέλθει από την εκµετάλλευση 

των παλιρροιών, την ενέργεια των κυµάτων, την θερµότητα της επιφάνειας του νερού 

στις τροπικές περιοχές, την αιολική και ηλιακή ενέργεια (µε εγκατάσταση αιολικών 

και ηλιακών πάρκων στο νερό). 

Κοντά στις ακτές, λόγω των παλιρροιών, τα επίπεδα του νερού µπορεί να 

διαφέρουν και κατά 15 µέτρα σε ύψος. Περίπου 20 περιοχές στις Η.Π.Α. είναι 

κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε εκµετάλλευση των παλιρροιών. Η 

πιο απλή µέθοδος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτει την κατασκευή 

ενός φράγµατος σε ένα σηµείο εισαγωγής του νερού. Υδατοφράκτες επιτρέπουν την 

είσοδο του νερού σε περιόδους παλίρροιας και καθώς το νερό υποχωρεί σε περιόδους 

άµπωτης παράγεται ηλεκτρική ενέργεια µέσω της κίνησης µια τουρµπίνας. 

Στους ωκεανούς υπάρχουν υψηλά ποσά ενέργειας. Η συνολική ενέργεια των 

κυµάτων που φτάνουν στις ακτογραµµές σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι φτάνει 
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τα 2 µε 3 εκατοµµύρια µεγαβάτ (MW). Ένας τρόπος για εκµετάλλευση των κυµάτων 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί η κατασκευή µικρών καναλιών που 

επιταχύνουν την δύναµη και τη ροή τους και η παραγωγή της ενέργειας µέσω της 

κίνησης τουρµπίνων σ’ αυτά τα κανάλια. 

Στις τροπικές περιοχές το θαλασσινό νερό της επιφάνειας µπορεί να είναι 

µέχρι και 40 φορές πιο ζεστό από ότι στα βάθη του ωκεανού. Αυτή η διαφορά 

θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. 

Σήµερα η τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από τη θερµότητα επιφάνειας νερού στις 

τροπικές περιοχές βρίσκεται ακόµη σε αρχικά επίπεδα. Η κατανάλωση της 

απαιτούµενης ενέργειας για να παραχθεί και να µεταφερθεί στην ξηρά ηλεκτρική 

ενέργεια είναι πολύ µεγάλη, γεγονός που κάνει ασύµφορη κάθε προσπάθεια για την 

παραγωγή της. 

Με τους ωκεανούς να αποτελούν το 70% της επιφάνειας της γης, πολλοί είναι 

αυτοί που πιστεύουν ότι η αιολική και ηλιακή ενέργεια µπορεί να συλλέγεται στις 

ακτές και να µεταφέρεται στην ξηρά, µε εγκατάσταση αιολικών και ηλιακών πάρκων 

στο νερό. 

 
Εικόνα 11. Αιολικό πάρκο στο Cape Cod της Massachusetts. Πηγή ΕΙΑ. 

 

Γεωθερµική Ενέργεια 

Στις 18 Μαΐου 1980, το όρος Αγία Ελένη, ένα ενεργό ηφαίστειο στην 

Πολιτεία Washington των Η.Π.Α. εξερράγη και παρείχε στους γεωλόγους µια έντονη 

επίδειξη για την ενέργεια που υπάρχει στο εσωτερικό της γης. Η µεγαλύτερη 

ηφαιστειογενής δραστηριότητα λαµβάνει χώρα στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην Ζώνη 

του Πυρός. Η ηφαιστειογενής ενέργεια δεν µπορεί να ελεγχθεί, αλλά είναι λίγα τα 

µέρη όπου ικανά ποσά θερµότητας του υπεδάφους µπορούν να συλλεχθούν. 
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Η γεωθερµική ενέργεια χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία το 1903. Σήµερα, στις Η.Π.Α. υπάρχουν 43 

µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού από γεωθερµική ενέργεια. Τα περισσότερα 

βρίσκονται στις Πολιτείες California και Nevada. Επίσης η Utah και η Hawai έχουν 

από µια γεωθερµική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρησιµοποίηση της 

γεωθερµικής ενέργειας γίνεται µόνο σε ορισµένες περιοχές στον κόσµο. Ένα τέτοιο 

µέρος βρίσκεται στην Καλιφόρνια και λέγεται “The Geysers” («Οι Θερµοπίδακες»). 

Από εκεί παράγεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια (από τη γεωθερµική) από 

οποιαδήποτε άλλο µέρος στον κόσµο. 

Η γεωθερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πηγή θερµότητας σε 

µικρές εφαρµογές στα θερµοκήπια. Οι καταναλωτές όµως πρέπει να βρίσκονται 

κοντά στα µέρη από όπου πηγάζει η γεωθερµική ενέργεια. Η πρωτεύουσα της 

Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, θερµαίνεται αποκλειστικά από γεωθερµική ενέργεια. 

 
Εικόνα 12. “The Geysers” («Οι Θερµοπίδακες») στην California. Πηγή ΕΙΑ. 
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Αιθανόλη 

Η αιθανόλη είναι ένα καθαρό, άχρωµο αλκοολούχο καύσιµο που 

παρασκευάζεται από τη ζάχαρη που υπάρχει σε καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι, 

σιτάρι, σε φλούδες από πατάτες, στο ρύζι κ.ά. Η αιθανόλη είναι µια ανανεώσιµη πηγή 

ενέργειας επειδή προέρχεται από τα φυτά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 

δηµιουργηθεί η αιθανόλη από τη βιοµάζα. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος σήµερα είναι η 

χρήση µαγιάς για να βράσει η ζάχαρη και το άµυλο του καλαµποκιού. Το καλαµπόκι 

είναι το κύριο συστατικό για την αιθανόλη στις Η.Π.Α. λόγω της αφθονίας του και 

της χαµηλής τιµής του. Η περισσότερη αιθανόλη παράγεται στις µεσοδυτικές 

Πολιτείες. Το άµυλο του καλαµποκιού βράζεται και γίνεται ζάχαρη, και έπειτα 

γίνεται αιθανόλη. Άλλες καλλιέργειες όπως, το κριθάρι, το σιτάρι, το ρύζι, ο 

ηλιόσπορος, οι πατάτες, τα ζαχαροκάλαµα και τα παντζάρια µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για να παραχθεί αιθανόλη. 

Τα ζαχαροκάλαµα και τα παντζάρια είναι τα κύρια συστατικά για παραγωγή 

αιθανόλης σε διάφορα µέρη του κόσµου. Η Βραζιλία, η χώρα µε την µεγαλύτερη 

παραγωγή αιθανόλης στον κόσµο, παράγει το µεγαλύτερο µέρος της αιθανόλης από 

τον βρασµό των ζαχαροκάλαµων. Σήµερα, πολλά αυτοκίνητα στην Βραζιλία 

κινούνται µε καύσιµο την αιθανόλη που γίνεται από τα ζαχαροκάλαµα.  

Μια νέα τεχνολογία η οποία διασπά την κυτταρίνη του φλοιού των δέντρων, 

ονοµάζεται «κυτταρική αιθανόλη». Με αυτή τη διαδικασία µπορεί να παραχθεί 

αιθανόλη από δέντρα και χόρτα. Τα δέντρα και τα χόρτα χρειάζονται λιγότερη 

ενέργεια από τα σιτηρά, τα οποία πρέπει να καλλιεργούνται κάθε χρόνο. 

Οι επιστήµονες έχουν αναπτύξει δέντρα που µεγαλώνουν µέσα σε δέκα 

χρόνια. Επίσης πολλά φυτά παράγουν δύο σοδειές κάθε χρόνο. Μια µέρα, µπορεί να 

υπάρξουν καλλιέργειες που δε θα παράγουν φαγητό ή ζωική τροφή, αλλά πρώτες 

ύλες για αιθανόλη. 

Η αιθανόλη δεν είναι καινούριο καύσιµο. Στην δεκαετία του 1850 η αιθανόλη 

ήταν φωτιστικό καύσιµο. Κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου Πολέµου στις Η.Π.Α. 

(1861 – 1865)  υπήρχε ένας ειδικός φόρος για την χρήση της αιθανόλης. Ο φόρος 

αυτός έκανε ασύµφορη την αιθανόλη σε σχέση µε άλλα καύσιµα όπως η κηροζίνη, 

και η παραγωγή της έπεσε. Το 1908, ο Henry Ford σχεδίασε το Model T ώστε να 

χρησιµοποιεί ένα µίγµα βενζίνης και αιθανόλης και το ονόµασε το καύσιµο του 

µέλλοντος. Το 1919, όταν άρχισε η Απαγόρευση, η αιθανόλη απαγορεύτηκε επειδή 

θεωρήθηκε οινοπνευµατώδες ποτό. Μπορούσε να πουληθεί µόνο όταν ήταν 
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αναµεµειγµένη µε πετρέλαιο. Με το τέλος της Απαγόρευσης το 1933, η αιθανόλη 

χρησιµοποιήθηκε ως καύσιµο ξανά. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

(1940 – 1945), έγινε εκτεταµένη χρήση της αιθανόλης επειδή υπήρχε έλλειψη σε 

πετρέλαιο και άλλες µορφές καυσίµων. Τη δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον για την 

αιθανόλη ως καύσιµο για τις µεταφορές ανανεώθηκε, όταν οι µεγάλες χώρες 

παραγωγής πετρελαίου (χώρες του OAPEC) προχώρησαν σε εµπάργκο κατά των 

Η.Π.Α. και της Ολλανδίας (βλ. §4.1). Από εκείνη την περίοδο και έπειτα η αιθανόλη 

ενισχύθηκε µε κίνητρα µειωµένης φορολογίας και µε ανάµιξή της στη βενζίνη. Το 

1988, η αιθανόλη άρχισε να αναµιγνύεται στη βενζίνη µε σκοπό τη µείωση της 

εκποµπής µονοξειδίου του άνθρακα. Σαν καύσιµο µεταφορών, η αιθανόλη µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν υποκατάστατο της βενζίνης. Η βενζίνη που περιέχει 10% 

αιθανόλη (Ε10) χρησιµοποιείται σε περιοχές που δεν ανταποκρίνονται στα όρια 

καθαρού αέρα. 

 
Εικόνα 13. Εργοστάσιο παραγωγής αιθανόλης στο South Bend της Indiana. Πηγή ΕΙΑ. 
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Κεφάλαιο 2ο 

∆ιαχρονικά οικονοµικά στοιχεία για την παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και 

εξαγωγές των διαφόρων µορφών ενέργειας. 

2.1 Παραγωγή 

2.1.1 Παραγωγή πετρελαίου 

Τα στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. είναι 

µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1920 µέχρι τον Νοέµβριο 

του 2006 (Πίνακας 2.1). Οι ποσότητες παραγωγής πετρελαίου εκφράζονται σε 

χιλιάδες βαρέλια. 

Παραγωγή Αργού Πετρελαίου στις Η.Π.Α.
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Πίνακας 2.1.1 Πηγή EIA. 

 Τον Ιανουάριο του 1920 οι Η.Π.Α. παρήγαγαν 34,01 εκατοµµύρια βαρέλια, 

ενώ σήµερα παράγουν 154,46 εκατοµµύρια βαρέλια. Μια αύξηση παραγωγής της 

τάξεως περίπου του 354%. Η µέγιστη τιµή παραγωγής ήταν το µήνα Οκτώβριο του 

έτους 1970 στα 310,40 εκατοµµύρια βαρέλια, περίπου 812% πάνω από την παραγωγή 

του Ιανουαρίου του 1920. 

Στον πίνακα 2.1 φαίνεται ότι από το 1920 άρχισε να γίνεται ολοένα και 

µεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. καθώς και σε εταιρείες 

αµερικανικών συµφερόντων του εξωτερικού, offshore. Η ανοδική αυτή πορεία 

έφτασε στη µέγιστη τιµή της το Οκτώβριο του έτους 1970 στα 310,4 εκατοµµύρια 

βαρέλια. Έπειτα, τα επόµενα 7 χρόνια, µέχρι το Φεβρουάριο του έτους 1977, έπεφτε 

σταδιακά. Από τον Μάρτιο του 1977 µέχρι τα µέσα του 1986 η παραγωγή 

σταθεροποιήθηκε στα περίπου 260 εκατοµµύρια βαρέλια και από εκεί και έπειτα 
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µέχρι σήµερα πέφτει σταδιακά για να καταλήξει τον Νοέµβριο του 2006 στα 154,46 

εκατοµµύρια βαρέλια. 

Οι δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους η παραγωγή πετρελαίου µειώνεται τα 

τελευταία αυτά χρόνια είναι οι εξής: 

1) η εξάντληση των προσβάσιµων κοιτασµάτων πετρελαίου. 

2) το µεγάλο κόστος για εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου από νέες περιοχές. 

Το 1956, ο Hubbert πρότεινε ότι η παραγωγή πετρελαίου από µια συγκεκριµένη 

περιοχή του κόσµου ακολουθεί µια καµπύλη σε σχήµα καµπάνας (∆ιάγραµµα 1) που 

ονοµάστηκε καµπύλη Hubbert. 

 
    ∆ιάγραµµα 1. 

Ο Hubbert προέβλεψε ότι η µέγιστη τιµή της παραγωγής του πετρελαίου στις 

Η.Π.Α. θα φτάσει ανάµεσα στα έτη 1965-1970. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.1, η 

µέγιστη τιµή της παραγωγής πετρελαίου των Η.Π.Α. µετρήθηκε τον µήνα Οκτώβριο 

του έτους 1970. 

 

2.1.2 Παραγωγή φυσικού αερίου 

Τα στοιχεία για την παραγωγή φυσικού αερίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. 

είναι µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1980 µέχρι τον 

Νοέµβριο του 2006 (Πίνακας 2.2). Οι ποσότητες παραγωγής φυσικού αερίου 

εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 
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Παραγωγή Φυσικού Αερίου
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 Πίνακας 2.1.2 Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 1980 οι Η.Π.Α. παρήγαγαν 1.960.000 κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου και τον Νοέµβριο 1.878.219 κυβικά πόδια µια µείωση της τάξεως του 

4%. Από τον Ιανουάριο του 1980 µέχρι το Νοέµβριο του 1984 η παραγωγή φυσικού 

αερίου έφθινε. Από τις αρχές του 1985 µέχρι τον Ιανουάριο του 1997 υπήρξε µια 

σταδιακή αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου µε τη µέγιστη τιµή της να φτάνει τα 

2.080.126 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Από εκεί και έπειτα η παραγωγή παραµένει 

σταθερή στα 2.000.000 περίπου κυβικά πόδια. Παρατηρούµε ότι από το διάστηµα 

Νοεµβρίου 1984 µέχρι τον Ιανουάριο του 1997 ενώ η παραγωγή αυξάνεται µε το 

χρόνο παρ’ όλα αυτά σε ετήσια βάση γίνονται συνεχής αυξοµειώσεις στην παραγωγή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τα οικονοµικά στοιχεία προκύπτει ότι κάθε Φεβρουάριο 

ανάµεσα στα έτη 1984-1997 οι Η.Π.Α. παράγουν τις χαµηλότερες ποσότητες φυσικού 

αερίου του αντίστοιχου χρόνου. Αυτό γίνεται διότι το φυσικό αέριο στις Η.Π.Α. 

χρησιµοποιείται κυρίως για λόγους θέρµανσης κλειστών χώρων (το χειµώνα). Έτσι το 

Φεβρουάριο που τελειώνει ο χειµώνας παράγεται λιγότερο φυσικό αέριο. Αντίστοιχα 

οι υψηλότερες τιµές παραγωγής φυσικού αερίου την ίδια περίοδο γίνονται στους 

µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο και Ιανουάριο. 

 

2.1.3 Παραγωγή γαιάνθρακα 

Τα στοιχεία για την παραγωγή γαιάνθρακα στο εσωτερικό των Η.Π.Α. είναι 

ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1949 µέχρι το 2005 (Πίνακας 2.3). Οι 

ποσότητες παραγωγής γαιάνθρακα εκφράζονται σε τόνους. 
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Παραγωγή Γαιάνθρακα στις Η.Π.Α.
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 Πίνακας 2.1.3 Πηγή EIA. 

Το 1949 η παραγωγή γαιάνθρακα ανερχόταν στους 480.570.000 τόνους και 

στο έτος 2005 στους 1.133.253.474 τόνους, µια αύξηση της τάξεως του 135%. Η 

παραγωγή γαιάνθρακα στο εσωτερικό των Η.Π.Α. αυξοµειώθηκε ανάµεσα στα έτη 

1949-1958, έπειτα παρέµεινε σταθερή µέχρι το έτος 1962 και στη συνέχεια αυξήθηκε 

σταδιακά µέχρι και το έτος 2005. Στο έτος αυτό έφτασε τη µέγιστη τιµή της 

παραγωγής στους 1.133.253.474 τόνους. 

 

2.1.4 Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας 

Τα στοιχεία για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 (Πίνακας 

2.4). Οι ποσότητες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας εκφράζονται σε δισεκατοµµύρια 

κιλοβατώρες (Kwh). 
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Παραγωγή Πυρηνικής Ενέργειας
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 Πίνακας 2.1.4 Πηγή EIA. 

Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας το έτος 1980 αντιστοιχούσε σε 251,12 

δισεκατοµµύρια Kwh ενώ στην πιο κοντινή µε τη σηµερινή µέτρηση, το έτος 2004, 

αντιστοιχεί σε 788,53 δισεκατοµµύρια Kwh. Η αύξηση είναι της τάξεως του 214%. 

Σε όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων η παραγωγή ακολουθεί αυξητική πορεία. Ο 

ρυθµός της αύξησης διαφέρει από έτος σε έτος µε τη µεγαλύτερη αύξηση να 

συντελείται ανάµεσα στα έτη 1997-1998 της τάξεως του 7,16%. 

Βλέπουµε ότι οι Η.Π.Α. για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, 

κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια 

ολοένα και περισσότερο. 

 

2.1.5 Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Τα στοιχεία για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2005 (Πίνακας 

2.5). Οι ποσότητες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας εκφράζονται σε 

δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες (Mwh). 
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Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας
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 Πίνακας 2.1.5 Πηγή EIA. 

Η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1980 αντιστοιχούσε σε 279,18 

δισεκατοµµύρια Kwh ενώ στην πιο κοντινή µε τη σηµερινή µέτρηση, το έτος 2004, 

αντιστοιχεί σε 268,42 δισεκατοµµύρια Kwh. Η µείωση είναι της τάξεως του 4%. Σε 

όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων η παραγωγή αυξοµειώνεται συνεχώς. Η 

µεγαλύτερη αύξηση συµβαίνει στο διάστηµα 1994-1997, όπου η παραγωγή αυξάνεται 

κατά 37%.  Οι διάφορες αυξοµειώσεις οφείλονται στις αλλαγές στις κλιµατολογικές 

συνθήκες (βροχές, ξηρασίες κ.ά.) του κάθε έτους. 

 

2.2 Κατανάλωση 

2.2.1 Κατανάλωση πετρελαίου 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση αργού πετρελαίου στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 (Πίνακας 

2.2.1). Οι ποσότητες κατανάλωσης αργού πετρελαίου εκφράζονται σε χιλιάδες 

βαρέλια ηµερησίως. 
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Κατανάλωση Αργού Πετρελαίου
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 Πίνακας 2.2.1 Πηγή EIA. 

Η κατανάλωση αργού πετρελαίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. το 1980 

αντιστοιχούσε σε 17,06 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, ενώ το έτος 2004 σε 20,73 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, αύξηση της τάξης του 21%. Τα έτη 1980 – 1983 

έχουµε µείωση της κατανάλωσης, ενώ από εκεί και πέρα, µέχρι σήµερα σταδιακή 

αύξηση της. 

 

2.2.2 Κατανάλωση φυσικού αερίου 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση φυσικού αερίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. 

είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 (Πίνακας 2.2.2). 

Οι ποσότητες κατανάλωσης φυσικού αερίου εκφράζονται σε δισεκατοµµύρια κυβικά 

πόδια. 

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Έτη

∆
ισ
εκ
α
το
µ
µ
ύ
ρ
ια

 κ
υ
β
ικ
ά

 π
ό
δ
ια

 Πίνακας 2.2.2 Πηγή EIA. 
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Το 1980 στις Η.Π.Α. καταναλώνονταν 19,88 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου και στην πιο κοντινή µε τη σηµερινή µέτρηση, δηλαδή το έτος 2004, 

καταναλώνονταν 22,43 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αύξηση της 

τάξης του 12,8%. Την περίοδο 1980 – 1983 η κατανάλωση µειώνεται σταδιακά µε το 

χρόνο. Το έτος 1984 αυξάνεται προσωρινά για να καταλήξει στην χαµηλότερη τιµή 

της στο έτος 1986 στα 16,22 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Από 

εκεί και έπειτα την περίοδο 1986 – 1997 η κατανάλωση αυξάνεται συνεχώς µε το 

χρόνο. Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 40%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι το φυσικό αέριο χρησιµοποιήθηκε από όλο και περισσότερες κατοικίες 

στο εσωτερικό των Η.Π.Α. για θερµότητα. Από εκεί και έπειτα µέχρι το έτος 2004, η 

κατανάλωση αυξοµειώνεται και κυµαίνεται κοντά στα 22 τρισεκατοµµύρια κυβικά 

πόδια. Η υψηλότερη ποσότητα που καταναλώθηκε ποτέ στην ιστορία των Η.Π.Α. 

ήταν το έτος 2000, όπου καταναλώθηκαν 23,3 τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια 

φυσικού αερίου. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 2 που ακολουθεί, τις µεγαλύτερες 

ποσότητες φυσικού αερίου κατανάλωνε ο βιοµηχανικός τοµέας σε ποσοστό 30,3%. 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιήθηκε το 26,4% του φυσικού 

αερίου, ενώ ακολούθησε η κατανάλωση φυσικού αερίου από τα νοικοκυριά σε 

ποσοστό 21,6%. Για εµπορική χρήση καταναλώθηκε το 14% του φυσικού αερίου, 

ενώ το 5% των ποσοτήτων φυσικού αερίου καταναλώθηκε για να διυλιστεί το 

πετρέλαιο και να επεξεργαστεί το φυσικό αέριο. Σε µικρότερα ποσοστά 

χρησιµοποιήθηκε ως καύσιµο για τα αυτοκίνητα και τους αγωγούς σε ποσοστά 0,1% 

και 2,6% αντίστοιχα. 

 
∆ιάγραµµα 2. Σε ποιους τοµείς καταναλώνεται το φυσικό αέριο στις Η.Π.Α. το 2004. 



 36 

2.2.3 Κατανάλωση γαιάνθρακα 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση γαιάνθρακα στο εσωτερικό των Η.Π.Α. είναι 

ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 (Πίνακας 2.2.3). Οι 

ποσότητες κατανάλωσης γαιάνθρακα εκφράζονται σε εκατοµµύρια τόνους.  
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 Πίνακας 2.2.3 Πηγή EIA. 

Στην αρχή αυτής της περιόδου µέτρησης, η παραγωγή γαιάνθρακα ανερχόταν 

στα 702,73 εκατοµµύρια τόνους ενώ το 2004 στα 1107,25 εκατοµµύρια τόνους, µια 

αύξηση του 57,6% τα τελευταία αυτά χρόνια. Η κατανάλωση των ποσοτήτων 

γαιάνθρακα αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των 25 χρόνων. Η µεγαλύτερη αύξηση 

γίνεται την περίοδο 1987 – 1988 και είναι της τάξης του 5,6%. 

 

2.2.4 Κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 (Πίνακας 

2.2.4). Οι ποσότητες κατανάλωσης πυρηνικής ενέργειας µετρώνται σε 

δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες (Kwh). 
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Κατανάλωση Πυρηνικής Ενέργειας
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 Πίνακας 2.2.4 Πηγή EIA. 

Η κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας µε µορφή ηλεκτρισµού το πρώτο έτος 

της µέτρησης αντιστοιχεί σε 251,12 δισεκατοµµύρια Kwh, ενώ το έτος 2004 

αντιστοιχεί σε 788,53 δισεκατοµµύρια Kwh. Παρατηρούµε µια αύξηση της τάξης του 

214%. Μια µεγάλη αύξηση στην κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας. Η κατανάλωση 

αυξάνεται από το έτος 1980 µέχρι το 1996. Ανάµεσα στα έτη 1996 – 1997 έχουµε µια 

µείωση της τάξης του 6,8% και από εκεί και πέρα συνεχίζεται η ανοδική πορεία της 

κατανάλωσης µέχρι το 2002. Τη περίοδο 2002 – 2003 έχουµε µια µικρή πτώση της 

κατανάλωσης της τάξης του 2%. 

 

2.2.5 Κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό 

των Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 2004 

(Πίνακας 2.2.5). Οι ποσότητες κατανάλωσης υδροηλεκτρικής ενέργειας µετρώνται σε 

δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες (Kwh). 
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Κατανάλωση Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Έτη

∆
ισ
εκ
α
το
µ
µ
ύ
ρ
ια

 K
W

H

 Πίνακας 2.2.5 Πηγή EIA. 

Η κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας µε µορφή ηλεκτρισµού το πρώτο 

έτος της µέτρησης αντιστοιχεί σε 279,18 δισεκατοµµύρια Kwh, ενώ το έτος 2004 

αντιστοιχεί σε 268,42 δισεκατοµµύρια Kwh µια µικρή µεταβολή της τάξης του –

3,9%. Κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, η κατανάλωση αυξοµειώνεται ανάλογα 

µε τις ανάγκες του πληθυσµού και µε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η µεγαλύτερη αύξηση συνέβη την περίοδο 

1994 – 1997 κατά την οποία η κατανάλωση αυξήθηκε από 260,13 σε 356,45 

δισεκατοµµύρια Kwh, αύξηση 37%. Η µεγαλύτερη µείωση έγινε την περίοδο 1998 – 

2001 κατά την οποία από τις 323,34 δισεκατοµµύρια Kwh έπεσε στις 216,96 

δισεκατοµµύρια Kwh, µείωση 33%. 

 

2.2.6 Σύγκριση κατανάλωσης Πυρηνικής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας 
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 Πίνακας 2.2.6 Πηγή EIA. 



 39 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 2.2.6 από το έτος 1980 έως το έτος 1984 η 

κατανάλωση πυρηνικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας κυµαίνονταν στα ίδια επίπεδα. 

Μετά το έτος 1984 παρατηρούµε αύξηση της κατανάλωσης πυρηνικής ενέργειας ενώ 

η κατανάλωση υδροηλεκτρικής παραµένει σταθερή. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως 

λόγους: 

1) Έγινε στροφή της κυβέρνησης των Η.Π.Α. στην παραγωγή περισσότερης 

πυρηνικής ενέργειας η οποία έφτασε να έχει κόστος µέχρι και 2 cents την Kwh στα 

εργοστάσια παραγωγής. 

2) Η παραγωγή και κατανάλωση υδροηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τις 

κλιµατολογικές συνθήκες (περιόδους βροχοπτώσεων και ξηρασίας) και η ποσότητα 

υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε µια χρονική περίοδο είναι ορισµένη. 

Ενώ το έτος 1980 καταναλώνονταν 11% περισσότερη υδροηλεκτρική 

ενέργεια σε σχέση µε την πυρηνική, το έτος 2004 καταναλώνονταν 194% 

περισσότερη πυρηνική ενέργεια σε σχέση µε την υδροηλεκτρική. 

 

2.2.7 Κατανάλωση άλλων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 

Τα στοιχεία για την κατανάλωση άλλων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στο 

εσωτερικό των Η.Π.Α. είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από τον 1980 µέχρι το 

2004 (Πίνακας 2.2.7). Οι ποσότητες κατανάλωσης άλλων ανανεώσιµων µορφών 

ενέργειας µετρώνται σε τετράκις εκατοµµύρια btu3. 
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3 BTU (British Thermal Unit): Μονάδα µέτρησης ενέργειας που χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α.. 
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Το έτος 1980 η κατανάλωση άλλων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 

περιοριζόταν στα 0,114 τετράκις εκατοµµύρια btu. Το έτος 2004 η κατανάλωση 

αυξήθηκε στα 1,136 τετράκις εκατοµµύρια btu µια αλµατώδης αύξηση της τάξης του 

896%. Η µεγαλύτερη αύξηση έγινε την περίοδο 1988 – 1989 όταν η κατανάλωση 

αυξήθηκε κατά 0,517 τετράκις εκατοµµύρια btu ποσοστιαία αύξηση ίση µε 212% σε 

ένα χρόνο. Τρεις ήταν οι περίοδοι που έπεσε η κατανάλωση. Τα έτη 1987 – 1988, τα 

έτη 1994-1995 και τα έτη 2000 – 2001. Αλλά αυτές οι πτώσεις ήταν της τάξεως του 

2,5 – 4,5 % και δεν επηρέασαν την γενική ανοδική πορεία της κατανάλωσης όλης της 

περιόδου. 

 

2.3 Εισαγωγές 

2.3.1 Εισαγωγές πετρελαίου 

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές πετρελαίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. είναι 

ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 1960 µέχρι το 2004. Στο πίνακα 2.3.1 

εµφανίζονται τόσο οι συνολικές εισαγωγές όσο και οι επιµέρους εισαγωγές από τα 

διάφορα κράτη ή τους οργανισµούς. Οι ποσότητες εισαγωγών πετρελαίου 

εκφράζονται σε εκατοµµύρια βαρέλια. 
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Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου κατά χώρα εισαγωγής
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Πίνακας 2.3.1 Πηγή EIA. 

Οι Η.Π.Α. εισάγουν αργό πετρέλαιο από πολλές χώρες. Όµως οι βασικές 

χώρες από τις οποίες εισάγουν οι Η.Π.Α. πετρέλαιο είναι η Σαουδική Αραβία, η 

Νιγηρία, το Ιράκ, η Βενεζουέλα, ο Καναδάς, η Κολοµβία, το Μεξικό, η Νορβηγία και 

το Ηνωµένο Βασίλειο. 
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Οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου στις Η.Π.Α. το έτος 1960 αντιστοιχούσαν 

σε 1.815 εκατοµµύρια βαρέλια. Φαίνεται ότι τα τελευταία αυτά χρόνια η εξάρτηση 

των Η.Π.Α. από το αργό πετρέλαιο µεγαλώνει. Η αύξηση παρ’ όλα αυτά δεν είναι 

συνεχής. Την περίοδο 1979 – 1983 (περίοδο κατά και µετά την ιρανική επανάσταση), 

οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου πέφτουν σχεδόν κατακόρυφα. Από τα 8.456 

εκατοµµύρια βαρέλια το έτος 1982 πέφτουν στα 5.051 εκατοµµύρια βαρέλια, 

µεταβολή της τάξης του -40%. Βλέποντας τις επιµέρους εισαγωγές αυτής της 

περιόδου από τις χώρες του OPEC4 παρατηρούµε ότι η µείωση γίνεται από τα 5.637 

στα 1.862 εκατοµµύρια βαρέλια δηλαδή µεταβολή –67%. Η µείωση στις συνολικές 

εισαγωγές αντισταθµίστηκε εν µέρει από τις εισαγωγές από τις χώρες εκτός OPEC 

που για την περίοδο 1979 – 1983 αυξήθηκε κατά 13% από τα 2.819 στα 3.189 

εκατοµµύρια βαρέλια. Την υπόλοιπη περίοδο από το 1984 µέχρι το έτος 2004 υπάρχει 

µια συνεχής αύξηση της τάξης του 141%. 

Οι χώρες του OPEC µε κύριο γνώµονα το οικονοµικό συµφέρον των εκάστοτε 

καθεστώτων εξήγαγαν πετρέλαιο στις Η.Π.Α. Oι Η.Π.Α. εισάγουν τις µεγαλύτερες 

ποσότητες αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία. Η µέγιστη ποσότητα 

εισαγωγής για αυτήν την περίοδο από τη Σαουδική Αραβία γίνεται το έτος 2003 και 

αντιστοιχεί σε 1.774 εκατοµµύρια βαρέλια. Την περίοδο 1979 – 1983 η εισαγωγές 

από τη Σαουδική Αραβία (µέλος του OPEC) πέφτουν από τα 1.356 στα 337 

εκατοµµύρια βαρέλια µείωση της τάξης του 75%. Η πτώση συνεχίστηκε και για ένα 

ακόµη χρόνο µέχρι το 1984 στα 325 εκατοµµύρια βαρέλια µείωση 76% από το 1979. 

Μια χώρα στην οποία βασίστηκαν οι Η.Π.Α. για εισαγωγές την δεκαετία του 

1970 ήταν η Νιγηρία. Η Νιγηρία µέχρι το έτος 1964 δε προµήθευε καθόλου αργό 

πετρέλαιο στις Η.Π.Α. Το 1965 οι Η.Π.Α. εισάγουν για πρώτη φορά πετρέλαιο από 

αυτή τη χώρα. Η ποσότητα ήταν ελάχιστη, µόλις 15 εκατοµµύρια βαρέλια για ένα 

χρόνο. Μέχρι το 1968 οι εισαγωγές κυµαίνονταν σε χαµηλά επίπεδα. Τη δεκαετία του 

1970 όµως οι εισαγωγές αυξήθηκαν µε εκθετικούς ρυθµούς. Έτσι ενώ το 1969 οι 

Η.Π.Α. εισήγαγαν 49 εκατοµµύρια βαρέλια, το έτος 1979 οι εισαγωγές ανερχόταν 

στα 1.080 εκατοµµύρια βαρέλια, µια τεράστια αύξηση της τάξης του 2.104%. Την 

περίοδο 1979 – 1983 οι εισαγωγές µειώνονται στα 302 εκατοµµύρια βαρέλια, πτώση 

τάξης του 72% σε 5 χρόνια. Από το 1989 µέχρι το 2003 οι εισαγωγές έχουν 

σταθεροποιηθεί περίπου στα 800 εκατοµµύρια βαρέλια. Το έτος 2004 οι εισαγωγές 

                                                 
4 Χώρες OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries): Ιράκ, Ινδονησία, Ιράν, Κουβέιτ, 
Λιβύη, Αγκόλα, Νιγηρία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και Βενεζουέλα. 
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µετρήθηκαν στα 1.140 εκατοµµύρια βαρέλια η δεύτερη υψηλότερη µέτρηση µετά το 

έτος 1977 όταν ήταν 1.143 εκατοµµύρια βαρέλια. 

Μια χώρα µε την οποία οι Η.Π.Α. είχαν σχέσεις έντασης λόγω του πολιτικού 

καθεστώτος ήταν το Ιράκ. Έτσι οι εισαγωγές της από αυτή τη χώρα είχαν πολλές 

διακυµάνσεις. Τη περίοδο 1960 – 1975 οι εισαγωγές από αυτή τη χώρα ήταν 

ελάχιστες και κυµαίνονταν από 1 µέχρι 25 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Την 

περίοδο 1977 – 1979 οι εισαγωγές αυξήθηκαν περίπου στα 80 εκατοµµύρια βαρέλια. 

Την περίοδο 1980 – 1984 οι εισαγωγές έπεσαν ξανά στα 20 εκατοµµύρια βαρέλια και 

µετά από το 1985 – 1990 που έγινε η επέµβαση των Η.Π.Α. στον Περσικό Κόλπο 

αυξήθηκαν µέχρι τα 518 εκατοµµύρια βαρέλια, το 1990. Στο πρώτο µισό της 

δεκαετίας του 1990 δεν γίνονταν εισαγωγές από το Ιράκ. Οι εισαγωγές επανήρθαν µε 

το πρόγραµµα Food for Oil5 του Ο.Η.Ε. Έκτοτε ακολουθούν ανοδική πορεία για να 

καταλήξουν στα 656 εκατοµµύρια βαρέλια το 2004. 

Ένα µεγάλο µέρος των εισαγωγών των Η.Π.Α. γίνεται από µια χώρα της 

Νότιας Αµερικής, τη Βενεζουέλα. Το 1960 οι Η.Π.Α. εισήγαγαν 911 εκατοµµύρια 

βαρέλια από τη Βενεζουέλα ποσότητα που παρέµενε περίπου σταθερή µέχρι το έτος 

1974. Την περίοδο 1975 – 1983 οι εισαγωγές µειώθηκαν σταδιακά για να καταλήξουν 

το έτος 1983 στα 422 εκατοµµύρια βαρέλια. Την επόµενη δεκαπενταετία µέχρι το 

1998 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 307%. Την περίοδο 1999 – 2004 οι εισαγωγές 

παραµένουν σταθερές κοντά στα 1.500 εκατοµµύρια βαρέλια. 

Ο Καναδάς, µια χώρα από την οποία οι Η.Π.Α. εισάγουν πετρέλαιο, την 

περίοδο 1960 – 1973 αύξανε τις εξαγωγές της προς τις Η.Π.Α. κατά 1.004%. Ήταν 

µια από τις χώρες που στήριξαν µε εισαγωγές τις Η.Π.Α. όταν έγινε το embargo του 

1973. Την περίοδο 1974 – 1994 οι εισαγωγές από τον Καναδά µειώθηκαν και 

επανήρθαν στα επίπεδα του 1973 µόλις το 1995. Από εκεί και πέρα αυξάνονται 

σταδιακά για να καταλήξουν το έτος 2004 στα 2.138 εκατοµµύρια βαρέλια που 

αποτελεί τη µεγαλύτερη ποσότητα που εισήγαγαν ποτέ από τον Καναδά. 

Η Κολοµβία είναι από τις χώρες που αποτελούν µικρό πωλητή των Η.Π.Α. Οι 

εισαγωγές δεν ξεπέρασαν τα 468 εκατοµµύρια βαρέλια καθ΄ όλη τη διάρκεια των 45 

χρόνων. Στην πιο κοντινή µε τη σηµερινή µέτρηση ανέρχονται στα 176 εκατοµµύρια 

βαρέλια. 

                                                 
5 Το πρόγραµµα του Ο.Η.Ε. επέτρεπε το Ιράκ να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά σε αντάλλαγµα µε 
αποστολή τροφίµων, φαρµάκων και γενικότερα ανθρωπιστικής βοήθειας στον ιρακινό λαό. 
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Το Μεξικό έχει αυξήσει τις εξαγωγές του προς τις Η.Π.Α. µετά το έτος 1977. 

Τη δεκαετία του1960 οι εισαγωγές των Η.Π.Α. ανέρχονταν περίπου στα 45 

εκατοµµύρια βαρέλια. Στο πρώτο µισό της δεκαετίας του 1970 οι εισαγωγές από αυτή 

τη χώρα έπεσαν λόγω της κρίσης του 1973. Έπειτα από το 1975 – 2004 οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν µε εκθετικούς ρυθµούς για να καταλήξουν στα 1.665 από τα 71 

εκατοµµύρια βαρέλια, µια αύξηση της τάξης του 2.245%. Η µεγαλύτερη αύξηση 

αυτή την περίοδο σηµειώθηκε ανάµεσα στα έτη 1977 – 1978 και ήταν της τάξης του 

77%. 

Όπως και η Κολοµβία, έτσι και η Νορβηγία αποτελεί ένα µικρό πωλητή 

πετρελαίου των Η.Π.Α. Οι πρώτες εισαγωγές πετρελαίου έγιναν το έτος 1973. Μέχρι 

το έτος 2004, όταν και οι εισαγωγές ανέρχονταν στα 244 εκατοµµύρια βαρέλια, 

υπήρχαν µικρές αυξοµειώσεις µε µεγαλύτερη τιµή τα 393 εκατοµµύρια βαρέλια το 

2002. 

Το Ηνωµένο Βασίλειο εντάσσεται επίσης στην κατηγορία των µικρών 

πωλητών πετρελαίου προς τις Η.Π.Α.. Τα πρώτα χρόνια ως το έτος 1976 εξάγει 

µικρές ποσότητες πετρελαίου προς τις Η.Π.Α., ενώ από εκεί και πέρα αυξάνει τις 

εξαγωγές του σε επίπεδα όχι υψηλότερα από 478 εκατοµµύρια βαρέλια, το έτος 2002. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα έτη 1960, 1964 και 1965 το Ηνωµένο Βασίλειο δεν 

εξήγαγε ποσότητες πετρελαίου στις Η.Π.Α.. 

 

2.3.2 Εισαγωγές φυσικού αερίου 

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου στο εσωτερικό των Η.Π.Α. γίνονται µε δύο 

τρόπους: 

1) µέσω αγωγών φυσικού αερίου, 

2) µέσω φορτηγών πλοίων που µεταφέρουν το υγροποιηµένο φυσικό αέριο 

(Liquefied Natural Gas, LNG). 

Οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου εισήχθηκαν στις Η.Π.Α. το 1892 όταν ο 

Καναδάς εξήγαγε ποσότητες φυσικού αερίου από την περιοχή του Οντάριο µέσω των 

συνόρων κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα. Από το 1998 και έπειτα, υπήρχαν 

κυρίως πέντε χώρες από τις οποίες εισήγαγαν ποσότητες φυσικού αερίου οι Η.Π.Α.. 

Αυτές ήταν ο Καναδάς, η Αλγερία, το Μεξικό, η Αυστραλία και τα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα. Ο κύριος εισαγωγέας σήµερα είναι ο Καναδάς. 
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Εικόνα 14. Εισαγωγές και εξαγωγές φυσικού αερίου στις Η.Π.Α. σε τρισεκατοµµύρια κυβικά πόδια, 2005. 

 

Α) Συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου 

Τα στοιχεία για τις συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1973 µέχρι το 

Νοέµβριο του 2006 (Πίνακας 2.3.2.Α). Οι ποσότητες συνολικής εισαγωγής φυσικού 

αερίου εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια.  
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 Πίνακας 2.3.2.Α Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 1973 οι Η.Π.Α. εισήγαγαν 92.694,47 εκατοµµύρια κυβικά 

πόδια φυσικού αερίου και µέχρι τον Νοέµβριο του 2006 οι εισαγωγές αυξήθηκαν 
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κατά 274% στα 347.155,59 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Την περίοδο Ιανουαρίου 

1973 – Οκτωβρίου 1978 οι εισαγωγές παραµένουν σταθερές γύρω από τα 80.000 

εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Από τον Νοέµβριο του 1978 µέχρι το Μάρτιο του 1980 οι 

εισαγωγές αυξάνονται και παραµένουν πάνω από τα επίπεδα των 100.000 

εκατοµµυρίων κυβικών ποδιών. Είναι η περίοδος της ιρανικής επανάστασης κατά την 

οποία η έλλειψη πετρελαίου οδηγεί τις Η.Π.Α. να εισάγουν ποσότητες του 

υποκατάστατου του πετρελαίου, το φυσικό αέριο. Από τον Απρίλιο του 1980 µέχρι το 

Σεπτέµβριο του 1987 οι εισαγωγές αυξοµειώνονταν ανάλογα µε την εποχή. Οι 

εισαγωγές αυξάνονται τους χειµερινούς µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο και µειώνονται τους υπόλοιπους µήνες. Το καλοκαίρι έχουν τις 

χαµηλότερες τιµές κάθε έτους. Από τον Οκτώβριο του 1987 µέχρι τον Νοέµβριο του 

2000 οι εισαγωγές αυξάνονται µε το χρόνο. Τον Οκτώβριο του 1987 οι εισαγωγές 

ήταν 93.094,03 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, ενώ το Νοέµβριο του 2000 οι εισαγωγές 

αντιστοιχούν σε 329.759,43 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, µια αύξηση ίση µε 254%. 

Από τον ∆εκέµβριο του 2000 µέχρι το Νοέµβριο του 2006 οι εισαγωγές 

αυξοµειώνονται περίπου από τα 330.000 µέχρι τα 400.000 κυβικά πόδια. 

 

Β) Εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών στο εσωτερικό 

των Η.Π.Α. είναι µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1997 

µέχρι το Νοέµβριο του 2006 (Πίνακας 2.3.2.Β). Οι ποσότητες εισαγωγής φυσικού 

αερίου µέσω αγωγών εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 
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 Πίνακας 2.3.2.Β Πηγή EIA. 
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Τον Ιανουάριο του 1997 οι εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

αντιστοιχούσαν σε 268.310,43 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, ενώ τον Νοέµβριο του 

2006 σε 299.920 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, µια αύξηση της τάξης του 11,8%. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

αυξοµειώνονταν και διακυµάνθηκαν από τα 227.058 µέχρι τα 354.872 εκατοµµύρια 

κυβικά πόδια. Η µέση ποσότητα εισαγωγής ανερχόταν στα 287.440 εκατοµµύρια 

κυβικά πόδια. Η απόκλιση από τη µέση ποσότητα είναι της τάξης του ± 25%. 

 

Γ) Εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG 

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1999 µέχρι το 

Νοέµβριο του 2006 (Πίνακας 2.3.2.Γ). Οι ποσότητες εισαγωγής φυσικού αερίου 

µέσω LNG εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 
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 Πίνακας 2.3.2.Γ Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 1999 οι εισαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG 

αντιστοιχούσαν µόλις σε 13.066 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, ενώ τον Νοέµβριο του 

2006 σε 47.235 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, µια αύξηση της τάξης του 261,5%. Από 

την αρχή της περιόδου µέχρι το Φεβρουάριο του 2003 οι εισαγωγές φυσικού αερίου 

µέσω LNG αυξοµειώνονταν περίπου 15.000 µε 20.000 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 

Μέσα σε 6 µήνες, από το Φεβρουάριο του 2003 µέχρι τον Ιούλιο του ίδιου έτους, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν από τα 21.006 στα 57.802 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, µια 

αλµατώδης αύξηση ίση µε 175,1%. Από τον Αύγουστο του 2003 µέχρι το Νοέµβριο 

του 2006 παρατηρούµε µια αυξοµείωση µε µεγάλες αποκλίσεις κοντά στον µέσο όρο, 
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που είναι τα 50.311 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Οι αποκλίσεις είναι της τάξης του 

±50%. Η µέγιστη ποσότητα εισαγωγής φυσικού αερίου µέσω LNG γίνεται τον Ιούλιο 

του 2004 και αντιστοιχεί στα 75.090 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Από τον Πίνακα 

2.3.2.Γ φαίνεται ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου µέσω LNG γίνονται 

τους καλοκαιρινούς µήνες. Ο λόγος αυτού του φαινοµένου είναι ότι τα φορτηγά 

πλοία που µεταφέρουν το υγροποιηµένο φυσικό αέριο ταξιδεύουν ευκολότερα τους 

καλοκαιρινούς µήνες από την Μέση Ανατολή µέχρι την Αµερική. 

 

∆) Συγκεντρωτικός πίνακας εισαγωγών φυσικού αερίου 

Στον Πίνακα 2.3.2.∆ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συνολικές εισαγωγές 

φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 1999 µέχρι το Νοέµβριο του 2006. Είναι 

φανερό ότι µέχρι το Φεβρουάριο 2003 πάνω από το 95% των εισαγωγών γινόταν 

µέσω αγωγών. Από εκεί και πέρα µέχρι το Νοέµβριο του 2006 το ποσοστό των 

εισαγωγών µέσω αγωγών πέφτει και κυµαίνεται στο 90%. Αντίστοιχα το ποσοστό 

των εισαγωγών µέσω LNG µέχρι το Φεβρουάριο του 2003 κυµαίνεται γύρω από το 

5% των συνολικών εισαγωγών, ενώ την περίοδο Απριλίου 2003 – Νοεµβρίου 2006 

βρίσκεται κοντά στο 10% των συνολικών εισαγωγών. 
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 Πίνακας 2.3.2.∆ Πηγή EIA. 
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2.3.3 Εισαγωγές γαιάνθρακα 

Οι Η.Π.Α. ήταν αυτάρκεις για πολλά χρόνια στον γαιάνθρακα. Όπως είδαµε 

στο Κεφάλαιο 2.1.3 οι Η.Π.Α. παράγουν πάνω από 1 δισεκατοµµύριο τόνους 

γαιάνθρακα ετησίως στο εσωτερικό τους µετά το έτος 2000. Οι εισαγωγές τους όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2.3.3 την περίοδο 2000 – 2006 βρίσκονται στα επίπεδα των 

δεκάδων εκατοµµυρίων τόνων ετησίως. Συγκεκριµένα το έτος 2000 οι εισαγωγές 

ανέρχονταν στους 12.513 χιλιάδες τόνους και το έτος 2006 στους 27.313 χιλιάδες 

τόνους. Η αύξηση των εισαγωγών αυτή την περίοδο είναι ύψους 118%. Η µέγιστη 

ποσότητα εισαγωγών γαιάνθρακα έγινε το έτος 2005 και αντιστοιχούσε στα 30.460 

χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα. 
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 Πίνακας 2.3.3 Πηγή EIA. 

 

2.4 Εξαγωγές 

2.4.1 Εξαγωγές πετρελαίου 

Τα στοιχεία για τις εξαγωγές πετρελαίου των Η.Π.Α. είναι ετήσια και 

αφορούν την περίοδο από το 1960 µέχρι το 2004. Στο πίνακα 2.4.1 εµφανίζονται οι 

συνολικές εξαγωγές πετρελαίου, καθώς και οι επιµέρους εξαγωγές προς τα διάφορα 

κράτη. Οι ποσότητες εξαγωγών πετρελαίου εκφράζονται σε εκατοµµύρια βαρέλια. 
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Εξαγωγές Αργού Πετρελαίου
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 Πίνακας 2.4.1 Πηγή EIA. 

Οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου από τις Η.Π.Α. το έτος 1960 

αντιστοιχούσαν σε 202 εκατοµµύρια βαρέλια. Το έτος 2004 αντιστοιχούν σε 1.049 

εκατοµµύρια βαρέλια, µια αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 419%. Οι ποσότητες 

αργού πετρελαίου που εξάγουν οι Η.Π.Α. είναι πολύ λιγότερες από τις ποσότητες που 

εισάγουν κατά τη διάρκεια των 35 αυτών χρόνων. Την περίοδο 1960 – 1978 όταν και 

γίνεται η ιρανική επανάσταση οι ποσότητες εξαγωγών  αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. 



 51 

κυµαίνονται κοντά στα 200 – 300 εκατοµµύρια βαρέλια. Για αυτή τη περίοδο το έτος 

µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές είναι το 1967. Την πενταετία 1978 – 1982 οι εξαγωγές 

αυξάνονται κατά 126% από τα 361 στα 815 εκατοµµύρια βαρέλια. Από εκεί και 

έπειτα ακολουθεί αυξοµείωση των εξαγωγών για να καταλήξουν στα 1.049 

εκατοµµύρια βαρέλια το 2004. 

Οι Η.Π.Α. εξάγουν αργό πετρέλαιο σε πολλές χώρες. Οι βασικές χώρες στις 

οποίες εξάγουν οι Η.Π.Α. πετρέλαιο είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, τα νησιά 

Βέρτζιν και το Πουέρτο Ρίκο, η Ολλανδία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, η 

Βραζιλία, η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Νότια Κορέα, η Ισπανία. Οι τρεις χώρες 

στις οποίες οι Η.Π.Α. εξάγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες αργού πετρελαίου είναι ο 

Καναδάς, η Ιαπωνία και το Μεξικό. 

Το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 34 εκατοµµύρια βαρέλια στον Καναδά, ενώ το 

2004 εξήγαγαν 158, µια αύξηση της τάξης του 364%. Την περίοδο 1960 – 1976 οι 

εξαγωγές παρέµεναν σταθερές γύρω από τα 35 εκατοµµύρια βαρέλια. Την περίοδο 

1977 – 1980 αυξάνονται στα 100 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Ακολουθεί µια 

περίοδος (1981 – 1996) όπου οι εξαγωγές προς τον Καναδά σταθεροποιήθηκαν στα 

80 – 85 εκατοµµύρια βαρέλια. Από το 1997 µέχρι το 2004 οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 

100 εκατοµµύρια βαρέλια. Το έτος 2004 έχουµε την µεγαλύτερη ποσότητα εξαγωγών 

προς τον Καναδά για όλη την περίοδο των 35 χρόνων. 

Το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 62 εκατοµµύρια βαρέλια στην Ιαπωνία, κατά ένα 

εκατοµµύριο λιγότερο από ότι εξήγαγαν το 2004. Όµως κατά την περίοδο των 35 

αυτών χρόνων η µέγιστη και η ελάχιστη ποσότητα των εξαγωγών διέφεραν κατά 

πολύ από τα 62 – 63 εκατοµµύρια βαρέλια. Η µέγιστη ποσότητα εξήχθηκε το έτος 

1988 και αντιστοιχούσε στα 124 εκατοµµύρια βαρέλια, ενώ η ελάχιστη ποσότητα 

εξήχθηκε τα έτη 1977 και 1978 και αντιστοιχούσε σε 25 εκατοµµύρια βαρέλια. Στην 

διάρκεια των πρώτων  18 χρόνων οι εξαγωγές ακολούθησαν µια φθίνουσα πορεία 

από τα 62 εκατοµµύρια βαρέλια στα 25 τα έτη 1977 και 1978. Μια µεταβολή ίση µε –

60%. Κατά τη διάρκεια και µερικά χρόνια µετά την ιρανική επανάσταση, µέχρι το 

1983, οι εξαγωγές αυξήθηκαν από τα 34 στα 105 εκατοµµύρια βαρέλια, µια αύξηση 

ίση µε 208%. Την επόµενη εξαετία µέχρι το 1989 οι εξαγωγές ξεπερνούσαν τα 100 

εκατοµµύρια βαρέλια. Τη δεκαετία του 1990 οι εξαγωγές αυξοµειώνονταν από τα 65 

– 100 εκατοµµύρια βαρέλια. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια από το 2001 – 2004 οι 

εξαγωγές σταθεροποιήθηκαν κοντά στα 65 εκατοµµύρια βαρέλια. 



 52 

Το Μεξικό, µια χώρα που συνορεύει µε τις Η.Π.Α. αποτέλεσε ένα ακόµη 

εισαγωγέα του αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. Το 1960 οι εξαγωγές των Η.Π.Α. στο 

Μεξικό αντιστοιχούσαν σε 18 εκατοµµύρια βαρέλια, ενώ το 2004 σε 209 

εκατοµµύρια βαρέλια µια τεράστια αύξηση ίση µε 1060%. Η αύξηση των εξαγωγών 

όλα αυτά τα έτη έγινε γραµµικά µε το χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόλις το 1992 

οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 100 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Η µέγιστη ποσότητα 

εξαγωγών που µετρήθηκε  αντιστοιχούσε στα 358 εκατοµµύρια βαρέλια η οποία έγινε 

το έτος 2000. Αυτή αποτελεί και τη µεγαλύτερη ποσότητα εξαγωγών των Η.Π.Α., σε 

ένα µόνο έτος, προς οποιαδήποτε χώρα για την εν λόγω περίοδο των 35 χρόνων. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι εξαγωγές των Η.Π.Α. προς τις νήσους 

Βέρτζιν και το Πουέρτο Ρίκο. Τα πρώτα δεκαεφτά χρόνια της περιόδου 1960 – 2004 

οι εξαγωγές προς τις δύο αυτές χώρες ήταν σχεδόν µηδενικές και κυµαίνονταν από τα 

1 – 12 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Από το 1978 έως το 1996 οι εξαγωγές 

αυξάνονται και ξεπερνούν τα 200 εκατοµµύρια βαρέλια. Πιο συγκεκριµένα, τα έτη 

1980 και 1981 οι εξαγωγές των Η.Π.Α. προς τα νησιά Βέρτζιν και το Πουέρτο Ρίκο 

άγγιξαν τα 220 εκατοµµύρια βαρέλια. Η ποσότητα αυτή ήταν µεγαλύτερη που είχαν 

εξάγει οι Η.Π.Α. µέσα σε ένα έτος προς οποιαδήποτε χώρα µέχρι εκείνα τα έτη. Ο 

µέσος όρος εξαγωγών για αυτή τη περίοδο είναι τα 130 εκατοµµύρια βαρέλια 

ετησίως. Τα έτη 1997 – 2004 οι εξαγωγές πέφτουν πάλι σε χαµηλά επίπεδα κάτω από 

τα 18 εκατοµµύρια βαρέλια. 

Η Ολλανδία αποτελεί ένα από τους µικρούς εισαγωγείς αργού πετρελαίου από 

τις Η.Π.Α. Το 1960 µόλις 6 εκατοµµύρια βαρέλια εξήχθησαν από τις Η.Π.Α. προς 

αυτή τη χώρα, ενώ το 2004 η ποσότητα έφτασε τα 36 εκατοµµύρια βαρέλια. Από το 

1960 µέχρι το 1991 η ποσότητα εξαγωγών αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο για να 

φτάσει το 1991 στα 72 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Η µέγιστη τιµή για αυτή την 

περίοδο ήταν τα 85 εκατοµµύρια βαρέλια του έτους 1982, ποσότητα που αποτελεί και 

την µεγαλύτερη για όλη την περίοδο 1960 – 2004. Από το 1992 έως το 2004 οι 

εξαγωγές σταθεροποιούνται στα περίπου 45 εκατοµµύρια βαρέλια, µε µια µικρή 

απόκλιση των 15 εκατοµµυρίων βαρελιών. Για αυτή την τελευταία περίοδο η 

ελάχιστη τιµή εκτός των ορίων της απόκλισης ήταν τα 15 εκατοµµύρια βαρέλια το 

έτος 2003. 

Η Ιταλία το έτος 1960 εισήγαγε 6 εκατοµµύρια βαρέλια αργού πετρελαίου 

από τις Η.Π.Α. Το 2004 εισάγει 32 εκατοµµύρια βαρέλια. Την περίοδο 1960 – 1978 

οι εξαγωγές των Η.Π.Α. προς την Ιταλία δε ξεπέρασαν τα 10 εκατοµµύρια βαρέλια. 



 53 

Μετά την ιρανική επανάσταση και µέχρι το 2004 οι εξαγωγές αυξοµειώνονταν γύρω 

από τα 40 εκατοµµύρια βαρέλια και δεν ξεπέρασαν σε κανένα έτος τα 55 

εκατοµµύρια βαρέλια. 

Οι εξαγωγές των Η.Π.Α. προς το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο από το 1960 

µέχρι το 2004 δε ξεπέρασαν τα 30 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως (1986). Το 1960 οι 

Η.Π.Α. εξήγαγαν µόλις 3 εκατοµµύρια βαρέλια, ενώ το έτος 2004 οι εξαγωγές 

ανέρχονταν στα 20 εκατοµµύρια βαρέλια. Η αύξηση της τάξης του 566% είναι 

σηµαντική σε ποσοστό αλλά ασήµαντη σε ποσότητα εξαγωγών σε σχέση µε χώρες 

όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία ή το Μεξικό. 

Μικρές ποσότητες εξαγωγών, παρόµοιες µε αυτές προς το Βέλγιο και το 

Λουξεµβούργο, εξάγονταν από τις Η.Π.Α. και σε άλλες δύο χώρες. Τη Βραζιλία και 

τη Γαλλία. Η µέγιστη ποσότητα εξαγωγών στην πρώτη δε ξεπέρασε τα 29 

εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως το 1996 και στη δεύτερη δε ξεπέρασε τα 27 

εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως το 1991. 

Το Ηνωµένο Βασίλειο εισήγαγε χαµηλές ποσότητες (της τάξης των 15 

εκατοµµυρίων βαρελιών ετησίως) σε σχεδόν όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 

35 χρόνων. Εξαίρεση αποτελούσε το έτος 1967 όπου οι εξαγωγές των Η.Π.Α. στο 

Ηνωµένο Βασίλειο ανήρθαν στα 62 εκατοµµύρια βαρέλια, κατά 315% παραπάνω από 

το µέσο όρο των εξαγωγών όλα τα υπόλοιπα χρόνια. 

Η Νότια Κορέα και η Ισπανία αποτελούν τις δύο χώρες στις οποίες οι 

εξαγωγές αργού πετρελαίου ξεκίνησαν σε έτος µεταγενέστερο του 1960. 

Συγκεκριµένα οι πρώτες εξαγωγές προς τη Νότια Κορέα έγιναν µόλις το 1979 και 

ήταν της τάξης των 2 εκατοµµυρίων βαρελιών. Η µέγιστη ποσότητα εξαγωγών προς 

αυτή τη χώρα πραγµατοποιήθηκε το έτος 1992 και αντιστοιχούσε στα 80 

εκατοµµύρια βαρέλια, κατά 40 φορές αυξηµένη από αυτή του έτους 1979. Οι 

εξαγωγές προς την Ισπανία ξεκίνησαν το 1972 και αντιστοιχούσαν σε 4 εκατοµµύρια 

βαρέλια. Μετά το 1981 οι εξαγωγές αυξήθηκαν και παρέµειναν πάνω από τα 20 

εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. Το έτος 2002 έφτασαν στη µέγιστη ποσότητα τους 

στα 54 εκατοµµύρια βαρέλια. Το έτος 2004 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 42 εκατοµµύρια 

βαρέλια προς την Ισπανία, 10 φορές περισσότερα από ότι το 1972. 

Όπως αναφέρθηκε, οι Η.Π.Α. εξάγουν αργό πετρέλαιο σε πολλές χώρες. 

Αφού αναφέρθηκαν οι σηµαντικότερες εξ αυτών µένει να αναφερθούµε στις 

υπόλοιπες σαν µία οντότητα µε την ονοµασία «άλλες χώρες». 



 54 

Οι εξαγωγές στις άλλες χώρες το 1960 αντιστοιχούσαν στα 52 εκατοµµύρια 

βαρέλια, στο ¼ των συνολικών εξαγωγών των Η.Π.Α. Το έτος 2004 αντιστοιχούσαν 

σε 408 εκατοµµύρια βαρέλια, στο 40% των συνολικών εξαγωγών των Η.Π.Α.. Τα 

πρώτα 20 χρόνια, οι εξαγωγές προς άλλες χώρες κυµαίνονταν από τα 50 – 70 

εκατοµµύρια βαρέλια. Από το 1982 και έπειτα ξεπέρασαν τα 100 εκατοµµύρια 

βαρέλια και η µέγιστη ποσότητα εξαγωγών στις άλλες χώρες έγινε το έτος 2003 που 

αντιστοιχούσε σε 421 εκατοµµύρια βαρέλια ετησίως. 

 

2.4.2 Εξαγωγές φυσικού αερίου 

Α) Συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου 

Τα στοιχεία για τις συνολικές εξαγωγές φυσικού αερίου στο εσωτερικό των 

Η.Π.Α. είναι µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1973 µέχρι το 

Νοέµβριο του 2006 (Πίνακας 2.4.2.Α). Οι ποσότητες συνολικών εξαγωγών φυσικού 

αερίου εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 

Συνολικές Εξαγωγές Φυσικού Αερίου
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 Πίνακας 2.4.2.Α Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 1973 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 5.807,77 εκατοµµύρια κυβικά 

πόδια φυσικού αερίου και µέχρι τον Νοέµβριο του 2006 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

1.255% στα 78.696,89 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Την περίοδο Ιανουαρίου 1973 – 

Απριλίου 1976 οι εξαγωγές παραµένουν σταθερές γύρω από τα 6.000 εκατοµµύρια 

κυβικά πόδια. Από τον Μάιο του 1976 µέχρι το Φεβρουάριο του 1986 οι εξαγωγές 

κυµαίνονται κοντά στα 4.500 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Έπειτα οι εξαγωγές 

φυσικού αερίου αυξάνονται µέχρι τον Ιανουάριο του 1990. Το έτος 1990 πέφτουν 

κάτω από τα 6.000 εκατοµµύρια κυβικά πόδια. Από τον Ιανουάριο του 1991 οι 
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εξαγωγές φυσικού αερίου αυξάνουν πάνω από τα 10.000 εκατοµµύρια κυβικά πόδια 

και ύστερα από το έτος 2000 ξεπερνούν και τα 20.000 εκατοµµύρια κυβικά πόδια.  

 

Β) Εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

Τα στοιχεία για τις εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών των Η.Π.Α. είναι µηνιαία 

και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 µέχρι το Νοέµβριο του 2006 

(Πίνακας 2.4.2.Β). Οι ποσότητες εξαγωγών φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 

Εξαγωγές Φυσικού Αερίου µέσω αγωγών

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Μήνες

Ε
κ
. Κ

υ
β
ικ
ά

 Π
ό
δ
ια

 Πίνακας 2.4.2.Β Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 2001 οι εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

αντιστοιχούσαν σε 19.929,12 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, ενώ τον Νοέµβριο του 2006 

σε 73.890,99 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, δηλαδή µια αύξηση της τάξης του 270%. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω αγωγών 

αυξοµειώνονταν και διακυµάνθηκαν από τα 19.929 µέχρι τα 90.634 εκατοµµύρια 

κυβικά πόδια. Η µέση ποσότητα εξαγωγών ανερχόταν στα 47.949 εκατοµµύρια 

κυβικά πόδια. 

 

Γ) Εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG 

Τα στοιχεία για τις εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG των Η.Π.Α. είναι 

µηνιαία και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 µέχρι το Νοέµβριο του 

2006 (Πίνακας 2.4.2.Γ). Οι ποσότητες εξαγωγών φυσικού αερίου µέσω LNG 

εκφράζονται σε εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 
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Εξαγωγές Φυσικού Αερίου µέσω LNG
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 Πίνακας 2.4.2.Γ Πηγή EIA. 

Τον Ιανουάριο του 2001 οι εξαγωγές φυσικού αερίου µέσω LNG 

αντιστοιχούσαν µόλις σε 5.617 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, ενώ τον Νοέµβριο του 

2006 σε 4.805 εκατοµµύρια κυβικά πόδια, µια µείωση της τάξης του 14,4%. Οι 

εξαγωγές αυξοµειώνονταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γύρω από τα 5.500 

εκατοµµύρια κυβικά πόδια. 

 

∆) Συγκεντρωτικός πίνακας εξαγωγών φυσικού αερίου 

Στον Πίνακα 2.4.2.∆ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συνολικές εξαγωγές 

φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2001 µέχρι το Νοέµβριο του 2006. Είναι 

φανερό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτών πάνω από το 80% των εξαγωγών 

γινόταν µέσω αγωγών. Αντίστοιχα το ποσοστό των εξαγωγών µέσω LNG κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου βρίσκεται από το 20% των συνολικών εξαγωγών. 
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Εξαγωγές Φυσικού Αερίου
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Εξαγωγές Φυσικού Αερίου µέσω LNG

 Πίνακας 2.4.2.∆ Πηγή EIA. 

 

2.4.3 Εξαγωγές γαιάνθρακα 

Τα στοιχεία για τις εξαγωγές γαιάνθρακα των Η.Π.Α. είναι ετήσια και 

αφορούν την περίοδο από το 1960 µέχρι το 2004. Στο πίνακα 2.4.3 εµφανίζονται οι 

συνολικές εξαγωγές γαιάνθρακα, καθώς και οι επιµέρους εξαγωγές προς τα διάφορα 

κράτη. Οι ποσότητες εξαγωγών γαιάνθρακα εκφράζονται σε χιλιάδες τόνους. 
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Εξαγωγές Γαιάνθρακα
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Ιαπωνία Άλλες Χώρες του κόσµου Σύνολο

 Πίνακας 2.4.3 Πηγή EIA. 

Οι συνολικές εξαγωγές γαιάνθρακα από τις Η.Π.Α. το έτος 1960 

αντιστοιχούσαν σε 37.981 χιλιάδες τόνους. Το έτος 2004 αντιστοιχούν σε 49.942 

χιλιάδες τόνους, µια αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 31,5%. Οι ποσότητες 

γαιάνθρακα που εξάγουν οι Η.Π.Α. είναι περισσότερες από τις ποσότητες που 

εισάγουν κατά τη διάρκεια των 35 αυτών χρόνων. Αν και η αύξηση από το έτος 1960 

ως το έτος 2004 είναι µικρή, παρ’ όλα αυτά κατά τη διάρκεια της περιόδου οι 

αυξοµειώσεις είναι πολύ µεγάλες. Η µέγιστη ποσότητα συνολικών εξαγωγών 

επιτυγχάνεται το έτος 1981 και αντιστοιχεί σε 112.541 τόνους, ενώ η ελάχιστη το 
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έτος 1961 και αντιστοιχεί σε 36.405 χιλιάδες τόνους, µια σηµαντική διαφορά ύψους 

76.136 χιλιάδων τόνων. Από το 1960 µέχρι το 1969 οι συνολικές εξαγωγές 

αυξήθηκαν από τους 37.981 χιλιάδες τόνους στους 56.861 χιλιάδες τόνους. Το 1970 

εκτοξεύτηκαν στους 71.733 χιλιάδες τόνους για να επανέρθουν το 1971 κοντά στα 

επίπεδα του 1969, στους 57.304 χιλιάδες τόνους. Τα επόµενα χρόνια αυξοµειώνονταν 

για να πέσουν στους 40.714 χιλιάδες τόνους το 1978, το έτος της ιρανικής 

επανάστασης. Από το 1978 µέχρι το 1981, µέσα σε τέσσερα χρόνια, η αύξηση άγγιξε 

το 176%. Συγκεκριµένα από τους 40.714 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα που εξήγαγαν 

συνολικά οι Η.Π.Α. σε άλλα κράτη το 1978, κατέληξαν να εξάγουν 112.541 χιλιάδες 

τόνους. Η αιτία αυτής της αύξησης ήταν η έλλειψη προσφοράς πετρελαίου στην 

παγκόσµια αγορά που έπρεπε να καλυφθεί από άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, 

όπως είναι και ο γαιάνθρακας. Τα επόµενα δύο χρόνια οι συνολικές εξαγωγές έπεσαν 

στους 77.772 χιλιάδες τόνους. Από το έτος 1984 µέχρι το 1992 µετά από 

αυξοµειώσεις οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν στους 108.969 χιλιάδες τόνου. Από 

το 1992 µέχρι το 2004 οι συνολικές εξαγωγές µειώνονταν σταδιακά για να 

καταλήξουν στους 49.942 χιλιάδες τόνους ετησίως. 

Οι Η.Π.Α. εξάγουν γαιάνθρακα σε πολλές χώρες. Όµως οι βασικές χώρες στις 

οποίες εξάγουν οι Η.Π.Α. γαιάνθρακα είναι ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, η 

Γερµανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η ∆ανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Οι τρεις χώρες στις οποίες οι Η.Π.Α. εξάγουν τις µεγαλύτερες ποσότητες 

γαιάνθρακα είναι ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ιαπωνία. 

Το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 12.843 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα στον 

Καναδά, ενώ το 2004 19.466 χιλιάδες τόνους, µια αύξηση της τάξης του 51,5%. Την 

δεκαετία του 1960 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 6000 χιλιάδες τόνους. Την 

περίοδο 1971 – 1988 τα επίπεδα εξαγωγών προς τον Καναδά παραµένουν στάσιµα 

κοντά στους 18.500 χιλιάδες τόνους. Ακολουθεί µια περίοδος (1989 – 1995) όπου οι 

εξαγωγές µειώθηκαν και έπεσαν κάτω από τους 10.000 χιλιάδες τόνους. Από το 1996 

άρχισαν να ανακάµπτουν και να καταλήγουν το 2004 στους 19.466 χιλιάδες τόνους. 

Η µέση ποσότητα εξαγωγών προς τον Καναδά για αυτή τη περίοδο των 35 χρόνων 

ήταν 15.878 χιλιάδες τόνους ετησίως. 

Το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 1.067 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα στην 

Βραζιλία, ενώ το 2004 εξήγαγαν 4.199 χιλιάδες τόνους, µια αύξηση της τάξης του 

293%. Την περίοδο 1960 – 1978 οι εξαγωγές γαιάνθρακα αυξοµειώνονταν γύρω από 
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τους 1.500 χιλιάδες τόνους. Την περίοδο 1979 – 1984 οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 

66%, από τα 2.829 στα 4.706 χιλιάδες βαρέλια γαιάνθρακα. Ακολουθεί µια περίοδος 

(1985 – 1998) σταθεροποίησης των ποσοτήτων γαιάνθρακα που εξήγαγαν οι Η.Π.Α. 

προς τη Βραζιλία σε περίπου 6.000 χιλιάδες τόνους. Τα τελευταία χρόνια µέχρι το 

2004 οι εξαγωγές γαιάνθρακα προς τη Βραζιλία µειώνονται και σταθεροποιούνται 

κοντά στους 4.500 χιλιάδες τόνους. 

Το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 5.617 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα στην Ιαπωνία, 

ενώ το 2004 εξήγαγαν 2.081 χιλιάδες τόνους, µια πτώση της τάξης του 63%.  Παρ’ 

όλα αυτά οι εξαγωγές σε όλο το διάστηµα των 35 χρόνων κυµαίνονταν σε πολύ 

διαφορετικά επίπεδα. Η µέγιστη ποσότητα εξήχθηκε το έτος 1970 και αντιστοιχούσε 

στους 27.636 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα, ενώ η ελάχιστη ποσότητα εξήχθηκε το 

έτος 2003 και αντιστοιχούσε µόλις σε 6 χιλιάδες τόνους. Την δεκαετία του 1960 οι 

εξαγωγές ακολούθησαν µια αύξουσα πορεία από τους 5.617 χιλιάδες τόνους στη 

µέγιστη ποσότητα, στους 27.636 χιλιάδες τόνους. Μια αύξηση της τάξης του 392% 

για τα πρώτα δέκα χρόνια. Η επόµενη δεκαετία χαρακτηρίστηκε από πολλές 

αυξοµειώσεις στις ποσότητες εξαγωγών γαιάνθρακα προς αυτή τη χώρα. Από το 1983 

άρχισε µια συνεχής πτώση των εξαγωγών των Η.Π.Α. προς την Ιαπωνία η οποία 

έφτασε το 2003 να εισάγει µόλις 6 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα. Τα τελευταία δύο 

χρόνια οι εξαγωγές επανήλθαν στα επίπεδα του 2000 και 2001 δηλαδή στους 4.500 

και 2.000 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα αντίστοιχα. 

Η Γερµανία αποτελεί µια ακόµη χώρα προς την οποία οι Η.Π.Α. εξάγουν 

ποσότητες γαιάνθρακα. Το 1960, οι Γερµανοί εισήγαγαν 4.566 χιλιάδες τόνους 

γαιάνθρακα, ενώ το 2004 µόλις 669 χιλιάδες τόνους. Η µεταβολή είναι ίση µε –85%. 

Από το 1960 µέχρι την ιρανική επανάσταση οι εξαγωγές έφθιναν. Το έτος 1978 οι 

εξαγωγές µειώθηκαν στους 617 χιλιάδες τόνους ετησίως. Ακολουθούν τέσσερα 

χρόνια όπου οι εξαγωγές ανέβηκαν πάνω από τους 2.000 χιλιάδες τόνους ετησίως. 

Από το 1983 και µέχρι το 2004 οι εξαγωγές δε ξεπέρασαν πολλές φορές τους 1.000 

χιλιάδες τόνους. 

Η Ιταλία το έτος 1960 εισήγαγε 4.899 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα από τις 

Η.Π.Α. Η µέγιστη ποσότητα των εξαγωγών των Η.Π.Α. προς την Ιταλία έγινε το έτος 

1990 και αντιστοιχούσε στους 11.947 χιλιάδες τόνους. Από τότε άρχισε να µειώνει 

την ποσότητα εξαγωγών προς την Ιταλία και κατέληξε το 2004 να εξάγει 2.455 

χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα. 
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Στην Ολλανδία το 1960 εξάγονται 2837 χιλιάδες τόνοι γαιάνθρακα, 214 

χιλιάδες τόνοι περισσότεροι από ότι το 2004. Η µέγιστη ποσότητα ήταν το 1991 και 

αντιστοιχούσε σε 9.625 χιλιάδες τόνους. 

Στο Βέλγιο οι ποσότητες γαιάνθρακα που εξάγονται φτάνουν τη µέγιστη 

ποσότητα το έτος 1990 (όπως και στην Ιταλία) στους 8.500 χιλιάδες τόνους. 

Στη Γαλλία οι ποσότητες γαιάνθρακα που εξάγονται δε ξεπέρασαν τους 9.745 

χιλιάδες τόνους του έτους 1981 και τα περισσότερα χρόνια κυµάνθηκαν από 800 – 

3000 χιλιάδες τόνους. 

Προς την Ισπανία εξήχθησαν µόλις 331 χιλιάδες τόνοι το 1960, ενώ το 2004 

εξάγονται 1.863 χιλιάδες τόνοι. Μία αύξηση της τάξης του 462%. Η µέγιστη 

ποσότητα εξάγεται το έτος 1981 (όπως και στη Γαλλία) και αντιστοιχεί στους 6.381 

χιλιάδες τόνους. 

Στη ∆ανία, οι Η.Π.Α. το 1960 εξήγαγαν 130 χιλιάδες τόνους και το 2004 

εξήγαγαν 73 χιλιάδες τόνους. Υπήρχε µια περίοδος (1967 – 1975 και τα µεµονωµένα 

έτη 1978, 1999, 2001, 2002) όπου οι Η.Π.Α. δεν εξήγαγαν ποσότητες γαιάνθρακα 

στη ∆ανία. 

Το Ηνωµένο Βασίλειο εισήγαγε ποσότητες γαιάνθρακα από τις Η.Π.Α. 

κυρίως µετά το 1971. Η µέγιστη ποσότητα που εισήγαγε από τις Η.Π.Α. ήταν το 1997 

και αντιστοιχούσε σε 7.185 χιλιάδες τόνους. Το 2004 εισάγει 1.777 χιλιάδες τόνους 

γαιάνθρακα. 

Εκτός από τις χώρες, που εξετάσαµε ξεχωριστά λόγω των µεγάλων 

ποσοτήτων γαιάνθρακα που εξάγουν σ’ αυτές οι Η.Π.Α. την περίοδο 1960 – 2004, 

υπάρχουν και πολλές άλλες χώρες στις οποίες οι Η.Π.Α. εξάγουν σηµαντικές 

ποσότητες γαιάνθρακα. Έτσι το 1960 οι Η.Π.Α. εξήγαγαν 1341 χιλιάδες τόνους σε 

άλλες, εκτός από τις προαναφερθέντες χώρες, ενώ το 2004 εξάγουν 5.371 χιλιάδες 

τόνους. Το 1996 οι Η.Π.Α. εξάγουν τη µέγιστη ποσότητα γαιάνθρακα προς άλλες 

χώρες που αντιστοιχεί σε 14.183 χιλιάδες τόνους γαιάνθρακα. 
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Κεφάλαιο 3ο 

3.1 ∆ιακύµανση της τιµής του πετρελαίου 

Οι τιµές του αργού πετρελαίου συµπεριφέρονται όπως και άλλα προϊόντα σε 

µεγάλες αλλαγές, δηλαδή σε περιόδους έλλειψης ή υπερπροσφοράς. Ο κύκλος της 

διακύµανσης της τιµής του πετρελαίου µπορεί να εκτείνεται σε πολλά χρόνια 

ανάλογα µε τις αλλαγές στη ζήτηση καθώς και την προσφορά χωρών εκτός ή εντός 

OPEC. 

Η τιµή αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. είχε ρυθµιστεί ανάλογα µε την 

παραγωγή στο µεγαλύτερο µέρος του περασµένου αιώνα. Από το 1869 µέχρι τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο το αργό πετρέλαιο στις Η.Π.Α. προσαρµοσµένο στον 

πληθωρισµό έχει µέση τιµή τα $20,71 το βαρέλι. Στην περίοδο µετά τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο η τιµή αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. στο σηµείο εξόρυξης 

υπολογίζεται περίπου στα $23,57 το βαρέλι σε σταθερές τιµές 2006. Μέχρι το 

Μάρτιο του 2000 η τιµή του αργού πετρελαίου ξεπέρασε τα $23 το βαρέλι µόνο σε 

περιπτώσεις πολέµου ή διαµαχών στη Μέση ανατολή. 

 
∆ιάγραµµα 3. Πηγή WTRG Economics. 
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Περίοδος µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

Περίοδος πριν το embargo 

Η τιµή του αργού πετρελαίου κυµάνθηκε ανάµεσα στα $2,50 και $3,00 από το 

1948 µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Πιο συγκεκριµένα η τιµή του 

πετρελαίου αυξήθηκε από τα $2,50 το 1948 στα περίπου $3,00 το 1957. Όταν την 

δούµε σε σταθερές τιµές 2004 η τιµή πετρελαίου κυµαίνεται από τα $15 µέχρι τα $17 

το βαρέλι αντίστοιχα. 

Από το 1958 µέχρι το 1970 η τιµή παρέµενε σταθερή στα περίπου $3,00 το 

βαρέλι, αλλά σε τιµές 2004, έπεσε από τα $16 σε λιγότερα από $13 το βαρέλι. Η 

µείωση στη τιµή του πετρελαίου σε σταθερές τιµές 2004 ενισχύθηκε για τον 

παραγωγό διεθνώς τα έτη 1971 και 1972 λόγω της αποδυνάµωσης του δολαρίου των 

Η.Π.Α. 

 
∆ιάγραµµα 4. Πηγή WTRG Economics. 

 
Περίοδος κατά τη διάρκεια και µετά το embargo 

Με την ίδρυση του OPEC6, οι χώρες µέλη του βρήκαν αυξηµένη ζήτηση για 

το αργό πετρέλαιο που εξήγαγαν. Το 1972 η τιµή του αργού πετρελαίου ήταν περίπου 

                                                 
6 Ο OPEC ιδρύθηκε το 1949 από 5 χώρες: Βενεζουέλα, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία. 



 64 

$3,00 το βαρέλι και µέχρι τα τέλη του 1974 η τιµή του τετραπλασιάστηκε στα $12,00 

το βαρέλι. Ο αραβο – ισραηλιτικός πόλεµος του 1973 σήµανε και την έναρξη του 

embargo από τις χώρες του OAPEC (βλέπε σελ. ). Η µείωση παραγωγής αργού 

πετρελαίου οδήγησε στην αύξηση της τιµής πετρελαίου κατά 400% σε έξι µήνες. Από 

το 1974 µέχρι το 1978 η τιµή αργού πετρελαίου έµεινε σχετικά σταθερή από τα 

$12,21 δολάρια το βαρέλι µέχρι τα $13,55 το βαρέλι. Προσαρµοσµένη για τον 

πληθωρισµό η τιµή παρουσιάζει µια µικρή µείωση αυτή την περίοδο. 

 

Η κρίση στο Ιράν και το Ιράκ 

Τα γεγονότα στο Ιράν και το Ιράκ οδήγησαν την τιµή του αργού πετρελαίου 

να έχει αυξητικές τάσεις τα έτη 1979 και 1980. Στην ιρανική επανάσταση η 

παραγωγή µειώθηκε κατά 2 µε 2,5 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως ανάµεσα στον 

Νοέµβριο του 1978 και τον Ιούνιο του 1979. Τα δύο γεγονότα, της ιρανικής 

επανάστασης και του πολέµου µεταξύ Ιράν και Ιράκ, είχαν ως αποτέλεσµα το 

υπερδιπλασιασµό της τιµής του πετρελαίου από τα $14 το 1978 στα $35 το βαρέλι το 

1981. 

 

Έλεγχος τιµής αργού πετρελαίου από Η.Π.Α. 

Η ταχύτατη αύξηση στην τιµή του πετρελαίου από το 1973 µέχρι το 1981 θα 

ήταν πολύ µικρότερη αν δεν υπήρχε η πολιτική ενέργειας των Η.Π.Α. στην περίοδο 

µετά το embargo. Οι Η.Π.Α. έλεγχαν την τιµή της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου 

σε µια προσπάθεια να µειώσουν την επίδραση που είχαν οι αυξήσεις ην περίοδο 1973 

– 1974. Το προφανές αποτέλεσµα αυτού του ελέγχου ήταν ότι οι αµερικανοί 

καταναλωτές πλήρωναν περίπου 50% περισσότερο για το εισαγόµενο παρά για το 

εγχώριο πετρέλαιο. Η πολιτική αυτή των Η.Π.Α. βραχυχρόνια είχε αποτελέσµατα 

γιατί οι καταναλωτές αντιµετώπιζαν χαµηλότερες τιµές. Παρ’ όλα αυτά είχε και 

άλλες επιπτώσεις. Αν δεν υπήρχαν οι έλεγχοι αυτοί η εξερεύνηση και παραγωγή 

αργού πετρελαίου θα ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη. Η υψηλότερη τιµή που θα 

αντιµετώπιζαν οι καταναλωτές, θα οδηγούσε σε µείωση της κατανάλωσης. Το 

αποτέλεσµα θα ήταν οι Η.Π.Α. να εξαρτώνται λιγότερο από τις εισαγωγές πετρελαίου 

την περίοδο 1979 – 1980 και οι επιδράσεις από την αύξηση της τιµής σε συνδυασµό 

µε τη διακοπή της προσφοράς από το Ιράκ και το Ιράν θα ήταν πολύ µικρότερες. 

 

Η αποτυχία του OPEC να ελέγξει την τιµή του αργού πετρελαίου 



 65 

Ο OPEC σπάνια κατάφερε να ελέγξει τις τιµές του πετρελαίου. Έτσι σπάνια 

δικαιολογούσε τον τίτλο του καρτέλ. Κατά την περίοδο 1979 – 1980, περίοδο 

αύξησης της τιµής του πετρελαίου, ο υπουργός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας 

Αχµέντ Γιαµανί επανειληµµένα προειδοποιούσε άλλες χώρες του OPEC ότι οι 

υψηλές τιµές θα οδηγήσουν σε µείωση της ζήτησης. Οι προειδοποιήσεις του δεν 

εισακούστηκαν ποτέ. Οι αυξηµένες τιµές οδήγησαν τους καταναλωτές σε διάφορες 

αντιδράσεις: καλύτερη µόνωση στις οικίες, αυξηµένη µόνωση σε παλιές οικίες, 

περισσότερο αποδοτικές διεργασίες στις βιοµηχανίες και αυτοκίνητα µε καλύτερη 

απόδοση. Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασµό µε παγκόσµια ύφεση οδήγησαν σε 

µείωση της ζήτησης η οποία προκάλεσε πτώση της τιµής του αργού πετρελαίου. Από 

το 1980 έως το 1986 η παραγωγή χωρών εκτός OPEC αυξήθηκε κατά 10 

εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα. Ο OPEC αντιµετώπισε µειωµένη ζήτηση και 

αυξηµένη προσφορά εκτός του οργανισµού. Από το 1982 έως το 1985 ο OPEC 

προσπάθησε να θέσει χαµηλά όρια στην παραγωγή για να σταθεροποιήσει την τιµή 

του πετρελαίου. Αυτές οι προσπάθειες δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 

καθώς πολλά κράτη – µέλη του οργανισµού παρήγαγαν περισσότερο από το όριο 

τους. Αν και η Σαουδική Αραβία είχε αναλάβει τον ρόλο του ρυθµιστή, τον 

Αύγουστο του 1985 αύξησε και αυτή την παραγωγή της από τα 2 στα 5 εκατοµµύρια 

βαρέλια την ηµέρα. Έτσι η τιµή του αργού πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $10 το 

βαρέλι στα µέσα του 1986. Το ∆εκέµβριο του 1986 η προσπάθεια του OPEC να 

ανεβάσει την τιµή στα $18 το βαρέλι δεν καρποφόρησε. Το 1990, η τιµή του αργού 

πετρελαίου ανέβηκε λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζονταν µε την εισβολή του 

Ιράκ στο Κουβέιτ και τον Πόλεµο του Κόλπου. Μετά τον πόλεµο η τιµή αργού 

πετρελαίου µειώθηκε σταθερά µέχρι το 1994, όπου έφτασε και τη χαµηλότερη τιµή 

από το 1973. Από εκεί και έπειτα άρχισε να αυξάνεται. Από το 1990 ως το 1997 η 

κατανάλωση πετρελαίου παγκοσµίως αυξήθηκε κατά 6,2 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως. Οι αυξήσεις στην τιµή αργού πετρελαίου σταµάτησαν γρήγορα όταν οι 

επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης στην Ασία είτε αγνοήθηκαν είτε υποτιµήθηκαν 

από τις χώρες του OPEC. Το ∆εκέµβριο του 1997, ο OPEC αύξησε τα όρια 

παραγωγής από τα 2,5 στα 27,5 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως µέχρι τον Ιανουάριο 

του 1998. Ο συνδυασµός χαµηλής κατανάλωσης και αυξηµένης παραγωγής από τον 

OPEC οδήγησε σε µείωση στην τιµή πετρελαίου. Γι’ αυτό ο OPEC µείωσε ξανά την 

παραγωγή µέχρι τον Ιούλιο του 1998. Η τιµή συνέχισε την πτώση µέχρι το ∆εκέµβριο 

του 1998. Από τον Ιανουάριο του 1999 η τιµή αργού πετρελαίου αυξήθηκε µε 
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γρήγορους ρυθµούς, και διπλασιάστηκε µέχρι το Σεπτέµβριο του 2000. Με την 

αύξηση της οικονοµίας των Η.Π.Α. η τιµή του αργού πετρελαίου συνέχισε να 

ανεβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2000. Το 2001 µια ύφεση στην οικονοµία 

των Η.Π.Α. καθώς και αυξηµένη παραγωγή πετρελαίου των χωρών του OPEC πίεσε 

την τιµή του πετρελαίου προς τα κάτω. Σε απάντηση για ακόµη µια φορά ο OPEC 

έκανε µειώσεις στην παραγωγή του, µειώνοντας την κατά 3,5 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως µέχρι το Σεπτέµβριο του 2001. Αν δεν γινόταν οι επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεµβρίου 2001, οι µειώσεις τις παραγωγής των χωρών του OPEC θα έφταναν να 

µετριάσουν ή να αντιστρέψουν αυτή την τάση. Την επόµενη των επιθέσεων η τιµή 

του αργού πετρελαίου έπεσε. Υπό κανονικές προϋποθέσεις η πτώση της τιµής του 

αργού πετρελαίου λόγω των επιθέσεων θα είχε ως αποτέλεσµα µειώσεις στην 

παραγωγή των χωρών του OPEC. Παρ’ όλα αυτά το πολιτικό κλίµα εκείνης της 

περιόδου ανέβαλλε τις µειώσεις για τον Ιανουάριο του 2002. Οι µειώσεις αυτές 

ακολουθήθηκαν από µειώσεις στην παραγωγή του ρωσικού πετρελαίου κατά 462.500 

βαρέλια ηµερησίως. Αυτό είχε αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής στα $25 το βαρέλι 

µέχρι το Μάρτιο του 2002. Στα µέσα του χρόνου η παραγωγή του OPEC αυξήθηκε 

αλλά οι τιµές συνέχισαν να αυξάνονται. Στο τέλος του χρόνου η υπερπροσφορά δεν 

αποτελούσε πρόβληµα. Στο τέλος του 2002 τα προβλήµατα στη Βενεζουέλα 

οδήγησαν σε απεργία στην PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) προκαλώντας 

πτώση στην παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας. Την επόµενη µέρα της απεργίας 

η Βενεζουέλα δεν ήταν πια ικανή να επαναφέρει τα παλαιότερα υψηλά επίπεδα 

παραγωγής και έµεινε για αρκετό καιρό σε παραγωγή γύρω στα 900.000 βαρέλια 

ηµερησίως. Ο OPEC κατάφερε να αυξήσει την παραγωγή κατά 2,8 εκατοµµύρια 

βαρέλια ηµερησίως τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2003. Στις 19 Μαρτίου του 

2003 καθώς ένα µέρος της παραγωγής της Βενεζουέλας επανήλθε άρχισε η επέµβαση 

των συµµαχικών δυνάµεων στο Ιράκ. Από αυτήν την περίοδο και µέχρι το 

Σεπτέµβριο του 2004 η τιµή αργού πετρελαίου αυξάνει µε σταθερό ρυθµό φτάνοντας 

τα $40-50 το βαρέλια. Τον Οκτώβριο του 2004, η αγορά futures του δείκτη NYMEX 

για την µεταφορά πετρελαίου του Νοεµβρίου ξεπέρασε τα $53 το βαρέλι και για του 

∆εκεµβρίου τα $55. Η τιµή του αργού πετρελαίου ανήρθε στην υψηλότερη τιµή πάνω 

από τα $60 το βαρέλι τον Ιούνιο του 2005. Αυτή η τάση συνεχίστηκε µέχρι τις αρχές 

Αυγούστου του 2005 καθώς οι καταναλωτές συνέχισαν να κρατούν υψηλή τη ζήτηση 

παρά την αύξηση της τιµής της βενζίνης. Η αγορά futures έφτασε στην υψηλότερη 

τιµή πάνω από τα $77 το βαρέλι τον Ιούλιο του 2006.  



 67 

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η κορύφωση στην τιµή του αργού πετρελαίου 

τον Ιούλιο του 2006 οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά κυρίως στην επέµβαση 

των Η.Π.Α. στο Ιράκ. Οι άλλοι λόγοι είναι: η υψηλή ζήτηση στην Κίνα, την Ινδία και 

άλλες αναδυόµενες αγορές, τα χαµηλά ποσά επενδύσεων τις περασµένες δύο 

δεκαετίες για την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου, οι διακοπές στην 

προσφορά πετρελαίου από χώρες που παράγουν αργό πετρέλαιο, όπως είναι η 

Νιγηρία και νέοι φόβοι τροµοκρατικών επιθέσεων στους αγωγούς πετρελαίου και σε 

άλλες εγκαταστάσεις, κυρίως στη Σαουδική Αραβία. 

∆ιάγραµµα 5. Πηγή WTRG Economics. 

 

3.2 Χρήση υποδείγµατος που αφορά τη διακύµανση της τιµή του αργού 

πετρελαίου µε το πρόγραµµα Eviews 4.0. 

3.2.1 ∆ιακύµανση της τιµής στο υπόδειγµα. 

Οι τιµές που χρησιµοποιήθηκαν στο υπόδειγµα προέρχονται από στοιχεία της 

EIA και είναι εβδοµαδιαίες. Το εύρος είναι πρόσφατο, από τις 3 Ιανουαρίου 1997 

µέχρι τις 6 Απριλίου 2007. 
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∆ιάγραµµα 6. 

Παρατηρώντας το διάγραµµα 6 βλέπουµε ότι η τιµή αργού πετρελαίου τον 

πρώτο χρόνο της περιόδου που µελετάµε µειώθηκε από τα $22,9 στις αρχές 

Ιανουαρίου 1997 στα $8,73 το βαρέλι στις 25 ∆εκεµβρίου 1997, τιµή που αποτελεί 

και τη χαµηλότερη όλης της περιόδου που µελετάµε. Ακολουθεί µια περίοδος 

αύξησης της τιµής του αργού πετρελαίου για δύο χρόνια µέχρι τα µέσα Μαρτίου του 

2000. Η τιµή από τα $8,73 το βαρέλι αυξήθηκε στα  $29,11 το βαρέλι στις 10 

Μαρτίου 2000. Η αύξηση είναι της τάξης του 233% µέσα σε δυο χρόνια και τρεις 

µήνες. Έπειτα η τιµή αρχίζει και φθίνει µέχρι να ξεπεράσει πάλι τα τελευταία επίπεδα 

στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2000. Συγκεκριµένα στις 8 Σεπτεµβρίου 2000 η τιµή 

αυξάνεται στα $31,5 το βαρέλι. Στους επόµενους τρεις µήνες, µέχρι τις αρχές 

∆εκεµβρίου, παραµένει κοντά στα $30 το βαρέλι. Από το ∆εκέµβριο του 2000 µέχρι 

πριν από την 11 Σεπτεµβρίου 2001 έχουµε πτώση της τιµής του αργού πετρελαίου και 

αυξοµείωση της κοντά στα $20 µε $24 το βαρέλι. Μετά τα γεγονότα της 11ης 

Σεπτεµβρίου 2001, συγκεκριµένα στις 28 Σεπτεµβρίου 2001 
η τιµή του αργού 

πετρελαίου πέφτει κάτω από τα $20 το βαρέλι για να µειωθεί µέχρι τα µέσα 

Νοεµβρίου στα $14,87 το βαρέλι. Έπειτα ακολουθεί µια περίοδος ανάκαµψης µέχρι 
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τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2002, όπου η τιµή του αργού πετρελαίου αυξάνεται στα 

$27,24 το βαρέλι. Οι επόµενοι δύο µήνες είναι µια περίοδος πτώσης της τιµής του 

αργού πετρελαίου κοντά στα $21 το βαρέλι, ενώ από την αρχή του έτους 2003 µέχρι 

τις 28 Φεβρουαρίου 2003 η τιµή του επανακάµπτει µέχρι τα $31,35 το βαρέλι. Οι 

επόµενοι µήνες µέχρι τον Μάιο του 2003 είναι επίσης µια περίοδος πτώσης της τιµής 

του αργού πετρελαίου, η οποία στις 9 Μαΐου φτάνει τα $21,83 το βαρέλι. Από το 

Μάιο του 2003 µέχρι το Φεβρουάριο του 2004 η τιµή αυξοµειώνεται ανάµεσα στα 

$25 µε $29 το βαρέλι. Από το Μάρτιο του 2004 η τιµή του αργού πετρελαίου 

ξεπερνάει τα $30 το βαρέλι και αυξάνεται µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2004 όπου 

φτάνει στα $46 το βαρέλι. Έπειτα από αρκετές αυξοµειώσεις η τιµή φτάνει τα $59,84 

το βαρέλι το Σεπτέµβριο του 2005. Η τιµή του αργού πετρελαίου ξεπερνάει για 

πρώτη φορά τα $60 το βαρέλι στις 14 Απριλίου 2006, όταν φτάνει τα $60,99 το 

βαρέλι. Η µέγιστη τιµή παρατηρείται στις 11 Αυγούστου του ίδιου έτους και είναι 

$69,52 το βαρέλι. Έπειτα κυµαίνεται πάνω από τα $60 το βαρέλι και πέφτει κάτω από 

αυτά στα µέσα Σεπτεµβρίου 2006. Το τελευταίο διάστηµα η τιµή αυξοµειώνεται και 

φτάνει µέχρι και τα $46,94 το βαρέλι στις 26 Ιανουαρίου του 2007 για να καταλήξει 

στα $60,53 το βαρέλι στις 6 Απριλίου 2007, τελευταία µέρα της µέτρησης. 

 

 

3.2.2 Αποτελέσµατα παλινδρόµησης. 

Παρατηρούµε ότι από τον Ιανουάριο του 1997 µέχρι τις 27 Μαρτίου 1997 

έχουµε µια πτώση της τιµής του αργού πετρελαίου. Από εκεί και πέρα η τιµή του 

αργού πετρελαίου ανακάµπτει και αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο µέχρι τον Απρίλιο 

του 2007, ανεξάρτητα από τις µεταβολές σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την 

τιµή του αργού πετρελαίου. 
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Κεφάλαιο 4ο 

Ενεργειακές κρίσεις 

 

4.1 Το αραβικό πετρελαϊκό embargo του 1973 

Στις 17 Οκτωβρίου 1973 οι υπουργοί 10 χωρών (Σαουδική Αραβία, Κουβέϊτ, 

Ιράκ, Λιβύη, Αλγερία, Αίγυπτος, Συρία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Μπαχρέιν και 

Κατάρ) του OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries), 

συναντήθηκαν στο Κουβέϊτ και σε κοινή διακήρυξή τους αποφάσισαν να µειώσουν 

την παραγωγή του πετρελαίου κατά 5% µηνιαίως. Έφτασαν σε αυτή την απόφαση 

οργισµένοι από την υποστήριξη των Η.Π.Α. στο Ισραήλ στον Αραβο – Ισραηλιτικό 

Πόλεµο του 19737 και επέβαλλαν απαγόρευση διακίνησης πετρελαίου ενάντια στις 

Η.Π.Α. και την Ολλανδία. Το embargo αυτό ήρθε σε µια στιγµή που στις Η.Π.Α. 

µειωνόταν η παραγωγή αργού πετρελαίου, αυξανόταν η ζήτηση του καθώς και οι 

εισαγωγές του. Το embargo που συνοδεύτηκε µε µειωµένη παραγωγή πετρελαίου από 

τις χώρες του OPEC και µε µειωµένη δυνατότητα επιπλέον παραγωγής σε άλλες 

χώρες, δηµιούργησε βραχυχρόνιες ελλείψεις και ανόδους των τιµών. Στις 18 Μαρτίου 

1974, όταν η παραγωγή των Αραβικών κρατών επανήλθε και έγινε άρση του 

embargo, οι τιµές του αργού πετρελαίου παγκοσµίως είχαν τριπλασιαστεί από το 

µέσο όρο του 1973 σε περίπου $12 το βαρέλι και ο OPEC έλεγχε την παγκόσµια 

αγορά πετρελαίου. 

 

Επίδραση στη βιοµηχανία 

Τα διυλιστήρια πετρελαίου των Η.Π.Α. έκαναν βραχυχρόνιες αλλαγές στις 

αγορές πετρελαίου και άρχισαν να εισάγουν αργό πετρέλαιο από κάθε διαθέσιµη 

πηγή. Περίπου 30% λιγότερο από το ακριβό αργό πετρέλαιο εισήχθηκε κατά τη 

διάρκεια του embargo. Εκείνη την περίοδο, το Ιράν αποτελούσε µια σταθερή, 

µακροχρόνια πηγή πετρελαίου. Κινήθηκε στο να επεκτείνει τις πωλήσεις του προς τις 

Η.Π.Α., και αυτές οι εισαγωγές βοήθησαν στο να αντισταθµιστούν οι απώλειες από 

το Κουβέιτ και τη Λιβύη µέχρις ότου οι εισαγωγές Λιβύου αργού πετρελαίου 

επανήλθαν στις αρχές του 1975. 

Οι εισαγωγές από άλλα αραβικά έθνη του OPEC επανήλθαν αµέσως µετά το 

τέλος του embargo, τον Μάρτιο του 1974 και συνέχισαν να ανεβαίνουν µέχρι το 

                                                 
7 Ο πόλεµος του 1973 είναι γνωστός ως πόλεµος Yom Kipur ή πόλεµος Ramadan και είναι η 4η κατά 
σειρά διαµάχη ανάµεσα στο Ισραήλ και τα γειτονικά αραβικά κράτη. 
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1977. Παρ’ όλες τις ανακαλύψεις νέων πηγών πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα και 

την Αλάσκα, το µερίδιο των αραβικών χωρών του OPEC από τα οποία εισήγαγαν 

πετρέλαιο οι Η.Π.Α. αυξήθηκε από περίπου 26% το 1973 σε 36% το 1997, όταν και 

οι εισαγωγές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα οποία δε ξεπεράστηκαν µέχρι το 

1994. 

Η βιοµηχανία διυλιστηρίων προχώρησε στο να αναπτύξει τεχνολογία και 

µεθόδους επεξεργασίας για να µειώσει την κατανάλωση καυσίµων και να αυξήσει 

την λειτουργική αποδοτικότητα. 

 

Αποτελέσµατα 

Το embargo προκάλεσε ξαφνικές ανόδους τιµών και βραχυχρόνια ελλείµµατα 

διυλισµένων προϊόντων µετά από δεκαετίες επαρκών αποθεµάτων και αυξανόµενης 

κατανάλωσης. Τα λίγα αποθέµατα προκάλεσαν πολλές ουρές στα πρατήρια βενζίνης. 

Όλα τα προϊόντα που είχαν βάση το πετρέλαιο ακρίβυναν. Από το 1972 έως το 1975, 

όταν οι χώρες του OPEC επανέφεραν την παραγωγή σε επίπεδα πριν το embargo, οι 

καταναλωτές πλήρωναν περίπου 57% περισσότερο για την απλή βενζίνη και 91% 

περισσότερο για θέρµανση µε πετρέλαιο στο σπίτι. Αυτές οι αυξήσεις 

αντικατοπτρίζουν την αύξηση των τιµών του πετρελαίου παγκοσµίως εκείνη την 

περίοδο. Το µεγάλο άλµα στις ενεργειακές τιµές θεωρείται ευρέως ότι αποτέλεσε την 

αιτία για την οικονοµική ύφεση που παρουσιάστηκε τα έτη 1974 και 1975. 

Έγιναν πολλές προσπάθειες για να διατηρηθεί ενέργεια και να επιτευχθεί 

αλλαγή από το πετρέλαιο σε λιγότερο ακριβές µορφές καυσίµων. Η κατανάλωση 

πετρελαίου µειώθηκε τα έτη 1974 και 1975 ως αποτέλεσµα των προσπαθειών 

διατήρησης. Σε µερικές βιοµηχανίες εναλλακτικές µορφές καυσίµων αντικατέστησαν 

µεγάλες ποσότητες αποσταγµένου καύσιµου πετρελαίου. 

Για να σχεδιάσουν ένα τρόπο αντιµετώπισης µελλοντικών διακοπών 

προσφοράς πετρελαίου και για να ιδρύσουν ένα σύστηµα ασφαλών και σταθερών 

προµηθειών, οι Η.Π.Α. συνεργάστηκαν µε 20 ακόµα κράτη το 1974 για να 

δηµιουργήσουν τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ενέργειας
8 (Παρίσι). Τα µέλη, 

συµπεριλαµβανοµένων των Η.Π.Α., ανέπτυξαν σχέδια για να ιδρύσουν στρατηγικά 

αποθέµατα για χρήση σε οποιαδήποτε µελλοντική διακοπή προσφοράς πετρελαίου. 

                                                 
8 IEA: International Energy Agency. 
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Τα επόµενα χρόνια έγιναν µια σειρά από νοµοθετήµατα που είχαν σηµαντική 

επίδραση σε όλες τις πλευρές της βιοµηχανίας πετρελαίου. 

 

4.2 Η Ιρανική Επανάσταση του 1978 – 1979 

Η Ιρανική Επανάσταση, που άρχισε στα τέλη του έτους 1978, οδήγησε σε µια 

µείωση παραγωγής του ιρανικού αργού πετρελαίου της τάξεως των 3,9 εκατοµµυρίων 

βαρελιών την ηµέρα από το 1978 έως το 1981. Οι παγκόσµιες προµήθειες φάνηκαν 

µη επαρκείς, αν και το περισσότερο µέρος της χαµένης παραγωγής αντισταθµίστηκε 

αρχικά µε αυξήσεις στην παραγωγή άλλων µελών του OPEC , κυρίως από τους 

γείτονες του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Το 1980, όταν άρχισε ο πόλεµος µεταξύ του 

Ιράν και του Ιράκ, πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου µείωσαν την παραγωγή 

πετρελαίου. Οι τιµές του αργού πετρελαίου του OPEC αυξήθηκαν άνευ 

προηγουµένου µεταξύ του 1979 και του 1981. Μέχρι το 1981, η παραγωγή των 

χωρών του OPEC µειώθηκε σε 22,8 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, 7 εκατοµµύρια 

βαρέλια ηµερησίως κάτω από τα επίπεδα του 1978. 

 

Επίδραση στη βιοµηχανία 

Την ίδια στιγµή που ο OPEC χαµήλωνε την παραγωγή, οι εταιρίες και οι 

κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών άρχισαν να αποθηκεύουν πετρέλαιο. Αυτές οι 

ενέργειες, σε συνδυασµό µε µειώσεις στην παραγωγή, ώθησαν τις τιµές του 

πετρελαίου στα ύψη. Η παγκόσµια τιµή αργού πετρελαίου ανέβηκε από περίπου $14 

το βαρέλι στις αρχές του 1979 σε περισσότερο από $35 το βαρέλι τον Ιανουάριο του 

1981 πριν σταθεροποιηθεί. Οι τιµές δεν έπεσαν σηµαντικά µέχρι το 1983, όταν η 

παγκόσµια τιµή σταθεροποιήθηκε µεταξύ $28 και $29 το βαρέλι. 

Το µεγάλο κόστος του αργού πετρελαίου ώθησε σε νέες εξερευνήσεις και 

µεθόδους παραγωγής σε χώρες εκτός OPEC µεγαλώνοντας την παραγωγική ζωή 

περιθωριοποιηµένων πηγών και έκανε δευτερεύουσες και τριτεύουσες τεχνικές 

παραγωγής κερδοφόρες. Επιπλέον αυτών των τάσεων, αναπτυξιακά προγράµµατα 

στη Βόρεια Θάλασσα, στο Μεξικό και στην Αλάσκα άρχισαν να συνεισφέρουν 

σηµαντικά στην παραγωγή αργού πετρελαίου ανά τον κόσµο. Μέχρι το 1985, η 

παραγωγή πετρελαίου εκτός χωρών OPEC αποτελούσε το 69% της συνολικής 

παγκόσµιας παραγωγής, από το 50% το έτος 1978. Αυτές οι τάσεις επέτρεψαν τα 

διυλιστήρια των Η.Π.Α. να αντλήσουν πετρέλαιο από νέες πηγές εκτός των χωρών 

του OPEC για να καλύψουν τη ζήτηση. 
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Η ραγδαία αύξηση παραγωγής σε χώρες εκτός OPEC οδήγησε τον OPEC, µε 

οδηγό τη Σαουδική Αραβία, να προστατεύσει την αρχική τιµή των $34 το βαρέλι µε 

περαιτέρω µείωση της παραγωγής. Ανάµεσα στο 1978 και το 1985, η παραγωγή του 

OPEC έπεσε από τα 29,9 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως σε 16,6 εκατοµµύρια 

βαρέλια ηµερησίως. Την ίδια περίοδο, ενώ τα διυλιστήρια πετρελαίου των Η.Π.Α. 

εισήγαγαν αναλογικά περισσότερο αργό πετρέλαιο από τον Καναδά, το Μεξικό, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός OPEC, το µερίδιο του OPEC για τις 

εισαγωγές των Η.Π.Α. έπεσε από το 82% στο 41%. Φαινόταν ότι οι Η.Π.Α. 

ανεξαρτητοποιούνταν από τις χώρες του OPEC.  

 

Αποτελέσµατα 

Οι υψηλές τιµές πετρελαίου, χαµήλωσαν την κατανάλωση στις Η.Π.Α. και 

ενθάρρυναν τη χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας και τη διατήρηση 

αποθεµάτων των ήδη υπαρχουσών ποσοτήτων ενέργειας. Άλλα καύσιµα 

αντικατέστησαν το πετρέλαιο σε πολλές εφαρµογές. Οι βιοµηχανικές διαδικασίες, οι 

οικιακές συσκευές, ο εξοπλισµός και τα µηχανήµατα έγιναν περισσότερο αποδοτικά. 

Αυτές οι εξελίξεις είχαν µεγάλη επίδραση στη ζήτηση πετρελαίου στις Η.Π.Α., η 

οποία από το 1978 έως το 1983 έπεσε από τα 18,8 στα 15,2 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως, το χαµηλότερο επίπεδο από το 1971. 

Η παγκόσµια ζήτηση για το πετρέλαιο επίσης έπεσε σηµαντικά σε απάντηση 

των αυξήσεων των τιµών του αργού πετρελαίου. Από 63,1 εκατοµµύρια βαρέλια 

ηµερησίως το 1980. η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου έπεσε στα 60,1 εκατοµµύρια 

βαρέλια ηµερησίως  το 1985, πτώση της τάξεως του 5%. 

Η ∆υτική Ευρώπη, µε ζήτηση πετρελαίου τόσο υψηλή όσο και τα επίπεδα των 

Η.Π.Α., αντέδρασε µε εξίσου δραστικές µειώσεις. Το διυλισµένο πετρέλαιο, το κύριο 

συστατικό της ζήτησης στη ∆υτική Ευρώπη όταν έφτασε τη µέγιστη τιµή του το 

1979, έδειξε τις µεγαλύτερες πτώσεις. 

 

4.3 Κατάρρευση της τιµής αργού πετρελαίου του 1986 

Βρισκόµενοι αντιµέτωποι µε µείωση της ζήτησης πετρελαίου ανά τον κόσµο 

και µε την αύξηση της παραγωγής των χωρών εκτός OPEC, οι χώρες του OPEC 

αποφάσισαν να µειώσουν την παραγωγή τους σηµαντικά το πρώτο µισό της 

δεκαετίας του 1980 για να προστατέψουν την αρχική τους τιµή. Η Σαουδική Αραβία 

που έπαιζε ρυθµιστικό ρόλο παραγωγού στο καρτέλ, ανέλαβε το µεγαλύτερο ποσοστό 



 75 

µειώσεων στην παραγωγή. Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, η 

οποία έφτασε στη µέγιστη τιµή της στα 10 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως για το 

διάστηµα από τον Οκτώβριο του 1980 µέχρι τον Αύγουστο του 1981, έπεσε µόλις στα 

2,3 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως τον Αύγουστο του 1985. Στα τέλη του 1985, η 

Σαουδική Αραβία εγκατέλειψε το ρόλο του ρυθµιστή παραγωγής, αύξησε την 

παραγωγή της και προχώρησε σε αύξηση του µεριδίου της στη διεθνή αγορά. 

Χαµήλωσε τις τιµές αργού πετρελαίου και τις εξισορρόπησε µε τις τιµές των 

διυλισµένων προϊόντων πετρελαίου. Αυτή η κίνηση άλλαξε τις παραδοσιακές σχέσεις 

µε το να εγγυάται ορισµένα όρια στα διυλιστήρια που προµήθευε, µεταφέροντας το 

ρίσκο από τον αγοραστή στον παραγωγό. 

Σε απάντηση, άλλα µέλη του OPEC, αύξησαν και αυτά την παραγωγή και 

προσέφεραν χαµηλότερες τιµές για να κρατήσουν το µερίδιο τους στην αγορά και να 

αντισταθµίσουν τα µειωµένα κέρδη. Αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσµα υπέρ –

προσφορά αργού πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά και πτώση των τιµών στις αρχές 

του 1986. 

 

Επίδραση στη βιοµηχανία 

Τον Ιούλιο του 1986, η µέση τιµή F.O.B. (Free on Board)9 ανά βαρέλι, για το 

αργό πετρέλαιο των χωρών του OPEC έπεσε από $23.29 το ∆εκέµβριο του 1985 σε 

$9.85. Οι τιµές για το αργό πετρέλαιο των χωρών εκτός OPEC ακολούθησαν 

παρόµοια πορεία. 

Η κατάρρευση των τιµών αργού πετρελαίου το 1986 ανέστρεψε την ανοδική 

πορεία της παραγωγής πετρελαίου στις Η.Π.Α.. Πολλές πηγές υψηλού κόστους που 

είχαν γίνει συµφέρουσες µετά την πετρελαϊκή κρίση του 1978 – 1979, έγιναν µη 

κερδοφόρες το 1986 και έκλεισαν. Η εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου άρχισε να 

πέφτει σηµαντικά στις αρχές του 1986. Όταν η παγκόσµια τιµή έπεσε περισσότερο 

από 50% µεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 1986, η εξόρυξη πετρελαίου έπεσε 

κατακόρυφα. Από τότε, η εγχώρια εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου έχει σταδιακά 

µειωθεί. Το καθαρό αποτέλεσµα της µείωσης στην εγχώρια παραγωγή που ξεκίνησε 

το 1986 ήταν η αύξηση σε εισαγωγές αργού πετρελαίου, που ανέβηκε από 3,2 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως το 1985 σε 9,1 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως το 

                                                 
9 Είναι ένας όρος που αναφέρεται και ως «freight in board». Σηµαίνει ότι ο πωλητής πληρώνει για 
µεταφορά του πετρελαίου µέχρι το λιµάνι του αγοραστή µαζί µε τα έξοδα φόρτωσης. Από εκεί και 
πέρα ο αγοραστής πληρώνει το εµπόρευµα, την ασφάλεια, το κόστος ξεφόρτωσης, και την µεταφορά 
από το λιµάνι στο εργοστάσιο. 
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έτος 2000. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης καλύφθηκε από τον OPEC, του 

οποίου το µερίδιο των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου από τις Η.Π.Α. 

αυξήθηκε από το 41% το 1985 στο 60% το 1990, πριν πέσει στο 46% την περίοδο 

1995 – 1997. Από το 1998, το µερίδιο έχει αυξηθεί σταδιακά, φτάνοντας τo 51% το 

έτος 2000. 

Οι επενδύσεις των εταιριών πετρελαίου των Η.Π.Α. άρχισαν να αλλάζουν 

κατεύθυνση προς την εξερεύνηση ξένων πηγών πετρελαίου µετά την πτώση των 

τιµών το 1986. Οι ξένες πηγές είναι γενικά µεγαλύτερες σε έκταση από αυτές των 

Η.Π.Α. και η µέση παραγωγή κοστίζει λιγότερο. Οι αλλαγές στην πολιτική της πρώην 

Σοβιετική Ένωσης από το 1991 έχουν αυξήσει τις επενδύσεις για παραγωγή 

πετρελαίου από εταιρίες των Η.Π.Α. εκεί. Σύγχρονες τάσεις για νέες επενδύσεις στο 

Μεξικό έχουν ελκύσει τις αµερικάνικες εταιρίες εξερεύνησης και παραγωγής 

πετρελαίου και σε αυτή τη χώρα. 

 

Αποτελέσµατα 

Η απότοµη πτώση στις τιµές αργού πετρελαίου ώθησε τη ζήτηση του στις 

Η.Π.Α. σε υψηλότερα επίπεδα στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980. Από το 

1985 ως το έτος 2000, η ζήτηση αυξήθηκε από τα 15.7 εκατοµµύρια σε 19.5 

εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως. 

Μέχρι το 1986, η αξία των εισαγωγών πετρελαίου κυµαινόταν ανάµεσα στο 

15% και 32% όλων των εισαγόµενων προϊόντων. Η απότοµη πτώση των τιµών του 

πετρελαίου το 1986 µείωσε τη συµµετοχή του πετρελαίου στο εµπορικό έλλειµµα 

των Η.Π.Α.. 

Η οικονοµία αυξήθηκε µε γρηγορότερους ρυθµούς τα έτη 1987 και 1988. Οι 

χαµηλές τιµές πετρελαίου προκάλεσαν ανάπτυξη στη βιοµηχανική παραγωγή, 

αύξηση της απασχόλησης και άνοδο του αριθµού των ταξιδιών. Τα προσωρινά µέτρα 

για συντήρηση της κατανάλωσης που είχαν εισαχθεί κατά τη διάρκεια προηγούµενων 

αυξήσεων της τιµής του πετρελαίου δε συνεχίστηκαν. Η γενική ενεργειακή ένταση 

της οικονοµίας (που µετριέται µε το λόγο της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

προς το σταθερό ύψος δολαρίου του ΑΕΠ), που αντανακλά την ενεργειακή 

συντήρηση, δεν αυξήθηκε την περίοδο 1986 µε 1988. 
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4.4 Η Κρίση του Περσικού Κόλπου 1990 – 1991  

Το Ιράκ εισέβαλλε στο Κουβέιτ στις 2 Αυγούστου 1990 προκαλώντας αύξηση 

στις τιµές του αργού πετρελαίου και των υπο-προϊόντων του για τρίτη φορά µέσα σε 

17 χρόνια. Αφού ο Ο.Η.Ε. ενέκρινε embargo σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου και στο 

αργό πετρέλαιο που είχαν προέλευση τις δύο εµπόλεµες χώρες, φόβοι ανεπάρκειας 

πετρελαίου παρόµοιοι µε αυτούς του 1979 προκάλεσαν ραγδαία αύξηση στην τιµή 

του πετρελαίου διεθνώς. Ανάµεσα στα τέλη Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου 1990, η 

τιµή του αργού πετρελαίου παγκοσµίως ανέβηκε από τα $16 το βαρέλι σε 

περισσότερο από $28 το βαρέλι. Η τιµή αυξήθηκε περισσότερο το Σεπτέµβριο, 

φτάνοντας περίπου τα $36 το βαρέλι. 

Όταν ο Ο.Η.Ε. ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικής δύναµης ενάντια στο Ιράκ τον 

Οκτώβριο του 1990, οι τιµές άρχισαν να πέφτουν. Αυτό έγινε µόλις δύο µήνες µετά 

την αύξηση των τιµών, αν και η κρίση οδήγησε σε πόλεµο δύο µηνών που κράτησε 

από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο του 1991. Η περικοπή των περίπου 4,3 

εκατοµµυρίων βαρελιών ηµερησίως του Ιρακινού και Κουβεϊτιανού πετρελαίου 

δοκίµασε τις σύγχρονες αγορές πετρελαίου παγκοσµίως. Από το 1979, αυτές οι δύο 

χώρες είχαν δηµιουργήσει µηχανισµούς ελέγχου της ζήτησης και της προσφοράς 

πετρελαίου ανά τον κόσµο. 

 

Επίδραση στη βιοµηχανία 

Οι χώρες εκτός OPEC στην Κεντρική Αµερική, τη ∆υτική Ευρώπη, την Άπω 

Ανατολή καθώς και οι Η.Π.Α. συµπλήρωσαν την ήδη αυξανόµενη παραγωγή των 

χωρών του OPEC για να αντισταθµίσουν την ανεπάρκεια του 7% στις παγκόσµιες 

προµήθειες. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 είχε γίνει αύξηση του αριθµού των 

διυλιστηρίων για να µετατραπούν βαριά όξινα υπολείµµατα πετρελαίου σε χρήσιµα 

παράγωγα σε χώρες εκτός OPEC στην Κεντρική και Νότια Αµερική, τη ∆υτική 

Ευρώπη, την Αφρική και την Άπω Ανατολή. Αυτά τα διυλιστήρια κατασκευάστηκαν 

σε περιοχές που µέχρι τότε βασίζονταν στο Ιράκ και το Κουβέιτ για την παραγωγή 

αργού πετρελαίου και υπο-προϊόντων των παραπάνω χωρών. Ο υπερβολικός αριθµός 

διυλιστηρίων σε πολλές από αυτές τις περιοχές ήταν αρκετός για να προµηθεύσει 

ικανό αριθµό προϊόντων πετρελαίου στις χώρες εκτός του OPEC. 

Στο εσωτερικό των Η.Π.Α. έγιναν πολλές βελτιώσεις αποδοτικότητας στον 

τρόπο βιοµηχανικής παραγωγής, στον τοµέα της αυτοκίνησης και στις οικιακές 
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υποδοµές. Η εφεύρεση των καυστήρων καύσης πολλαπλών καυσίµων (multifuel 

boilers) βοήθησε την βιοµηχανική παραγωγή στο να µεταβαίνει από την καύση του 

πετρελαίου στην καύση φυσικού αερίου σε περιόδους που η τιµή του πρώτου ήταν 

πολύ υψηλή. 

Η µεγάλη ανάγκη που υπήρχε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 για να 

δηµιουργηθούν αποθήκες πετρελαίου για περιόδους χαµηλής προσφοράς είχε 

µειωθεί. Αυτό ήταν αποτέλεσµα της αντίληψης ότι σε περιόδους που θα εµφανιζόταν 

χαµηλή προσφορά ήταν διαθέσιµο το πετρέλαιο SPR10 καθώς και ότι θα γινόταν 

χρήση της αγοράς futures που ισοσταθµίζουν τις µεγάλες αλλαγές στην τιµή 

πετρελαίου. Οι συµµετέχοντες στην αγορά futures, τις 90 ηµέρες που ακολούθησαν 

την εισβολή, ήταν κυρίως εταιρίες διυλιστηρίων, αεροπορικές και χηµικές εταιρίες 

που χρησιµοποιούσαν το πετρέλαιο και επιθυµούσαν να εγγυώνται τιµές για τους 

πελάτες τους. Η αγορά futures δε συνέβαλλε στην αύξηση των τιµών του πετρελαίου. 

Η αύξηση της τιµής του αργού πετρελαίου και των υπο-προϊόντων του εµφανίστηκε 

λόγω της αβεβαιότητας για την έκταση της εισβολής και για την αντικατάσταση των 

προµηθειών πετρελαίου. Στα µέσα Οκτωβρίου, αφού έφτασαν στο αποκορύφωµά 

τους, οι εγχώριες και παγκόσµιες τιµές πετρελαίου έπεσαν σηµαντικά ως το τέλος του 

1990. 

Μετά τη διακοπή των εξαγωγών προϊόντων πετρελαίου από το Κουβέιτ προς 

την Ευρώπη και την Άπω Ανατολή, τα ευρωπαϊκά αποθέµατα ελαχιστοποιήθηκαν. Οι 

Η.Π.Α. άρχισαν να εξάγουν βενζίνη σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης που 

προηγουµένως ήταν πηγές εισαγωγών της. Επίσης αυξήθηκαν και οι εξαγωγές 

διυλισµένου καύσιµου πετρελαίου και κηροζίνης για αεροσκάφη προς τον Καναδά 

και τις χώρες της Άπω Ανατολής. Οι εξαγωγές των προϊόντων πετρελαίου του 

Κουβέιτ επανήλθαν στα επίπεδα πριν από την κρίση, το 1992. 

 

Αποτελέσµατα 

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Ενέργειας σχεδίασε την αποδέσµευση 2 εκατοµµυρίων 

βαρελιών ηµερησίως από τα αποθέµατα ορισµένων κυβερνήσεων για 30 συνεχόµενες 

ηµέρες. Σαν µέρος αυτού του σχεδιασµού, οι Η.Π.Α. πρότειναν να αποδεσµεύσουν 

1,1 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως, η Ιαπωνία ανέλαβε να αποδεσµεύσει 350.000 

βαρέλια ηµερησίως και οι ευρωπαϊκές χώρες 250.000 βαρέλια ηµερησίως. 

                                                 
10 SPR: Strategic Petroleum Reserve. Είναι αποθήκες πετρελαίου που διατηρούνται από το Υπουργείο 
Ενέργειας των Η.Π.Α. 
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Η επιτυχία των Συµµαχικών δυνάµεων στην από αέρος επίθεση στις 16 

Ιανουαρίου 1991, προκάλεσε δραµατική πτώση της ηµερήσιας τιµής του πετρελαίου, 

ενώ οι φόβοι για διακοπή προσφοράς αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή 

µετριάστηκαν. Σαν αποτέλεσµα, µόλις το 1/3 των προτεινόµενων αποθεµάτων 

πουλήθηκαν και οι πωλήσεις αυτές εξαπλώθηκαν µέσα στους επόµενους 2 µήνες. Οι 

Η.Π.Α. πούλησε 17,3 εκατοµµύρια βαρέλια από τα 33,8 που είχε αρχικά προτείνει ότι 

θα αποδεσµεύσει κατά τη διάρκεια του πολέµου. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του πολέµου, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν 

αποδέσµευσαν µερικά αποθέµατα µε σκοπό να έχουν υψηλότερο κέρδος. Οι 

αποδεσµεύσεις αυτές βοήθησαν στο να ηρεµήσει η διεθνής αγορά πετρελαίου. 

 

4.5 ∆ιάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 

Στο τέλος του 1991, η Σοβιετική Ένωση, µια από τους τρεις µεγαλύτερους 

παραγωγούς αργού πετρελαίου στον κόσµο, κατέρρευσε και διαλύθηκε σε πολλά 

έθνη, εκ των οποίων προήλθαν κράτη όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, το Αζερµπαϊτζάν, 

το Καζακστάν κ.ά. Το ενδιαφέρον στράφηκε στη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων 

αργού πετρελαίου και διυλισµένων προϊόντων του που µέχρι τότε προµήθευε στη 

διεθνή αγορά η πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι εξαγωγές της πρώην Κοµµουνιστικής 

Ένωσης περιελάµβαναν µεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου και διυλισµένων 

προϊόντων του σε χώρες της Λατινικής Αµερικής, της ∆υτικής Ευρώπης και της Άπω 

Ανατολής. 

 

Επίδραση στη βιοµηχανία 

Οι νοµικές και οικονοµικές πολυπλοκότητες της µετακίνησης από µια 

ελεγχόµενη οικονοµία ενός µοναδικού ισχυρού σοσιαλιστικού κράτους σε οικονοµίες 

ελεύθερης αγοράς περισσοτέρων δηµοκρατικών κρατών ώθησε τις δυτικές και 

ιαπωνικές πετρελαϊκές εταιρίες να προχωρήσουν µε επιφύλαξη στην ανάπτυξη 

διµερών και πολυµερών σχέσεων µε τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Αν και τα 

οικονοµικά κίνητρα φαινόταν ισχυρά, η πρόοδος στη σύναψη ουσιαστικών 

συµφωνιών ήταν πολύ αργή. Παρ’ όλα αυτά, πολυάριθµα από κοινού έργα 

εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου, στα οποία συµµετείχαν εταιρίες πετρελαίου 

των Η.Π.Α. είχαν συµφωνηθεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990. Ένα τέτοιο 

έργο περιλαµβάνει την συµφωνία της εταιρείας Chevron για την άντληση πετρελαίου 

στην περιοχή Tengiz του Καζακστάν. Άλλο περιλαµβάνει την συµφωνία της 
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εταιρείας Amoco για την άντληση πετρελαίου στην περιοχή Azer της Κασπίας 

Θάλασσας. Από τις αρχές του 2001, η περιοχή πετρελαίου Tengiz άρχισε να στέλνει 

πετρέλαιο µέσω ενός πετρελαιαγωγού µήκους 990 µιλίων, που ενώνει την περιοχή 

αυτή µε το Novorossiisk11. 

 

Αποτελέσµατα 

Στην παγκόσµια αγορά, η µείωση των αποθεµάτων πετρελαίου από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση αντισταθµίστηκε από τις εξαγωγές από άλλες χώρες. Η ρωσική 

κυβέρνηση προσπαθεί να αναπτύξει ένα νοµικό πλαίσιο για να ελκύσει ξένες 

επενδύσεις και να δώσει περισσότερη ανεξαρτησία στους παραγωγούς πετρελαίου 

της. Η Αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών και η Παγκόσµια Τράπεζα 

συµφώνησαν να προχωρήσουν σε µεγάλες επενδύσεις για την ανάπλαση των 

ρωσικών περιοχών άντλησης πετρελαίου. 

 

4.6  Η κατάσταση στο Ιράκ µετά τον πόλεµο (2003) 

Το Ιράκ σήµερα βρίσκεται σε µια περίοδο αβεβαιότητας και µετάβασης µετά 

από µια περίοδο τριών δεκαετιών κυριαρχίας του κόµµατος Μπάαθ. Μετά την 

εισβολή των συµµαχικών δυνάµεων και την κατάλυση του καθεστώτος Σαντάµ 

Χουσεΐν, το Ιράκ διοικήθηκε για ένα χρόνο από τις συµµαχικές δυνάµεις (Η.Π.Α. και 

Μεγάλη Βρετανία) και στις 28 Ιουνίου 2004 η εξουσία µεταφέρθηκε σε ένα 

ενδιάµεσο καθεστώς µέχρι να γίνουν οι εθνικές εκλογές για σχηµατισµό 

συνταγµατικής κυβέρνησης, στις 30 Ιανουαρίου 2005. Τον Οκτώβριο του 2005 έγινε 

δηµοψήφισµα για την αποδοχή του νέου συντάγµατος του Ιράκ. Στα µέσα 

∆εκεµβρίου 2005 έγιναν εκλογές για σχηµατισµό µόνιµης κυβέρνησης. Μετά από έξι 

µήνες διαλόγου, σχηµατίστηκε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και πρωθυπουργός έγινε 

ο Νούρι αλ Μαλίκι. Τα άρθρα 108 – 111 του νέου συντάγµατος αναφέρονται γενικά 

στον έλεγχο και διανοµή των κοιτασµάτων πετρελαίου, αλλά δεν ξεκαθαρίζουν 

πολλές λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο θα διανέµονται τα κέρδη 

από τον µαύρο χρυσό. Έτσι προκύπτουν και οι περισσότερες διαµάχες ανάµεσα στους 

Σουνίτες και Σιήτες12 για τη διανοµή των κερδών από το πετρέλαιο. 

Στις 22 Μαΐου 2003 ο Ο.Η.Ε. ήρε τις κυρώσεις των τελευταίων 6 χρόνων και 

έτσι το πρόγραµµα «food for oil» σταµάτησε. Στις 27 Μαΐου του ίδιου έτους οι 

                                                 
11 Ρωσικό λιµάνι στην Μαύρη Θάλασσα. 
12 Οι δύο αντίπαλες θρησκευτικές οµάδες µουσουλµάνων στο Ιράκ. 
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Η.Π.Α. ήραν και αυτές τις περισσότερες κυρώσεις τους προς το Ιράκ. Το Νοέµβριο 

του 2003 το Αµερικανικό Κογκρέσο χρηµατοδότησε µε $18,6 δισεκατοµµύρια το 

Ιράκ για να πραγµατοποιήσει έργα αναδόµησης και οικονοµικής ανάπτυξης. Μέχρι το 

τέλος του Οκτωβρίου 2005 $2 δισεκατοµµύρια είχαν ξοδευτεί για έργα υποδοµής 

στον τοµέα πετρελαίου. 

 

Απόψεις αναφορικά µε τη σηµασία του πετρελαίου του Ιράκ. 

«Οι εξόριστοι Ιρακινοί µας έχουν πλησιάσει λέγοντάς µας, µπορείτε να έχετε το 

πετρέλαιό µας εάν καταφέρετε να µπείτε εκεί µέσα». 

R. Gerald Bailey, πρώην Πρόεδρος Επιχειρήσεων Αραβικού Κόλπου, εταιρεία 

Exxon, 2002. 

 

«Το πρόβληµα της διαφοροποίησης εκτός της Μέσης Ανατολής… δεν είναι το πού 

είναι το πετρέλαιο. Ένα από τα καλύτερα µέσα για την ασφάλεια στην προσφορά θα 

ήταν να ελευθερωθεί το Ιράκ». 

Σάρα Έµερσον (Sarah Emerson) Εταιρεία Ανάλυσης Εθνικής Ασφάλειας, 2002. 

 
Εικόνα 14. Ο έλεγχος των πετρελαιοπηγών καίριας σηµασίας για το Ιράκ. Πηγή FP13. 

                                                 
13 Foreign Policy. 
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4.7 Η κρίση στις σχέσεις Η.Π.Α. µε Ιράν (2006) 

Η οικονοµία του Ιράν βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα έσοδα από τις εξαγωγές 

πετρελαίου. Τα έσοδα αυτά αντιπροσωπεύουν το 80-90% των συνολικών κερδών από 

τις εξαγωγές και το 40-50% του κυβερνητικού προϋπολογισµού. 

Τον Ιούνιο του 2005, το Ιράν έκανε Προεδρικές εκλογές στις οποίες ο 

συντηρητικός δήµαρχος της Τεχεράνης, Mahmoud Ahmadinejad, νίκησε 

αιφνιδιαστικά. Ο Ahmadinejad διαδέχθηκε τον Mohammad Khatami, ένα µετριοπαθή 

πολιτικό, που ήταν Πρόεδρος από τον Αύγουστο του 1997. Ο Ahmadinejad 

υποσχέθηκε ότι θα µοιράσει τον πλούτο από το πετρέλαιο ευρέως και θα µειώσει το 

οικονοµικό χάσµα µεταξύ των φτωχών και των πλουσίων. Παρ’ όλα αυτά οι 

πολιτικές του οδήγησαν σε υψηλό πληθωρισµό, πιεσµένη αγορά και αυξανόµενη 

ανεργία. Η σύγκρουση του Ιράν µε τη διεθνή κοινότητα και κυρίως µε τις Η.Π.Α. 

υπολογίζεται ότι κόστισε στην Ιρανική κυβέρνηση $50 δισεκατοµµύρια κεφαλαίου το 

2006. 

Στις 5 Αυγούστου 1996 η κυβέρνηση Clinton επέβαλλε για πρώτη φορά 

κυρώσεις, οι οποίες ανανεώθηκαν και από την κυβέρνηση του George Bush που 

χαρακτήρισε ως «ασυνήθιστο και έκτακτο κίνδυνο» στην εθνική ασφάλεια των 

Η.Π.Α. την κυβέρνηση του Ιράν. Οι διοικητικές εντολές του 1995 απαγόρευαν σε 

εταιρίες αµερικανικών συµφερόντων να διεξάγουν δραστηριότητες µε το Ιράν, ενώ 

απαγόρευαν «κάθε συµβόλαιο για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης πετρελαιοπηγών 

που βρίσκονται στο Ιράν». Επιπλέον, το νοµοσχέδιο ILSA (Ιran-Libya Sanctions Act) 

του 1996 ανανεώθηκε για 5 ακόµη χρόνια τον Ιούλιο του 2001. Το νοµοσχέδιο αυτό 

επιβάλλει υποχρεωτικές και προαιρετικές κυρώσεις σε εταιρίες µη-αµερικανικών 

συµφερόντων που επενδύουν πάνω από $20 εκατοµµύρια ετησίως στον τοµέα του 

ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Συµπεράσµατα 

Η σηµασία του πετρελαίου είναι αναµφισβήτητη, τόσο στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας όσο και στη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας των Η.Π.Α. Το πετρέλαιο 

χρησιµοποιείται σε πολλούς τοµείς της σύγχρονης ζωής, την καλλιέργεια, τις 

µεταφορές, τον πόλεµο, την θέρµανση χώρων κ.ά. Με τους ρυθµούς παραγωγής και 

κατανάλωσης πετρελαίου ανά τον κόσµο τα αποθέµατα τείνουν να εξαντληθούν και 

τα διάφορα κράτη όπως και οι Η.Π.Α. προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές µορφές 

ενέργειας τόσο ανανεώσιµες όσο και µη ανανεώσιµες. 

Οι Η.Π.Α. είναι µια από τις µεγαλύτερες χώρες παραγωγής καθώς και 

κατανάλωσης τόσο του πετρελαίου όσο και των άλλων µορφών ενέργειας, δηλαδή 

του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα, της πυρηνικής, της υδροηλεκτρικής, αιολικής, 

ηλιακής ενέργειας, της βιοµάζας, της ενέργειας από τους ωκεανούς, της γεωθερµικής 

ενέργειας καθώς και της αιθανόλης. 

Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την EIA για την παραγωγή, κατανάλωση, 

εισαγωγές και εξαγωγές του πετρελαίου και των κύριων µορφών ενέργειας που 

χρησιµοποιούν οι Η.Π.Α., για να εξετάσουµε την ενεργειακή κατάσταση των Η.Π.Α. 

από τον περασµένο αιώνα µέχρι και σήµερα. 

Για την παραγωγή του πετρελαίου συµπεράναµε ότι τα τελευταία χρόνια η 

παραγωγή πετρελαίου φθίνει µε το χρόνο. Η παραγωγή του φυσικού αερίου τα 

τελευταία χρόνια παραµένει σταθερή, ενώ αυτή του γαιάνθρακα έχει αυξηθεί κατά 

134% από το 1949. Η παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας τα τελευταία 25 χρόνια 

αυξάνεται συνεχώς ένα φαινόµενο που δείχνει ότι οι Η.Π.Α. για την κάλυψη των 

ενεργειακών τους αναγκών, κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βασίζονται 

στην πυρηνική ενέργεια ολοένα και περισσότερο. Τέλος η παραγωγή υδροηλεκτρικής 

ενέργειας αυξοµειώνεται τα τελευταία χρόνια ανάλογα µε τις κλιµατολογικές 

συνθήκες. 

Η κατανάλωση πετρελαίου ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια 

στις Η.Π.Α., όπως και αυτή του φυσικού αερίου, του γαιάνθρακα και της πυρηνικής 

ενέργειας. Με τη σύγκριση µεταξύ της κατανάλωσης της πυρηνικής και 

υδροηλεκτρικής ενέργειας καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι οι Η.Π.Α. καταναλώνουν 

ολοένα και µεγαλύτερες ποσότητες πυρηνικής ενέργειας. Τέλος η κατανάλωση άλλων 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας αυξάνεται διαρκώς µε τη µεγαλύτερη αύξηση να 

συντελείται το έτος 2004, αύξηση της τάξης του 896%. 



 84 

Αναλύθηκαν οι εισαγωγές του αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. από διάφορες 

χώρες και διαπιστώθηκε ότι η χώρα από την οποία οι Η.Π.Α. εισάγουν τα µεγαλύτερα 

ποσά αργού πετρελαίου είναι η Σαουδική Αραβία. Η περίοδος της ιρανικής 

επανάστασης 1979 – 1980 ήταν µια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από ραγδαία 

αύξηση των εισαγωγών αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. για να καλύψει τις ανάγκες 

της. Οι εισαγωγές φυσικού αερίου των Η.Π.Α. χωρίζονται σε εισαγωγές µέσω 

αγωγών (από Καναδά και Μεξικό) και εισαγωγές µέσω LNG (κυρίως από τη Μέση 

Ανατολή). Το κύριο ποσοστό των εισαγωγών φυσικού αερίου γίνονται µέσω αγωγών. 

Οι εισαγωγές γαιάνθρακα τα τελευταία χρόνια παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα κοντά 

στους 30 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. 

Αναλύθηκαν οι εξαγωγές του αργού πετρελαίου των Η.Π.Α. προς διάφορες 

χώρες και διαπιστώθηκε ότι οι χώρες στις οποίες οι Η.Π.Α. εξάγουν τα µεγαλύτερα 

ποσά αργού πετρελαίου είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Μεξικό. Οι εξαγωγές 

φυσικού αερίου των Η.Π.Α. χωρίζονται σε εξαγωγές µέσω αγωγών (από Καναδά και 

Μεξικό) και εξαγωγές µέσω LNG(κυρίως προς τη Μέση Ανατολή και Ιαπωνία). Το 

κύριο ποσοστό των εξαγωγών φυσικού αερίου γίνονται µέσω αγωγών. Αναλύθηκαν 

οι εξαγωγές γαιάνθρακα προς διάφορες χώρες. Οι εξαγωγές γαιάνθρακα ξεπερνούν 

τις εισαγωγές γαιάνθρακα και παραµένουν κοντά στους 50 εκατοµµύρια τόνους 

ετησίως. 

Τα διάφορα πολιτικά γεγονότα στον κόσµο και οι αυξοµειώσεις στην ζήτηση 

και την προσφορά χωρών του OPEC καθώς και των Η.Π.Α. επηρεάζουν την τιµή του 

αργού πετρελαίου ανά τον κόσµο. Με το υπόδειγµα που έγινε, µε τη χρήση του 

προγράµµατος Eviews 4.0. για τη διακύµανση της τιµής του αργού πετρελαίου από 

τον Ιανουάριο του 1997 µέχρι τον Απρίλιο του 2007, διαπιστώθηκε ότι µετά το 1998 

η τιµή πετρελαίου αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο. 

Σηµαντικά πολιτικά γεγονότα όπως το αραβικό πετρελαϊκό embargo του 

1973, η ιρανική επανάσταση του 1978 – 1979, η κρίση του Περσικού Κόλπου (1990 

– 1991), η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, ο πόλεµος στο Ιράκ (2003), και 

η κρίση µε το Ιράν (2006) οδηγούν σε ενεργειακές κρίσεις και επηρεάζουν την 

πολιτική των Η.Π.Α., που στόχο έχει τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, την ισχύ και 

την ασφάλεια της χώρας.  

Η κυβέρνηση του George H. Bush στις αρχές του 2007, στα τελευταία δύο 

χρόνια της διακυβέρνησης της, βρίσκεται αντιµέτωπη µε πολλές δυσκολίες και 

προκλήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική της στο Ιράκ και τις σχέσεις της µε το 
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Ιράν. Αυτό συµβαίνει σε µια περίοδο όπου η χώρα έχει έρθει σε ένα στρατιωτικό 

τέλµα, είναι χωρισµένη πολιτικά, πιεσµένη οικονοµικά και εξαρτηµένη από τεράστιες 

ποσότητες εισαγόµενης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών 

στο εσωτερικό της. 
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Παράρτηµα 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας 

προέκυψαν πληροφορίες οι οποίες αν συµπεριλαµβάνονταν στο κείµενο θα 

αποσπούσαν την προσοχή του αναγνώστη από το κύριο θέµα. 

 

Πετρέλαιο 

Ένα βαρέλι πετρελαίου παράγει 19,6 γαλόνια βενζίνης, 10 γαλόνια ντίζελ, 4 

γαλόνια κηροζίνης και 7,6 γαλόνια άλλων προϊόντων. 

 
Εικόνα 1. Ένα βαρέλι πετρελαίου παράγει διάφορα υπο-προϊόντα. 

 

Φυσικό Αέριο 

Από την παραγωγή στην κατανάλωση το φυσικό αέριο περνά από ένα 

σύστηµα ορισµένων διαδικασιών, όπως ο διαχωρισµός, η επεξεργασία, η µεταφορά 

και η διανοµή του. 

 
Εικόνα 2. Η βιοµηχανία του φυσικού αερίου. 
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Γαιάνθρακας 

Οι περιοχές στις οποίες παράγονται οι µεγαλύτερες ποσότητες γαιάνθρακα 

είναι τα Απαλάχια όρη, το Κολοράντο, το Μισούρι και η Μοντάνα. 

 
Εικόνα 3. Οι περιοχές στις Η.Π.Α. όπου παράγεται ο γαιάνθρακας. 

 

Πυρηνική ενέργεια 

Η σχάση του πυρήνα του ουρανίου παράγει τεράστια ποσά πυρηνικής 

ενέργειας. 

 
Εικόνα 4. Πυρηνική σχάση. 

 
Εικόνα 5. Πυρηνικός αντιδραστήρας. 
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Γεωθερµική ενέργεια 

Τα περισσότερα σηµεία παραγωγής γεωθερµικής ενέργειας βρίσκονται στις 

∆υτικές Πολιτείες κοντά στις έρηµους της Νεβάδα. 

 
Εικόνα 7. Σηµεία παραγωγής γεωθερµικής ενέργειας στις Η.Π.Α. 

 

Ηλιακή ενέργεια 

Ο νότος των Η.Π.Α. αποτελεί το σηµείο στο οποίο παράγονται οι µεγαλύτερες 

ποσότητες ηλιακής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, λόγω του θερµού 

κλίµατος. 

 
Εικόνα 8. ∆υναµικότητα ηλιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 


